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                                                                                                        RESUMO 

CARACIOLO, Patrícia. A prática do reúso de águas: possibilidade de estímulo 
pela Política Nacional de Recursos Hídricos e de instrumento adicional de 
gestão. Recife, 2008. Dissertação do Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais, 
Universidade Federal de Pernambuco. 
 
 
As políticas de gestão dos recursos hídricos em todo o mundo são estabelecidas 
em documentos legais que, em geral, incorporam as diretrizes dos foros 
internacionais. No caso brasileiro, a Lei nº 9.433/97 - que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), e serve de modelo aos entes federados, 
ainda não está efetivamente implementada. Considerando seus objetivos e 
instrumentos, observa-se que a mesma impulsiona a adoção de alternativas 
para o uso racional da água, a exemplo do reúso. Neste sentido, a dissertação 
tem como objetivo analisar a prática do reúso de águas, por indústrias 
localizadas na bacia hidrográfica do rio Jaboatão, Estado de Pernambuco, no 
contexto da PNRH, de forma a verificar se a mesma estimula o reúso como um 
instrumento adicional de gestão. Para isso, aplicou-se a metodologia interativa, 
conjugando a técnica do círculo hermenêutico- dialético, na coleta dos dados, e 
a análise hermenêutica-dialética, em sua análise. Os resultados revelam que os 
usuários, com outorga de captação de águas para fins industriais, praticam o 
reúso como reflexo da PNRH e esperam a expansão desta prática, depois da 
efetiva implementação da PNRH. Adicionalmente, a análise dos dados aponta a 
necessidade da divulgação das práticas de reúso identificadas, de forma a 
estimular outros usuários ao reúso. O presente trabalho confirma a hipótese de 
que o reúso é um instrumento de gestão dos recursos hídricos e sua prática traz 
benefícios de diferentes dimensões. 
 
Palavras-chave: Reúso de Águas; Gestão de Recursos Hídricos; Política 
Nacional de Recursos Hídricos; Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. 



  

                                                                                                    ABSTRACT 

CARACIOLO, Patrícia. The practice of water reuse: possibilities of stimulation 
by the National Policy of Water Resources and of additional tool for 
management. Recife, 2008. Dissertation of the Master in Management and 
Environmental Policies, Federal University of Pernambuco.  
 
 
The policies over the management of water resources in the whole world are 
established in legal documents that, generally speaking, incorporate the 
guidelines of the international forums. In the Brazilian case, the law number 
9.433/97 – the one that institutes the National Policy of Water Resources, and 
serves as a model to the federated participants, is still not effectively 
implemented. Considering its objectives and tools, it is observed that the very 
same law drives people to adopt alternatives to the rational use of water, with 
its reuse as one example. In this way, this dissertation aims to examine the 
practice of the reuse of water, done by industries in the Basin of Jaboatão River, 
in Pernambuco, contextualized by the National Policy of Water Resources. This 
is to verify if the law itself stimulates the reuse of water as an additional tool of 
management. For this, an interactive methodology was applied, conjugating the 
technique of the hermeneutic circle dialectical, when collecting the data, and the 
dialectical hermeneutic in its analysis. Results reveal that the users, taking for 
granted that water will be used for industrial purposes, put the reuse of water 
in practice as a reflex of the law and they expect the expansion of this practice, 
after the law has been effectively implemented. Additionally, the data analysis 
shows the need for announcing the water reuse practices which were identified, 
aiming to stimulate other users to reuse this resource. This paper confirms the 
hypothesis that the reuse is a tool for managing the water resources and its 
practice brings different benefits of different dimensions. 
 
Key-words: Water Reuse; Management of Water Resources; National Policy of 
Water Resources; Tools for the Management of Water Resources. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O tema em pauta na ordem internacional é a questão dos recursos 

hídricos, notadamente os de água doce, a qual tem sido entendida como o 
fenômeno da escassez da água. Com o crescimento demográfico e o aumento 
das múltiplas atividades humanas a cada dia um volume maior de água é 
consumido, sem haver uma reposição equivalente, seja em termos quantitativos 
ou qualitativos, o que ameaça as reservas de água doce de todo planeta. 

 
O crescente debate que se trava quanto a esta questão diz respeito à 

importância da água para a manutenção da vida, condição primeira para o 
desenvolvimento dos seres em suas múltiplas dimensões, bem como os 
desdobramentos em áreas diversas como a política, a cultural, a social e a 
econômica. Assim argumentando, o fenômeno da escassez da água se mostra 
afeto ao gerenciamento dos recursos hídricos como uma necessidade de 
dimensões tão amplas, podendo ser considerada como de ordem global. 

 
Conceitos, técnicas e práticas que levem à sustentabilidade dos recursos 

hídricos devem ser desenvolvidos, consolidados, difundidos e aplicados de 
modo a garantir suprimentos existentes em quantidade e qualidade adequadas. 
Neste entendimento, buscar alternativas para o uso racional da água e para 
minimizar a geração de efluentes é questão prioritária para sua gestão. 

 
É sabido que a água, como bem essencial para a fruição do direito à vida, 

requer tutela especial, com a normatização de seu uso amparada por legislação 
específica, garantida pela atuação do poder público. A água não deve restar, 
pelo seu caráter de bem econômico, sob os critérios das leis de mercado, visto a 
dificuldade em compatibilizar interesses de mercado com as considerações 
relativas ao meio ambiente, garantindo-lhe a higidez requerida para o que se 
pode denominar de qualidade de vida dos seres. Importa destacar que o 
gerenciamento de recursos hídricos deve observar as suas peculiaridades de 
bem público, de valor econômico, com proteção constitucionalmente garantida. 

  
Neste sentido, a Lei Federal nº. 9.433/97 instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, consubstanciando seu gerenciamento. Com a referida Lei, 
passou-se a dar um tratamento especial e específico aos recursos hídricos em 
relação aos demais recursos naturais. 

 
Fato de grande relevo para este estudo é o delineamento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos objetivando a sua utilização racional. De forma 
inequívoca, a referida lei estabelece como objetivo da Política a utilização 
racional dos recursos hídricos. Este objetivo afigura-se como sendo o cerne de 
todo o sistema de gerenciamento nacional, posto que espraiado nos diversos 
comandos da lei, destacando-se, para este contexto e dentre seus instrumentos 
de gerenciamento, a outorga e a cobrança pelo uso da água.  
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Desta maneira, com tal objetivo e com tais instrumentos de gestão, é 

possível inferir que a Política Nacional de Recursos Hídricos impulsione a 
adoção de alternativas de utilização racional da água, a exemplo da prática do 
reúso. Não obstante essa perspectiva percebe-se que se trata aqui de uma 
tendência. 

 
Fala-se em tendência porque a própria Política Nacional de Recursos 

Hídricos ainda não está efetivamente implementada e assim também ainda não 
estão efetivamente implementados seus instrumentos legais de gerenciamento, 
quer seja por representarem a mudança de um modelo hegemônico, embasado 
na infinitude dos recursos hídricos, quer seja pela tradicional utilização do 
recurso sem qualquer contrapartida financeira. 

 
No entanto, uma vez efetivamente implementada a Política e seus 

instrumentos de gestão hídrica, e, em especial, uma vez implementada a 
cobrança pelo uso da água, espera-se que a prática do reúso de águas seja 
alargada de forma reflexa. Desta maneira o reúso despontará como instrumento 
adicional de gerenciamento, possibilitando resultados benéficos para o 
equilíbrio da questão qualitativa e também quantitativa da água, trazendo nova 
perspectiva para dirimir o fenômeno de sua escassez e para sua 
sustentabilidade. 

 
1.1 Justificativa 

 
 
O reúso de águas não é um tema novo. No Brasil nota-se a tendência para 

o reúso conquanto a Política Nacional de Recursos Hídricos pareça impulsionar 
sua prática como reflexo do seu objetivo de utilização racional e dos 
instrumentos de gestão que estabeleceu. 

 
É necessário, contudo, a consolidação do entendimento do reúso de águas 

como instrumento adicional de gestão de recursos hídricos e a difusão desse 
conhecimento para que sua prática seja mais presente no cotidiano dos usuários 
e, em especial, das indústrias que devem ser incentivadas à aplicação de técnica 
promotora de sua conservação. 

 
Ademais, o Estado de Pernambuco tem a menor disponibilidade hídrica 

do país, com dificuldades para atender a sua demanda hídrica adotando, por 
vezes, ações de racionamento e rodízio de abastecimento, apontando para 
necessidade da inclusão do reúso na pauta dos gestores públicos e a criação de 
alternativas para amainar a questão. 

 
Nesta perspectiva, e no encalço da Lei Federal n º 9.433/97, foi editada a 

Lei Estadual nº 12.984/05, instituidora da Política Estadual de Recursos 
Hídricos. Como na Lei Federal, a lei pernambucana incluiu no rol dos 
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instrumentos de gestão hídrica a outorga e a cobrança pelo uso da água, 
impondo assim às indústrias o desafio de mudança de comportamento, com a 
adoção de práticas alternativas a exemplo do reúso de águas.  

 
No momento atual, em que a utilização racional da água se reveste de 

importância relevante, notadamente perante o fenômeno de sua escassez, tendo 
em vista que a cobrança pelo uso da água é questão mediata e já se encontra 
implementada em algumas bacias brasileiras, este estudo circunscreve-se em 
torno da seguinte questão central: 

 
• O reúso de águas está sendo estimulado pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos, como um instrumento adicional de gestão? 
 
Para encontrar resposta a esse questionamento partiu-se do pressuposto 

de que as indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão, no Estado de 
Pernambuco, utilizam a técnica do reúso de águas como possível resultado do 
tratamento dispensado pela Política Nacional de Recursos Hídricos às águas. 
Analisou-se a aplicabilidade do reúso, por aquelas indústrias, quanto aos 
motivos ou impedimentos de sua prática, e, por fim, a possibilidade de se 
considerar o reúso de águas um instrumento adicional de gestão de recursos 
hídricos. 

 
 
Neste sentido, a pesquisa mostra como está, na atualidade, a prática do 

reúso de águas por indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão, no contexto 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e pretende auxiliar o melhor 
entendimento desta nova realidade, trazendo conhecimentos úteis para a 
divulgação e para o estímulo de sua prática. 

 
Esta pesquisa apresenta importância na medida em que traz informações 

pertinentes e de utilidade para o planejamento e gestão de recursos hídricos no 
Estado de Pernambuco. 

 
 
Diante de um quadro de degradação da qualidade das águas da bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão, tornam-se necessárias iniciativas efetivas para o 
incremento de sua gestão, de forma a promover o seu uso sustentável. O reúso 
de águas pode mostrar-se como um eficaz instrumento adicional de 
gerenciamento de recursos hídricos, trazendo benefícios de diferentes 
dimensões, sejam elas culturais, sociais, ambientais ou econômicas. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
Para a presente pesquisa foram formulados os seguintes objetivos: 
 



 20 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 
 
• Analisar a prática do reúso de águas, por indústrias localizadas na bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão, Estado de Pernambuco, como possível reflexo das 
disposições da Política Nacional de Recursos Hídricos e instrumento adicional 
de gestão dos recursos hídricos.  
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
• Diagnosticar dentre as indústrias localizadas na bacia hidrográfica do rio 
Jaboatão as que aplicam e as que não aplicam o reúso de águas. 
 
• Identificar quais os motivos ou impedimentos da prática do reúso de 
águas, para fins não potáveis, por indústrias localizadas na bacia hidrográfica 
do rio Jaboatão. 
 
• Caracterizar a aplicabilidade do reúso de águas efetuado pelas indústrias 
localizadas na bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 
 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
 

De forma a contemplar os objetivos formulados, esta dissertação está 
estruturada em seis capítulos: a Introdução; os Procedimentos Metodológicos; a 
Fundamentação Teórica; a Unidade Caso da Pesquisa; a Categorização e a 
Análise dos Resultados e, por fim, as Considerações e Recomendações Finais. 

 
O Capítulo 1 apresenta, em seu conteúdo, a Introdução, versando sobre a 

relevância do tema estudado, a justificativa da pesquisa, o objetivo geral e os 
objetivos específicos da dissertação. 

 
O Capítulo 2 apresenta os Procedimentos Metodológicos que orientaram o 

desenvolvimento da pesquisa, subdividido em três seções. Na primeira 
constam considerações a respeito de conhecimento científico e método. Na 
segunda está a descrição do caminho percorrido pelo pensar na presente 
pesquisa. Já na terceira aborda-se a metodologia escolhida para a consecução 
dos objetivos formulados, justificando-se as opções havidas quanto à 
abordagem qualitativa, quanto aos métodos para coleta e análise de dados, 
incluindo a construção do corpus e as linhas de serviço utilizadas. 

 
O Capítulo 3 apresenta a Fundamentação Teórica utilizada como suporte 

para a compreensão do tema objeto desta pesquisa, estando subdividido em 
três seções. A primeira delas se refere à Escassez da Água a qual é abordada em 
seus aspectos qualitativo e quantitativo. A segunda seção diz respeito ao 
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Arcabouço Jurídico de tutela e gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, 
posto que se entenda que o fenômeno da escassez da água se afigura como afeto 
a sua adequada gestão. E, finalmente, a terceira seção está voltada para o Reúso 
de Águas, como prática significativa de utilização racional dos recursos 
hídricos. 

 
O Capítulo 4 apresenta a Unidade Caso da Pesquisa, contando com uma 

breve caracterização do Estado de Pernambuco, sua divisão em Mesorregiões 
Geográficas, seu modelo de planejamento descentralizado e regionalizado, 
especificamente a sua divisão em 12 Regiões de Desenvolvimento (Lei Estadual 
nº 12.427) e em 29 Unidades de Planejamento Hídrico (PERH-PE,1998) 
representativas de sua divisão hidrográfica. Por fim, é apresentada a bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão, a qual se insere na Unidade de Planejamento 
Hídrico UP-15, que engloba o Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2 - 
GL2. 

 
O Capítulo 5 contem a Categorização e a Análise dos Resultados da 

pesquisa. 
 
E finalmente, o Capítulo 6 apresenta as Considerações e Recomendações 

Finais da pesquisa. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos adotados para a 
consecução dos objetivos da pesquisa em cada uma de suas etapas, bem como 
as razões que justificaram a opção por uma abordagem qualitativa. Com o 
intuito de facilitar o entendimento, o presente capítulo foi dividido em três 
seções específicas. 

 
 
Na primeira dessas seções são tecidas algumas considerações sobre 

conhecimento científico e método, por se entender que a verificabilidade deste 
trabalho será possibilitada pela averiguação do caminho percorrido quando de 
sua elaboração. 

 
Na segunda seção apresentam-se os primeiros procedimentos adotados 

para o direcionamento ordenado do pensar na elaboração desta pesquisa. 
 
A terceira seção diz respeito à metodologia em si, com o delineamento da 

pesquisa, onde se enfatiza o tipo e a natureza do estudo; as técnicas e métodos 
para a coleta e análise de dados; incluindo a construção do corpus, as categorias 
de análise e, por fim, a seleção das linhas de serviço. 
 
 
2.1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O MÉTODO 

 
 
Não obstante ciência significar etimologicamente conhecimento, ela não é 

o único caminho para acessá-lo. Há uma distância entre o conhecimento 
científico e as outras formas de conhecimento e esta não é propriamente o seu 
conteúdo, mas sim o seu contexto metodológico (MINAYO et al, 2002; GIL, 
2007; MARCONI e LAKATOS, 2007). 
 
 

O conhecimento científico resulta de um trabalho racional posto que a 
realidade não se desvende na superfície. O conhecimento científico não é de 
geração espontânea, mas construído pelo trabalho da investigação científica. Ao 
que disciplina a pesquisa se chama método. Para que a pesquisa se converta em 
trabalho científico é imprescindível um processo criterioso de escolhas e 
tratamento de informações (DEMO, 1987; CHAUÍ, 2005; BITTAR, 2007). 
 
 

Neste sentido, considera-se que o termo método, do grego méthodos, 
significa caminho. Esta significação do método, de per se, aponta-lhe um caráter 
instrumental – ligar dois pontos: um ponto de partida (estado de falta de 
conhecimento) e um ponto de chegada (estado de conhecimento). O intervalo 
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entre esses dois pontos ou este ínterim é o caminho e, no âmbito da ciência, a 
utilização do método possibilita a mediação entre esses dois pontos.  
 

É no método que a ciência encontra, portanto, o seu distintivo e não há 
ciência sem pesquisa. Pesquisa é criação e dispersão de idéias, porquanto tenha 
a finalidade social de transferir o saber adquirido aos membros da sociedade. 
Criar não é processo simples e exteriorizar a criação é processo ainda mais 
complexo. Uma vez finda a pesquisa, ela ganhará autonomia, não precisando 
mais de seu autor, sendo entregue à sociedade para verificação (BITTAR, idem; 
PINTO, 1979). 
 

A pesquisa desprovida de cuidados metodológicos cede ao primeiro 
impulso contestatório de cientificidade que venha a sofrer. É de grande 
interesse, portanto, a verificação do caminho percorrido ao encontro do 
conhecimento. 

 
 
Por este motivo é que se destaca aqui o caráter instrumental do método, 

porquanto conveniente para a verificabilidade do caminho percorrido na 
elaboração desta pesquisa. Sem método este estudo não se sustentaria em si 
mesmo. Pretendendo-se rigorosa, esta pesquisa nele se escorou, conforme aqui 
se explanará como garantia da veracidade do conhecimento construído, ainda 
que se entenda que outros conhecimentos a este se substituirão. 
 
2.2 O PONTO INICIAL DA PESQUISA 

 
 
Compreendendo a importância instrumental do método que liga dois 

pólos (o de origem e o de destinação da pesquisa) inicia-se a demonstração dos 
procedimentos adotados para o direcionamento ordenado do pensar na 
elaboração desta pesquisa.  

 
Neste sentido, Minayo et al (2002) acode explanando o que se pode 

denominar como sendo o “ciclo da pesquisa”. Este quer significar “... um 
processo de trabalho em espiral que começa com um problema ou uma 
pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a novas 
interrogações” (p. 26). 

 
 
A figura 1 representa o percurso do pensar havido neste estudo que partiu 

da reflexão a cerca da escassez mundial da água, especificamente da água doce 
superficial. Com o crescimento demográfico e o aumento das múltiplas 
atividades humanas a demanda por água e os efeitos adversos daí decorrentes 
se elevaram, descortinando o cenário mundial de sua escassez. Sabendo-se que 
a água é recurso natural limitado, bem de valor econômico, estratégico e 
essencial à existência e ao bem-estar dos seres, a questão hídrica se afigurou 
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como real e atual. A partir deste ponto, outras reflexões foram se coligando e 
sistematizando o pensar. 
 

 
Figura 1 

Percurso do pensar na presente pesquisa. 

 
Fonte: organizado pela autora, 2008. 

 
 
A escassez da água é uma questão atinente à gestão dos recursos hídricos. 

A gestão dos recursos hídricos nacionais está consubstanciada em uma lei 
específica, a Lei Federal nº 9.433/97. 

 
Nesta lei o gerenciamento dos recursos hídricos está fundamentado no 

entendimento de sua finitude e assim, na necessidade de seu uso racional. Para 
consecução deste seu objetivo, dentre os instrumentos de gestão, foram 
inseridas a outorga e a cobrança pelo uso da água.  

 
A Lei Federal nº 9.433/97 inaugurou uma nova ordem jurídica para os 

recursos hídricos instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
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incorporando novos conceitos. Tais conceitos, porque novos, careceram e ainda 
carecem ser desenvolvidos, consolidados, difundidos e implementados.  

 
 
A nova lei, revolucionando a ordem jurídica estabelecida, é 

transformadora e reclama um processo construtivo para sua implementação. 
Em se considerando as dimensões continentais do Brasil, a mudança de um 
modelo hegemônico, embasado na infinitude dos recursos hídricos e na 
tradicional utilização do recurso sem qualquer contrapartida financeira, é 
questão complexa. 

 
 
Por estes motivos, os instrumentos de gestão hídrica têm suscitado o 

interesse dos estudiosos de diversas áreas, notadamente quanto à cobrança pelo 
uso da água. De maneira geral, vislumbra-se o processo para a efetivação do 
instrumento, e o cenário futuro, quando a cobrança pelo uso da água estiver 
implementada em todo país.  

 
Dentro deste contexto, foi-se compreendendo que a Lei, da maneira como 

está delineada, parece incentivar a adoção de práticas alternativas para o uso 
racional da água. Neste ponto, o tema reúso foi se erigindo como instrumento 
adicional de gestão de recursos hídricos, capaz de amainar a escassez da água. 

 
 
Considerando que a cobrança pelo uso da água é questão mediata e que 

em algumas bacias brasileiras, tal instrumento, já se encontra implementado, a 
questão foi se problematizando perfazendo-se então a questão central do 
estudo, qual seja: “o reúso de águas está sendo estimulado pela Política 
Nacional de Recursos Hídricos, como um instrumento adicional de gestão?”.  
 
2.3 A METODOLOGIA 

 
 
Para Oliveira (2003) metodologia deve ser entendida como “processo, 

onde se aplicam diferentes métodos, técnicas e materiais, tanto laboratoriais 
como instrumentos e equipamentos para coleta de dados no campo” (p.45). 
Conforme a autora, “A escolha da metodologia ou procedimento metodológico 
de pesquisa deve estar adequada aos objetivos e à justificativa e coerente com a 
formulação do problema que vai ser investigado” (ibid., p. 46). 

 
Desta maneira, a metodologia desta pesquisa se refere e compreende as 

etapas eleitas para a construção do trabalho pretendido, perpassando pela 
escolha do procedimento para a obtenção dos dados, com a identificação do 
método, técnica, instrumentos de pesquisa, construção do corpus, até a 
categorização e análise dos dados coletados. 
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2.3.1 A abordagem qualitativa 
 
 
Tendo como objetivo analisar a prática do reúso de águas, como possível 

reflexo das disposições da Política Nacional de Recursos Hídricos e instrumento 
adicional de gestão dos recursos hídricos, a pesquisa qualitativa se afigurou 
como adequada à presente pesquisa. 

 
Primeiro porque o conteúdo deste objetivo, dizendo respeito a uma 

realidade social em construção, não poderia se esgotar simplesmente com a 
utilização isolada de uma pesquisa teórica, sendo necessária a investigação de 
experiências de seus atores. Estando voltada para a análise de casos concretos 
em sua localização espaço-temporal, partindo das expressões e atividades das 
pessoas em seus contextos, a pesquisa qualitativa estava em condições de 
responder aos objetivos desta pesquisa afastando explicações totalizantes 
(FLICK, 2004). 

 
 
Segundo porque os procedimentos de coleta de dados de uma pesquisa 

qualitativa permitem várias alternativas de composição quanto às técnicas 
empregadas, definidas em função do tema e das características do objeto de 
estudo, assim cada estudo poderá ter um desenho único no que se refere aos 
procedimentos metodológicos. (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

 
 
Desta forma a pesquisa qualitativa se apresentou, então, como um 

caminho necessário no que se refere à coerente visão de conhecimento e a 
abordagem dos objetivos que orientaram este estudo.  
 
 
2.3.2 As técnicas e os métodos para a coleta e análise de dados 

 
 
Ainda considerando os conteúdos dos objetivos desta pesquisa e a 

necessidade que os mesmos demonstraram quanto ao conhecimento de uma 
realidade social em construção, apenas detectável através de uma investigação 
junto aos seus próprios atores, pelo que se privilegiou o estudo de caso, optou-
se pela utilização da metodologia interativa. 

 
 
Esta metodologia foi construída por Oliveira (1999) em seu doutorado 

realizado em Sherbrooke (Quebec, Canadá) e definida como um “processo 
hermenêutico-dialético que facilita interpretar e entender o texto, a fala e 
depoimentos, como resultados de um processo histórico e sócio-cultural” 
(p.150). 
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A metodologia interativa assim se denomina porque se consubstancia na 

interação de duas metodologias: de um lado a técnica do círculo hermenêutico-
dialético (CHD) de Guba e Lincoln (1989) e, de outro, o método de análise da 
hermenêutica-dialética (AHD) de Minayo (1998). 

 
 
Compreendendo que a utilização isolada de uma ou de outra metodologia 

não satisfaria o conteúdo de seu objeto de estudo a autora utilizou a técnica do 
círculo hermenêutico-dialético (CHD) para a coleta dos dados e o método da 
análise da hermenêutica-dialética (AHD) para a análise dos dados e assim 
também se procedeu neste estudo. 

 
 
A necessidade de interação das citadas metodologias a que a autora se 

referiu em seus trabalhos, notadamente a dificuldade de uma análise profunda 
da fala e dos depoimentos dos entrevistados utilizando-se apenas a técnica do 
CHD, coincidiu com a da presente pesquisa motivo pelo qual se seguiu o 
mesmo caminho traçado por Oliveira acrescendo-se a AHD na análise dos 
dados, inclusive com as adaptações que a mesma definiu para ambas as 
técnicas, conforme melhor explanado após a apresentação do corpus da 
pesquisa. 
 
 
2.3.2.1 A construção do corpus 
 
 

Não obstante ser a amostragem estatística aleatória a orientação mais 
elaborada para seleção das evidências nas ciências sociais, por vezes a mesma 
não se aplica em certas áreas de pesquisa qualitativa. Nestes casos, a construção 
de um corpus, pode ser encarada como um princípio alternativo de coleta de 
dados (BAUER e GASKELL, 2004). 

 
 
Neste sentido, e tendo em vista os seus objetivos, a presente pesquisa não 

poderia partir de uma amostragem fundada no racional da representatividade, 
daí porque foi necessária a construção de um corpus visando maximizar a 
oportunidade de compreensão dos diferentes reflexos da Lei Federal nº 
9.433/97 junto às indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão, no contexto da 
prática do reúso. 

 
 
Como toda pesquisa necessita justificar a seleção havida para a coleta de 

dados, vez que a seleção não sistemática viola o princípio de prestação de 
contas pública da pesquisa, a construção do corpus desta pesquisa se perfez em 
etapas. 
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A seleção da amostra da pesquisa foi efetuada levando-se em conta as 

indústrias com outorgas concedidas pela Secretaria de Recursos Hídricos de 
Pernambuco, posto que este fato indicasse alguma forma de observância da Lei 
nº 9.433/97. 

 
 
Desta forma, procedeu-se à pesquisa no cadastro de outorgas mantido por 

aquela Secretaria. No referido cadastro constavam as outorgas concedidas entre 
o período de 1998 a 2007 sendo referentes, no entanto, a todo o grupo de bacias 
de pequenos rios litorâneos 2 – GL2, totalizando 21 usuários outorgados, 
conforme tabela 1.  
 
 
Tabela 1 Usuários outorgados na GL2, com tipos de outorga, finalidades de uso 
e respectivas representações em percentual. Fonte: Organizado pela autora, com 
base no Cadastro de Outorgas da SRH, 2007. 

 
Usuários  

 

Outorgas concedidas 
 

Finalidades de uso 

outorgados Tipos Quant. 
Absoluta 

Quant. 
Relativa 

% 

Tipos Quant. 
Absoluta 

Quant. 
Relativa 

% 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Captação  
 

Construção 
de obra 

 
 

19 
 
2 

90,48 
 

9,52 

Abast. Indust. 
 
Ger. Energia 
Elétrica 
 
Irrigação 
 
Abast. Públic. 
 
Psicultura 
 
Lazer 
 
Aterro 
Rodoviário 

15 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

65,22 
 
 

8,69 
 

8,69 
 

4,35 
 

4,35 
 

4,35 
 

4,35 
 

  21 2 21 100 7 23 100 

 
 
 
 
Uma vez que dentre os dados do cadastro constavam as localizações (em 

coordenadas) dos outorgados foi possível, junto à Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, plotar em mapa, de início, os usuários 
outorgados pertencentes ao GL2, e em seguida, plotar aqueles pertencentes à 
bacia hidrográfica do rio Jaboatão, conforme as figuras 2 e 3.  
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Figura 2 

Mapa dos usuários outorgados no grupo de bacias de pequenos rios litorâneos-GL2. 

 Fonte: SRH, 2007; CPRH, 2007. 



 
3

0
 

 

                        

 

       

Figura 3 
Mapa dos usuários outorgados na bacia do rio Jaboatão. 

 

Fonte: SRH, 2007; CPRH, 2007. 
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Desta maneira chegou-se a um universo de sete usuários outorgados, 
conforme se observa na tabela 2.  

 
Tabela 2. Usuários outorgados na bacia do rio Jaboatão, com tipos de outorga, 
finalidades de uso e respectivas representações em percentual. Fonte: 
Organizado pela autora, com base no Cadastro de Outorgas da SRH, 2007. 

 
Usuários  

 

Outorgas concedidas 
 

Finalidades de uso 

outorgados Tipos Quant. 
Absoluta 

Quant. 
Relativa 

% 

Tipos Quant. 
Absoluta 

Quant. 
Relativa 

% 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Captação  
 

Construção 
de obra 

 
 

5 
 
2 

71,43 
 

28,57 

Abast. Indust. 
 
Irrigação 
 
Abast. Públic. 
 
Psicultura 
 
Lazer 
 
 

3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

42,86 
 

14,285 
 

14,285 
 

14,285 
 

14,285 
 

  7 2 7 100 5 7 100 

 
 
Dentro deste universo, selecionaram-se os usuários outorgados que faziam 

captação de água para usos industriais o que correspondeu a três indústrias. 
Observando o processo sistemático seguido para a construção do corpus 
chegou-se à conclusão que o mesmo já estava saturado posto que a amostra 
resultante representava 100% do universo pretendido: todos os usuários 
outorgados localizados na bacia do rio Jaboatão cujos tipos de outorga se 
referiam à captação com finalidade de uso industrial.  

 
 
Embora compreendendo-se que os objetivos formulados nesta pesquisa 

deveriam ser atendidos junto a este primeiro grupo, constituído pelos usuários 
com outorgas para uso industrial na bacia do rio Jaboatão, mostrou-se 
conveniente uma pesquisa junto a um outro grupo, para uma análise mais 
profunda dos dados coletados junto a este primeiro grupo. Desta maneira 
optou-se pela construção de um segundo grupo de amostra constituído por 
especialistas na área desta pesquisa. Assim, foram incluídos dois representantes 
da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, um representante 
da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e um Professor da Universidade 
Federal de Pernambuco, totalizando 4 pessoas.  

 
Portanto, o corpus desta pesquisa compreende dois grupos: um constituído 

pelos usuários com outorga para captação de água com fins industriais, 
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localizados na bacia do rio Jaboatão (três outorgados) e um grupo de 
especialistas (quatro pessoas). 
 

2.3.2.2 O círculo hermenêutico-dialético (CHD) 
 
 
O círculo hermenêutico-dialético apresentado por Guba e Lincoln (1989) é 

um procedimento metodológico bastante dinâmico e foi proposto como 
alternativa às análises tradicionais, baseada em um referencial construtivista. 
Neste sentido, o processo é hermenêutico porque tem caráter interpretativo, e é 
dialético porque implica em comparação e contraste de diferentes pontos de 
vista, objetivando um alto nível de síntese (FURTADO, 2001).  

 
 
Nesta pesquisa, o CHD, após a construção do corpus, foi aplicado 

conforme a sua representação na figura 4. 
 
 

Figura 4 
Círculo hermenêutico-dialético. 

 
Fonte: Modificado de Oliveira, 1999. 

 
 
O primeiro círculo da figura, na cor verde, representa os entrevistados; o 

segundo círculo, em azul, representa a dinâmica do vai-e-vem constante de 
interpretações e re-interpretações sucessivas que aconteceram a cada entrevista 
(síntese de cada entrevista), nota esta que caracteriza o CHD. Anote-se que a 
figura 4 diz respeito ao grupo constituído por aquelas três indústrias com 
outorga de captação de água para uso industrial na bacia do rio Jaboatão e que 
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as mesmas são representadas pela letra E (entrevistados) e a síntese de suas 
respectivas entrevistas pela letra C (construção teórica). De igual modo, o CHD, 
foi aplicado junto ao segundo grupo, constituído pelos especialistas. 

 
Observando-se a referida figura 4 é possível acompanhar a dinâmica do 

procedimento desta pesquisa: 
 
 
• Realizou-se a primeira entrevista (E1) e, em seguida, elaborou-se a sua 

síntese (C1); 
 
• Realizou-se a segunda entrevista (E2) e, logo após as suas respostas, o 

segundo entrevistado recebeu a síntese da primeira entrevista (C1), para tecer 
comentários e contribuir com novos elementos. Elaborou-se então a síntese da 
segunda entrevista (C2) e, finalmente, 

 
• Realizou-se a terceira entrevista (E3) repetindo-se as mesmas etapas da 

segunda, ou seja: logo após as suas respostas, o terceiro entrevistado recebeu a 
síntese da segunda entrevista (C2), para tecer comentários e contribuir com 
novos elementos. Uma vez que, a este tempo, toda a amostra já havia sido 
contemplada, elaborou-se a síntese geral (C3) de todas as entrevistas realizadas, 
de forma dialética. 

 
 
O terceiro círculo da figura que engloba em seu centro a palavra consenso, 

representa o resultado final da aplicação da técnica do CHD, ou seja, ao 
resultado mais próximo possível da realidade encontrada na pesquisa. 

 
 
Desta maneira, a técnica do CHD, aplicada junto aos dois grupos de 

amostra, proporcionou uma pesquisa bastante dinâmica aproximando o 
entrevistador e os entrevistados e o aprofundamento necessário à percepção da 
realidade em estudo, chegando-se a uma pré-análise dos dados coletados e que 
foi complementada pela análise hermenêutica-dialética (AHD).  

 
2.3.2.3 A análise hermenêutica-dialética (AHD) 

 
 
Entendendo que o CHD, pela sua característica dinâmica, prestou-se para 

a coleta mais precisa dos dados e a uma pré-análise e que ainda havia a 
necessidade de aprofundar a análise dos dados coletados tomando-se como 
base o referencial teórico escolhido para dar suporte a esta pesquisa, acresceu-se 
o método de análise hermenêutica-dialética. 

 
 
O método hermenêutico-dialético, conforme Minayo (1998) é: 
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[...] o mais capaz de dar conta de uma interpretação aproximada da 

realidade. Essa metodologia coloca a fala em seu contexto para 

entendê-la a partir do seu interior e no campo da especificidade 

histórica e totalizante, em que é produzida (p. 231). 

 

A utilização da AHD permitiu trabalhar os atores sociais, com suas falas, 
dentro do contexto real a que pertencem, com todas as implicações que daí 
decorrem, sejam elas de ordem histórica, sócio-cultural, política ou econômica 
possibilitando por fim, a análise geral dos dados coletados. 

 
 
A operacionalização desse método de análise (AHD) seguiu dois níveis: o 

nível das determinações fundamentais e o nível de encontro com os fatos 
empíricos. E, conforme Oliveira (2005) 

 
Nível das determinações fundamentais: significa situar no tempo e no 

espaço, o objeto de estudo (contexto histórico-social). Nesse nível, 

define-se o marco teórico que é a base de sustentação da análise de 

dados obtidos na pesquisa de campo. 

 

Nível de encontro com os fatos empíricos: é o confronto dos dados 

obtidos na realidade pesquisada. Esse nível implica também na 

análise das representações dos atores sociais (suas concepções, pontos 

de vista, experiências) (p.4). 
 
 
Nesta pesquisa, quanto ao nível das determinações fundamentais, 

compreendeu-se o contexto em que se inseriam as amostras do estudo e 
definiu-se o referencial teórico da pesquisa em três categorias gerais, 
consideradas fundamentais para a análise dos dados: a escassez da água, a Lei 
Federal nº. 9.433/97 e o reúso de águas. Quanto ao nível de encontro com os 
fatos empíricos foi realizada a análise dos dados obtidos através das entrevistas 
realizadas à luz do referencial teórico referido. 

 
 

2.3.2.4 As categorias de análise 
 
 
Para Oliveira (1999) a categorização de dados é um processo que exige o 

máximo de atenção na codificação dos dados e uma revisão rigorosa quanto à 
classificação das categorias. Desta maneira, todos os dados coletados nesta 
pesquisa foram categorizados em três grupos: as categorias gerais, as categorias 
empíricas e as unidades de análise, conforme representação da figura 5. 
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Figura 5 
Categorias de análise. 

Fonte: Oliveira, 1999. 

 

 

As categorias gerais são fundamentadas na teoria e por este motivo 
podem ser denominadas também de categorias teóricas, sendo empregadas na 
presente pesquisa as seguintes: a escassez da água, a Lei Federal nº. 9.433/97 e 
o reúso de águas. As categorias empíricas ou subcategorias são as que representam 
a realidade empírica e, por fim, as unidades de análise são os detalhamentos dos 
dados empíricos (posicionamento dos sujeitos da pesquisa, dos entrevistados). 

 
 

 
2.3.2.5 As linhas de serviço 

 
 
Para o aprofundamento dos referenciais teóricos adotou-se o 

levantamento bibliográfico, utilizando-se as contribuições dos autores em 
relação aos mesmos. Para Gil (1996) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos” (p.48). 

 
Neste sentido, também se procedeu com uma pesquisa exaustiva, junto à 

Agência Nacional de Águas - ANA, tendo em vista a atualização dos dados 
referentes à escassez da água no mundo, no Brasil, na Região Nordeste, no 
Estado de Pernambuco, no grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2 – GL2 
e na bacia do rio Jaboatão. 

 
Foram analisados os principais diplomas legais correlacionados ao tema 

como a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 6.938/1981, instituidora 
da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Federal nº 9.433/97, instituidora 
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da Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei Estadual nº 12. 984/05, 
instituidora da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

 
Por outra parte, procedeu-se a uma pesquisa documental junto à Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH tendo como objeto, 
primordialmente, os Relatórios de Monitoramento de Bacias Hidrográficas do 
Estado de Pernambuco elaborados, anualmente, desde 1995, pela referida 
agência. A utilidade desses documentos, para a pesquisa, relacionou-se com o 
fato de que os mesmos se apresentavam conclusivos em relação à caracterização 
da bacia hidrográfica do rio Jaboatão e à qualidade das águas daquela bacia. 

 
 
Ainda neste sentido, procedeu-se á uma investigação junto à Secretaria de 

Recursos Hídricos, para obtenção de dados específicos do Estado de 
Pernambuco e para a construção do corpus, como já demonstrado. 

 
A coleta dos dados se deu ainda través da realização de entrevistas com as 

amostras selecionadas. A entrevista, segundo Robert Farr (1982, apud BAUER e 
GASKELL, 2004), é utilizada para estabelecer ou descobrir que existem 
perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que a 
começa.  

 
Neste estudo, a entrevista foi conduzida de forma semi-estruturada, 

empregando-se a técnica do círculo hermenêutico-dialético, com perguntas 
específicas aos entrevistados que gozaram de liberdade de resposta conforme 
suas conveniências. As entrevistas foram compostas de 16 perguntas básicas 
estando relacionadas às categorias gerais ou teóricas e foram gravadas em fita 
cassete. Para a ordenação dos dados, as entrevistas foram transcritas e 
sintetizadas, consoante o que já se relatou. Os tópicos guia das entrevistas, com 
as 16 perguntas básicas, podem ser verificados nos apêndices 1 e 2. 

 



 37 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Este capítulo é composto pela fundamentação teórica que ancorou a 
presente dissertação e está dividido em três seções. 

 
 
A partir do cenário de escassez mundial das águas, este estudo, não 

obstante o privilégio tradicionalmente dado ao aspecto quantitativo da escassez 
da água, enfatizou o aspecto qualitativo, considerando assente o entendimento 
de que o fenômeno da escassez é um binômio qualitativo-quantitativo. Desta 
forma procurou-se enfrentar a escassez da água, nesses seus dois aspectos, 
tomando-se como ponto de partida o estudo do ciclo hidrológico como 
elemento iniciático ou fundamental ao entendimento de como os seus fatores 
naturais e as intervenções antropogênicas interagem, alterando-o e 
influenciando o fenômeno da escassez da água (primeira seção). 

 
 
Depois de caracterizado o fenômeno de escassez da água, quantitativa e 

qualitativamente e estando o mesmo afeto à gestão dos recursos hídricos, 
estudou-se o arcabouço jurídico de tutela e gerenciamento dos recursos 
hídricos, sua evolução legal e os aspectos mais relevantes da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (segunda seção). 

 
 
Após o conhecimento da estrutura legal, no que pertine mais diretamente 

ao modelo legal de gerenciamento voltado para o uso racional dos recursos 
hídricos, e considerando a importância e a ampliação crescente de sua prática 
como alternativa para o uso racional das águas, traçou-se um perfil quanto ao 
reúso de águas aprofundando-se nos seus conceitos básicos, definições e 
classificações (terceira seção). 

 
 

3.1 A ESCASSEZ DA ÁGUA: ASPECTOS QUANTITATIVOS 
 
 
A questão hídrica internacional se refere ao fenômeno da escassez da água 

o qual não se restringe mais aos lindes das regiões áridas do planeta. A escassez 
da água é uma realidade que compreende ao menos duas faces distintas: uma 
que se refere à diminuição de sua quantidade, cujas causas apontadas são o 
aumento da demanda pelo crescimento populacional e correlatamente ao 
aumento da sua utilização nas diversas e crescentes atividades humanas e outra 
que se refere à diminuição de sua qualidade e que é considerada como corolário 
de sua utilização sem planejamento. 
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3.1.1 O ciclo hidrológico 
 
 

O estudo do ciclo hidrológico permite a compreensão de que a água se 
movimenta de um meio para outro, sofrendo influências de fatores naturais. A 
influência que estes fatores exercem sobre as águas demonstra a 
interdependência que há entre estas e os mesmos. Desta maneira, havendo 
alteração significativa sobre uns, haverá correlato reflexo em todo o conjunto 
que perfaz o ciclo. 
 

O predomínio da água no planeta terra é visualmente constatado pela 
observação de imagens espaciais produzidas por satélites (figuras 6, 7 e 8). “Um 
padrão de oceanos, calotas polares, grandes rios e lagos, nuvens, tudo isso nos 
remete à presença da água no planeta. Abaixo da superfície, também há 
grandes reservatórios de águas subterrâneas. Sem dúvida, a Terra é o planeta 
da água” (TUNDISI, 2005, p.xvii). 

 
Figuras 6, 7 e 8 

Visualização do planeta Terra, por imagens de satélite. 

 
Fontes: 6- www.solarsystem.org.uk/earth/img1a.jpg;  7- www.spacetoday.org/imagens/solsys/earth/ 
earthB;  8- www.lancs.ac.uk/.../imagens/earth_from_space.jpg. 

 
 

De fato, a água cobre cerca de 70 % da superfície da Terra, sendo uma das 
substâncias mais comumente encontrada na natureza. Diferentemente do que 
pode ocorrer nos demais planetas, na Terra, a água pode ser encontrada nos 
seus variados estados - sólido, líquido e gasoso. Freqüentemente encontrada em 
estado líquido, a água é um recurso natural renovável através do ciclo 
hidrológico (BRAGA et al., 2004; TUNDISI, 2005).  

 
O ciclo hidrológico é o modelo pelo qual a água circula de um meio para 

outro, nas suas fases sólida, líquida e gasosa, em movimento contínuo e 
interdependente (TUNDISI, idem; VON SPERLING, 2005). Os componentes do 
ciclo hidrológico são apresentados no quadro 1 e representados na figura 9. 

 
 
 



 39 

 

Quadro 1 
 Componentes do ciclo hidrológico. 

PRECIPITAÇÃO 
Processo pelo qual a água, proveniente da atmosfera, atinge a superfície da terra ou um corpo 
d’água, na forma de chuva, granizo, neve ou orvalho. São seus estágios: resfriamento do ar na 
proximidade de saturação; condensação do vapor em forma de gotículas e aumento de 
gotículas por coalizão e aderência até adquirirem peso suficiente para que ocorra a precipitação. 

EVAPORAÇÃO 
Processo de passagem da água líquida para a fase gasosa. A sua maior ocorrência é a partir dos 
oceanos, acontecendo, também, em lagos, rios e represas. A evaporação depende da 
temperatura e da umidade relativa do ar.  

TRANSPIRAÇÃO 
Processo de perda de vapor d’água pelas plantas, o qual segue para a atmosfera. Em áreas 
cobertas com vegetação, a superfície de exposição das folhas para evaporação é elevada. 

INFILTRAÇÃO 
Processo pelo qual a água é absorvida pelo solo. 

PERCOLAÇÃO 
Processo pelo qual a água entra no solo e nas formações rochosas até o lençol freático. A água 
subterrânea é responsável, em grande parte, pela alimentação dos corpos d’água superficiais, 
em especial nos períodos secos. Solos cobertos com vegetação (ou menos impermeabilizados, 
devido às ações de urbanização) podem diminuir o escoamento superficial (diminuindo as 
enchentes nos períodos chuvosos); aumentar a infiltração (capacitando maior alimentação dos 
rios nos períodos secos) e diminuir o carreamento de partículas do solo para os corpos d’água.  

DRENAGEM 
Processo de deslocamento da água nas superfícies, durante precipitação. 

Fonte: Braga et al., 2004; Von Sperling, 2005 e Tundisi, 2005, com modificações. 
 

Figura 9 
Representação do ciclo hidrológico. 

 
Observação: Os números em km³ (x10³) indicam os fluxos de evaporação, precipitação e 
drenagem para os oceanos. Fonte: Compilado e modificado de fontes diversas (Braga et al, 2204; 
Tundisi, 2005). 
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A água que se precipita por sobre uma bacia hidrográfica pode ser 

drenada, restar reservada em lagos e represas, evaporando-se para a atmosfera 
ou pode se infiltrar e se percolar no solo. Note-se que o ciclo hidrológico é posto 
em movimento pelos seguintes fatores: energia da radiação solar, ação dos 
ventos, interação entre os oceanos e atmosfera e evaporação que acontece com 
as massas de águas dos oceanos e dos continentes. 

 
 
 
De acordo com Pielou (1998, apud TUNDISI, 2005), “o ciclo hidrológico 

pode ser considerado um ‘ciclo de vida’, e a história natural da água no planeta 
está relacionada aos ciclos de vida e à história da vida” (p.6). 

 
 
Neste ponto, acrescenta-se que além de suas naturais transformações, o 

ciclo hidrológico vem sofrendo alterações antropogênicas significativas, no 
sentido de modificarem suas características essenciais, refletindo a situação de 
desequilíbrio quali-quantitativo da água ou sua crescente escassez. 

 
 
 
O ciclo hidrológico é o elemento iniciático ou fundamental para a 

compreensão da disponibilidade e distribuição da água no planeta. Como os 
fatores que o movimentam não são homogêneos, no sentido de variarem no 
espaço e no tempo, a água é desigualmente distribuída no planeta. 

 
 
 

3.1.2 A distribuição de água no planeta  
 
 
 
Por estimativa, o total de massa de água que existe no planeta Terra é 

aproximadamente de 265.400 trilhões de toneladas (BRAGA et al., 2004). A 
tabela 3 apresenta a distribuição percentual da massa de água do planeta e a 
figura 10 representa esta distribuição. 
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Tabela 3. Distribuição porcentual de massa de água no planeta. Fonte: BRAGA 
et al., 2004. 

Localização Área 
(106km²) 

Volume 
(106 km³) 

Porcentagem da 
água total (%) 

Porcentagem da 
água doce (%) 

Oceanos 361,3 1338 96,5  

Água subterrânea 134,8 23,4 1,7  

Doce 10,53 0,76 29,9  

Umidade do solo 0,016 0,0012 0,05  

Calotas Polares 16,2 24,1 1,74 68,9 

Geleiras 0,22 0,041 0,003 0,12 

Lagos 2,06 0,176 0,013 0,26 

Doce 1,24 0,091 0,007  

Salgado 0,82 0,085 0,006  

Pântanos 2,7 0,011 0,0008 0,03 

Rios 14,88 0,002 0,0002 0,006 

Biomassa 0,001 0,0001 0,003  

Vapor na atmosfera 0,013 0,001 0,04  

Total de água doce 35 2,53 100  

Total 510,0 1,386 100  
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Figura 10 
Distribuição das águas na Terra. 

 
Fonte: Shiklomanov, 1999, com modificações.  

 
Do total da água do planeta, 97,5 % são salgadas, constituindo os oceanos 

e mares, portanto de difícil aproveitamento para o consumo humano, restando 
apenas 2,5 % de água doce. 

 
Identifica-se, com o auxílio da figura 10, que do percentual total de água 

doce do planeta, 68, 9 % se localizam nas calotas polares, portanto, em regiões 
que guardam grande distância dos centros consumidores, o que se traduz em 
elevados custos de transporte aos referidos centros; 29,9 % das águas doces são 
águas subterrâneas, localizadas a certa profundidade no subsolo, sendo 
também consideradas de difícil acesso, por questões também econômicas e, 
apenas 0,3 % das águas doces se encontra nos rios e lagos, sendo chamadas de 
superficiais – porque se mostram na superfície da terra e são consideradas de 
fácil acesso, tendo em vista o menor custo tecnológico e econômico para sua 
exploração (SHIKLOMANOV, 1999). 

 
A importância do conhecimento da distribuição da água no planeta se 

deve ao fato de que, apesar de sua abundância, a água não está distribuída de 
maneira uniforme, no espaço e no tempo, sendo que a porção de água doce e 
superficial - com possibilidade de fácil acesso para utilização pelo homem em 
seus múltiplos usos é ínfima (3%), quando comparada com o total de massa 
d’água existente. 

 
A idéia de que a água é abundante, infinita e renovada veloz e 

naturalmente começa a ser desfeita quando se observa este pequeno percentual 



 43 

 

de água doce, considerada de fácil acesso (conforme sua viabilidade técnica, 
econômica e sustentabilidade ambiental) para satisfação das necessidades 
humanas cuja tendência, nas últimas décadas aponta para um excepcional 
incremento, notadamente pelo crescimento populacional (PAZ et al., 2000). 

 
As intervenções humanas estão, deste modo, reduzindo quantitativa e 

qualitativamente a água. À medida que a população aumenta, há o incremento 
das intervenções humanas sobre os recursos hídricos. Esta realidade vem 
merecendo atenção na chamada agenda internacional, notadamente quanto à 
influência de ditas intervenções nos fenômenos das mudanças climáticas e na 
perda da diversidade biológica, temas intrinsecamente correlacionados à 
questão hídrica.  

 
Ademais, a água tem sido considerada como recurso escasso e estratégico 

por questão de segurança nacional e por seus valores social, econômico e 
ecológico (MAIA NETO, 1997). O suprimento de água doce, líquida e segura é 
fundamental para vida e para a economia de municípios, países e regiões e a 
sua distribuição global evidencia a necessidade de gerenciamento de sua oferta 
e demanda. 

 
3.1.3 Recursos hídricos no Brasil 
 
 

Segundo dados da UNESCO, a maior porção de águas doces e 
superficiais, portanto de fácil acesso, está no Continente Americano (46,53%) e a 
menor está na Oceania (5,61%). Considerando o Continente Americano, a 
América do Sul, possui a maior reserva (61,3%) e o Brasil contribui com 34,9% 
deste volume (figuras 11 e 12). 

 
Figuras 11 e 12 

Distribuição da água doce superficial no mundo e no Continente Americano. 

Fonte: UNESC; ANA, 2007. 



 44 

 

 
Não obstante a situação privilegiada do Brasil, que possui 13,70% da água 

doce superficial disponível no planeta, o país segue a realidade do cenário 
mundial, no que diz respeito à distribuição irregular de seus recursos hídricos, 
fazendo com que muitas de suas unidades federativas enfrentem crises de 
abastecimento.  

 
 
O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma superfície total de 

8.544.416 km² (IBGE, 2000, TUCCI et al., 2001; ANA, 2002). Considerando as 
dimensões continentais do Brasil, o país apresenta grande diversidade de 
climas, relevos, potencialidades econômicas e condições socioeconômicas e 
culturais fazendo com que os contornos de seus recursos hídricos também 
sejam muito diversos. 

 
 
Levando-se basicamente em conta características climáticas e fisiográficas, 

o Brasil, sob o ponto de vista geográfico e político-administrativo, está dividido 
em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

 
 
De maneira geral, há uma grande desigualdade na distribuição da água 

entre as regiões brasileiras. Este fato ganha maior importância quando se traça a 
correlação entre a distribuição dos recursos com as densidades demográficas 
destas regiões. A tabela 4 apresenta a distribuição dos recursos hídricos, as 
superfícies e a população de cada região brasileira. 

 
 
 

Tabela 4 Distribuição dos recursos hídricos, superfície e população das regiões 
brasileiras (em % do total do país). Fonte: DNAEE, 1992. 

 

REGIÃO 
 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

SUPERFÍCIE 
 

POPULAÇÃO 

NORTE  68,50  45,30   6,98 

CENTRO-OESTE  15,70  18,80   6,41 

SUL   6,50   6,80  15,05 

SUDESTE   6,00  10,80  42,65 

NORDESTE   3,30  18,30  28,91 

SOMA 100,00 100,00 100,00 

 
 
 

A região Norte concentra 70% das águas brasileiras e apenas 7% de sua 
população. Apesar de seu patrimônio hídrico, notadamente a presença da bacia 
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amazônica, a região é pouco ocupada e pouco desenvolvida industrialmente. A 
região Sudeste é a região de maior concentração populacional (42,65%), sendo a 
região mais industrializada e de maior produção agrícola do país, no entanto, 
possui apenas 6% de seus recursos hídricos. A região Nordeste é a que possui 
menor disponibilidade hídrica (3,30%), abrigando 28,91% da parcela 
considerada mais pobre da população brasileira e que convive com graves 
problemas sociais. Portanto, apenas 30% dos recursos hídricos brasileiros estão 
disponíveis para 93% da populacão (DNAEE, 1992; TUCCI et al., 2001; ANA, 
2002; MACHADO, 2003). 

 
 
 
Este cenário de distribuição heterogênea das águas no Brasil é melhor 

representado, quando se considera a divisão do país em regiões hidrográficas, 
tendo em vista que a mesma toma como base a gestão de recursos hídricos, 
acompanhando a natureza da legislação pertinente, notadamente a Lei Federal 
nº 9.433/97 (Lei das Águas) e a Resolução nº 32/03, do Conselho Nacional de 
Recursos Hidricos – CNRH. 

 
 
 
Para este contexto “uma região hidrográfica é uma bacia ou conjunto de 

bacias contíguas onde o rio principal deságua no mar ou em território 
estrangeiro”(ANA, 2002, p.43). São doze as regiões hidrográficas brasileiras, 
conforme a Resolução nº 32/03, do CNRH: Amazônica; Tocantins/Araguaia; 
Atlântico Nordeste Ocidental; Parnaíba; Atlântico Nordeste Oriental; São 
Francisco; Atlântico Leste; Atlântico Sudeste; Atlântico Sul; Uruguai; Paraná e 
Paraguai.  

 
 
 
A tabela 5 apresenta as áreas totais e relativas, as populações absoluta e 

relativa, assim como os dados de vazão média das Regiões Hidrográficas 
brasileiras e a figura 13 representa esses dados. 
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Tabela 5 Regiões Hidrográficas brasileiras com suas áreas totais e relativas, suas 
populações absoluta e relativa e suas vazões médias. Fonte: Organizado pela 
autora, com base no Censo IBGE 2000; PNRH-DBR, 2005 e ANA 2006. 

 
REGIÃO 

HIDROGRÁFICA 

 
ÁREA 
(Km²) 

 
% DO 
BRASIL 

 
POPULAÇÃO 

(2000) 

 
POPULAÇÃO 
DO BRASIL 

% 

 
VAZÃO 
MÉDIA 
(m³/s) 

 
VAZÃO 

RELATIVA 
% 
 

Amazônica ¹ 3.843.402 45,0 7.609.424 4,5 131.947 73,53 

Tocantins-

Araguaia 

967.060 11,3 7.890.714 4,7 13.624 7,59 

Paraná 879.860 10,3 54.639.523 32,2 11.453 6,38 

São Francisco 638.323 7,5 12.823.013 7,6 2.850 1,6 

Atlântico Leste 374.677 4,4 13.641.045 8,0 1.492 0,83 

Paraguai ³ 363.447 4,3 1.887.401 1,1 2.368 1,32 

Parnaíba 334.113 3,9 3.630.431 2,1 763 0,42 

Atlântico NE 

Oriental 

287.384 3,4 21.606.881 12,7 779 0,43 

Atlântico NE 

Ocidental 

254.100 3,0 4.742.431 2,8 2.683 1,5 

Atlântico 

Sudeste 

229.972 2,7 25.644.396 15,1 3.179 1,77 

Atlântico Sul 185.856 2,2 11.592.481 6,8 4.174 2,33 

Uruguai ² 174.612 2,0 3.834.652 2,3 4.121 2,3 

Brasil 8.532.770 100 169.542.392 100 179.433 100 

Observação: 1- A bacia Amazônica ainda compreende uma área de 2,2 milhões de km² em 
território estrangeiro, a qual contribui com adicionais 86.321 m³/s em termos de vazão média; 2- 
A Bacia do rio Uruguai ainda a compreende adicionais de 37 mil km² em território estrangeiro, 
a qual contribui com 871 m³/s; 3- A Bacia do rio Paraguai compreende adicionais 118 mil km² 
em território estrangeiro e 595 m³/s. 
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Figura 13 
Divisão Hidrográfica Nacional (Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003) com suas 

áreas totais e relativas, suas populações absoluta e relativa e suas vazões médias. 

Fonte: Adaptado do PNRH-DBR, 2003 e de ANA 2006. 

 
 

As Regiões Hidrográficas Amazônica e a do Tocantins/Araguaia possuem 
as maiores disponibilidades hídricas (73 % e 9%, respectivamente) e abrigam 
4% e 5% da população brasileira, cada uma delas. As Regiões Hidrográficas do 
Atlântico Nordeste Oriental e do Parnaíba possuem as menores 
disponibilidades hídricas (0,43% e 0,42%, respectivamente), estando presente 
nestas Regiões 13% e 2% da população nacional. 

 
 
Conforme os dados mais recentes da Agência Nacional de Águas - ANA 

(2006) a disponibilidade mundial de recursos hídricos é de 1,5 milhões de m³/s 
(44.000 Km³/ano) e o Brasil contribui com 12% desta disponibilidade hídrica, 
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vez que os rios localizados em território nacional possuem uma vazão média 
anual de 179 mil m³/s (5.660 Km³/ano). Quando se leva em consideração as 
vazões que provêm de territórios estrangeiros afluindo para o País, através das 
bacias Amazônica, do Uruguai e do Paraguai, essa disponibilidade hídrica total 
passa a ser na ordem de 267 mil m³/s (8.427 Km³/ano), correspondendo a 18% 
da disponibilidade mundial. 

 
 
Observando-se, de forma isolada, os dados quantitativos das reservas 

hídricas do Brasil a sua situação poderia ser considerada favorável, mas isto é 
apenas uma meia verdade. A disponibilidade hídrica deve estar correlacionada 
à localização e ao número de indivíduos que é dela dependente, e, neste ponto, 
como visto, o Brasil deixa de ocupar a sua posição privilegiada pela enorme 
desigualdade regional na distribuição dos recursos hídricos. 

 
 
 Corolariamente às suas dimensões, o Brasil apresenta grandes contrastes 

hídricos em suas regiões, algumas com abundância do recurso outras com 
escassez. Neste sentido, e com a finalidade de contextualizar a realidade hídrica 
do campo de estudo da presente pesquisa, destaca-se o Estado de Pernambuco 
na sua realidade de estresse hídrico, situando-o em relação às Regiões 
Hidrográficas brasileiras e em relação à Região do Semi-árido do Brasil. 

 
 

3.1.4 Pernambuco e as Regiões Hidrográficas brasileiras 
 
 

Pernambuco, que é considerado como sendo o mais pobre Estado da 
federação em disponibilidade hídrica per capita, com apenas 1.320 m³/hab/ano 
(SECTMA, 2006) tem parte do seu território localizado na Região Hidrográfica 
Atlântico Nordeste Oriental e parte na Região Hidrográfica do São Francisco. 

 
 
A Região Hidrográfica do São Francisco ocupa uma superfície de 638.323 

Km², correspondendo a 8% do território nacional e o Estado de Pernambuco 
contribui com 11% de seu território para a formação da Região (MMA, 2006a). 
A Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental ocupa uma superfície de 
287.384 Km², correspondendo a 3% do território nacional e o Estado de 
Pernambuco contribui com 10% de seu território para a formação desta Região 
(MMA, 2006b). 

 
A figura 14 apresenta a contribuição territorial pernambucana na 

formação das duas Regiões. 
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Figura 14 

 Contribuição territorial pernambucana para a formação das Regiões Hidrográficas do São 
Francisco e Atlântico Nordeste Oriental. 

Fonte: ANA, 2006, com modificações. 

 
Dentre as doze Regiões Hidrográficas do Brasil, a Região Hidrográfica 

Atlântico Nordeste Oriental é a que apresenta a maior escassez hídrica (MMA, 
2006b). Este fato assume grande relevância posto que (i) está em conformidade 
com a justificativa do presente trabalho, notadamente pela grande importância 
que a gestão dos recursos hídricos representa para o Estado, cuja população 
constrói história sob a influência das dificuldades seculares havidas por essa 
escassez e porque (ii) é nesta Região Hidrográfica que se localiza a capital 
pernambucana – Recife e o Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 2 – 
GL2, o qual engloba a bacia hidrográfica do rio Jaboatão, unidade de estudo 
desta pesquisa. 

 
A disponibilidade hídrica da Região é de apenas 0,43%, em relação ao total 

do país, no entanto, a demanda é de 179,17m³/s (11% da demanda do país), 
sendo a irrigação responsável por 53% (95,24 m³/s) da mesma (MMA, 2006b). E 
é em função desta disparidade, entre disponibilidade e demanda, que se afirma 
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que é baixa a segurança hídrica da região, com comprometimento de 100% da 
disponibilidade, em especial nos períodos de estiagem.  

 
A vazão média da Região é de 779 m³/s (dados apresentados na tabela 5). 

A média da relação entre vazão e população é inferior a 1200 m³/hab.ano. 
Considerando que este valor se situa entre 500 a 1700 m³/hab.ano e segundo os 
critérios de classificação das Nações Unidas, a região apresenta estresse hídrico. 
Neste cenário, Pernambuco possui uma média entre vazão e população inferior 
a 500 m³/hab.ano, sendo considerado em situação de escassez hídrica. 

 
3.1.5 A Região do Semi-Árido do Brasil 

 
 
Localizado no Nordeste do Brasil, o Estado de Pernambuco possui uma 

área de 98.526,6 Km² (PNUD, 2003), sendo que sua maior parcela encontra-se na 
região semi-árida brasileira, área afetada, significativamente pela escassez da 
água (figura 15). 
 

Figura 15 
Região Semi-Árida do Brasil. 

Fonte: ANA, 2006, com modificações. 
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Estudos efetuados pela ANA (2006) relatando o quadro complexo e crítico 

da oferta de água na região do semi-árido brasileiro, caracterizaram-no pelos 
déficits, apresentados no quadro 2:  

 
Quadro 2 

 Déficits caracterizadores da Região do Semi-Árido brasileiro. 
 

Oferta de Água Insuficiente para Atender a Demanda de Abastecimento 

Humano 

Devido à distribuição espacial irregular dos recursos hídricos, à baixa produção hídrica dos 
mananciais nos períodos de estiagem, aos conflitos de uso existentes e à deficiência de 
investimentos para aproveitamento de novos mananciais; 

 

Abastecimento Intermitente 

Provocado pela produção de água bruta em quantidades inferiores às demandas, em função da 
deterioração ou obsolescência dos sistemas de captação, adução e tratamento de água e 
elevados índices de perdas; 

 

Ocorrência de águas Salobras ou Poluídas 

Devido à precária conservação de bacias e mananciais, com implicações negativas no binômio 
quantidade-qualidade da água. 
Fonte: Adaptado de ANA, 2006. 

 
Referidos estudos identificaram, na região semi-árida do Brasil, as áreas 

de maior risco de escassez hídrica, delimitando-as (figura 16) e denominado-as 
de Áreas de Elevado Risco Hídrico (AERHs). 

 
A associação de algumas variáveis, apresentadas no quadro 3, 

caracterizam as Áreas de Elevado Risco Hídrico (AERHs) e são elas: 
 

 
Quadro 3 

Variáveis caracterizadoras das Áreas de Elevado Risco Hídrico (AERH). 
Precipitação Média Anual 

Inferior a 700 mm, delimitando regiões com baixa precipitação relativa; 

Índices de Aridez 

Inferior a 0.35 (valor central da faixa de classificação da região semi-árida), indicando as regiões 
mais críticas no balanço precipitação-evapotranspiração; 

Sistemas Aqüíferos 

Ausência de sistemas aqüíferos sedimentares, que representariam potencial fonte de 
suprimento e de segurança hídrica para o abastecimento humano; 

Rios Perenes 

Ausência de rios perenes com elevado porte ou com grande capilaridade, que também 
significariam fator de segurança hídrica. 
Fonte: Adaptado de ANA, 2006. 
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Figura 16 

 Áreas de Elevado Risco Hídrico (AERH) na Região do Semi-Árido brasileiro. 

Fonte: ANA, 2006, com modificações. 

 
 
Pelo exposto, destaca-se que o Estado de Pernambuco tem sua maior 

porção territorial localizada na Região Semi-árida brasileira e em Área de 
Elevado Risco Hídrico, o que afasta qualquer dúvida quanto a real necessidade 
de priorização na gestão de seus recursos hídricos que deve encabeçar suas 
políticas públicas. 
 
 

Durante muito tempo as condições climáticas validaram a chamada 
indústria da seca, obstaculando a iniciativa efetiva de reversão de cenários, 
caracterizados pela inércia da atuação governamental. Hoje, essa sistemática 
não corresponde aos anseios sociais, subtraindo a legitimidade das palavras que 
compunham os discursos perversos, que cada vez mais deitam por terra. 
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Referenciados nas crises de abastecimento de águas e nos cruéis sistemas 
de rodízio de abastecimento, a água foi posta sob um novo enfoque pela 
sociedade nordestina que passou a valorá-la econômica, social e 
ambientalmente, seguindo o influxo de todo o mundo. 

 
 
Em Pernambuco, o Poder Público, munido de uma Política Estadual de 

Recursos Hídricos, mais que o poder de gerenciar suas bacias hidrográficas, tem 
o dever constitucional de fazê-lo apoiado nos princípios de participação e de 
descentralização, perfazendo os preceitos de sustentabilidade. 

 
Esta incumbência pública tem a sua gênese no caráter público da água, na 

sua imprescindibilidade para o desenvolvimento e sobrevivência da sociedade. 
A água como fator limitante da vida e do desenvolvimento deve ocupar o mais 
alto patamar das agendas políticas que cumprem com a prerrogativa de 
satisfazer o interesse social, que pode ser, neste contexto, traduzido, como a 
garantia de atendimento do direito fundamental à vida. 

 
 

3.2 A ESCASSEZ DA ÁGUA: ASPECTOS QUALITATIVOS 
 
 
A escassez da água não diz respeito apenas aos seus aspectos 

quantitativos de distribuição e disponibilidade. Extrapolando os mesmos, a 
escassez da água também é um resultado dos seus aspectos qualitativos. Neste 
sentido, “a alteração da qualidade da água agrava o problema da escassez desse 
recurso” (BRAGA et al., 2004, p.73). 

 
 
Quanto ao aspecto qualitativo, a escassez da água se mostra em função 

das necessidades específicas para o uso ao qual se destinam e da aptidão da 
água para atendê-los. De outra forma, a qualidade da água está estreitamente 
relacionada ao uso pretendido. 

 
E, não obstante sua escassez, os recursos hídricos são multiplamente 

utilizados, necessitando, portanto, de adequada gestão para evitar conflitos de 
aproveitamento, desperdícios e transtornos ambientais decorrentes do 
atendimento simultâneo de vários tipos de usuários.  

 
3.2.1 Usos múltiplos e aproveitamento dos recursos hídricos 

 
 
O crescimento populacional e a complexidade das atividades humanas, 

especialmente as econômicas, incrementaram os usos das águas fixando a 
denominação corrente de usos múltiplos da água. Por outro lado, tais usos 
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aceleraram a degradação ambiental de modo geral e, o cenário da escassez da 
água, de modo particular. 

 
O uso e o aproveitamento dos recursos hídricos variam muito entre os 

diversos continentes e países e acompanham de perto o grau de 
industrialização dos mesmos. Neste aspecto, salienta-se que o nível de 
desenvolvimento dos países vem sendo tradicionalmente medido pelo índice de 
sua industrialização. 

 
 
Os principais usos múltiplos da água são: agricultura, notadamente a 

irrigada; abastecimento público, mantendo a sobrevivência das espécies; a 
hidroeletricidade, fator de grande importância na formação da matriz 
energética de muitos países, especialmente no Brasil, e os usos industriais 
(quadro 4). 

 
 

Quadro 4 
Usos múltiplos da água. 

 

Agricultura 
 

Irrigação e demais atividades correlacionadas. 

 

Abastecimento público Usos domésticos como em toaletes, banho, uso pessoal, 
lavanderia, cozinha, água para beber e cozinhar. 

 

Abastecimento industrial Como o resfriamento e plantas de lavagem, limpeza e 
descarga de materiais. 

 

Hidroeletricidade 
 

De grande importância na formação da matriz 
energética. 

 

Dessedentação de animais 
 

Conquanto necessário para a sobrevivência das 
espécies. 

 

Recreação e lazer Incluindo desde a atividade turística, simples 
contemplação paisagística e usos culturais e religiosos. 

 

Navegação 
 

Com realce para os transportes comerciais. 

Criação de espécies 
 

Notadamente a aquacultura. 
 

Mineração 
 

Principalmente na lavagem e purificação de minérios. 

 

Pesca 
 

Comercial ou esportiva. 

 

Equilíbrio ecológico 
 

Preservação da fauna e da flora. 

 

Diluição e transporte de 

despejos 

Faculdade ainda muito utilizada nos países em 
desenvolvimento. 

Fonte: Modificado de Braga et al., 2004; Von Sperling, 2005 e Tundisi, 2005. 
 
 
Esta gama de usos múltiplos da água e as permanentes necessidades de 

água para fazer frente ao aumento demográfico, às demandas industriais e 
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agrícolas, principalmente, geram pressão constante sobre os recursos hídricos se 
revelando, de forma geral, em impactos cada vez mais severos e complexos. 
Citem-se então a enormidade de conflitos que podem existir em um mesmo 
corpo d’água, resultantes destes múltiplos  usos, mormente em rios 
internacionais. 

 
 
Deve-se considerar ainda, neste contexto de conflitos de usos das águas, 

que (i) algumas espécies de usos da água são excludentes em relação a outras, 
como o abastecimento público e a diluição e transporte de despejos; (ii) que 
determinados usos fazem com que parte da água utilizada retorne ao corpo 
hídrico com a qualidade comprometida ou (iii) que parte da água pode não 
retornar ao corpo hídrico. Neste último caso, fala-se de uso consuntivo. Em geral, 
os usos consuntivos conflitam com outros usos, vez que diminuem a 
quantidade das águas do corpo hídrico. 

 
Exemplos de usos consuntivos são: a irrigação (onde parte da água pode 

se encaminhar para a manutenção da vegetação ou sofrer evapotranspiração), o 
abastecimento público (onde são inúmeras as perdas nos sistemas de 
distribuição) e o abastecimento industrial (onde parte da água pode ser 
incorporada ao produto ou se perder no sistema de distribuição). 

 
Quanto aos usos da água para o abastecimento público e industrial tem-se 

a dizer que ambos estão associados a um prévio tratamento para garantia da 
qualidade necessária.  

 
Na hipótese de construção de uma hierarquia, entre os múltiplos usos da 

água, considerar-se-ia o abastecimento público o uso mais nobre e prioritário, 
por requerer a satisfação de critérios rígidos de qualidade, afastando da água 
organismos e elementos que possam ser considerados deletérios à saúde 
humana. Por outro lado, o uso para a diluição de despejos seria o menos nobre, 
por não possuir nenhum requisito especial em termos de qualidade (VON 
SPERLING, 2005; BRAGA et al., 2004). 

 
Neste contexto, renove-se a questão dos diversos usos, por vezes 

conflitantes, como visto, que se estabelece em torno de uma mesma bacia 
hidrográfica para registrar que, nestes casos, a qualidade de suas águas deverá 
ser atingida observando-se, simultaneamente, diferentes critérios, ou seja: os 
corpos hídricos podem ser divididos em trechos e cada trecho pode apresentar 
níveis de qualidade de água próprios, estabelecidos em função do uso 
pretendido ou que prepondere neste respectivo trecho.  

 
A figura 17 representa a relação direta que existe entre os usos da água e a 

alteração da qualidade das mesmas, em uma bacia hidrográfica. 
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Figura 17 
Relação de dependência entre uso e ocupação do solo e focos alteradores de qualidade das 

águas, em uma bacia hidrográfica. 

Fonte: modificado de Von Sperling, 2005. 

 
Existe assim, uma inter-relação direta entre o uso da água e a qualidade 

requerida. “Em contraposição à qualidade existente de uma determinada água, 
tem-se a qualidade desejável para uma determinada água em função do uso 
previsto” (VON SPERLING, 2005, p.16). 

 
De forma resumida tem-se: 
 

Figura 18 
Qualidade das águas de uma bacia hidrográfica. 

Fonte: Organizado pela autora. 

EXISTENTE 
Dada em função das condições 
naturais e do uso e ocupação 
do solo 

DESEJÁVEL 
Varia em função dos usos 
previstos 

QUALIDADE DAS ÁGUAS DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA 
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3.2.2 Alteração da qualidade das águas no Brasil 

 
 
A qualidade das águas depende dos fatores naturais que influenciam o 

ciclo hidrológico e das ações humanas e, como se disse, está diretamente 
relacionada ao uso pretendido. As ações antropogênicas que podem influenciar, 
de forma mais significativa, a qualidade das águas são: lançamento de cargas 
nos corpos hídricos, alteração do uso do solo rural e urbano e modificações no 
sistema fluvial. 

 
Conforme Tundisi (2005) os principais problemas, na atualidade, causados 

pelos usos dos recursos hídricos, no Brasil, se relacionam com as alterações do 
ciclo hidrológico e com a disponibilidade de água e se referem à eutrofização de 
corpos d’água e o aumento da toxidade das águas superficiais e subterrâneas. 
Todos agravando a escassez da água, sob os pontos de vista quali-quantitativo. 

  
A maioria dos rios brasileiros se encontra deteriorados em virtude das 

cargas poluentes de esgotos de origem cloacal, fluvial e industrial. 
 
 
Quanto à poluição por esgotos cloacais, Tucci et al. (2001) esclarece que a 

maioria das cidades brasileiras não possui sistemas de coleta e de tratamento de 
esgotos adequados, sendo os mesmos lançados in natura nos rios que as cortam. 
Em alguns locais existe rede, mas não há estação de tratamento de esgoto, o que 
causa um agravamento das condições hídricas, pela concentração corolária de 
carga poluidora. Em outros locais, existe estação de tratamento, mas a rede é 
deficiente, não coletando o volume projetado em virtude das inúmeras ligações 
clandestinas de esgoto no sistema pluvial, fazendo com que o esgoto que 
deveria ser separado passe a ser misto. Muitos dos rios urbanos recebem esgoto 
através do escoamento superficial das áreas urbanas impermeáveis. 

 
 
Grande parte das cidades brasileiras não tem uma preocupação efetiva 

com a poluição advinda dos esgotos pluviais, mormente a maior severidade dos 
problemas com os esgotos cloacais. Contudo, em situação de cheias urbanas, a 
carga de poluente do esgoto pluvial pode atingir 80% da carga do esgoto 
doméstico (TUCCI et al, 2001). Este fato se deve consideravelmente á deposição 
inadequada de resíduos sólidos. 

 
 
Considerando a falta de investimento público em saneamento, problema 

crônico e secular no Brasil, com repercussões de várias dimensões, em especial 
no âmbito da saúde pública, um fato que chama atenção se refere à depuração 
dos esgotos industriais que se tem processado de maneira mais sistemática no 
País, vez que os órgãos ambientais possuem um sistema mais definido de 
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fiscalização e monitoramento, estando dotados de instrumentos que pressionam 
as empresas no sentido de adotarem sistemas de tratamento para seus 
efluentes. 

 
3.2.3 Cargas de poluição 

 
 
Os poluentes podem alcançar os corpos hídricos de forma pontual ou 

difusa. As cargas poluentes pontuais são introduzidas por lançamentos 
individualizados como os despejos industriais e os esgotos cloacal e pluvial e as 
cargas difusas são as que não têm um ponto de lançamento específico, 
ocorrendo ao longo do corpo hídrico, como os escoamentos rural e urbano. A 
figura 19 representa a poluição de corpo hídrico por fontes pontuais e difusas. 

 
 

Figura 19 
Poluição de corpo hídrico por fontes pontuais e difusas. 

Fonte: Modificado de Braga et al., 2004. 

 
 
As cargas poluentes podem ser de origem orgânica e inorgânica. As cargas 

orgânicas provêm de restos e dejetos animais e humanos e na matéria orgânica 
vegetal. As cargas inorgânicas têm origem nas atividades humanas, no uso de 
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pesticidas, nos efluentes industriais, e na lavagem pelo escoamento de 
superfícies contaminadas, como áreas urbanas. 

 
 
Desta maneira, uma mesma bacia hidrográfica está freqüentemente sujeita 

à poluição provinda de fontes pontuais e difusas e a cargas poluentes diversas, 
o que dificulta a sua gestão pelo que a mesma requer um sistema de 
monitoramento da qualidade de suas águas efetivo e eficiente. 

 
3.2.4 Qualidade das águas superficiais no Brasil 

 
 
O número de unidades da Federação que possuem sistemas de 

monitoramento da qualidade das águas considerados ótimos ou muito bons é 
de apenas nove. Para cinco unidades da Federação, os sistemas são 
considerados bons ou regulares e para 13, os sistemas são considerados fracos 
ou incipientes (figura 20). 

 
 

Figura 20 
Nível de implementação do monitoramento da qualidade das águas nas unidades da 

Federação. 

Fonte: ANA, 2006. 
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Salienta-se, em conformidade com o objeto deste estudo, que o sistema de 
monitoramento de qualidade das águas em Pernambuco é considerado entre 
ótimo e muito bom. 

 
Nos 1.286 pontos de monitoramento de qualidade de águas que compõem 

a Rede Hidrometereológica Nacional, são avaliados cinco parâmetros: ph, 
turbidez, condutividade elétrica, temperatura e oxigênio dissolvido. 

 
O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é o principal indicador utilizado 

no país. Este parâmetro foi desenvolvido para avaliar a qualidade das águas 
para o abastecimento humano e os parâmetros de qualidade que compõem o 
seu cálculo refletem, sobretudo, a contaminação de corpos de água por esgotos 
domésticos. 

 
 
O IQA é utilizado em 12 unidades da Federação, que representam 

aproximadamente 60% da população, englobando sete das 12 Regiões 
Hidrográficas brasileiras (Atlântico Sul, Paraguai, Atlântico Sudeste, São 
Francisco, Paraná, Atlântico Leste e Amazônica). 

 
No entanto, uma vez que as redes de monitoramento, na maior porção do 

território brasileiro, como demonstra a figura 20, são insuficientes ou 
inadequadas em termos de freqüência, parâmetros e números de pontos de 
amostragem, a elaboração de um diagnóstico nacional de qualidade das águas é 
limitado, com uma visão parcial da realidade. Com informações esparsas ou 
inexistentes em várias bacias brasileiras, o gerenciamento da qualidade das 
águas nacionais é um grande desafio. 

 
Constatando tais dificuldades, pode-se afirmar que o principal problema 

de qualidade das águas brasileiras é o lançamento de esgoto doméstico, pois 
apenas 47% dos municípios brasileiros possuem rede coletora de esgoto, e 
apenas 18% dos esgotos recebem algum tipo de tratamento. A carga orgânica 
doméstica no País é de aproximadamente 6.389 t. DBO5,20/dia. Por outro lado, a 
qualidade das águas de praticamente todas as Regiões Hidrográficas nacionais, 
decresce em virtude da mineração, dos efluentes industriais, das cargas de 
natureza difusa, decorrentes da drenagem de solos urbanos e agrícolas, e dos 
resíduos sólidos (ANA, 2006).  

 
Neste sentido, Rebouças (2003) comentando os quadros sanitários das 

cidades brasileiras, os quais considera “dos mais vexatórios do mundo” (p.341), 
destaca que “na lógica tradicional das empreiteiras, dos políticos e dos 
tomadores de decisão, a única solução dos problemas de escassez local e 
ocasional de água é o aumento da sua oferta” (ibidem). 

 
Desta forma, compreende-se que o gerenciamento da água, no sentido de 

garantir sua disponibilidade regular (quantidade) e adequada (qualidade) é 
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questão complexa. O enfrentamento da escassez da água não está limitado, 
como tradicionalmente vem sendo levado a cabo no Brasil, ao seu 
gerenciamento quantitativo ou ao aumento da oferta de água. É preciso atender 
também aos aspectos qualitativos da escassez, pelo que à gestão de sua oferta 
deve-se acrescer a gestão de sua demanda.  

 
3.3 DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 
 
A demanda de recursos hídricos corresponde à vazão de retirada, ou seja, 

a quantidade de água captada para atender aos usos consuntivos. Esta 
informação, no entanto, deve ser complementada, com aquela que se refere à 
quantidade de água efetivamente consumida durante o uso. E para atender a 
este fim, consideram-se duas outras classes de vazão: a vazão de retorno e a 
vazão de consumo. 

 
Os dados mais atualizados de demanda do País são referentes ao ano de 

2000, os quais apresentam uma vazão de retirada para os usos consuntivos de 
1.592m³/s. Aproximadamente 53% deste total (843 m³/s) são efetivamente 
consumidos e 751 m³/s retornam à bacia hidrográfica. A tabela 6 demonstra as 
vazões de retirada, retorno e consumo nas 12 Regiões Hidrográficas brasileiras. 

 
Tabela 6 Vazões de retirada, consumo e retorno (m³/s e percentuais) nas 
Regiões Hidrográficas do Brasil. Fonte: PNRH, 2006. 

REGIÃO RETIRADA CONSUMO RETORNO 

HIDROGRÁFICA m³/s % do total m³/s % do total m³/s 

Amazônica 47 3 27 3 20 

Tocantins/Araguaia 55 3 33 4 22 

Atlântico Nordeste 

Ocidental 

15 1 6 1 9 

Parnaíba 19 1 11 1 8 

Atlântico Nordeste 

Oriental 

170 11 100 12 70 

São Francisco 166 10 105 13 61 

Atlântico Leste 68 4 33 4 35 

Atlântico Sudeste 168 11 61 7 107 

Atlântico Sul 240 15 155 18 85 

Uruguai 146 9 109 13 37 

Paraná 479 30 189 23 290 

Paraguai 19 1 12 1 7 

Brasil 1592 100 841 100 751 
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A maior vazão de retirada acontece na Região Hidrográfica do Paraná 
(30%), o que representa quase o dobro da segunda colocada - a Região Atlântico 
Sul (15%). As menores retiradas estão nas bacias do Atlântico Nordeste 
Ocidental, Parnaíba, Paraguai, Amazônica e Araguaia/Tocantins. As Regiões 
Paraná, Atlântico Sul, Uruguai, São Francisco e Atlântico Nordeste Oriental são 
as que apresentam maiores consumos. 

 
A tabela 7 apresenta as vazões de retirada, consumo e retorno por tipo de 

usuário no País. 
 
 

Tabela 7 Vazões de retirada, consumo e retorno, por tipo de usuário. Fonte: 
PNRH, 2006. 
TIPO DE USO RETIRADA CONSUMO RETORNO 

 m³/s % do total m³/s % do total m³/s % do total 

Urbano 420 26 88 11 332 44 

Industrial 281 18 55 7 226 30 

Rural 40 3 18 2 22 3 

Animal 112 7 89 11 23 33 

Irrigação 739 46 591 69 148 20 

 
 
As maiores retiradas são para agricultura (46%), para o uso urbano (26%) e 

para o uso industrial (18%). A irrigação está atrelada ao maior consumo (69%), 
mas não se vincula ao maior retorno (apenas 20%). O maior retorno é, na 
verdade, vinculado ao uso urbano (44%). No entanto, este retorno é constituído 
por efluentes sanitários, que requerem tratamento antes de serem devolvidos às 
bacias. Para o Brasil, isto se constitui no maior problema referente à qualidade 
de suas águas, como visto, vez que, em regra, os efluentes sanitários são 
lançados nos corpos hídricos in natura, sem qualquer tipo de tratamento. 

 
 
A figura 21 apresenta o perfil de retirada de águas pelas Regiões 

Hidrográficas brasileiras. 
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Figura 21 
Vazões de retirada para os usos múltiplos por Região Hidrográfica do Brasil. 

Fonte: PNRH, 2006. 

Destaca-se, novamente, que a irrigação é a responsável pela maior vazão 
de retirada, excetuando-se nas Regiões Hidrográficas Amazônica, Atlântico 
Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Paraná, onde 
predominam o uso urbano, e na do Paraguai, com o uso animal. 

 

Quando se consideram as vazões de consumo, observa-se, ainda, o 
destaque da irrigação em relação às outras demandas (figura 22), excetuando-se 
as Regiões Hidrográficas do Atlântico Nordeste Ocidental e Paraguai, com 
predomínio do consumo animal. 

 
Figura 22 

Vazões de consumo para os diferentes usos nas Regiões Hidrográficas brasileiras. 

 
Fonte: PNRH, 2006. 

 

A figura 23 bem representa a realidade do País, com a irrigação liderando 
a vazão de retirada nacional (46%), seguida pelo abastecimento urbano (26%), o 
uso industrial (18%), animal (7%) e rural (3%). 
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Figura 23 

Vazões de retirada para os diferentes usos no País. 

Fonte: PNRH, 2006. 

 
A figura 24 representa as Vazões de consumo para os múltiplos usos no 

Brasil. 
 

Figura 24 
Vazões de consumo para usos múltiplos no Brasil. 

Fonte: PNRH, 2006. 

 
Quanto às vazões efetivamente consumidas, observa-se que 69% são 

destinadas à irrigação, seguindo-se o abastecimento urbano e o uso animal, 
ambos representando 11%, o industrial com 7% e o rural com apenas 2%. 
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Desta maneira as demandas e os impactos advindos dos usos múltiplos 
das águas no Brasil são de magnitude variada. Os maiores impactos estão 
associados à irrigação e à urbanização. E os maiores desafios da gestão das 
águas brasileiras diz respeito ao controle efetivo de efluentes sanitários, ao 
impedimento do uso excessivo e ao desperdício dos recursos hídricos através 
de mecanismos que garantam sua gestão integrada, descentralizada e 
participativa.  

 
Neste sentido, afirma-se que a Lei Federal nº 9.433/97, tratando do 

gerenciamento dos recursos hídricos nacionais, incorpora esses três conceitos – 
gestão integrada, descentralizada e participativa, destacando-se seu objetivo de 
utilização racional da água que incentiva a adoção de técnicas inovadoras 
capazes de propiciar este uso racional tão essencial à gestão das bacias 
hidrográficas brasileiras. 
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3.4 OARCABOUÇO JURÍDICO 
 
 
Desde o início da década de 70, com o aumento da preocupação de 

exaustão dos recursos naturais, buscam-se explicações para a questão 
ambiental, suas causas e origens. A compreensão do contexto que leva à 
exaustão dos recursos ambientais torna possível a aproximação de um quadro 
indicativo para sua gestão, com soluções para sua recuperação e conservação e 
que, invariavelmente, passa por um sistema normativo que a lastrei, 
apontando-lhe princípios, objetivos, fundamentos, instrumentos e estrutura 
institucional necessária. 

 
Nesta seção pretende-se, inicialmente, apurar a evolução da percepção da 

questão ambiental, os principais movimentos de contornos internacionais que 
influenciaram a criação de regras de um Direito Ambiental doméstico 
consubstanciando um arcabouço jurídico a ser estudado como produto social, 
posto que social. 

 
Em seguida, são tecidas algumas considerações a respeito da legislação 

dos recursos hídricos brasileiros, reformada a partir de movimentos ambientais 
internacionais mais significativos, até alcançar a introdução da Lei Federal nº 
9.433/97, na qual a gestão hídrica se vê consubstanciada. 

 
A abordagem à referida Lei Federal é realizada, na medida do possível, 

em sua correlação com a Lei nº 12.984/05, que alicerça a gestão dos recursos 
hídricos no âmbito do Estado de Pernambuco. Tal estratégia leva em 
consideração a unidade de estudo desta pesquisa que é a bacia hidrográfica do 
rio Jaboatão, localizada no Estado. Por outro lado, os comandos legais 
referentes aos fundamentos, aos objetivos e aos instrumentos de gestão são 
analisados de forma a apresentarem as suas imbricações, havendo, ainda, uma 
referência genérica à evolução da gestão dos recursos hídricos no que se refere 
aos seus instrumentos de gestão, com a inclusão dos instrumentos econômicos. 

 
Finalizando a seção, destacam-se a cobrança pelo uso da água como 

instrumento econômico de gestão e alguns elementos que permitem uma 
avaliação dos impactos que a mesma pode causar no comportamento dos 
usuários industriais quanto à adoção de práticas alternativas para o uso da 
água, a exemplo do reúso. 

 
3.4.1 EVOLUÇÃO DA PERCEPÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL 
 

O meio ambiente, além de sua natural mutação, vem sofrendo, ao longo 
da história da existência do homem, constantes alterações provocadas pelo 
processo de apropriação dos recursos naturais. 

 
Magalhães (1998) assim discorre sobre a matéria:  
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A ação predatória do homem sobre a terra é tão antiga quanto a sua 

existência. Através da história, desde a mais primitiva sociedade, 

podemos observar atividades causadoras de degradação ambiental. 

Isto porque para produzir bens de consumo, energia, alimentação, 

cidades, etc., o homem recorreu à natureza, transformando seus 

recursos naturais nessas utilidades (p.1). 

 
As ações impactantes têm sido desenvolvidas em prejuízo do meio 

ambiente desde longa data, em nome de um desenvolvimento sem 
planejamento, regido por um sentido de lucro a qualquer custo. Durante 
séculos, o desenvolvimento desordenado contribuiu para a exploração, sem 
medidas, dos recursos naturais, sem preocupação com a possível exaustão. 

 
E como reflexo dessas pressões, o meio ambiente ficou ameaçado, tanto no 

que se refere à disponibilidade de seus recursos, quanto a sua capacidade de 
regeneração. As inversões climáticas, além de fenômenos como as chuvas 
ácidas, o efeito estufa, a desertificação, não possuem conseqüências 
desconhecidas. Todavia, nada é mais assustador que a escassez dos recursos 
hídricos, com sua perspectiva de finitude e os incalculáveis prejuízos em 
detrimento de todos. 

 
A maneira de entender os graves problemas ambientais existentes desde o 

final do século passado, tornou-se questão premente para ações de defesa e 
recuperação da qualidade ambiental. O tema passou a ser objeto de colóquios 
de especialistas, tema de estudos, objeto de convenções, tratados (muito dos 
quais foram resultados concretos de conferências internacionais) sendo 
corrente, na atualidade, a concepção de que o enfrentamento da questão 
ambiental deve ser planetária, de forma sistêmica e integrada considerando o 
modelo de desenvolvimento econômico e a realidade social de cada país.  

 
Essa nova forma de enfrentar a problemática ambiental foi fruto da 

evolução do conhecimento, que afastando a idéia de que o desenvolvimento 
pode ser feito a qualquer custo, ultrapassou a visão simplista de que o meio 
ambiente deve ser absolutamente poupado das atividades humanas, chegando 
ao paradigma da sustentabilidade. 

 
Nesta direção, Barbieri (2005) pontua que: 
 

A preocupação com os problemas ambientais decorrentes dos 

processos de crescimento e desenvolvimento deu-se lentamente e de 

modo muito diferenciado entre os diversos agentes, indivíduos, 

governos, organizações internacionais, entidades da sociedade civil 

etc. (p.15). 
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Para o referido autor, essa percepção evoluiu, conforme demonstrado 
através da figura 25, em três etapas distintas:  

 
Figura 25 

Evolução da percepção da questão ambiental. 

Fonte: Organizado pela autora, com base em Barbieri, 2005. 

 
Na primeira etapa os problemas ambientais eram tomados em âmbito 

local e eram atribuídos à negligência, ignorância, dolo ou indiferença das 
pessoas. Essa fase ou primeira forma de analisar o problema tem como marco 
temporal as primeiras etapas até o início da década de 70, quando começou a 
surgir uma preocupação com o esgotamento dos recursos naturais. As ações 
utilizadas para coibir os danos eram características do modelo de comando e 
controle com proibições e multas e tinham natureza repressiva. 

 
No segundo momento os problemas ambientais passaram a ser vistos de 

forma generalizada, no sentido de haver mais que uma repercussão local, no 
entanto, ainda se via limitada aos territórios dos estados nacionais. Traço 
característico e importante desta fase foi a definição da gestão inadequada dos 
recursos ambientais como causa da degradação ambiental, além daquelas já 
identificadas na primeira fase. Outro grande mérito deste período foi a 
introdução de instrumentos governamentais preventivos para controle e 
melhoria dos processos produtivos, como a exigência de estudo prévio de 
impacto ambiental e o licenciamento ambiental. Essa fase se prolongou pela 
década de 80. 

 
Finalmente, se entendeu na terceira etapa, que os reflexos da degradação 

ambiental se alastram por todo planeta e que a mesma decorre do modelo de 
desenvolvimento econômico que se adote. A solução para os problemas 
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ambientais deixou de ser meramente ecológica e começou a abranger múltiplas 
dimensões como a econômica, social, política e cultural. 

 
Foi a esta época (final da década de 80 e início da década de 90) que os 

problemas ambientais começaram a ultrapassar as fronteiras nacionais 
ocasionando, por exemplo, a poluição em rios internacionais, na concepção 
transnacional do problema. As ações necessárias para coibir a degradação 
ambiental do planeta deixaram de ser restritas a políticas e ações de âmbito 
local ou nacional, passando a exigir intervenções capazes de alcançar o espaço 
internacional. 
 

Essa etapa, que teve início na década de 90 e que perdura até os dias de 
hoje, pode ser considerada integradora, na medida em que os problemas 
ambientais não mais poderiam ser dissociados dos problemas decorrentes do 
desenvolvimento, exigindo, como conseqüência, soluções de caráter global. 

 
3.4.1.1 Principais movimentos ambientais internacionais 

 
 
Neste ponto é possível modelar as etapas da evolução da percepção 

ambiental com os movimentos ambientais internacionais mais significativos. 
Para alcançar este intento, tais movimentos internacionais são apresentados 
tomando-se como período de tempo as décadas (figura 26), a exemplo da 
apresentação da evolução da percepção das questões ambientais. Como 
resultado haverá um enquadramento temporal quase que perfeito das posturas 
das nações, até os dias de hoje, frente aos problemas ambientais, suas origens e 
principais instrumentos de gestão. 

 
Figura 26 

Principais movimentos ambientais internacionais. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 
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Por volta do início da década de 70, quando a preocupação com o 

esgotamento dos recursos naturais tomou grande vulto e dentro da visão de 
que era preciso dotar os países com instrumentos que tivessem reflexos de 
âmbito internacional, especificamente no ano de 1969, o Governo da Suécia 
propôs à Organização das Nações Unidas – ONU, a realização de uma 
conferência internacional para tratar do assunto, o que só iria acontecer em 
1972, em Estocolmo. 

 
Assim foi que ocorreu a I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano (CNUMAH), quando foram discutidos os complexos temas 
de meio ambiente e desenvolvimento, baseados principalmente em um 
documento encomendado pelo Clube de Roma1, ao Massachussets Institute of 
Tecnology (MIT), dos Estados Unidos, conhecido como Limites do crescimento ou 
Desenvolvimento zero e que propunha o congelamento do crescimento econômico 
como única solução para evitar que o aumento dos impactos ambientais levasse 
o mundo a uma tragédia ecológica.  

 
Em um extremo se colocaram os países desenvolvidos, defensores do 

desenvolvimento zero, propondo a estagnação do crescimento como forma de 
prevenir o esgotamento dos recursos naturais e, no outro extremo, se postaram 
os países não desenvolvidos defendendo o crescimento a qualquer custo. 

 
Apesar das divergências e da complexidade das questões em debate, a 

Conferência de Estocolmo de 1972 representou um marco fundamental, ao 
identificar a urgente necessidade de criação de novos instrumentos para tratar 
problemas de caráter planetário, o que acabou sendo o embrião de um novo 
tipo de desenvolvimento, denominado ecodesenvolvimento e, posteriormente, 
desenvolvimento sustentável. 

 
Como resultado oficial desta Conferência de Estocolmo, foi aprovada 

pelos países presentes, a Declaração do meio ambiente - também conhecida como 
Declaração de Estocolmo (1972). Com esta Declaração, pela primeira vez, foi 
introduzida na agenda política internacional a dimensão ambiental como 
condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e 
do uso dos recursos naturais. 

 
A partir da Conferência de Estocolmo, a questão ambiental tornou-se uma 

preocupação verdadeiramente global e passou, de forma definitiva, a fazer 
parte das negociações internacionais. Como primeiro reflexo da Conferência, 

                                                
1
 Em abril de 1968, um pequeno grupo de líderes da academia, indústria, diplomacia e 
sociedade civil se reuniu em um pequeno vilarejo em Roma (daí a origem de seu nome) com a 
preocupação de identificar os maiores problemas globais. As questões discutidas naquela 
reunião foram reconhecidas mundialmente com a publicação do relatório Limites do crescimento, 
o que firmou a importância do Clube de Roma cuja missão é de agir como catalisador de 
mudanças de caráter global. 
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aponta-se a criação de um mecanismo institucional para tratar de questões 
ambientais no âmbito das Nações Unidas, surgindo assim, ainda em 1972, o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

 
Outra decorrência prática da Conferência de Estocolmo foi a criação pela 

Organização das Nações Unidas, em 1983, da Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), ou Comissão Brundtland2 que 
publicou, em 1987, um estudo denominado Nosso futuro comum ou Relatório 
Brundtland, onde se defendia o crescimento para todos e se buscava um 
equilíbrio entre as posições antagônicas surgidas em Estocolmo. Tentando 
conciliar o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, surgiu, pela 
primeira vez, a concepção de desenvolvimento sustentável.  

 
Em 1989, a Assembléia Geral da ONU aprovou a organização de uma 

reunião mundial, a (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – CNUMAD) a ser realizada em 1992, com o intuito de 
elaborar estratégias objetivando deter e reverter os processos de degradação 
ambiental e promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente 
equilibrado. 

 
Foi então realizada, em 1992, no Rio de Janeiro, a CNUMAD, também 

conhecida como Cúpula da Terra, tendo se constituído no maior evento 
intergovernamental do gênero. 

 
Na CNUMAD de 1992 foram consagradas “as linhas mestras do relatório 

da Comissão Brundtland, Nosso futuro comum, mencionando explicitamente, 
entre outras questões, a relação entre pobreza e degradação ambiental e a 
necessidade de encontrar novos padrões de produção e consumo sustentáveis 
para esta e as futuras gerações” (BARBIERI, 2005, p.26). 

 
A importância deste encontro internacional é tamanha que são frutos 

dessa Conferência: a Declaração sobre meio ambiente, a Agenda 21, as Convenções 
sobre diversidade biológica e sobre mudanças climáticas e a Declaração de princípios 

sobre uso das florestas. 
 
 
3.4.1.2 Os movimentos ambientais internacionais e a evolução da legislação 
ambiental brasileira 
 
 

Colocando o Brasil nesse cenário dos movimentos internacionais, é 
possível entender o comportamento político e institucional adotado quanto à 
questão ambiental, tornando factível, principalmente, uma definição evolutiva 

                                                
2 Em reconhecimento à presidente da comissão, a então Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. 
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do sistema jurídico ambiental nacional e, em especial daquele que diz respeito 
aos recursos hídricos. 

 
A figura 27 representa um paralelo entre os movimentos internacionais 

mais significativos e os seus reflexos na legislação brasileira de meio ambiente. 
 
 

Figura 27 
Movimentos ambientais internacionais e a evolução da legislação ambiental brasileira. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Medidas efetivas com relação ao Meio Ambiente foram adotadas no Brasil 

após a sua participação naquela Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo. 

 
 
Neste sentido, Milaré (2005) expressa que “Em Estocolmo, 1972, o Brasil 

expressou a oposição entre o Hemisfério Norte, rico e já preocupado com a 
proteção ambiental, e o Hemisfério Sul, pobre e preocupado com o 
enriquecimento. Defendeu o desenvolvimento econômico a qualquer preço” (p. 
432). 

 
E Barbieri (2005) registra que 
 

O governo brasileiro naquela época (1972) empenhava-se na 

sustentação de uma política desenvolvimentista através da 

industrialização substitutiva de insumos industriais e da expansão das 
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fronteiras agrícolas e dos distritos minerais em áreas de ecossistemas 

frágeis, como são as áreas do cerrado e da floresta amazônica (p.20). 

 
 
Realmente, os planos nacionais de desenvolvimento elaborados até então, 

não contemplavam nenhuma preocupação com o meio ambiente, fato que só 
iria acontecer no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), aprovado 
para o período de 1975 a 1979, portanto, após a realização da conferência de 
Estocolmo em 1972. 

 
Este plano, todavia, ainda trazia notas da posição típica da postura 

desenvolvimentista tradicional, não contando com um enfoque protetivo para o 
meio ambiente, posto que declarasse de modo categórico a invalidade do 
estabelecimento de limite ao acesso dos países subdesenvolvidos ao estágio de 
sociedade industrializada, sob pretexto de conter o avanço da poluição 
mundial. 

 
 
A Conferência de Estocolmo de 1972, por seu turno, tinha como objetivo 

estabelecer uma visão global e princípios comuns, que servissem de inspiração 
e orientação à humanidade para preservação e melhoria do ambiente. Tendo 
sido um marco da mudança de paradigma quanto à preocupação com a questão 
ambiental é certo que a mesma produziu reflexos no direito interno de vários 
países levando-os a redirecionar ou definir suas políticas nacionais de meio 
ambiente 

 
Tudo isto porque, nessa década de 70, o entendimento de que a 

degradação ambiental também era resultante da gestão inadequada dos 
recursos naturais, já imprimia de certa forma, os governos a procurarem uma 
forma de gestão adequada de seus patrimônios ambientais, através do 
estabelecimento de políticas ambientais efetivas. A questão, não obstante, 
parecia circunscrita aos âmbitos teóricos em países considerados desenvolvidos. 

 
 
A gestão do patrimônio ambiental, como já observara F. Lapoix (1979, 

apud SILVA, 1994) “implica uma política de meio ambiente segundo a qual o 
país determina, organiza e põe em prática diversas ações que visam à 
preservação e ao melhoramento da vida natural e humana” (p.142). 

 
 
E neste contexto, ante as exacerbadas críticas recebidas em Estocolmo, 

adotando uma nova postura, o governo brasileiro sancionou a Lei Federal nº. 
6.938/81, estabelecendo a sua Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 
incluindo as aspirações e determinações provenientes da Declaração do Meio 
Ambiente, fruto da Conferência de 1972, tendo como objetivo preservar, 
melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. Interessante anotar 
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que o Brasil adota as orientações de Estocolmo de modo progressivo, alterando 
a legislação interna por entender ser requisito necessário para alcançar o 
desenvolvimento. 

 
Ainda na década de 80, o Brasil deu um passo decisivo na tutela do meio 

ambiente, quando da promulgação da Constituição Federal em 1988. 
Diferentemente de outras, esta Constituição dedicou todo um capítulo ao meio 
ambiente, dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade pela sua 
preservação e conservação. 
 
 

No dizer de Milaré (2005) “As constituições que precederam a de 1988 
jamais se preocuparam com a proteção do ambiente de forma específica e 
global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão meio ambiente” (p.182). 

 
Desta forma, a Constituição Federal de 1988 foi inspirada e influenciada 

por dois documentos internacionais de grande relevância e oriundos de 
momentos históricos diversos: a Declaração de Estocolmo, ou Declaração do meio 
ambiente de 1972 e o relatório Nosso futuro comum ou Relatório Brundtland, de 
1987, incorporando as grandes preocupações ambientalistas presentes nos 
mesmos. 

 
 
A definição dos marcos legislativos citados, dentro do âmbito nacional, 

quer significar tão somente que apenas depois da Conferência de Estocolmo 
(1972) a questão ambiental no Brasil foi pensada dentro dos novos paradigmas 
ambientais, não significando a inexistência no país de leis e regulamentos de 
proteção ao meio ambiente até então. 

 
 
De fato, somente a partir da década de 80, como reflexo do movimento 

internacional de conscientização e da nova percepção da questão ambiental 
proveniente de Estocolmo é que a legislação brasileira foi alterada. Isto significa 
dizer que as leis anteriores não tinham como objetivo proteger o meio ambiente 
de forma específica e global, elegendo alguns de seus elementos de forma 
isolada e diluída, às vezes até casual, para atender a sua exploração econômica. 

 
Em uma análise retrospectiva da legislação constata-se que o Brasil 

importou as suas primeiras leis de proteção ambiental de Portugal. ”Este país, 
como os demais, também vinha protegendo seus recursos naturais da 
depredação. Por essa razão, quando descobriu o Brasil já possuía uma vasta 
legislação de proteção ambiental” (MAGALHÃES, 1998, p.3). 

 
 
Das Ordenações Afonsinas, vigentes em Portugal na época do 

descobrimento, o Brasil passou pelas Ordenações Manoelinas e Filipinas até 
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chegar ao Código Civil brasileiro de 1916. Com este diploma, no dizer de Silva 
(1994) “surgiram as primeiras normas protetoras, mas de incidência restrita, 
porque destinadas a proteger direito privado na composição dos conflitos de 
vizinhança” (p.16) e “isto porque a concepção individualista do direito de 
propriedade sempre funcionou como uma barreira à atuação do Poder Público 
na proteção ambiental”, arremata Magalhães (1998, p.20), que reforça o 
entendimento que não havia no Brasil uma consciência ambiental 
conservacionista, predominando naquelas leis o caráter econômico. 

 
 
Não obstante a falta de previsão de textos normativos de feição 

ambientalista, algumas regras jurídicas tomavam como tema aspectos da 
proteção do meio ambiente. Assim uma legislação, com algumas normas 
específicas de proteção do meio ambiente, desenvolveu-se a partir de 1934, 
como o Código Florestal (Decreto 23.793, de 23.1.1934), e o Código de Águas 
(Decreto 24.643, de 10.07.1934). Contudo a tutela jurídica do meio ambiente 
aparecia nesses diplomas legais de modo circunstancial. 

 
 
Portanto, foi nessas primeiras décadas após a promulgação do Código 

Civil de 1916, que começaram a ser editadas as primeiras leis ambientais 
autenticamente brasileiras, porém de natureza fragmentária, cuidando de forma 
assistemática de um ou outro recurso natural. 

 
Assim, importa concluir que o Brasil, somente após a década de 70 e 

seguindo a tendência mundial, quanto aos novos paradigmas ambientais, 
inaugurou a implantação de sua política de meio ambiente tendo, a partir de 
então, construído seu arcabouço legal e institucional de gestão ambiental. 

 
Da década de 70 até os fins da década de 80, a política ambiental brasileira 

se caracterizava como uma política centralizada, principalmente nos âmbitos 
federal e estadual, baseada em instrumentos de comando e controle 
(disciplinamento, proibições e normas) e marcada pela falta de integração entre 
as políticas de desenvolvimento econômico e de meio ambiente. 

 
 
Já nos fins da década de 80 e início da década de 90, inicia-se a 

implantação de uma política nacional ambiental inovadora, com a introdução 
do conceito de gestão ambiental integrada e participativa. E, a partir da década 
de 90, os instrumentos econômicos são incorporados à gestão. 

 
3.4.2 A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 
 
A gestão dos recursos hídricos brasileira experimentou, da mesma forma 

que a gestão ambiental, influências dos movimentos ambientais internacionais 
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mais significativos, evoluindo fortemente nas últimas três décadas, conforme 
representado na figura 28. 

 
Figura 28 

Evolução da gestão dos recursos hídricos brasileira. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Remontando à década de 30, o Código de Águas foi inserido no arcabouço 

jurídico do país através do Decreto 24.643, de 10.07.1934. Por um lado se 
reconhece a inovação desta iniciativa, conquanto nele constassem algumas 
normas específicas de proteção do meio ambiente, e por outro se critica o fato 
de que o mesmo refletia todas as nuances que vigiam no direito doméstico da 
época, quanto à proteção de direitos privados e ao conteúdo econômico. No 
dizer de Milaré (2005) “ele disciplinava a classificação e a utilização da água, 
sob enfoque econômico e dominial” (p.670). 

 
Com o passar do tempo, especificamente a partir da segunda metade do 

século XX (dentro daquela busca desenfreada de desenvolvimento econômico a 
qualquer custo), a água passou a ser utilizada de forma mais intensa e 
diversificada no Brasil e o Código de Águas se mostrou inócuo e incapaz de 
efetivar a tutela dos recursos hídricos porque, as suas disposições referentes à 
preservação, conservação e recuperação dos recursos hídricos não foram 
regulamentadas, ficando a regulamentação restrita à produção energética 
(BARTH, 1999). 

 
Granziera (2003) reforça esse entendimento justificando que o Código de 

Águas foi editado “quando a sociedade não enfrentava, ainda, os atuais 
problemas de poluição e escassez” (p.13). 
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“Essa situação desvirtuada, que durou quase cinco séculos, começou a 

mudar radicalmente, no início da década de 1980, sob o influxo da onda 
conscientizadora emanada da Conferência de Estocolmo, de 1972” (MILARÉ, 
2005, p.141). 

 
Somente depois da referida Conferência é que se instituiu no Brasil uma 

Política Nacional de Meio Ambiente, através da Lei Federal nº. 6.938/81. 
Considerada a mais importante lei ambiental do país ela inovou no setor 
hídrico delegando ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) o 
estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao controle e 
manutenção da qualidade do ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos (art. 8º, VII) 3, resgatando ainda, do 
Código de Águas de 34, os princípios do “usuário-pagador” 4 e do “poluidor-
pagador” 5 (art. 4 º, VII) 6.  

 
Mudanças de grande magnitude, em relação à tutela dos recursos hídricos, 

finalmente vieram com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
começar pela extinção do domínio privado das águas, o que até então limitava 
sobremaneira a gestão hídrica nacional. 

 
Tendo sido inspirada em dois documentos de maior repercussão 

ambiental – a Declaração do Meio Ambiente, produzida em Estocolmo em 1972 e 
no Relatório Brundtland de 1987, a Constituição Federal de 1988 refletia a 
mudança do paradigma ambiental quanto à necessidade da adoção de 
instrumentos de gestão ambiental de caráter internacional ou global. 

 
Finalmente, o Brasil ultrapassou o entendimento espraiado no Código de 

Águas quanto à inesgotabilidade do recurso água e quanto a sua possibilidade 
de apropriação privada. Traçando-lhe novos contornos, a Carta Magna de 1988 
disciplinou a água como bem público da União ou do Estado (art. 20, III e VIII)7, 

                                                
3
Lei Federal nº. 6.938/81, art. 8º: “Compete ao CONAMA: [...]. VII – estabelecer normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 

dos recursos ambientais, principalmente os hídricos”. 
4 O fundamento do princípio “usuário-pagador” é o de que os recursos ambientais existem para o 

benefício de todos. Assim, todos os usuários sujeitam-se à aplicação dos instrumentos econômicos 

estabelecidos para regular seu uso. Seria o pagamento pelo uso privativo de bem público, em detrimento 

dos demais interesses (GRANZIERA, 2003, p.57). 
5 No que se refere ao princípio do poluidor-pagador, a fundamentação adotada é de que os usuários têm o 

direito a um ambiente limpo, enquanto que os poluidores não possuem o direito de efetuar descargas de 

resíduos. Dessa forma, o poluidor deve pagar, na proporção das descargas que efetua (GRANZIERA, 

2003, p.56). 
6
 Lei Federal nº. 6.938/81, art. 4º: “A Política Nacional de Meio Ambiente visará: [...]. VII – a imposição, 

ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 
7
 CF/88, art. 20: “São bens da União: [...] III – 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; [...] VIII – 

os potenciais de energia hidráulica; [...]”. 
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atribuindo à União a competência para instituir um sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos (art. 21, XIX) 8. 

 
 
Mais adiante, ao instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

Federal nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997), o Brasil firmou compromisso mais 
efetivo quanto à gestão dos seus recursos hídricos. 

 
Naquele quadro até então existente, formado pelos efeitos gerados pela 

utilização por décadas dos recursos hídricos sem o necessário planejamento, 
pelos riscos de poluição e escassez e a necessidade de se manter os usos 
múltiplos da água, para a geração presente e futura, a formulação da política de 
recursos hídricos no Brasil veio em resposta das necessidades há muito 
identificadas, mas que não encontrara a sua base de sustentação no 
ordenamento jurídico anterior. 

 
Conforme Granziera (2003), “nesse cenário, passou-se a falar na gestão dos 

recursos hídricos, como forma de planejar e controlar o uso das águas” e assim, 
conclui a autora, “houve uma evolução no direito concernente às águas, na 
tentativa de modernizar as regras e adaptá-las aos tempos atuais” (p. 14). 

 
3.4.2.1 A Lei Federal nº 9.433/97 

 
 
A implantação de um sistema de gestão de recursos hídricos envolve a 

construção de um arcabouço legal e institucional para sua efetivação, com 
entidades voltadas para essa finalidade e a definição dos instrumentos a serem 
empregados (SANTOS, 2002; MACHADO, 2003). 

 
Neste sentido Santilli (2007) afirma que  
 

A necessidade de proteção das águas contra as diversas formas de 

poluição e de uso inadequado traduz-se em normas legais que 

pretendem planejar, regular e controlar sua utilização, de acordo com 

padrões e critérios definidos por meio de uma Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e implementados por um Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) (p.2). 

 
 
E, F. Lapoix (1979, apud SILVA, 1994) reforça tal entendimento relatando 

que a gestão  
 

Deve orientar-se estritamente por considerações de ordem ecológica, 

sociológica e econômica, e pela análise das motivações individuais e 

                                                
8 CF/88, art. 21: “Compete à União: [...] XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; [...]”. 
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coletivas expressas pelo corpo social sob a forma de necessidades, 

desejos e aspirações. Para ser eficaz deve apoiar-se em textos 

legislativos e regulamentares, harmonizando-se os diferentes níveis 

que constituem uma ambiência administrativa favorável. A educação, 

a informação, a realização e a coordenação constituem, enfim, os 

meios privilegiados que favorecem a melhor tomada de consciência 

dos problemas relacionados com o meio ambiente (p.142). 

 
No Brasil, a gestão dos recursos hídricos está consubstanciada na Lei 

Federal nº 9.433/97, que regulamentando o artigo 21, inciso XIX, da 
Constituição Federal de 1988, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Considerada 
uma lei inovadora a sua implementação requer “ações de esclarecimento e 
transformação cultural, inovações tecnológicas, adequações econômicas e, em 
determinados casos, decisões políticas corajosas” (MILARÉ, 2005, p. 650).  

 
 
A Lei Federal nº 9.433/97 serve de modelo aos entes federados brasileiros. 

Neste sentido, Pernambuco institui a Lei Estadual nº 12.984/05 que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e sobre o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tendo esta pesquisa a bacia do rio 
Jaboatão como unidade de estudo, aqui também se aborda referida Lei 
Estadual, em suas interfaces com a legislação federal. 

 
3.4.2.2 A gestão dos recursos hídricos de Pernambuco 

 
 
O sistema legal para gestão de recursos hídricos pernambucanos remonta 

à década de 90 do século passado, sendo a Lei Estadual nº 11.426, de 17 de 
janeiro de 1997, considerada seu marco inaugural. Referida lei foi instituída ao 
tempo em que o Congresso Nacional aprovava a Lei Federal nº 9.433/97, 
comprovando que Pernambuco acompanhou, de modo pioneiro, o debate 
nacional para a promoção do uso racional da água e o crescimento econômico 
sustentável. 

A Lei Estadual nº 11.426/97 dispôs sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e instituiu o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 20.269, em 24 de 
dezembro de 1997. Em 30 de dezembro de 2005, foi sancionada a Lei Estadual 
nº 12.984 revogando, expressamente, referida Lei Estadual nº 11.426/97 ficando, 
por conseguinte, revogado o seu decreto regulamentador. 

 
A Lei Estadual nº 12.984/05 passou a regulamentar o gerenciamento dos 

recursos hídricos de Pernambuco e, na atualidade, é quem dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos e sobre o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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3.4.2.3 O alinhamento da gestão estadual à gestão nacional 
 
 
A Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 12.984/05 regulamentam, em 

suas respectivas esferas de competência, o gerenciamento dos recursos hídricos, 
estabelecendo suas políticas, seus fundamentos, objetivos, diretrizes, 
instrumentos e sistemas. O quadro 5 destaca, de forma comparativa, os 
fundamentos de ambas as políticas e que se correlacionam com a presente 
pesquisa. 

 
Quadro 5 

Comparativo entre fundamentos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos. 
Fundamentos 

Lei Federal nº 9.433/97 Lei Estadual nº 12.984/05 
Art. 1º Art. 2º 
I – a água é um bem de domínio público; I – a água é um bem de domínio público; 
II – a água é um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico; 

II – a água é um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico, social e 
ambiental; 

III – em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; 

III – em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; 

IV – a gestão dos recursos hídricos deve 
sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas; 

IV – a gestão dos recursos hídricos deve 
proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e para atuação do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação 
do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades. 

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação 
do Poder Público, dos usuários e das 
organizações da sociedade civil, considerando 
os aspectos quantitativo e qualitativo das 
fases meteórica, superficial e subterrânea do 
ciclo hidrológico; 
... 

Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 9.433/97 e da Lei Estadual nº 12.984/05. 

 
A Constituição Federal de 1988 classificou a água e os demais recursos 

naturais, localizados no território nacional, como bens de uso do povo, vez que 
essenciais à sadia qualidade de vida. Bem de uso comum do povo é aquele que 
pode ser desfrutado por qualquer pessoa, dentro dos limites constitucionais 
(FIORILLO, 2003). 

 
Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 também extinguiu a 

propriedade privada da água, dando-lhe caráter público. Machado (2002) 
esclarece que este caráter público da água não transforma o Poder Público em 
seu proprietário mas sim em gestor desse bem, no interesse de todos, surgindo 
daí as seguintes conseqüências: (i) o uso da água não pode ser apropriado por 
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uma só pessoa, física ou jurídica, com exclusão absoluta dos outros usuários em 
potencial; (ii) o uso da água não pode significar a poluição ou agressão desse 
bem; (iii) o uso da água não pode esgotar o próprio bem utilizado e, (iv) a 
concessão ou a autorização (ou qualquer tipo de outorga) do uso da água deve 
ser motivada ou fundamentada pelo gestor público. 

 
A par de ser um recurso natural renovável, a água é um recurso finito e 

como tal deve ser considerada pelas políticas públicas como bem de valor 
econômico, cujo uso impõe uma contraprestação, a exemplo do que ocorre com 
o estacionamento em vias públicas (zona azul).  

 
Este dispositivo legal é de particular interesse para o presente estudo, 

porquanto guarde estreita ligação com o objetivo da utilização racional da água, 
possibilitando a cobrança pelo seu uso. Neste sentido, Milaré (2005) corrobora 
afirmando que: 

 
Trata-se de princípio indutor do uso racional do recurso, dado que 

serve de base à instituição da cobrança pela utilização da água. Hoje o 

que se paga é apenas a prestação dos serviços de captação e respectivo 

tratamento, que, infelizmente, contribui para a cultura do desperdício 

(p.652). 

 
E, nesta mesma direção, Henkes (2003) acresce que:  
 

Tendo em vista a escassez em nível mundial, a água tornou-se recurso 

natural dotado de valor econômico, portanto, passível de cobrança. A 

valorização econômica da água deve levar em conta o preço da 

conservação, da recuperação e da melhor distribuição desse bem. A 

cobrança objetiva reconhecer a água como um bem econômico e dar 

ao usuário uma indicação de seu real valor (p.3). 

 
Quanto ao fundamento que diz respeito à priorização do consumo 

humano e da dessedentação dos animais, diz-se que o mesmo se relaciona com 
a promoção do uso múltiplo das águas, o qual deve ser sempre promovido, 
exceto em situações de escassez, quando então se priorizará a manutenção da 
vida de homens e animais. 

 
A gestão da água visando o uso múltiplo da água, por seu turno, é 

imprescindível pela complexa e infinita cadeia de usuários e suas necessidades, 
sabe-se, no entanto, que esse princípio não era valorado quando da vigência do 
Código de Águas, que privilegiava a produção energética em detrimento dos 
outros usos. 

 
A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

implementação da Política, segue uma tendência mundial. Desta forma, a 
gestão terá como âmbito territorial a bacia hidrográfica e não as fronteiras 
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administrativas e políticas dos entes federados (HENKES, 2003). Conforme 
Granziera (2003), entende-se por bacia hidrográfica a “área de drenagem de um 
curso d’água ou lago” (p.35). 

 
Por fim, a gestão descentralizada e participativa da água é um dos 

elementos necessários para o sucesso da política pressupondo a 
institucionalização dos Comitês de Bacia, das Agências de Água e ainda dos 
Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, com a participação 
efetiva dos usuários das águas, do Poder Público e da sociedade civil no 
processo decisório. Para Milaré (2005) “o sucesso desse inovador modelo vai 
depender, portanto, do entendimento e da capacidade da sociedade de se 
articular através desses órgãos colegiados, onde terá vez e voz” (p.653). 

 
Assim dispondo, ambas as políticas, têm seus principais fundamentos 

alinhados e, para sua melhor compreensão requerem uma leitura sistemática 
dos textos legais onde se encontram. Ademais, os comandos legais são 
seqüenciais e assim serão também aqui tratados, razão pela qual serão 
integrandos uns aos outros. Neste sentido, apresenta-se no quadro 6 os 
objetivos das referidas leis. 

 
Quadro 6 

Comparativo entre os objetivos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos. 
Objetivos 

Lei Federal nº 9.433/97 Lei Estadual nº 12.984/05 
Art.2º Art. 3º 
I – assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos; 

I – assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade dos recursos 
hídricos; 

II – a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos, incluindo o transporte 
aqüaviário, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável; 

II – assegurar que a água seja protegida, 
utilizada e conservada, em níveis e padrões 
adequados de quantidade e qualidade, por 
seus usuários atuais e futuros, em todo 
território do Estado de Pernambuco, 
garantindo as condições para o 
desenvolvimento econômico e social, bem 
como para melhoria da qualidade de vida e o 
equilíbrio do meio ambiente; e 

III – a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos 
naturais. 

III – utilizar racionalmente e de forma 
integrada os recursos hídricos, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 9.433/97 e da Lei Estadual nº 12.984/05. 

 
Em linhas gerais, ambas as leis se alinham quanto aos seus objetivos os 

quais se embasam na sustentabilidade dos recursos hídricos. Isto é traduzido 
como a devida garantia à atual e às futuras gerações da disponibilidade da 
água em termos quantitativos e qualitativos. 
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Outrossim, a gestão hídrica deve ser integrada com a gestão ambiental, a 
gestão do uso do solo, dos sistemas estuarinos e zonas costeiras e também com 
os planejamentos estadual, regional, nacional e dos setores usuários (HENKES, 
2003). 

 
De grande interesse (para esta pesquisa) é a disposição relativa à 

utilização racional dos recursos hídricos posto que tal objetivo se espraie em 
outros comandos legais, acenando para a necessidade de adequação de 
posturas tradicionais frente ao uso dos mesmos. 

 
Nesta perspectiva, Silva et al (2003) considera que “não só visando o 

aspecto econômico, mas ambiental e de saúde pública, é que alternativas devem 
ser alcançadas na esperança de melhor utilizar os recursos hídricos” (p.57).  

 
E, é desta maneira que se inserem os comandos legais relativos aos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, insculpidos em ambas as leis – 
Federal e Estadual, que visam atingir os objetivos legais enumerados, os quais 
estão representados no quadro 7.  

 
Quadro 7 

Comparativo entre os instrumentos de gestão das políticas nacional e estadual de recursos 
hídricos. 

Lei Federal nº 9.433/97 Lei Estadual nº 12.984/05 

Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

Art. 5º - São instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

Art. 5º - São instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos; I - os planos diretores de recursos hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; 

II - o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; 

III - a outorga do direito de uso de recursos 

hídricos; 

IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; V - o sistema de informações de recursos hídricos; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

VI - a fiscalização do uso de recursos hídricos; e 

 VII - o monitoramento dos recursos hídricos. 

Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 9.433/97 e da Lei Estadual nº 12.984/05. 

 

 

A gestão dos recursos hídricos é posta pela legislação brasileira como 
forma de planejamento e controle do uso da água tendo como finalidade 
equacionar e resolver as questões de escassez relativa aos mesmos 
(GRANZIERA, 2003). E, para cumprir tal finalidade, põe à disposição tais 
instrumentos. 

 
Entende-se que os instrumentos de gestão, como previstos pelo legislador, 

são interdependentes, formando uma estrutura sistêmica a qual está 
representada na figura 29. 
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Figura 29 
Estrutura sistêmica dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
O gerenciamento dos recursos hídricos ou seu planejamento deve estar 

consubstanciado em um plano. Percebe-se, que os planos de recursos hídricos 
fundamentam e orientam o seu gerenciamento, sendo seu elemento básico.  

 
A Lei Federal nº 9.433/97, em seu artigo 8º, dispõe que “Os Planos de 

Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o 
País”. Isto significa, no dizer de Machado (2002), que: 

 

O plano fundamental é o “plano por bacia hidrográfica”, porque a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial de atuação e de 

planejamento do Sistema Nacional e porque a gestão hídrica é 

descentralizada. Assim, as prioridades de usos das águas, por 

exemplo, serão primeiramente procuradas em nível da bacia 

hidrográfica. Em seguida, fazendo-se planos estaduais, eles deverão 

integrar as prioridades apontadas nos planos da bacia hidrográfica. 

Finalmente, ao ser elaborado o plano do País, integrar-se-ão os planos 

estaduais para se estabelecerem as prioridades nacionais (p.45). 

 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 12.984/05, em seu artigo 7º, de forma reflexa 
ao disposto na Lei Federal, estabelece que “os Planos Diretores de Recursos 
Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por grupos de bacias e para 
todo o Estado, com envolvimento e aprovação dos respectivos COBHs9, bem 
como assegurada a efetiva participação dos municípios e da sociedade civil 
organizada”. 

 

                                                
9
 COBHs –  Comitês de Bacia Hidrográfica. 
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Os conteúdos mínimos dos Planos de recursos hídricos podem ser 
enumerados: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; análise de 
alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas 
e de modificações dos padrões de ocupação do solo; balanço entre 
disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 
qualidade, com identificação de conflitos potenciais; metas de racionalização de 
uso, aumento na quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 
disponíveis; medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e 
projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; 
prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; diretrizes e 
critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; propostas para criação 
de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos 
(art. 7º, da Lei Federal nº 9.433/97 e art. 6º, da Lei Estadual nº 12.984/05). 

 
Conforme o artigo 9º, da Lei Federal nº 9.433/97, o instrumento 

enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade tem por objetivo 
assegurar a qualidade requerida para os usos preponderantes, devendo ser 
mais restritivos quanto mais nobre for o uso pretendido e diminuir os custos de 
combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

 
A Lei Estadual nº 12.984/05, em artigo análogo, estabelece por sua vez, 

que o enquadramento dos corpos de água em classes estabelece os padrões de 
qualidade das águas compatíveis com os usos a que forem destinadas, 
subsidiando os processos de licenciamento ambiental e de outorga de direito de 
uso de recursos hídricos (art. 12, da Lei Estadual nº 12.984/05). 

 
Segundo Granziera (2003), “estes instrumentos constituem o ‘dever-ser’ 

dos corpos hídricos, no âmbito do planejamento, isto é, na indicação da 
qualidade pretendida para determinado corpo hídrico e seus usos 
preponderantes” (p.171). 

 
Em outras palavras, o enquadramento dos corpos de água em classes deve 

ser compatível com os objetivos e metas de qualidade ambiental definidos nos 
Planos de Recursos Hídricos. Por este motivo, a orientação da Agência Nacional 
de Águas-ANA é de que “[...] é essencial que as propostas de enquadramento, 
quando possível, estejam incluídas na elaboração de todos os Planos de Bacia” 
(ANA, 2005, p. 22). 

 
Seguindo esta mesma orientação, o artigo 13, da Lei Estadual nº 12.984/05, 

assim estabelece: “O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 
os usos preponderantes, deverá ser compatível com os objetivos e metas de 
qualidade ambiental definidos pelos respectivos Planos Diretores de Recursos 
Hídricos” (art. 13, da Lei Estadual nº 12.984/05). 

 
O sistema de informações sobre recursos hídricos (SIRH), previsto na Lei 

Federal e Estadual, é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 
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recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em 
sua gestão (arts. 25 e 27 da Lei Federal nº 9.433/97 e da Lei Estadual nº 
12.984/05, respectivamente). 

 
O referido sistema tem por objetivos: reunir, dar consistência e divulgar os 

dados e as informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos 
hídricos no Brasil, atualizar permanentemente as informações sobre 
disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional e 
fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos (arts 27 e 
29, da Lei Federal nº 9.433/97 e da Lei Estadual nº 12.984/05, respectivamente). 

 
Desta maneira, os dois estatutos legais visam à articulação das 

informações hídricas, para que as mesmas não permaneçam isoladas, dando 
transparência e publicidade à gestão hídrica, fator indispensável à efetiva 
gestão compartilhada entre usuários, sociedade civil e Poder Público 
(MACHADO, 2002; SANTILLI, 2007). 

 
Entre os dados que o SIRH deverá coletar estão os referentes aos pedidos e 

deferimentos de outorga, neste sentido, Milaré (2005) considera que: 
 

O estabelecimento do Sistema de Informações é condição fundamental 

para a implementação da outorga, já que não se pode admitir 

seriedade na disponibilização de um recurso, que se torna cada dia 

mais precioso como a água, sem uma base de informações atualizada 

e consistente, contendo o potencial hídrico e os usuários, efetivando 

desta forma a disponibilidade hídrica da bacia. A falta de 

embasamento adequado para a liberação de uma outorga pode 

acarretar o crime de se autorizar investimentos em empreendimentos 

em um curso de água que não tenha capacidade de suporte para 

recebê-los. Por outro lado, não autorizar pode significar retirar da 

região, onde se insere o curso de água em análise, a possibilidade de 

uma melhoria social e econômica (p.664). 

 
A outorga é o instrumento de controle administrativo de uso da água, e 

conforme os interesses prioritários, que devem estar definidos nos Planos de 
determinada bacia hidrográfica, será concedida ou não como um direito de 
utilização privativa do bem de uso comum que é a água. 

 
A outorga pode ser considera o instrumento mais importante da gestão 

dos recursos hídricos porque permite a avaliação real das condições de uma 
bacia hidrográfica, em termos de seu potencial hídrico, e sua capacidade de 
suporte, através do cadastro dos usos outorgados. Outrossim, a outorga é 
instrumento básico para a elaboração do plano da bacia, dando suporte ao 
enquadramento dos corpos de água em classes, além de apoiar a discussão dos 
termos em que se dará a cobrança pelo uso da água (MILARÉ, 2005). 
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A necessidade de controlar o uso da água está intrinsecamente 

relacionada com a escassez do recurso. À medida que a água é 

entendida como um bem finito e escasso, passível de valorização 

econômica, o controle de seu uso assume contornos de garantia de 

sobrevivência. É nesse quadro que se vislumbra, hoje, a outorga de 

direito de uso da água (GRANZIERA, 2003, p.175). 

 
O regime de outorga objetiva assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o exercício efetivo dos direitos de acesso à água, 
reduzindo os conflitos de uso em favor dos múltiplos usos. 

 
Conforme a Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 12.984/05, artigos 

12 e 16, respectivamente, estão sujeitos à outorga: derivação ou captação de 
parcela de água existente em manancial de águas, superficiais ou subterrâneas, 
inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; lançamento, 
em corpo d’água, de esgotos domésticos e industriais e demais resíduos 
líquidos ou gasosos com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 
aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e, outros usos, obras e ações que 
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água, o leito e margens de 
corpos de água, mesmo que temporariamente. 

 
Vale especificar que independem de outorga as derivações, captações, 

acumulações, obras e lançamentos considerados insignificantes quanto aos seus 
impactos (parágrafo 1º, do art 12, da Lei Federa nº 9.433/97 e art. 17, da Lei 
Estadual nº12. 984/05). 

 
Os principais aspectos da outorga podem ser apresentados, em forma de 

sinopse, conforme a figura 30. 
 

Figura 30 
Sinopse dos principais aspectos da outorga. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 
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Os usos sujeitos à outorga serão objeto de cobrança pelo uso da água. 

Compreende-se que aquele fundamento das políticas de gestão de recursos 
hídricos referente à água como recurso limitado e com valor econômico, 
propicia o exercício de sua cobrança. Neste sentido, entende-se que recurso 
hídrico é bem de valor, na medida em que existe interesse sobre o mesmo. 
Tornado-se o recurso escasso, esse valor passa a ter caráter econômico 
(GRANZIERA, 2003). 

 
De outra forma, os conflitos de interesse sobre o uso da água, em razão do 

risco de escassez, e da crescente demanda, torna a água um bem de valor 
econômico, cujo uso enseja uma contraprestação pecuniária. Tal cobrança 
efetiva o princípio da internalização dos custos ambientais por aqueles que se 
servem da água. Na atualidade, esses custos são externalizados, o que significa 
dizer que são pagos por toda sociedade, inclusive por quem não se aproveita do 
recurso (GRANZIERA, 2003; MILARÉ, 2005) 

 
A cobrança pelo uso da água objetiva, consoante disposição tanto da Lei 

Federal nº 9.433/97, como da Lei Estadual nº 12.984/05 (arts 19 e 22, 
respectivamente): reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário 
uma indicação real de seu valor; incentivar a racionalização do uso da água; 
obter recursos financeiros para o financiamento dos programas de intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos. 

 
Como instrumento de gestão, portanto, a cobrança pelo uso da água deve 

ser capaz de alavancar aportes financeiros necessários ao sistema de gestão e às 
ações estabelecidas nos planos das correspondentes bacias hidrográficas e, neste 
sentido, deve ser um instrumento arrecadador. E, como instrumento 
econômico, a cobrança deve ter a aptidão de levar a sociedade ao entendimento 
de que o uso dos recursos hídricos deve ser feito de forma racional, atendendo 
aos princípios do desenvolvimento sustentável. 

 
 
Os valores arrecadados com a cobrança serão aplicados, prioritariamente, 

naquela bacia onde forem gerados para financiar as ações incluídas nos Planos e 
pagar as despesas administrativas do sistema de gerenciamento, conforme 
atesta o artigo 22, da Lei Federal e também o artigo 22 da Lei Estadual. 

 
Desta forma a cobrança é uma das extremidades da política de recursos 

hídricos. De um lado, estão os planos, fixando as metas e as prioridades de 
determinada bacia hidrográfica e, de outro, está a cobrança visando arrecadar 
os recursos necessários à concretização dessas metas. Entre essas duas 
extremidades inserem-se a outorga e o licenciamento ambiental, como 
instrumentos administrativos de controle de uso (GRANZIERA, 2003; MILARÉ, 
2005). 
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Os principais aspectos da cobrança pelo uso da água podem ser 
apresentados, em forma de sinopse, conforme a figura 31. 

 
 

Figura 31 
Sinopse dos principais aspectos da cobrança. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Nota-se, por fim, que ambas as Políticas, além dos tradicionais 

instrumentos de comando e controle, adotam a cobrança pelo uso da água como 
instrumento econômico. Isto denota que a legislação voltada para a gestão dos 
recursos hídricos vem evoluindo ao longo do tempo. É cada vez mais freqüente, 
quando do estabelecimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, a 
introdução de instrumentos econômicos. 

  
 
Santos (2002) afirma que: 

 
A legislação que inicialmente se baseava fortemente em regulamentos 

e sanções, fundamentos do sistema de comando e controle vem sendo 

reforçada pela introdução de mecanismos baseados em incentivos 

econômicos, conscientização dos consumidores e/ou afetados, 

responsabilização legal dos agentes, entre outros (p.12). 

 
 
Os instrumentos econômicos são amplamente considerados como uma 

alternativa economicamente eficiente e ambientalmente eficaz, 
complementando as estritas abordagens de comando e controle, tornando-as 
mais eficientes e concedendo mais flexibilidade à gestão (SEROA DA MOTTA 
et al., 1996). 
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3.4.3 A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA COMO INSTRUMENTO 
ECONÔMICO DE GESTÃO 
 
 

Certamente a gênese dos instrumentos econômicos de gestão hídrica é a 
necessidade do uso racional da água. Dotando-a de valor, pretende-se, de 
maneira genérica (i) induzir os usuários a desistirem de suas condutas sem 
planejamento em detrimento das reservas hídricas; (ii) fazer com que os 
mesmos internalizem as externalidades negativas advindas de seus respectivos 
usos; (iii) gerar receitas para financiamento do sistema de gestão e, por vezes 
(iv) financiar ações de proteção e recuperação da água em termos quantitativos 
e qualitativos (SANTOS, 2002). 

 
Neste sentido, os instrumentos econômicos são utilizados em diferentes 

países para que, através de estímulos econômicos, se induza os usuários a 
adotar níveis de uso e de controle de cargas poluentes compatíveis com o 
objetivo ambiental estabelecido para determinada unidade de gestão. 
 

Em países como Alemanha, Holanda, Inglaterra, França e Estados Unidos 
observa-se que a cobrança pelo uso da água tem induzido o uso mais 
sustentável dos recursos hídricos, através de um uso mais racional e de 
melhorias na qualidade da água.  
 

No entanto, em uma concepção internacional, diz-se que a cobrança pelo 
uso da água ainda não concretizou todas as suas potencialidade, o que pode ser 
resultado, por exemplo, do predomínio de sua aplicação visando à geração de 
receitas; ou sua aceitabilidade político-social. 

 
Existem, de fato, alguns focos de resistência quanto à aceitabilidade da 

implementação dos instrumentos econômicos por parte da sociedade. No Brasil, 
pode-se exemplificar essa resistência pela existência de um temor quanto à 
perda de competitividade, principalmente entre o setor industrial e agrícola; ao 
contingenciamento dos recursos, fazendo com que os mesmos não retornem às 
respectivas bacias onde foram arrecadados e ao uso, pelo poder público, dos 
valores arrecadados para cobrir o déficit, de décadas, de não investimento em 
saneamento público (FGV, 2003; BOSON, 2005). 

 
Segundo Seroa da Motta (1998) a grande dificuldade na aplicação dos 

instrumentos econômicos é a falta de conhecimento sobre as relações entre a 
atividade econômica e perda de qualidade ambiental e os valores monetários 
que as pessoas atribuem a esta perda. O procedimento para valoração das 
perdas ambientais e, por conseguinte, do valor da água dependem de um 
grande esforço institucional que pode resultar em custos administrativos 
superiores aos benefícios gerados e ainda gerar inúmeros casos de litígios por 
conta de contestações das inevitáveis imprecisões das medidas realizadas. 
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A par das dificuldades relatadas, a aplicação dos instrumentos econômicos 
representa um grande ganho para as políticas de gestão vez que são os 
instrumentos mais inovadores e que aportam grande flexibilidade ao sistema, 
notadamente onde tais instrumentos se associam ao modelo de gestão 
participativa. Para bacias hidrográficas que contam com parcos recursos 
públicos, as receitas geradas pela cobrança se apresentam importantes à sua 
gestão. O reinvestimento dos recursos arrecadados em ações de controle e 
despoluição acarreta melhorias ambientais significativas (SANTOS, 2002; 
SEROA DA MOTTA, 2006). 

 
3.4.3.1 Os impactos da cobrança pelo uso da água no comportamento dos 
usuários. 

 
 
Nos países em que a cobrança pelo uso da água está implementada, 

percebe-se claramente dois objetivos, conforme figura 32: 
 

Figura 32 
Objetivos da cobrança. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
E ainda, que as políticas de gestão hídrica que utilizam esse tipo de 

instrumento têm, em geral, duas linhas de ação, conforme figura 33: 
 

Figura 33 
Linhas de ação. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 
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 Qualquer nível de cobrança tende a induzir melhorias na quantidade e 

qualidade da água, ou pela mudança de comportamento dos usuários buscando 
reduzir seus custos, ou porque gera recursos financeiros que poderão ser 
aplicados em controle, proteção e tratamento dos recursos hídricos. 

 
Nos países onde existe a prática da cobrança pelo uso da água bruta esta 

ainda não conseguiu atingir níveis capazes de internalizar integralmente as 
externalidades geradas quer seja, de um lado, por limitações da capacidade 
política de implementação quer seja, por outro lado, pela necessidade de 
limitação dos impactos econômicos sobre os custos de produção, que têm feito 
com que os instrumentos econômicos sejam fixados em níveis demasiadamente 
baixos, de modo que os impactos na redução da poluição também vêm se 
mostrando reduzidos. Em verdade, na grande maioria dos países onde já está 
implantada, a cobrança pelo uso da água vem funcionando predominantemente 
como mecanismo de arrecadação para cobrir custos do sistema de gestão 
(OCDE, 1994, apud SANTOS, 2002; SEROA DA MOTA, 2006).  

 
No entanto, as políticas de adoção de tarifas que permitem a recuperação 

dos custos dos serviços de saneamento têm tido mais destaque como 
instrumento incentivador do uso racional da água, apontando impactos sobre o 
comportamento dos usuários em relação ao consumo, embora incapazes de 
gerar financiamento para os sistemas de tratamento de esgoto. Os fortes 
aumentos observados nas tarifas daqueles países, demonstram maiores 
impactos das mesmas junto ao consumidor doméstico que a própria cobrança 
pelo uso da água, que em geral, é mais baixa que as primeiras. 

 
Por este motivo, quando da análise do impacto da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, deve-se considerar também esta outra forma de cobrança 
destinada à recuperação dos custos dos serviços de saneamento. 

 
De maneira geral, esperam-se os seguintes impactos sobre o 

comportamento dos usuários industriais com a cobrança pelo uso da água: 
 
• Mudança em relação à cobrança quantitativa: cobrando-se pela 
quantidade de água utilizada espera-se uma economia ou redução do 
volume utilizado, isto se considerando tanto o usuário atendido pelo 
sistema urbano de oferta, quanto àquele que faz sua própria captação, 
mantendo sistema de abastecimento próprio, devido à competitividade do 
mercado no qual está inserido; 
 
• Mudança em relação à cobrança qualitativa: cobrando-se pela qualidade 
de água devolvida, espera-se maior atenção ao lançamento de efluentes, 
notadamente se o usuário faz a descarga diretamente em corpo hídrico. Se 
a descarga é feita em rede pública, seu comportamento depende além dos 
padrões permitidos de descarga, do tipo de tarifa a qual se sujeita, ou seja, 
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se volumétrica ou variável em função da carga poluente emitida. Em 
ambas as situações, o comportamento do usuário vai ser muito 
influenciado pela eficiência da fiscalização. 

 
É forçoso, no entanto dizer, que a avaliação desses impactos esperados em 

relação ao comportamento dos usuários industriais é bastante difícil, apesar de 
atualmente, em grande parte dos países, já haver a cobrança pelo uso da água 
para este setor, tanto em termos de captação, quanto em termos de consumo e 
diluição de efluentes.  

 
Isto porque dados sobre produção, custos, consumo de energia, dentre 

outros, muitas vezes são considerados e tratados como segredos industriais, 
fugindo do alcance dos analistas, fazendo com que suas análises restem 
imprecisas. Muitas vezes, dentro do processo de licenciamento, a que se 
submetem as indústrias, os dados sobre efluentes e sistemas de tratamento 
também ficam distante dos analistas por temor ao uso impróprio por entidades 
ambientalistas ou concorrentes. Por vezes ainda, as indústrias de grande porte, 
firmam contratos diretos com as empresas de saneamento, os quais também 
escapam do conhecimento público. 
 

No entanto, pode-se adiantar que existem limitações do instrumento de 
cobrança quando aplicados isoladamente, no comportamento substancial dos 
usuários. Há a necessidade de que os sistemas de gestão se munam de 
instrumentos ou medidas complementares para corresponder às expectativas 
que giram em torno do instrumento da cobrança, aumentando sua eficiência. 
 

E isto é o que acontece, em maior ou menor grau, nos sistemas de gestão 
dos países referidos onde a cobrança pelo uso da água, de per se, tende a ter 
pouco impacto na mudança de comportamento do usuário, pelo que há a 
necessidade de fixação normativa de limites de emissão baseados em objetivos 
de qualidade ambiental (SEROA DA MOTTA, 2006). 
 

Por outro lado, a cobrança pelo uso da água se mostrou um potente 
instrumento para arrecadação de recursos, os quais reinvestidos no controle da 
poluição hídrica se mostraram como fator de estímulo para adoção de medidas 
de melhoria da qualidade dos recursos hídricos. Neste sentido, percebe-se que, 
mesmo ainda não implementada efetivamente, a cobrança da água é um 
mecanismo de correção de externalidades ou de indução. (SEROA DA MOTTA, 
idem). 

 
Ademais, e conforme o entendimento de Silva et al (2003)  
 

A cobrança pelo uso da água, instrumento de realização dos objetivos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, qual seja o uso racional dos 

recursos hídricos, veio incentivar a utilização de outras formas de 
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captação sustentável da água. Levando em conta esta filosofia, o reúso 

é a opção de racionalização do uso da água (p.58). 

 
Desta maneira, tem-se a expectativa de que, quando da sua efetiva 

implementação nas bacias hidrográficas brasileiras, a cobrança pelo uso da água 
terá a capacidade de modificar o comportamento dos usuários que tenderão a 
utilizar técnicas alternativas de uso racional da água, e, em especial a utilizar o 
reúso de águas. 
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3.5 O REÚSO DE ÁGUAS 
 
 

A pouca atenção dada às águas residuárias tem acarretado o lançamento 
de águas servidas, sem tratamento, nos corpos hídricos, comprometendo a 
qualidade dos mesmos, limitando ou impossibilitando o abastecimento público 
e o desenvolvimento de atividades econômicas essenciais.  

 
 
É cada vez maior o número de regiões que enfrentam dificuldades para 

atender aos múltiplos usos dos recursos hídricos. Certamente, o aumento 
populacional incrementa a demanda, diminuindo a quantidade disponível e 
elevando a deterioração da qualidade das águas. 

 
 
O que se observa quanto à utilização de águas para consumo humano é 

que toda a água distribuída pelos sistemas de abastecimento público deve estar 
enquadrada nos padrões de potabilidade prescritos na Portaria nº 518 do 
Ministério da Saúde, o que representa um custo, principalmente se a sua origem 
for um manancial que enfrenta problemas de poluição, situação bastante 
comum nas bacias hidrográficas brasileiras. 

 
 
Por outro lado, observa-se também a existência de perdas físicas, quer seja 

por problemas na própria rede de distribuição, quer seja pelo furto de água. 
Além disso, ocorre o desperdício na sua utilização, herança de hábitos como de 
se lavar calçadas e irrigar jardins com água potável. Importa destacar que o 
sistema público de abastecimento ainda não é flexível o bastante para fornecer 
água com características diferentes de potabilidade para tais usos.  

 
Nota-se, especialmente nos grandes e médios centros urbanos a busca de 

mananciais de melhor qualidade, cada vez mais distantes, o que representa a 
incorporação de custos cada vez maiores, considerando-se a necessidade de 
captação, tratamento e adução. 

 
Não obstante a possibilidade de diminuição desses custos (frente a uma 

gestão mais comprometida com a sustentabilidade dos recursos hídricos, em 
termos de oferta e demanda), os mesmos poderiam ser justificados se e quando 
o destino final da água fosse o consumo pelo homem, e não sua utilização por 
indústrias e demais atividades que não necessitam de água tão nobre. 

 
Por outro lado, a dependência dos seres em relação à água - quer seja para 

sua manutenção, quer seja para o seu desenvolvimento, embasam as diretrizes 
mundiais de gestão dos recursos hídricos objetivando o seu uso racional.  
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Neste contexto, o reúso surge como prática oportuna, senão necessária 
para a gestão dos recursos hídricos. A utilização das águas residuárias, uma ou 
mais vezes, pode representar parte da solução do problema de disposição final 
dos efluentes líquidos, diminuindo os impactos adversos resultantes de seu 
lançamento, in natura, nos corpos hídricos (impactos qualitativos) além de 
aumentar a oferta para múltiplos usos, aliviando a demanda por água potável 
(impactos quantitativos).  

 
Ainda que a prática do reúso de águas não seja tema novo e que exemplos 

de sucesso possam ser observados em diversos países como Israel, Japão, 
Estados Unidos e países do Oriente Médio, dentre outros, nota-se, que no Brasil, 
de uma maneira geral, o desenvolvimento da prática do reúso por parte das 
indústrias está atrelado à obtenção de resultados econômicos, principalmente 
ante a perspectiva de efetiva implementação da cobrança pelo uso da água. 

 
Neste sentido, a presente seção tem como finalidade compreender alguns 

aspectos da prática do reúso, pelo que aqui serão apresentados alguns de seus 
conceitos básicos, definições e classificações considerando a importância e a 
ampliação crescente de sua prática como alternativa para o uso racional da 
água. 
 
3.5.1 Conceitos e definições de reúso de águas 

 
 
Desde o remoto momento em que as mais antigas civilizações enfrentaram 

limitações às suas constantes peregrinações em busca de regiões com água em 
abundância, associadas principalmente aos seus aumentos populacionais, 
estabeleceu-se a necessidade do uso racional dos recursos hídricos. 

 
Prova disto são encontradas em registros históricos como o da clássica 

transcrição de Place (1985, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003) do 
versículo 15, capítulo XIV do Ousruta Sanghita, uma coleção de leis médicas 
sânscritas, provavelmente do ano 2000 a.C que assim dispõe: “É bom guardar a 
água em vasilhas de cobre, expô-la ao sol e filtrá-la em carvão”. 

 
Como se observa, nesse versículo, há uma descrição de um conjunto de 

processos e operações, hoje caracterizados como sedimentação, desinfecção e 
filtração com vista ao tratamento da água para possibilitar a sua reutilização. 
Nesse caso, o reúso de águas está associado a processos desenvolvidos para 
obtenção de águas cujas características qualitativas possam atender aos fins 
pretendidos, e que, por óbvio, dependem de seu uso anterior, no entanto, a 
prática do reúso de águas pode não estar associada a qualquer tratamento 
prévio. 

 
De forma a facilitar sua compreensão, o reúso pode ser entendido como o 

aproveitamento de uma água já utilizada previamente, seja para atender a um 
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uso igual ao anterior, seja para atender a uma outra modalidade de uso, o que 
pode incluir ou não um tratamento prévio e o seu planejamento, como se verá 
adiante. 

 
A conceituação precisa da expressão reúso de águas está condicionada ao 

exato momento a partir do qual se admite que o reúso tenha sido realizado, o 
que por vezes não é de fácil conclusão. E isto porque a prática de descarregar 
esgotos, tratados ou não, em corpos hídricos superficiais, para afastar os 
resíduos líquidos é comumente adotada no mundo inteiro. Geralmente esses 
corpos hídricos são fontes de abastecimento de mais de uma cidade, 
acontecendo inclusive casos em que a mesma cidade lança seus esgotos e usa o 
mesmo corpo hídrico como manancial de abastecimento. A população da 
cidade, a indústria ou o agricultor que capta a água, na realidade, está 
reusando-a pela segunda, terceira ou mais vezes. (BREGA FILHO e 
MANCUSO, 2003). 

 
Exemplo clássico desta realidade é o que acontece na cidade de Londres, 

que capta água dos rios Tâmisa e Lea, sendo este último utilizado pela cidade 
de Stevenage para afastar seus esgotos. E, entre nós, destaca-se o caso das 
cidades situadas no vale do Paraíba, onde existe uma sucessão de cidades que 
captam água e lançam seus esgotos no mesmo rio. 

 
3.5.2 Modalidades de reúso de águas 

 
Ao longo do tempo da prática do reúso de águas, surgiram diversas 

classificações para o mesmo. De modo geral, o reúso de águas pode ser direto 
ou indireto, com ações planejadas (intencionais) ou não planejadas (não 
intencionais). 

 
Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS (1973, 

apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003) tem-se que: 
 
• reúso indireto: é o que ocorre quando a água já usada, uma ou mais 

vezes para uso doméstico ou industrial, é descarregada nas águas superficiais 
ou subterrâneas e utilizada novamente a jusante, de forma diluída; 

 
• reúso direto: é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para 

certas finalidades como irrigação, uso industrial, recarga de aqüífero e água 
potável; 

 
• reciclagem interna: é o reúso de águas que ocorre internamente nas 

instalações industriais, tendo como objetivo a economia de água e o controle da 
poluição. 
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Ainda conforme a OMS o reúso indireto pode ser intencional ou não; o 
reúso indireto intencional é o que decorre de descargas planejadas a montante, 
ou a recargas planejadas em aqüífero subterrâneo. 

 
Lavrador Filho (1987, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003), de outra 

forma, utiliza a seguinte terminologia tendo em vista a uniformização da 
linguagem: 

 
 
• reúso de água: é o aproveitamento de águas previamente utilizadas, 

uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, para suprir as necessidades 
de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser direto ou indireto, bem 
como decorrer de ações tanto planejadas quanto não planejadas. 

 
• reúso indireto não planejado de água: é o que ocorre quando a água, já 

utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana, é descarregada no 
meio ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluída, de 
maneira não intencional e não controlada. Nesse caso, o reúso da água é um 
subproduto não intencional da descarga a montante. Após sua descarga no 
meio ambiente, o efluente será diluído e sujeito a diversos processos como 
autodepuração, sedimentação, entre outros, além de eventuais misturas como 
outros despejos advindos de diferentes atividades humanas (conforme figura 
34); 

 
 

Figura 34 
Reúso indireto não planejado. 

 
Fonte: Adaptado de Lavrador Filho (1987, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003). 
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• reúso planejado de água: é o que ocorre quando o reúso é resultado de 
uma ação humana consciente, adiante do ponto de descarga do efluente a ser 
usado de forma direta ou indireta. O reúso planejado das águas pressupõe a 
existência de um sistema de tratamento de efluentes que atenda aos padrões de 
qualidade requeridos pelo novo uso que se deseja fazer da água. O reúso 
planejado também pode ser denominado reúso intencional da água (conforme 
figura 35). 

 
• reúso indireto planejado de água: é o que ocorre quando os efluentes, 

depois de convenientemente tratados, são descarregados de forma planejada 
nos corpos d’água superficiais ou subterrâneos, para serem utilizados a jusante 
em sua forma diluída e de maneira controlada, no intuito de algum uso 
benéfico (conforme figura 35); 

 
• reúso direto planejado de água: é o que ocorre quando os efluentes, após 

devidamente tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga 
até o local do reúso. Assim, sofrem em seu percurso os tratamentos adicionais e 
armazenamentos necessários, mas não são, em momento algum, descarregados 
no meio ambiente (conforme figura 35). 

 
 

Figura 35 
Reúso planejado: direto e indireto. 

 
Fonte: Adaptado de Lavrador Filho (1987, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003) 

 
 

• reciclagem de água: é o reúso interno da água, antes de sua descarga em 
um sistema geral de tratamento ou outro local de disposição, para servir como 
fonte suplementar de abastecimento do uso original. É um caso particular de 
reúso direto (conforme figura 36). 
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Figura 36 
Reciclagem de água. 

 
Fonte: Adaptado de Lavrador Filho (1987, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003). 

 
 
Para Westerhoff (1984, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003) o reúso é 

classificado em duas grandes categorias: o reúso potável e o reúso não potável. 
Esta mesma classificação foi adotada pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – ABES, seção São Paulo, devido a sua praticidade e 
facilidade. Os quadros 8 e 9 apresentam, de forma sintética, as formas e 
definições de reúso potável e não potável, respectivamente.  

 
 

Quadro 8 
Reúso potável de água. 

REÚSO POTÁVEL 

Reúso Potável Direto Quando o esgoto recuperado, através de tratamento avançado, 

é diretamente reutilizado no sistema de água potável. 

Reúso Potável Indireto Quando o esgoto, após tratamento, é disposto na coleção de 

águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação 

natural e subseqüente captação, tratamento e finalmente 

utilizado como água potável. 

Fonte: adaptado de Westerhoff (1984, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003). 
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Quadro 9 

Reúso não potável de água. 

REÚSO NÃO POTÁVEL 

Agrícola Objetiva a irrigação de plantas alimentícias (árvores frutíferas, cereais e etc.), 

e não alimentícias (pastagens e forrações), além de ser aplicável para 

dessedentação animal. Geralmente este tipo de reúso acarreta recarga no 

lençol subterrâneo. 

Industrial Abrange os usos industriais de refrigeração, águas de processo, para 

utilização em caldeiras etc. 

Recreacional Utilizado para irrigação de plantas ornamentais, campos de esportes, 

parques e também enchimento de lagos ornamentais, recreacionais etc. 

Doméstico 

 

São os casos de reúso para rega de jardins residenciais, para descargas 

sanitárias e utilização desse tipo de águas em grandes edifícios. 

Manutenção de 

Vazões 

 

Este tipo de reúso promove a utilização planejada de efluentes tratados, 

visando a uma adequada diluição de eventuais cargas poluidoras carreadas 

aos cursos d’água, incluindo fontes difusas, além de propiciar uma vazão 

mínima na estiagem. 

Aqüicultura 

 

É a utilização na produção de peixes e plantas aquáticas para obtenção de 

alimentos e/ou energia, utilizando-se os nutrientes presentes nos efluentes 

tratados. 

Recarga de 

Aqüíferos 

Subterrâneos 

 

Feita com efluentes tratados, pode ser realizada de forma direta, pela injeção 

sob pressão, ou de forma indireta, utilizando-se águas superficiais que 

tenham recebido descargas de efluentes tratados a montante. 

Fonte: adaptado de Westerhoff (1984, apud BREGA FILHO e MANCUSO, 2003). 

 
 
O reúso para fins potáveis encontra exemplos de aplicação prática 

registrados, como o da cidade de Chanute, Kansas, cujo manancial de 
abastecimento secou, em 1956, por causa de uma severa seca. As autoridades 
sanitárias daquela cidade concordaram com a utilização do efluente da estação 
de tratamento de esgoto local, como manancial de água bruta para tratamento e 
distribuição, como água potável, para população. Não obstante tal exemplo, o 
reúso para fins potáveis não tem sido recomendado ou o tem sido com reservas. 

 
Conforme Hespanhol (1999), isto ocorre por que a presença de organismos 

patogênicos e de compostos orgânicos sintéticos na grande maioria dos 
efluentes disponíveis para reúso, principalmente naqueles oriundos de estação 
de tratamento de esgotos de grandes cidades e de pólos industriais expressivos, 
faz com que o reúso potável seja por vezes inviável, em função do alto custo 
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dos tratamentos avançados exigidos para garantia da proteção adequada à 
saúde. 

 
 
No entanto, quando houver a exigência da prática do reúso para fins 

potáveis, algumas recomendações devem ser observadas, como a utilização de 
sistemas de reúso indireto. Neste caso, a disposição dos esgotos tratados deve 
ser feita em um corpo hídrico (superficial ou subterrâneo, com capacidade 
adequada para redução da carga poluidora a níveis aceitáveis), no qual restará 
reservado durante um tempo de detenção para posterior encaminhamento à 
estação de tratamento de águas, e por fim para distribuição. 

 
Para este tipo de reúso (potável) recomenda-se, preferentemente, a 

utilização de efluentes domésticos, posto que quase todos os efluentes 
industriais apresentem uma série de compostos que podem acarretar altos 
riscos aos usuários, quando ingeridos. Sabe-se, no entanto, que na atualidade, a 
utilização exclusiva de efluentes domésticos não garante a segurança necessária 
para os usos potáveis, sem o adequado tratamento, uma vez que a diversidade 
de produtos utilizados nas residências acaba sendo incorporada nos esgotos 
domésticos, e não apenas nos industriais. 

 
 
Nas regiões que enfrentam a escassez de água potável e nas quais se 

considera o reúso como uma alternativa para seu abastecimento, recomenda-se 
que as redes de captação de esgotos domésticos e industriais sejam 
completamente independentes. 

 
 
Quanto aos usos para fins não potáveis tem-se a dizer que os mesmos 

envolvem riscos menores e devem ser a primeira opção de reúso para áreas 
urbanas (HESPANHOL, 1999), devendo observar, também, uma série de 
cuidados, especialmente quando do uso decorrer contato direto com a 
população. 

 
 
Algumas prefeituras da região metropolitana de São Paulo, como a de 

Barueri, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Diadema e Santo André, além da 
própria cidade de São Paulo, utilizam esgotos tratados pela Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP, na limpeza de ruas e 
pátios, na irrigação e rega de áreas verdes, na desobstrução da rede de esgotos e 
águas pluviais, assim como na limpeza de veículos. A distribuição da água de 
reúso para estes municípios é realizada através de caminhões pipa, 
devidamente identificados (RODRIGUES, 2005; SABESP, 2007). 
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É certo que para o consumo significativo dos esgotos tratados é necessário 
que os mesmos estejam disponíveis para os consumidores finais, no ponto de 
utilização, o que exige a instalação de redes específicas para seu transporte. A 
instalação de redes específicas, por seu turno, exige custos elevados e para 
viabilizar a sua execução tais custos não devem ser arcados apenas pelos 
usuários. Diga-se, no entanto, que este tipo de reúso para fins não potáveis 
proporciona maior conservação da água potável e o adiamento ou eliminação 
da busca de novos mananciais de abastecimento. 

 
 
Na categoria de reúso para fins não potáveis, destaca-se, na presente 

pesquisa, tendo em conta os seus objetivos, o reúso para fins industriais e 
agrícolas. 

 
3.5.3 Reúso para fins industriais 

 
 
O reúso de águas está associado à necessidade da busca por modos de 

produção e consumo sustentáveis, o que sugere a busca por mecanismos 
promotores do uso eficiente da água os quais também podem ser denominados 
eco-eficientes.  

 
 
O conceito de uso eficiente da água inclui qualquer medida que possa 

reduzir a quantidade que se utiliza por unidade de qualquer atividade, e que 
favoreça a manutenção e a melhoria da qualidade da água (PAZ, 2000). Por 
outro lado, é eco-eficiente o processo em que se faz mais com menos, ou aquele 
em que há a transformação integral dos recursos naturais em prol da sociedade, 
conjugando ganhos ambientais a ganhos financeiros (AISSE et al., 2006). 

 
 
Esses conceitos e definições trazem a reflexão a cerca do papel da 

tecnologia na busca da sustentabilidade. E, nesse aspecto, a tecnologia se volta 
para o impacto ambiental nas unidades de consumo. Esse impacto é referente 
àquele provocado no ciclo de vida do produto, ou seja, desde a extração da 
matéria-prima que irá compô-lo, passando pelos processos de produção, o seu 
uso e disposição final. 

 
 
Percebe-se, na atualidade, que as indústrias vêm sendo incentivadas a 

incorporarem a lógica da produção limpa (PL) que significa a priorização de 
ações na fonte geradora de resíduos e não em ações de tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados (o que se denomina de ações de fim de tubo). A 
aplicação da lógica da PL no âmbito do saneamento básico pode ser resumida 
em enfoques como os sugeridos por Cohim (2006, apud AISSE et al., 2006), e 
apresentados no quadro 10: 
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Quadro 10 
Enfoques da aplicação da lógica da PL, no saneamento básico. 

Enfoque 1 Não usar mais matéria prima (água) ou 

energia do que estritamente necessário para 

uma determinada atividade. 

Enfoque 2 Não usar uma água de qualidade superior à 

necessária. 

Enfoque 3 Não misturar efluentes de qualidade variada. 

Enfoque 4 Considerar possíveis reúsos para os efluentes 

antes de descartá-los no ambientes, com ou 

sem tratamento. 

Fonte: Adaptado de Cohim (2006, apud AISSE et al., 2006). 
 
 

Desta maneira, as indústrias devem considerar primeiramente, as 
alternativas de redução de consumo de água na fonte, em cada um de seus 
equipamentos e processos, com a substituição de seu uso, melhorias 
tecnológicas ou operacionais, sempre visando o uso eficiente da água. 

 
 
É certo que a incorporação desses processos, por parte das indústrias se 

fará notável pelo seu aspecto econômico, pelo que a valorização econômica da 
água é fator definitivo para tanto. No mais, quando o preço de um recurso 
como a água é muito baixo em relação aos outros, ele é utilizado sem se levar 
em conta a quantidade e a sua conservação.  

 
 
Conforme Paz (2000), com relação a este comportamento das indústrias (e 

de outros usuários de água), em relação à água, pode-se dizer que: 
 
 
• a atenção dada ao uso eficiente da água é diretamente proporcional ao 

preço cobrado pelo recurso; 
 
 
• quando o recurso é avaliado corretamente, considerando-se a sua 

contribuição à produtividade, existe um incentivo através de forças de oferta e 
demanda para utilizá-lo eficientemente, através da introdução e de mudanças 
tecnológicas; 
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• a quantidade e a qualidade da água estão estreitamente relacionadas às 
ações para o incremento da eficiência de seu uso; e 

 
 
• no contexto de demanda de água, os princípios de eficiência e valor do 

recurso quando os fatores sociais são complexos, devem ser considerados com 
atenção. 

 
 
Em outras palavras, o comportamento dos usuários em relação à busca 

pelo uso eficiente da água deve seguir os mesmos princípios da produção 
capitalista vigente, onde se busca a maximização dos lucros. Levando em conta 
a possibilidade de se considerar a água um bem individualizado e 
independente, no processo produtivo, a mesma passa a ter uma conotação 
econômica, se beneficiando de uma valorização quantitativa que pode ser 
definida pelo seu custo. 

 
 
A questão que se coloca é de quanto as indústrias estarão dispostas a 

pagar pelo recurso. Acredita-se que conhecendo o preço cobrado pelo seu uso, 
haverá uma mudança comportamental por parte das indústrias com o objetivo 
de maximizar seus rendimentos, obedecendo a uma racionalidade econômica. 
Acredita-se também que haverá a adoção de tecnologias como o reúso, como 
estratégia para o uso eficiente da água.  

 
 
Neste sentido, a questão deverá ser enfrentada de forma sistemática. Para 

o êxito de programas com esta finalidade, sugere-se que as indústrias conheçam 
com profundidade as suas plantas de produção e elaborem seus balanços 
hídricos e seus bancos de dados de correntes aquosas, ou seja, informações 
quanto aos locais de entrada e saída de água, para identificar em quais etapas o 
reúso pode ser adotado, considerando a qualidade das águas necessárias para 
cada uso e a distância entre os mesmos e os reúsos possíveis (AISSE et al., 2006). 

 
 
O reúso industrial pode ser realizado através do aproveitamento dos 

efluentes gerados na própria indústria, sofrendo ou não tratamento prévio 
(hipótese do reúso macro interno), ou através da utilização de esgotos tratados 
e originados em estações de tratamento das companhias de saneamento, 
distribuídos por redes paralelas de alimentação (hipótese do reúso macro 
externo) (FIESP/CIESP, 2004). 

 
 
As figuras 37 e 38 representam os reúsos macro interno e macro externo, 

respectivamente. 
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Figuras 37 e 38 
Reúso macro interno e reúso macro externo. 

Fonte: Adaptado de FIESP/CIESP, 2004 e RODRIGUES, 2005.  

 
A prática do reúso macro externo, para ser significativa, deve contar com 

uma rede paralela de abastecimento às indústrias. Desta forma, a construção de 
estações de tratamento de efluentes deve, preferentemente, ser próxima das 
zonas industriais, ou, por outra, deve-se incentivar a instalação de zonas 
industriais em áreas próximas às estações de tratamento existentes, viabilizando 
este tipo de reúso, pela redução dos custos de implantação de rede de 
distribuição entre as estações de tratamento e as zonas industriais.  

 
Na região metropolitana de São Paulo, acontece este tipo de reúso macro 

externo, cujo fornecedor é a SABESP, no entanto, o mesmo ainda é considerado 
pouco expressivo.  

 
A Coats Corrent, fabricante das tradicionais Linhas Corrente, em 1997, foi o 

primeiro usuário a aderir a esta prática, consumindo, atualmente, 70 mil litros 
de água residuária por hora (aproximadamente 50 milhões de litros por mês) 
nos processos de tingimento de linhas e lavagem de produtos, contando, para 
tanto, com uma rede construída especificamente para esta finalidade, liberando 
assim, a mesma quantidade de água de melhor qualidade, para outras 
finalidades (SABESP, 2007). 

 
Existem ainda outros usuários adeptos a este tipo de reúso. Outras treze 

empresas recebem águas das estações de tratamento de efluentes da SABESP, 
como as construtoras OAS, VA Engenharia e Consdon e Marquise, que desde o 
ano de 2002 compram 172 mil litros de água por dia, totalizando 4,5 milhões de 
litros por mês, utilizando-se para tanto de caminhões pipa (SABESP, 2007). 
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Já a prática do reúso macro interno pode ocorrer de duas formas primeiro 

através do reúso em cascata e segundo, através do que se denomina de reúso de 
efluentes tratados (FIESP/CIESP, 2004). 

 
O reúso em cascata é aquele em que o efluente produzido no processo 

industrial pode ser diretamente utilizado em outro processo subseqüente. A 
viabilidade deste tipo de reúso, portanto, se dá quando o efluente produzido no 
primeiro uso for compatível com a qualidade requerida para o uso seguinte 
(figura 39). 

 
Figura 39 

Reúso em cascata. 

 
Fonte: Adaptado de RODRIGUES, 2005.  

 
O reúso de efluentes tratados, como sugere a terminologia, é a utilização 

de efluentes submetidos a um tratamento prévio. Neste caso, os efluentes 
gerados no processo industrial, como um todo, provenientes de usos diversos, 
são encaminhados a uma Estação de Tratamento de Efluentes, com o fito de 
atingirem determinado padrão de qualidade (figura 40). 

 
Figura 40 

 Reúso de efluentes tratados. 

 
Fonte: Adaptado de RODRIGUES, 2005. 
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Atente-se para o fato de que, normalmente, as indústrias possuem 
diferentes pontos de consumo de água em suas plantas exigindo, por vezes, 
padrões de qualidade diferentes para cada um deles. Nestes casos, o reúso só 
será efetivo se as características dos efluentes tratados forem compatíveis com 
as características necessárias para os usos posteriores pretendidos, o que pode 
exigir um tratamento adicional dos efluentes. 

 
3.5.4 Reúso para fins agrícolas 

 
 
Como se sabe, mundialmente, o maior consumo de água doce está 

associado aos sistemas de irrigação tradicionais. As práticas agrícolas são 
merecedoras de atenção especialmente quando são correlacionadas à 
alimentação dos seres. Em situação de escassez de água, a produção de 
alimentos pode ser comprometida, acarretando efeitos danosos de grande 
magnitude. Desta forma, a utilização racional da água, assim como a busca de 
fontes alternativas para irrigação tem grande importância. 

 
O uso de águas residuárias na agricultura representa a liberação de águas 

doces para outros fins, acarretando o aumento de sua disponibilidade 
quantitativa, principalmente para o consumo humano, além da reciclagem de 
nutrientes. Estes benefícios, por óbvio, são maximizados em regiões com 
deficiência hídrica e cujos solos necessitem de correção e reposição de 
nutrientes. 

 
O que a realidade vem mostrando é que os sistemas de saneamento 

tradicionais, ou seja - os serviços de coleta e disposição de esgotos, acabam por 
encerrar o fluxo de dois recursos vitais: água e nutrientes. Este modelo, apesar 
de ter sido fundamental na redução da transmissão de doenças de veiculação 
hídrica, segue uma lógica de fim de tubo, o que não é mais compatível com a 
realidade que exige ações gerenciais desde a fonte geradora, em contraposição à 
priorização de ações somente após a geração dos efluentes (AISSE, et al., 2006). 

 
Para Aisse et al. (2006) o uso de esgotos tratados mais próximos às fontes 

geradoras é uma possibilidade real e vantajosa de reciclagem de nutrientes, 
reintegrando-os ao ciclo natural produtivo, através de uma etapa intermediária 
de um modelo tecnológico de saneamento que, possivelmente, se encaminhará 
para a separação das diferentes correntes de origem, dando a cada uma o 
destino mais produtivo e adequado. 

 
Desta maneira, o reúso para fins agrícolas (fertirrigação) traz vantagens 

evidentes. A primeira vantagem é o fornecimento de águas para o cultivo, 
suprindo a demanda hídrica em locais onde o déficit hídrico é fator limitante 
para o mesmo. A segunda vantagem é a redução dos custos relativos à 
utilização de nutrientes, uma vez que apenas as quantidades de nutrientes 
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inferiores às necessidades das culturas careceriam de correção de 
complementaridade com fertilizantes convencionais. 

 
O reúso de efluentes tratados, neste caso, apresenta-se como alternativa 

oportuna, tendo já sido comprovado o aumento da produtividade de 
determinadas culturas, em função da carga de nutrientes que compõem os 
mesmos, o que significa, no mais das vezes, a diminuição do uso de fertilizantes 
sintéticos (HESPANHOL, 1999). 

 
O tratamento das águas residuárias, para fins na agricultura, deverá 

guardar, no entanto, cuidados quando da remoção de matéria orgânica, 
patógenos e nutrientes, vez que os primeiros representam segurança na saúde e 
os últimos representam a base econômica da atividade. No mais, um projeto 
adequado para este tipo de aplicação, precisa levar em consideração os 
movimentos da água e dos nutrientes entre a aplicação e a saída da área, 
evitando a contaminação do solo e das águas, tendo em vista que os mananciais 
subterrâneos e os corpos d’água superficiais são os receptores finais das águas 
servidas lançadas sobre o solo. 

 
Neste sentido, Pinto et al. (2006), reforçam que alguns solos funcionam 

com um eficiente sistema de filtração e tratamento, retendo a maior parte dos 
microorganismos patogênicos e partículas insolúveis nos primeiros dois metros 
da superfície, no entanto, elementos como o nitrato, alguns pesticidas, e outras 
substâncias solúveis podem atingir o lençol freático, levando à sua 
contaminação e inviabilizando o uso das águas subterrâneas. 

 
Como forma de controle destes riscos, os autores afirmam que é necessário 

conhecer as condições químicas e físicas do solo, incluindo a sua 
permeabilidade, a altura do lençol freático, definindo-se, por fim, um programa 
de irrigação compatível com a demanda hídrica da cultura pretendida. 

 
Grande parte dos autores classifica o reúso para fins agrícolas conforme o 

tipo de cultura que será irrigada e Westerhoff (1984, apud BREGA FILHO e 
MANCUSO, 2003) apresenta-o em dois grupos: 

 
• Primeiro grupo: plantas não comestíveis pelos homens, assim 

compreendida a silvicultura, pastagens, fibras e sementes. 
 
• Segundo grupo: aqui são consideradas as plantas consumidas cozidas e 

as plantas consumidas cruas. 
 
Cada um destes tipos de reúso agrícola exige padrões diferenciados de 

qualidade das águas a serem utilizadas na irrigação.  
 
Conforme Hespanhol (2003a) o aproveitamento de esgotos para irrigação, 

nas últimas décadas, vem observando um aumento em função de fatores como: 
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• a dificuldade de obtenção de outras fontes de água;  
 
• o elevado custo dos fertilizantes e a consideração de que os esgotos já 

contêm parte dos nutrientes necessários a diversas culturas; 
 
• a evolução de conhecimentos que permitem dirimir os riscos à saúde 

pública e os impactos adversos sobre o solo; 
 
• os elevados custos de tratamento para descarga de efluentes nos corpos 

d’água, considerando que o reúso pode propiciar a diminuição da quantidade 
de efluentes; 

 
• o aumento da aceitação da própria prática do reúso para fins agrícolas e, 
 
• o reconhecimento por parte dos órgãos responsáveis pela gestão dos 

recursos hídricos do valor intrínseco desta prática. 
 

 
3.5.5 A prática do reúso 

 
 
A água é recurso natural renovável através do ciclo hidrológico. Por meio 

de sistemas naturais, a água se recicla, tornando-se limpa e segura, mas devido 
às atividades antrópicas, a água sofre deterioração, em diferentes níveis de 
poluição. No entanto, uma vez poluída, a água pode ser recuperada e 
novamente utilizada para múltiplos fins. 

 
O novo uso, ou o reúso que se pretende, é quem estabelecerá o nível de 

tratamento para recuperação da água já utilizada, os critérios de segurança a 
serem adotados, os custos de capital, de operação e de manutenção associados. 
As possibilidades e as formas potenciais de reúso dependem, ainda, das 
características, condições e fatores locais, tais como decisão política, esquemas 
institucionais e disponibilidade (HESPANHOL, 2003b). 

 
De maneira geral, são muitas as potencialidades para a prática do reúso, 

como as já apontadas, no entanto é importante anotar que existe ainda, por 
parte da sociedade, certa resistência e preocupação, principalmente quanto à 
segurança ambiental e de saúde pública. Desta forma, o sucesso para a 
ampliação da prática do reúso, para qualquer fim, ainda que se tenha domínio 
de suas técnicas, depende da capacidade de aceitação social do mesmo. 

 
Neste sentido, Pinto et al. (2006) revelam que 
 

De maneira geral, em que pese o fato de ser possível alcançar um 

desenvolvimento tecnológico que possibilite a utilização de algumas 
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práticas de reúso de águas residuárias, a real e efetiva utilização 

dessas práticas representa ainda um longo caminho a percorrer, 

principalmente aqueles relacionados à aceitação pública e a integração 

dos diversos setores envolvidos (p. 396). 

 
Deve-se ainda ponderar que em locais com razoável disponibilidade 

hídrica e altos índices de cobertura, os custos da água será fator determinante 
para a ampliação da prática do reúso. Como resultado acredita-se que a 
valorização econômica da água, ou a incorporação de seu custo no processo 
produtivo, incentivará a prática do reúso, notadamente nas indústrias cujas 
plantas não necessitem de água com padrões de potabilidade. 
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4. A UNIDADE CASO DA PESQUISA 
 
Este capítulo inicia-se com uma breve caracterização do Estado de 

Pernambuco, apontado sua divisão em cinco Mesorregiões Geográficas. Quanto 
a esta divisão, apresenta-se uma discussão a cerca da preferência da fixação de 
domicílio pela população em sua faixa litorânea, em detrimento às outras áreas 
que estão sob condições de semi-aridez. Destaca-se, outrossim, em relação a este 
fato, os problemas de gerenciamento dos recursos hídricos no meio ambiente 
urbano. 

 
Neste sentido ainda, apresenta-se o modelo de planejamento 

descentralizado e regionalizado adotado no Estado, em função da necessidade 
de uma gestão hídrica local, especificamente a sua divisão em 12 Regiões de 
Desenvolvimento (Lei Estadual nº 12.427) e em 29 Unidades de Planejamento 
Hídrico (PERH-PE,1998) as quais caracterizam a divisão hidrográfica do Estado. 

 
Esta breve caracterização do Estado de Pernambuco tem a finalidade de 

facilitar a compreensão e a familiarização com a unidade caso de estudo desta 
dissertação, que é a bacia hidrográfica do rio Jaboatão, que está inserida na 
Unidade de Planejamento Hídrico UP-15, que engloba o Grupo de bacias de 
pequenos rios litorâneos 2 - GL2. 

 
4.1 Breve caracterização do Estado de Pernambuco 

 
O espaço territorial do Estado de Pernambuco é composto por cinco 

Mesorregiões Geográficas: a Mesorregião Metropolitana do Recife, a 
Mesorregião da Mata Pernambucana, a Mesorregião do Agreste Pernambucano, 
a Mesorregião do Sertão Pernambucano e a Mesorregião do São Francisco 
Pernambucano (IBGE, 2000). 

 
A tabela 8 apresenta a população absoluta e o seu percentual relativo e a 

área relativa por Mesorregião pernambucana. E a figura 41 representa o 
percentual populacional por Mesorregião do Estado. 

 
Tabela 8 População absoluta e relativa e área relativa por Mesorregiões do 
Estado de Pernambuco. Fonte: IBGE 2000. 

 

MESORREGIÃO 
 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO 
RELATIVA (%) 

ÁREA 
RELATIVA (%) 

Metropolitana do Recife* 3.339.616 42,18   2,8* 

Mata Pernambucana 1.207.274 15,25  8,6 

Agreste Pernambucano 1.993.868 25,18 24,8 

Sertão Pernambucano  911.914 11,52 39,0 

São Francisco Pernambucano  465.672  5,88 24,9 

Pernambuco 7.918.344 100 100 

* Os dados da Ilha de Fernando de Noronha estão inseridos na Mesorregião Metropolitana do Recife. 
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Figura 41 
Percentual populacional por Mesorregião de Pernambuco. 

Fonte: SECTMA, 2006. 

 
 
Em comparação a outros Estados costeiros do Brasil, observa-se que em 

Pernambuco a maior concentração populacional está na faixa litorânea (57,4%), 
nas Mesorregiões da Mata e Metropolitana do Recife que ocupam apenas 11,4% 
do seu território. Já as Mesorregiões do Sertão, do São Francisco e do Agreste, 
que perfazem 88,7% da área do Estado, concentram apenas 42,6% da população. 

 
 
As condições de semi-aridez que predominam nestas Mesorregiões 

(Sertão, do São Francisco e Agreste) têm como características: reservas 
insuficientes de água nos mananciais, temperaturas elevadas durante todo o 
ano, baixa amplitude térmica, da ordem de 2 a 3º C, forte insolação e altas taxas 
de evapotranspiração. As chuvas apresentam totais pluviométricos irregulares e 
inferiores a 900 mm. Normalmente são superadas pelos elevados índices de 
evapotranspiração, configurando taxas negativas no balanço hídrico. A 
irregularidade de chuvas pode chegar a condições extremas, caracterizando os 
chamados anos de seca (ANA, 2006). 

 
 
Tais condições de semi-aridez refletem as atividades econômicas pouco 

expressivas das citadas Mesorregiões (à exceção do pólo gesseiro no Araripe e o 
de fruticultura irrigada, no São Francisco) o que torna a vida de seus habitantes 
difícil, levando muitos à migração. Esta realidade denota a tendência observada 
de maior concentração populacional nas Mesorregiões da Mata e Metropolitana 
do Recife, onde seu maior dinamismo atrai grande parcela da população 
migrante. 
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Por outro lado, nestas áreas de maior interesse para ocupação 

populacional, surgem dificuldades que replicam as de outras áreas urbanas do 
país. Estas áreas têm dificuldade de absorção dos migrantes que acabam, na 
maior parte das vezes, ocupando inadequadamente áreas periféricas e 
ambientalmente frágeis, comprometendo a qualidade de vida local. 

 
 
De maneira geral, a qualidade de vida nos centros urbanos, caracterizadas 

pela grande concentração populacional, decai pelos conflitos então gerados de: 
degradação dos mananciais; elevação dos riscos das áreas de abastecimento 
com a poluição orgânica e química; contaminação dos rios pelos esgotos 
domésticos, industrial e pluvial; enchentes urbanas geradas pela inadequada 
ocupação do espaço e pelo gerenciamento inadequado da drenagem urbana; 
falta de coleta e disposição do lixo urbano. 

 
 
Fala-se então, de problemas de gerenciamento dos recursos hídricos e do 

meio ambiente urbano. A grande maioria dos municípios brasileiros não 
desenvolveu capacidade institucional e econômica para administrar seus 
problemas, sejam ambientais de forma geral, ou de recursos hídricos de forma 
particular, enquanto os Estados e a União guardam distância da realidade local, 
dificultando a implantação de soluções gerenciais adequadas (Tucci et al., 2001). 

 
 
Durante os anos de 1999 e 2000, Pernambuco adotou, para o seu 

desenvolvimento, o modelo de planejamento descentralizado e regionalizado. 
Dentro dos lindes do Programa “Governo nos Municípios”, a regionalização em 
Pernambuco tem como foco a promoção do desenvolvimento local e regional 
refletindo a intenção de reduzir as históricas diferenças sócio-econômicas 
ocorrentes em suas diversas regiões. Neste contexto, o conceito de “região de 
desenvolvimento” emerge em consideração às técnicas de descentralização 
administrativa e de gestão compartilhada, partindo da esfera municipal (ou 
local) para as esferas estaduais e, finalmente, para a esfera nacional 
(SEPLANDES; SOARES, 2001; SDSC, 2007). 

 
 
O processo de regionalização culminou com a Lei Estadual nº 11.725, de 23 

de dezembro de 1999, que instituiu 10 Regiões de Desenvolvimento no Estado 
(art 1º, § 2º). Posteriormente, a Lei Estadual nº 12.427, de 25 de setembro de 
2003, distribuiu os 185 Municípios pernambucanos em 12 Regiões de 
Desenvolvimento (art 1º, § 2º), quais sejam: Itaparica, São Francisco, Araripe, 
Sertão Central, Pajeú, Moxotó, Agreste Meridional, Agreste Central, Agreste 
Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e Metropolitana (figura 42). 
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Figura 42 
Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, consoante Lei Estadual nº 12.427/03. 

    Fonte: SECTMA, 2006, com modificações. 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERH-PE, 1998) 
definiu para o Estado 29 Unidades de Planejamento (UP), para efeito de 
avaliação de seus recursos hídricos, caracterizando a Divisão Hidrográfica 
Estadual, composta por 13 Bacias Hidrográficas, 06 grupos de Bacias de 
Pequenos Rios Litorâneos (GL1 a GL6), 09 grupos de Bacias de Pequenos Rios 
Interiores (GI1 a GI9) e uma bacia de pequenos rios que compõem a rede de 
drenagem do arquipélago de Fernando de Noronha (figura 43). 
 

Figura 43 
Bacias Hidrográficas de Pernambuco e Unidades de Planejamento. 

    Fonte: SECTMA, 2006, com modificações. 
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Observa-se que são duas as vertentes das grandes bacias hidrográficas do 
Estado de Pernambuco: o oceano Atlântico e o rio São Francisco. As bacias que 
escoam para o oceano Atlântico, formam os denominados rios litorâneos, sendo 
os principais: Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú e grupos 
de pequenos rios litorâneos (GL1 a GL6). E, as bacias que escoam para o rio São 
Francisco formam os denominados rios interiores, sendo Pontal, Garças, 
Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó, Ipanema e grupos de rios interiores (GI1 a 
GI9), os principais. 

 
 

4.2 A Unidade de Planejamento Hídrico UP-15 e o Grupo de Bacias de 
Pequenos Rios Litorâneos 2 – GL2 
 
 

A Unidade de Planejamento Hídrico UP15, contempla o grupo de bacias 
de pequenos rios litorâneos 2 – GL2 e se localiza no litoral de Pernambuco, 
entre os paralelos 08º 02' 42'' e 08º 25' 59''de latitude sul, e 34º 52' 27'' e 35º 23' 06'' 
de longitude a oeste do meridiano de Gr. O grupo de bacias de pequenos rios 
litorâneos GL2 limita-se ao norte com a bacia do rio Capibaribe (UP2), ao sul 
com a bacia do rio Ipojuca (UP3), a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com 
as bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, conforme figura 43. 

 
O grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2 – GL2 tem como seus 

principais cursos d’água os rios Pirapama, Gurjaú, Jaboatão e Duas Unas . A 
rede hidrográfica que compõe o GL2 é composta basicamente pelos rios 
Jaboatão e Pirapama e seus afluentes, com exceção da sua porção sudeste que é 
representada pelo estuário dos rios Massangana e Tatuoca. A bacia hidrográfica 
do grupo de pequenos rios litorâneos GL2, apresenta uma área de 
aproximadamente 1.246,30 km², estando integralmente inserida no Estado de 
Pernambuco, perfazendo 1,26% da área total do Estado (PERH-PE, 1998).  

 
4.3 A Bacia do rio Jaboatão 

 
 
Integrando a Unidade de Planejamento 15 (UP15) e o grupo de bacias de 

pequenos rios litorâneos 2- GL2, a bacia do rio Jaboatão está situada na região 
da Mata Sul do Estado de Pernambuco, localizando-se entre a latitude 8º 00’ e 8º 
25’ sul e longitude de 34º 50’ e 35º 25’ oeste do meridiano de Gr.  

 
Com nascente em terras a montante do Engenho Pedreira, no Município 

de Vitória de Santo Antão, a bacia drena áreas dos Municípios de Vitória de 
Santo Antão, Moreno, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Recife e 
Cabo de Santo Agostinho (figura 44).  

 



 
1

1
7
 

 

 
          

Figura 44 
Mapa da bacia hidrográfica do rio Jaboatão e divisão municipal. 

Fonte: CPRH, 2008. 
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O rio Jaboatão tem como principais afluentes tributários na margem 
direita o Riacho Laranjeiras, o rio Carnijó, o rio Suassuna e o rio Zumbi, e, na 
margem esquerda, o riacho Limeira, o rio Duas Unas (seu principal afluente) e o 
rio Mussaíba. 

 
Na sua porção inicial, a bacia hidrográfica do rio Jaboatão é estreita até as 

proximidades do Município de Moreno, alargando-se, contudo, à medida que 
se aproxima do litoral.  
 

A tabela 9 apresenta a área dos municípios que fazem parte da bacia e a 
tabela 10 apresenta as respectivas populações. 
 
Tabela 9 Área dos municípios incluídos na bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 
Fonte: CPRH/FACEPE,2001 

 

MUNICÍPIOS 
 

ÁREA PERTENCENTE À BACIA 
 km² % 
Recife   4  0,9 
Jaboatão dos Guararapes 225 50,9 
São Lourenço da Mata  46 10,4 
Moreno  98 22,2 
Cabo de Santo Agostinho  27  6,1 
Vitória de Santo Antão  42  9,5 
TOTAL 442 100  

 
Tabela 10 População dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio 
Jaboatão. Fonte: CPRH/FACEPE, 2001. 
MUNICÍPIO POPULAÇÃO POPULAÇÃO 

URBANA 
POPULAÇÃO 

RURAL 
POPULAÇÃO 
NA ÁREA DA 

BACIA 
Jaboatão dos 
Guararapes 

 581.556  568.474 13.082 400.211 

Moreno   49.205   38.294 10.911  16.356 
Vitória de 
Santo Antão 

 117.609   99.342 18.267   2.387 

São Lourenço 
da Mata 

  90.402   83.543  6.859   1.900 

Recife 1.422.905 1.422.905     0  24.618 
Cabo de Santo 
Agostinho 

 152.977  134.486 18.491    945 

   TOTAL 446.426 

 
A bacia do rio Jaboatão possui uma área de drenagem de 442 km², 

perímetro de 129 km, com uma extensão do curso d’água principal da ordem de 
75 km e é uma bacia com padrão de escoamento do tipo exorreico, ou seja, sua 
drenagem se faz em direção ao mar. 

 
 
Com uma população de cerca de 400.000 habitantes a bacia hidrográfica 

do rio Jaboatão é caracterizada como uma bacia urbana e como tal, apresenta os 
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problemas comuns de outras áreas urbanas brasileiras como: ocupação em 
áreas periféricas e ambientalmente frágeis, comprometendo a qualidade de vida 
local; existência de conflitos causados pela degradação de seus mananciais, com 
riscos elevados nas áreas de abastecimento pela poluição orgânica e química; 
contaminação dos rios por esgotos domésticos, industrial, agro-industrial e 
pluvial; enchentes urbanas geradas pela inadequada ocupação e uso do solo e, 
ainda, pelo gerenciamento inadequado da drenagem urbana; falta de coleta, 
tratamento e disposição do lixo urbano. 

 
4.3.1 Ocupação do solo na bacia do rio Jaboatão 

 
 
Sabe-se que a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica guarda 

estreita relação com as condições de uso e ocupação do solo que se estabelece 
em sua área de drenagem. Qualquer atividade que se desenvolva ao longo de 
seu curso, trará reflexos quanto ao seu equilíbrio ambiental. Os corpos d’água 
são elemento integrador, no sentido de acumularem e revelarem os efeitos das 
atividades que acontecem de sua nascente a sua foz (GOMES, 2005). 

 
De outra forma, sabe-se que os problemas verificados em uma bacia 

hidrográfica consiste no resultado final dos problemas que ocorrem ao longo de 
sua área de abrangência. Por este motivo, a bacia hidrográfica é cada vez mais 
utilizada como unidade de gestão. São diversos os fatores que interagem em 
uma bacia como os físicos, químicos, biológicos e sociais, representados pelas 
intervenções antrópicas de uso e ocupação do solo. 

 
Na bacia hidrográfica do rio Jaboatão há formas diversificadas de 

ocupação e uso do solo. Na porção oeste da bacia, especialmente na área que 
compreende o município de Vitória de Santo Antão, as atividades associadas à 
agroindústria e à agricultura de subsistência são predominantes (figura 45). A 
monocultura de cana-de-açúcar é uma das principais atividades, tendo 
influência marcante quanto à ocupação rural da área, vez que muitos dos 
pequenos povoados localizados na bacia têm sua origem ligada às usinas e 
antigos engenhos. 

 
Na porção leste, predomina a ocupação urbana, principalmente ao longo 

da BR-101 e BR-232 e nas áreas de morros (figura 46), com grande adensamento 
populacional, sobretudo, por população de baixa renda. 

 
No entanto, é na área de planície que ocorre maior densidade 

populacional, com grande número de edificações residenciais de médio a 
grande porte na faixa litorânea (figura 47), e de edificações de pequeno porte 
nas áreas de baixios. 
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Figuras 45, 46 e 47 
Uso e ocupação do solo na bacia do rio Jaboatão 

Fonte: 45 - acervo da CPRH, jun. 2006; 46 e 47 - autora, jan. 2008. 
 
Dentre os municípios que compõem a bacia, destaca-se Jaboatão dos 

Guararapes, onde estão instaladas a maior parte das indústrias da bacia e as 
áreas urbanas de maior adensamento populacional. 

 
Por outro lado, a bacia hidrográfica do rio Jaboatão possui (i) sítios 

históricos como o Parque Nacional dos Guararapes e a Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres; (ii) áreas de proteção ambiental como a Mata do Engenho Jardim 
e o estuário do rio Jaboatão; (iii) reservas ecológicas como a Mata do Engenho 
Jangadinha, a Mata do Manassu (no município de Jaboatão dos Guararapes) e o 
Engenho Moreninha (no Município de Moreno); (iv)  áreas de lazer e turísticas 
como as praias de Piedade, Candeias, Barra de Jangada e o Parque Aquático de 
Pernambuco. 
 
4.3.2 Usos da água na bacia do rio Jaboatão 
 
 

Tomando-se como fonte de pesquisa o cadastro de outorgas mantido pela 
Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco, referente às outorgas 
concedidas entre o período de 1998 a 2007, na bacia hidrográfica do rio 
Jaboatão, tem-se que: sete usuários tiveram as suas outorgas concedidas para 
dois tipos de outorga: outorga para captação e outorga para construção de obra. 
Dentre as outorgas para captação, três usuários distintos tiveram outorga de 
captação para uso industrial, um para irrigação, um para abastecimento 
público, um para piscicultura e um para lazer (dados já apresentados no 
subitem 2.3.2.1, tabela 2). 

 
A figura 48 representa a distribuição dos tipos de uso, para outorgas de 

captação, na bacia do rio Jaboatão, no período de 1998 a 2007. 
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Figura 48 
Distribuição dos tipos de uso outorgados, como captação, na bacia do rio Jaboatão. 

Fonte: Organizado pela autora, com base no Cadastro de Outorgas da SRH, 2007. 

 
Atente-se ao fato de que a figura revela apenas que, dentre o período 

assinalado, houve um predomínio de usuários outorgados cuja finalidade era o 
uso industrial, não querendo significar que os mesmos sejam responsáveis pelo 
maior volume de águas captadas na bacia. 

 
Quanto a este aspecto, no entanto, pode-se dizer, conforme Moreira (2007) 

e tendo em vista o corpus da pesquisa, que: 
 
 
• no setor industrial da bacia, as indústrias de papel CEPASA – Celulose e 

Papel de Pernambuco S.A. (antiga Portela) e ONDUNORTE – Cia. De Papéis e 
Papelão Ondulado do Norte S.A. exercem uma grande demanda de águas, 
possuindo, ambas, outorgas para captação; 

 
• no setor de abastecimento público (consumo humano) a Companhia 

Pernambucana de Saneamento - COMPESA é responsável por cerca de 98% das 
captações para barragens. A captação hídrica com maior capacidade de 
acumulação é o açude Duas Unas, localizado no município de Jaboatão dos 
Guararapes, correspondendo a 24.000.000 m³; 

 
• a água utilizada para irrigação corresponde, praticamente, às demandas 

das usinas localizadas na bacia. A bacia conta, na atualidade, com duas usinas 
em operação, destacando-se a Cia. Usina Bulhões, localizada em Jaboatão dos 
Guararapes, sob o ponto de vista de ser usuária outorgada, com maior 
demanda hídrica e maior área cultivada e irrigada, em relação àquela outra 
existente. 
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4.3.3 Fontes poluidoras presentes na bacia do rio Jaboatão 
 
 

Os mais graves problemas ambientais em áreas densamente povoadas, 
como é o caso da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, provêm das ações 
antrópicas desenvolvidas na área e são traduzidos como poluição, estando 
associados à disposição inadequada de lixo e aos despejos domésticos, 
industriais e agro-industriais, nos mananciais, sem tratamento adequado.  

 
Dentre as fontes poluidoras localizadas na bacia, a carga poluidora de 

origem doméstica (despejos domésticos) é a principal (70%), sendo seguida pela 
carga de origem industrial e pela carga de origem agro-industrial, conforme a 
figura 49. 

 
Figura 49 

Percentual de carga orgânica total remanescente na bacia do rio Jaboatão. 

 
Fonte: CPRH/FACEPE, 2001. 

 
4.3.3.1 Origem doméstica 

 
 
A falta de saneamento básico tem sido apontada como o maior problema 

de poluição das bacias hidrográficas brasileiras e assim também o é na bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão. Dados da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente - SECTMA (1997) revelam que: 

 
• não existem, na área da bacia, sistemas convencionais de coleta, 

tratamento e disposição dos esgotos domésticos. Existem sistemas isolados para 
atender pequenas áreas e conjuntos habitacionais e que são considerados 
precários quanto às condições de operação e manutenção; 

 
• apenas na faixa litorânea e nas áreas habitadas por população de maior 

poder aquisitivo são encontradas fossas sépticas, acopladas a sumidouros, valas 
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de infiltração e filtros biológicos anaeróbicos. Contudo, a manutenção desses 
sistemas não é realizada de forma adequada, provocando o lançamento do 
esgoto in natura nas galerias pluviais, que atingem os cursos de água e as praias; 

 
• a falta de saneamento básico faz com que as populações de baixa renda 

descartem seus esgotos em fossas negras, terrenos baldios e nas margens de 
pequenos riachos. Grande parte dos efluentes domésticos são lançados 
diretamente nas vias públicas, que escoando ao longo das linhas d’água e a céu 
aberto, coloca em risco a saúde das comunidades circunvizinhas e que, 

 
• é comum, sobretudo na área urbana da bacia, o lançamento de esgotos, 

através de encanamentos, diretamente nos cursos d’água. 
 
As figuras 50, 51 e 52 representam o descarte de esgoto doméstico na bacia 

do rio Jaboatão. 
 

Figuras 50, 51 e 52 
Descarte de esgoto doméstico na bacia do rio Jaboatão. 

 
Fonte: 50 – autora, jan. 2008; 51 e 52 – autora, dez.2007 e jan. 2008, respectivamente. 

 
Por outro lado, dados da CPRH/FACEPE (2001) revelam que: 
 
• as galerias de águas pluviais, em sua maioria, são utilizadas, de forma 

clandestina, como coletores de esgotos brutos e de efluentes de fossas negras, 
tendo como corpo receptor os canais, riachos e rios que cortam as áreas 
urbanizadas das cidades e em alguns casos as zonas rurais e que, 

 
• o município de Jaboatão dos Guararapes contribui com o maior nível de 

carga orgânica potencial, sobretudo, em decorrência do seu grande 
adensamento populacional e de sua precária infra-estrutura sanitária. 

 
Desta maneira, na unidade de estudo desta pesquisa podem ser 

constatadas as observações de Tucci at al. (2001) no sentido de ser a poluição 
por esgotos domésticos o maior problema das bacias hidrográficas brasileiras 
que não possuem sistemas de coleta e de tratamento de esgotos adequados. 
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4.3.3.2 Origem industrial e agro-industrial 

 
 
O lançamento de efluentes industriais e agro-industriais (sem tratamento) 

é outra fonte de poluição ocorrente na bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 
 
De maneira geral, as diversas indústrias da bacia provocam problemas 

hídricos, como a degradação das águas superficiais, sobretudo a degradação da 
qualidade das águas do rio Jaboatão, que é o principal curso d’água da bacia. A 
poluição hídrica, causada pelos efluentes industriais, merece atenção por 
demandar tratamentos diferenciados, levando-se em conta a diversidade de 
poluentes característicos de cada tipologia industrial. 

 
Dados da CPRH/FACEPE (2001) revelam que: 
 
 
• 75% das indústrias só geram efluentes sanitários; 
 
• 25% geram efluentes industriais e sanitários, dos quais: 15% utilizam 

como sistema de tratamento para seus efluentes lagoas de estabilização; 8% 
possuem sistemas de tratamento específico para cada tipologia industrial; e 2% 
das indústrias, estas do setor sucroalcooleiro, utilizam o processo de 
fertirrigação para disposição do vinhoto e da água de lavagem de cana. 

 
• o destino final dos efluentes sanitários gerados pelas indústrias (1.260 

m³/dia), depois de tratados pelo sistema clássico de fossa séptica/sumidouro, é 
o solo. O destino final dos efluentes industriais (4.719,87 m³/dia) é o rio 
Jaboatão. A parcela de efluentes gerada pelas indústrias do setor 
sucroalcooleiro tem como destino o solo, através do processo de fertirrigação. 
Do total gerado por este setor, 10% atinge o rio Jaboatão através do processo de 
escoamento superficial (run-off); 

 
• as indústrias do setor sucroalcooleiro, também são as que mais 

contribuem em termos de carga orgânica potencial poluidora (79%), decorrente 
do processo de fabricação do álcool-vinhaça, por possuírem as maiores 
concentrações de matéria orgânica, maiores volumes de efluentes gerados, além 
de temperaturas elevadas (> 40˚ C); e 

 
• em segundo e terceiro lugar, aparecem as indústrias de papel e papelão 

e de produtos alimentícios com 9,2% e 8,1%, respectivamente.  
 
 
As áreas mais atingidas pela poluição de origem industrial estão 

localizadas, principalmente, nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e de 
Moreno devido ao número de indústrias instaladas nos mesmos. 
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4.3.3.3 Resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio Jaboatão 
 
 

A disposição inadequada de resíduos sólidos requer atenção especial por 
representar riscos sanitários e ambientais. O lixo não coletado, sem tratamento e 
disposto de maneira incorreta pode provocar a contaminação do solo e da água, 
gerar odores, atrair animais e propiciar o desenvolvimento de patógenos e 
vetores.  

 
Conforme Braga et al. (2004) os resíduos sólidos lançados em qualquer 

lugar ou sem disposição e tratamento adequados constituem uma fonte 
inigualável de proliferação de insetos e roedores que trazem riscos para a saúde 
pública, incômodos estéticos e mau cheiro.  

 
O que se nota, na bacia hidrográfica do rio Jaboatão, é que os sistemas de 

limpeza urbana dos municípios que a compõem, não conseguem atender à 
demanda da população, provocando acúmulo de detritos ao longo das margens 
dos rios e em áreas densamente povoadas. 

 
As figuras 53, 54 e 55 representam a disposição inadequada de resíduos 

sólidos na bacia do rio Jaboatão. 
 

Figuras 53, 54 e 55 
Disposição inadequada de resíduos sólidos na bacia do rio Jaboatão. 

 
Fonte: 53 – acervo CPRH, jan. 2007; 54 e 55 - acervo CPRH, jun. 2006.  

 
Ademais, a presença na bacia do lixão Muribeca, que é o maior depósito 

de resíduos sólidos de Pernambuco, contribui para elevar os riscos ambientais e 
sociais correlatos à questão. 

 
O aterro possui uma área de 60 hectares e recebe algo em torno de 3.000 

toneladas/dia de resíduos sólidos provenientes dos municípios de Jaboatão dos 
Guararapes e do Recife. Sua operação teve início em 1985 e o mesmo funcionou 
como depósito de resíduos a céu aberto (lixão) até 1994. Atualmente, o lixão 
Muribeca se encontra em processo de transformação e, enquanto não se 
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transformar em aterro sanitário, continuará a gerar, conforme Gomes (2005), 
problemas como: 

 
 
• produção de líquidos percolados (chorume), com o risco de 

contaminação dos mananciais; 
 
• geração de gases decorrentes da decomposição da matéria orgânica 

presente nos resíduos, com forte odor e riscos ambientais pela fácil 
inflamabilidade; 

 
• riscos de deslizamento, pela presença na área de sulcos e ravinas nas 

encostas das células de disposição de resíduos, indicando a ocorrência de 
erosão; 

 
• assoreamento e obstrução de cursos d’água superficiais, pela erosão 

ocasionada pela movimentação de terra utilizada na cobertura do lixo ou na 
execução e manutenção de acessos; 

 
• desenvolvimento de vetores e a presença de animais e insetos, 

prejudiciais à saúde pública; 
 
• desenvolvimento da atividade de catação de lixo, e 
 
• outros impactos econômicos e sociais negativos como a desvalorização 

imobiliária e a queda da qualidade de vida das populações de seu entorno. 
 
 

Recentemente foi implantado um aterro sanitário próximo à área do lixão 
da Muribeca, denominado Central de Tratamento de Resíduos Candeias – CTR 
Candeias. Este novo aterro, com licença de operação concedida pela CPRH em 
10 de julho de 2007, já está recebendo os resíduos sólidos do Município de 
Jaboatão dos Guararapes. Desta forma, espera-se uma diminuição dos 
problemas gerados pela disposição irregular dos resíduos sólidos na bacia, 
ainda que os demais Municípios que a compõe ainda remetam seus resíduos 
sólidos para o lixão da Muribeca. 
 
4.3.3.4 O reservatório Duas Unas 

 
 
O reservatório Duas Unas é responsável, juntamente com o reservatório de 

Tapacurá, pelo abastecimento de quase 60% da Região Metropolitana do Recife. 
Localizado no Engenho Duas Unas, no município de Jaboatão dos Guararapes, 
o reservatório possui uma área de drenagem em torno de 300 Km², um espelho 
d’água com aproximadamente 1,3 Km², apresentando volume máximo de 
24.000.000 m³ e profundidade máxima de 18 m (MOREIRA, 2007). 
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Na área em que se insere o reservatório Duas Unas, predomina a 

plantação de cana-de-açúcar e pequenos vilarejos podendo-se notar algumas 
áreas desmatadas e um estado inicial de eutrofização (conforme figuras 56 e 57). 

 
 

Figuras 56 e 57 
Uso e ocupação no reservatório Duas Unas. 

 
Fonte: 56 e 57 - acervo da CPRH, jul. 2005. 

 
 
Como em qualquer processo de eutrofização, aquele que ocorre no 

reservatório Duas Unas, está associado aos lançamentos de efluentes 
domésticos e industriais ricos em nutrientes, decorrendo do processo 
desordenado de urbanização e ao uso indiscriminado de fertilizantes e 
defensores agrícolas que são carreados para o corpo d’água.  

 
4.3.3.5 A Lagoa Olho D’Água. 

 
 
Localizada na faixa litorânea do município de Jaboatão dos Guararapes, a 

Lagoa Olho D’Água (ou Lagoa do Náutico ou Lagoa das Garças) ocupa uma 
área de aproximadamente 3,7 Km² (FIDEM, 1996) estando instalada entre dois 
depósitos arenosos topograficamente mais elevados. Possui uma forma 
losangular e conta com dois canais artificiais: um ao norte, o Canal de Setúbal, e 
outro ao sul, o Canal Olho D’Agua. 

 
A ocupação da área, sem planejamento, causou o acúmulo de detritos e o 

assoreamento acelerado da lagoa, o que provoca inundações, retenção de 
poluentes, eutrofização, proliferação de vetores e danos à fauna e à flora local. 
O assoreamento também vem atingindo os dois canais artificiais, sobretudo o 
Canal de Setúbal.  
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4.3.4 A bacia hidrográfica do rio Jaboatão e os instrumentos de gestão  
 
 

Levando-se em conta a realidade nacional, o Estado de Pernambuco 
merece destaque por ser uma das poucas unidades da federação a possuir um 
Plano Estadual de Recursos Hídricos, conforme se observa na figura 58. 

 
 
 

Figura 58 
Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Fonte: PNRH, 2006. 

 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco foi elaborado em 

1988, com previsão de vigência para quatro anos, o que não ocorreu. 
Posteriormente, a Lei Estadual nº 12.984/05, em seu artigo 10, estabeleceu a 
atualização para o Plano, no mínimo, a cada quatro anos, fato que também não 
ocorreu até o presente. 

 
Quanto à bacia hidrográfica do rio Jaboatão, tem-se a dizer que a mesma 

não possui um plano diretor de recursos hídricos. A inexistência de um plano 
diretor para a bacia traz reflexos negativos e impeditivos para a efetivação dos 
demais instrumentos de gestão, vez que tais planos diretores são considerados 
documento básico de planejamento, guardando fortes imbricações com todos os 
demais instrumentos de gestão que no mesmo vêem consubstanciadas as suas 
diretrizes. 
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Por outro lado, esta situação é amenizada considerando que o Comitê da 

bacia hidrográfica do rio Jaboatão já se encontra instalado desde 15 de março de 
2001 e que existem inúmeros dados e estudos efetuados sobre a bacia, 
apresentados em documentos como os Relatórios de Monitoramento de Bacias 
Hidrográficas do Estado de Pernambuco, elaborados e publicados pela Agência 
Estadual de Meio ambiente e Recursos Hídricos- CPRH, desde o ano de 1995, o 
Plano de Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais: Bacia do rio 
Jaboatão (CPRH-FACEPE, 2001) e o Diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia 
GL-2 (SECTMA-TECHNE, 2004). Estes fatos, elementos e dados condensados 
em documentos podem contribuir quando da elaboração do plano diretor da 
bacia.  

 
 Quanto ao enquadramento dos corpos hídricos em classes, tem-se a dizer 

que as águas interiores do território do Estado de Pernambuco foram 
classificadas pelo Decreto Estadual nº 7.269, de 05 de junho de 1981, consoante 
seus usos preponderantes e de forma a garantir a utilização futura desejável. 

 
O enquadramento dos cursos de água, por sua vez, foi estabelecido pelos 

Decretos Estaduais nº 11.358, de 29 de abril de 1986 (rios Jaboatão e Pirapama), 
nº 11.515, de 12 de junho de 1986 (rio Capibaribe) e nº 11.760, de 27 de agosto de 
1986 (demais rios). 

 
Com a edição da Resolução CONAMA 020/86, os referidos Decretos 

Estaduais nº 11.358/86, nº 11.515/86 e nº 11.760/86 restaram inaplicáveis. 
 
Por não ter havido qualquer novo estudo com vistas à adaptação do 

enquadramento dos corpos de água do Estado de Pernambuco, aos comandos 
da Resolução CONAMA 020/86, as águas interiores pernambucanas seguiram 
o disposto na alínea “f” , do seu artigo 20, ou seja: as águas doces, passaram a 
ser consideradas Classe 2, as águas salinas Classe 5 e as águas salobras Classe 7. 

 
Em atenção ao disposto no artigo 20, da Resolução CONAMA 020/86, o 

órgão ambiental estadual, desde o ano de 2002, passou a adotar a classificação 
dos corpos de água, previstas na referida alínea “f” e bem assim os seus 
parâmetros quando do monitoramento das bacias hidrográficas pernambucanas 
(CPRH, 2002), mantendo esta conduta nos anos de 2003 e 2004. 

 
Com a edição da Resolução CONAMA 357/05, a Resolução CONAMA 

020/86 foi expressamente revogada. E por não ter havido o enquadramento dos 
corpos de água pernambucanos, necessário desde a edição da Resolução 
020/86, as águas doces estaduais passaram a ser classificadas por força do 
disposto no artigo 42, da nova Resolução, que assim expressa: “enquanto não 
aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão classe 2, as 
salinas e salobras classe 1 [...]”. Comando legal este, seguido pelo órgão 
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ambiental estadual, quando do monitoramento das bacias hidrográficas 
pernambucanas, a partir do ano de 2005. 

 
Desta maneira, as águas da bacia hidrográfica do rio Jaboatão são 

consideradas de classe dois, exceto em sua área estuarina. Quanto a este 
enquadramento, por força legal, tem-se a dizer que: 

 
• a nível nacional o enquadramento das águas da bacia do rio Jaboatão, 

realizado por força legislativa, e não através de um processo, descentralizado e 
participativo, segue a realidade da maioria das bacias hidrográficas nacionais 
(figura 59), que têm seus corpos d’água enquadrados ou por força da Portaria 
MINTER nº 13/76, ou por força da Resolução CONAMA nº 20, já revogadas, ou 
estão carecendo de um enquadramento ou reenquadramento nos termos da 
Resolução CONAMA nº 357/05. 

 
 

Figura 59 
Bacias que possuem os corpos d’água estaduais enquadrados e a legislação utilizada. 

Fonte: ANA, 2005, com modificações. 

 
• deverá ser feito um estudo na bacia, para seu reenquadramento vez que 

parâmetros como Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO5) e Coliformes Fecais ou Termotolerantes 10, apresentados nos Relatórios 
de Monitoramento elaborados pela CPRH, nos anos de 2002 a 2005, revelam o 
                                                
10 Aqui utilizados como exemplo por serem indicadores significativos do grau de poluição e 

contaminação das águas. 
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seu desacordo com os correspondentes parâmetros da Resolução CONAMA 
357/05, no trecho considerado como de classe 2 (CARACIOLO e FLORÊNCIO, 
2006). 

 
• Uma vez que a bacia hidrográfica do rio Jaboatão não possui Plano 

Diretor de Recursos Hídricos e que o seu enquadramento deve ser atualizado, 
identifica-se a oportunidade de, quando da elaboração daquele Plano, se seguir 
a orientação da Agência Nacional de Águas-ANA (2005) incluindo no mesmo, a 
proposta de seu enquadramento em classes, segundo os usos preponderantes 
predeterminados, de forma descentralizada e participativa, o que conferirá 
legitimamente aos dois instrumentos mencionados. Desta maneira, se estará 
contribuindo para tornar efetivas as disposições das Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos, quanto aos instrumentos citados, tendo em vista 
à sustentabilidade desses recursos (CARACIOLO e FLORÊNCIO, idem). 

 
Quanto à outorga do direito de uso dos recursos hídricos, dados da ANA 

(2006) revelam que, dos instrumentos de gestão, a outorga é o que está em fase 
mais adiantada nas unidades da federação, no entanto, o número de usuários 
outorgados é pequeno diante das estimativas de usos outorgáveis existentes, 
representando cerca de 23%. 

 
No entendimento de Silva et al. (1998) “a outorga, no Estado de 

Pernambuco, encontra-se ainda em processo embrionário, em vista do curto 
espaço de tempo decorrente desde a regulamentação da legislação pertinente ao 
assunto até o presente momento” (p.3) e, conforme ou autores, ações com o fito 
de estimular os pleitos de outorga vêm sendo desenvolvidas pelo órgão 
estadual outorgante, assim como ações para regularizar os usuários já 
existentes, dando-se prioridade à regularização das outorgas da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA, que detém a concessão de 
abastecimento d’água para todos os municípios do Estado. 

 
Na bacia do rio Jaboatão, conforme dados revelados e constantes do 

subitem da construção do corpus desta pesquisa (2.3.2.1), verifica-se que os 
processos de outorga acompanham a realidade nacional sendo ainda muito 
tímidos, necessitando de uma atuação fiscalizadora mais rígida por parte dos 
órgãos responsáveis, quer seja por parte da Secretaria de Recursos Hídricos do 
Estado de Pernambuco, quer seja pelo órgão ambiental estadual (CPRH). 
Devendo-se dizer, no entanto, que o Estado de Pernambuco, servindo de 
exemplo para outras unidades da federação, realiza os procedimentos de 
licenciamento ambiental e de outorga de forma conjunta e simultânea, o que 
tende a facilitar o fortalecimento e a implementação da outorga, tornando-a 
mais expressiva. 

 
O instrumento da cobrança pelo uso da água, a nível nacional, é o que 

apresenta maior grau de complexidade para sua implantação. Apesar de 
prevista em todas as legislações dos estados brasileiros, somente o Rio de 
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Janeiro, em 2003, implementou a cobrança, muito embora a mesma ainda não 
tenha sido efetivada. Recentemente, Minas Gerais e São Paulo regulamentaram-
na através de Decretos Estaduais e o Estado do Ceará implementou uma 
sistemática de cobrança, contudo diferente daquela prevista na Lei Federal nº 
9.433/97. Em âmbito federal, a cobrança está implementada na bacia do rio 
Paraíba do Sul e nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ANA, 2006). 

 
Quanto ao Estado de Pernambuco a única bacia hidrográfica que possui 

um estudo específico de tarifa para cobrança pelo uso da água é a bacia do rio 
Pirapama. No entanto, registra-se a existência de estudos para a implementação 
da cobrança no Estado, como os realizados por Magalhães (1998) e Silva et al. 
(2001), sendo os mesmos de aspecto avaliativos e propositivos, tendo as 
seguintes linhas gerais:  

 
• a cobrança pelo uso da água deverá ser realizada de forma gradativa, 

defendendo-se a sua implementação imediata com uma tarifa inicial que 
permita avaliar os reais impactos financeiros sobre os usuários e suas atividades 
produtivas, ainda que esta tarifa, de logo, não traduza o real valor econômico 
da água, o qual será atingido, posteriormente, através de processos de revisão 
tarifária; 

 
• antecedendo a implementação da cobrança, algumas fases deverão ser 

cumpridas como o desenvolvimento de programas de educação ambiental; a 
adoção dos planos diretores de bacia; a implementação efetiva do sistema de 
outorga, com o cadastramento e a regularização de usuários; e o 
reenquadramento dos corpos d’água, uma vez que a cobrança considerará a 
classe de uso em que for enquadrado o corpo hídrico; 

 
• as instituições responsáveis pelo controle ambiental e de recursos 

hídricos do Estado deverão ser fortalecidas em termos de capacitação e 
fiscalização, notadamente no que diz respeito à supervisão do cumprimento 
dos termos de outorga e à existência de usuários irregulares ou clandestinos; e 

 
• as características da rede hidrográfica do Estado, cujos corpos d’água 

são, na sua maioria, de domínio estadual, deverá facilitar a implementação da 
cobrança nos mesmos, vez que, nestes casos, há certa independência de 
regulamentação federal. 
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5. A CATEGORIZAÇÃO E A ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
 
A análise dos dados coletados na pesquisa foi realizada através da 

metodologia interativa de Oliveira (1999) e ancorada no quadro teórico trabalhado 
na fundamentação teórica. A figura 60 representa este processo auxiliando a sua 
compreensão: 

 
 
 

Figura 60 
Metodologia interativa. 

Fonte: Organizado pela autora, com base em Oliveira, 1999. 

 
 
 
Através da técnica do círculo hermenêutico-dialético (CHD) foram 

coletados os dados de campo da pesquisa, utilizando-se o instrumental de 
entrevistas. A dinâmica das entrevistas, para os dois grupos que constituíram o 
corpus, como já relatada, foi a seguinte: Realizou-se a primeira entrevista e logo 
após elaborou-se sua transcrição e síntese. Esta síntese foi apresentada ao 
segundo entrevistado, após o término de sua entrevista, para considerações, 
assim se procedendo até o último entrevistado. 

 
 
Desta forma, a cada entrevista os dados obtidos ganhavam um maior grau 

de sofisticação na medida em que os entrevistados, depois de conhecer a síntese  
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do entrevistado que o antecedera, faziam as suas contribuições trazendo 
elementos e considerações ao estudo. Note-se, portanto, que o CHD além de 
contribuir para a coleta de dados, também levou a uma pré-análise dos dados, 
através da elaboração das sínteses e suas interpretações e re-interpretações 
sucessivas pelos entrevistados (dialética). 

 
 
 
Com a finalização da utilização da técnica do CHD foi possível a 

construção de duas matrizes gerais de categorias (uma para cada grupo 
componente do corpus), sendo estas os novos objetos de análise. E visando uma 
análise profunda das falas e depoimentos dos entrevistados, com base no 
referencial teórico escolhido para dar suporte a este trabalho, lançou-se mão da 
metodologia da análise hermenêutica-dialética (AHD). Este método 
proporcionou uma análise mais consistente dos dados tendo como resultado 
final uma visão mais realista do contexto estudado. 

 
 
 

5.1 A MATRIZ GERAL DAS CATEGORIAS 
 
 
 
 Como resultado dos dados coletados, da aplicação do CHD e do estudo 

dos referenciais teóricos, foram elaboradas: (i) a matriz geral das categorias 
referente ao grupo dos usuários outorgadas e (ii) a matriz geral das categorias 
referente ao grupo dos especialistas, compreendendo as categorias teóricas, as 
categorias empíricas e as unidades de análise, conforme quadros 11 e 12.  
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Quadro 11 
Matriz geral das categorias (usuários outorgados). 

ESCASSEZ DA ÁGUA LEI FEDERAL Nº9. 433/97 REÚSO DE ÁGUAS 
1.  Escassez da água 

(Concepção internacional, 
PE e bacia) 
� Fato crescente que inspira 
cuidados; 

� Problemas de escassez na 
bacia; 

� Correlação de problemas 
com fatores climáticos e 
antrópicos. 

 

1. Uso racional (Concepção) 
� Aproveitamento ao máximo 
na aplicação; 

� Associação com a 
reutilização. 

 

1. Reúso (Concepção). 
� Uso de uma água já 
utilizada; 

� Utilização racional da 
água. 

 

2. Aspectos quali-
quantitativos (abordagens) 
� A qualidade da água afeta 
a escassez; 

� A escassez da água é que 
afeta a sua qualidade. 

 

2.  Cobrança pelo uso da água 
(Concepção) 
� Resultado do uso 
inadequado; 

� Indispensável à valorização 
da água; 

� Vai acontecer e por isso se 
tenta aproveitar ao máximo 
a água captada. 

. 

2.  Paralelo entre reuso e 
cobrança 
� Hoje já existe 
preocupação com reúso, 
mas depois da cobrança 
haverá mais esforços. 

3. Causas (Responsáveis) 
� Causas naturais; 
� Causas antrópicas 
(poluição, mau uso, 
desmatamento, invasão 
nas áreas ribeirinhas); 

� Gestão hídrica (uso 
racional, preservação, 
tratamento, 
planejamento). 

 

3.  Postura das indústrias (Após 
a implementação da 
cobrança) 
� Mudança de postura 
(aprenderão a economizar 
evitando custos, uso 
racional, reúso); 

� Algumas poderão deixar de 
existir. 
 

3. Reúso na bacia 
� Praticam reúso de 
águas. 

 

4.  Enfrentamento da escassez 
da água (Responsáveis) 
� Educação; 
� O ser humano. 
 

 4.  Prática do reúso 
(motivos) 
� Consciência ecológica; 
� Economizar água 
(especialmente a água 
tratada pela empresa); 

� Economizar insumos 
(matéria-prima); 

� Adequação ao mercado 
competitivo 
(certificações). 

 
  5. Não prática do reúso 

(motivos) 
� Irresponsabilidade; 
� Falta de política 
ambiental nestas 
indústrias. 

 
Fonte: Organizado pela autora, 2008. 
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Quadro 12 
Matriz geral das categorias (especialistas). 

ESCASSEZ DA ÁGUA LEI FEDERAL Nº9. 433/97 REÚSO DE ÁGUAS 

1. Escassez da água (Concepção 
internacional, nacional, PE e 
bacia) 
� Fato planetário, real, 
crescente; 

� Componentes do ciclo 
hidrológico (distribuição 
heterogênea). 

 

1. Uso racional (concepção) 
� Uso adequado (para cada 
finalidade a quantidade 
adequada); 

� Educação (desperdício). 
 

1. Reúso (concepção) 
� Uso de água já 
utilizada; 

� Já se pratica; 
� Utilização racional da 
água. 

 

2. Aspectos quali-quantitativos 
(abordagens) 
� A qualidade da água afeta a 
escassez. 

 

2.  Cobrança pelo uso da água 
(concepção) 
� Valorização do recurso; 
� Uso racional (comedir o uso, 
evitar o desperdício). 
 

2.  Paralelo entre reúso e 
cobrança 
� Vai acontecer mais 
depois da cobrança; 

� Estímulo para o reúso. 
 

3.  Causas da escassez da água 
(responsáveis) 
� Causas naturais; 
� Causas antrópicas (poluição 
das águas, concepção de 
uso e ocupação do solo, 
mau uso do recurso); 

� Gestão hídrica (falta de 
habilidade de conviver com 
as irregularidades de 
precipitação). 

  

3. Postura das indústrias (Após 
a implementação da 
cobrança) 
� Procura de tecnologia; 
� Mudança de postura (uso 
racional). 
 

3. Reúso na bacia 
� Não têm 
conhecimento. 

 

4.  Enfrentamento da escassez 
da água (responsáveis) 
� Bacias planejadas; 
� Educação ambiental; 
� Cada cidadão e o poder 
público. 

 

 4.  Prática do reúso 
(motivos) 
� Nova consciência 
ambiental; 

�  Novo mercado 
competitivo 
(certificações); 

� Motivos econômicos e 
financeiros. 

 

  5. Não prática do reúso 
(motivos) 
� Desconsideração da 
água como insumo, 
com valor econômico; 

� Questões técnicas e 
financeiras. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 
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• Como categorias teóricas têm-se: a escassez da água, a Lei Federal nº 

9.433/97 e o reúso de águas; 
 
• Como categorias empíricas ou subcategorias, indicadas por números 

tem-se: 1. concepção da escassez da água; 2. aspectos quali-quantitativos da 
escassez da água (abordagens); 3. causas da escassez da água (responsáveis); 4. 
enfrentamento da escassez da água (responsáveis); 5. concepção de uso racional 
da água; 6. concepção de cobrança pelo uso da água; 7. postura das indústrias, 
após a efetiva implementação da cobrança pelo uso da água; 8. concepção do 
reúso de águas; 9. paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo uso da 
água; 10. o reúso na bacia do rio Jaboatão; 11. os motivos para prática do reúso 
e, 12. os motivos para a não prática do reúso. 

 
• Como unidade de análise, indicadas por marcadores e posicionadas 

abaixo de cada categoria empírica, temos a reunião dos dados coletados através 
da linha de serviço descrita no procedimento metodológico (entrevista).  

 
Uma vez elaboradas tais matrizes, procedeu-se à análise dos dados 

seguindo os pressupostos da metodologia interativa de Oliveira (1999) o que se 
revelou significativamente didático. Assim sendo: 

 
 
•As categorias teóricas serviram de suporte à análise das unidades de análise, 

pelo que nos reportamos freqüentemente ao capítulo da fundamentação teórica 
onde as mesmas foram trabalhadas; 

 
•As categorias empíricas apontadas emanaram da aplicação dos 

instrumentos de pesquisa e através da aplicação do CHD e, 
 
•As unidades de análise, que são os dados das entrevistas, foram colhidas 

com a técnica do CHD. 
 
Durante a análise dos quadros referentes às categorias empíricas, foram 

destacados alguns depoimentos (falas) de forma literal, com o objetivo de dar 
maior consistência à análise, sendo por vezes, essas falas, utilizadas para 
confrontar o posicionamento dos entrevistados. 

 
5.2 A ESCASSEZ DA ÁGUA 
 
 

A condensação de dados conduziu à identificação de quatro categorias 
empíricas relacionadas com a categoria teórica da Escassez da Água: concepção 
de escassez da água; aspectos quali-quantitativos da escassez da água 
(abordagens); causas da escassez da água (responsáveis) e enfrentamento da 
escassez da água (responsáveis), conforme os quadros 13, 14, 15 e 16. 
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Quadro 13 

Concepção de escassez da água. 
CATEGORIA 1 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

 

ESCASSEZ DA ÁGUA 

(Concepção internacional, 

PE e bacia) 

� Fato crescente que inspira 

cuidados; 

� Problemas de escassez na 

bacia; 

� Correlação de problemas 

com fatores climáticos e 

antrópicos. 

. 

� Fato planetário, real, 

crescente; 

� Componentes do ciclo 

hidrológico (distribuição 

heterogênea). 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Ao analisar este quadro, na tentativa de conhecer a forma com que os 

entrevistados concebem o fenômeno da escassez da água a nível internacional, 
de Pernambuco e da bacia do rio Jaboatão, percebeu-se que os mesmos 
possuem um entendimento de que o fenômeno da escassez da água é um 
fenômeno preocupante, atual e real, que vem acontecendo e aumentando em 
várias regiões do mundo. Como mostram os depoimentos dos especialistas 2 e 
3: 

 
 

Em termos internacionais é uma situação preocupante, haja vista os 

dados que temos acompanhado em relatórios da área, onde 

percebemos que várias ocorrências que estão se registrando em todo o 

mundo, preocupam, assim como, a recente seca havida na área da 

Amazônia, seca do Rio Amazonas e adjacentes e, em termos de 

Pernambuco, que é um problema secular, senão milenar, pois já 

vivemos em convívio com essa realidade com o semi-árido, o nosso 

sertão, que cria uma cultura já de convivência com a escassez de água 

(Especialista 2). 

 

A escassez da água, do ponto de vista global, isso é um fato 

comprovado mundialmente. Você tem problemas de água em boa 

parte do planeta. Escassez total, algumas áreas desérticas, que estão 

muito grandes e aumentando cada dia mais (Especialista 3). 

 
As quais podem ser complementadas pelos depoimentos dos usuários 

outorgados E1 e E2: 
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Em termos internacionais a gente começa a enxergar essa escassez. 

Não a escassez de água, não existe escassez de água, numa avaliação 

geral. Porque se você for verificar, a terra é 1/3 de água. O que existe é 

escassez de água potável, que tenha características de potabilidade 

(E1). 

 

[...] o futuro será caótico com a sua falta ... este problema toma vulto a 

cada dia, o que significa a urgência de cuidá-lo (E2). 

 
Esta visão demonstrada pelos entrevistados corrobora o que se discutiu na 

fundamentação teórica, quanto ao crescente quadro da escassez da água, que 
hoje transpõe os limites das regiões áridas e semi-áridas do planeta, e vem se 
colocando como ameaça às regiões reconhecidamente privilegiadas em volume 
hídrico disponível, como é o caso brasileiro que possui 18% da disponibilidade 
hídrica mundial, conforme os dados mais recentes da Agência Nacional de 
Águas - ANA (2006). 

 
Ainda nesta ótica, percebeu-se que os entrevistados têm compreensão 

acerca dos componentes do ciclo hidrológico e de que em função de sua 
variação no espaço e no tempo, a distribuição de água não é homogênea, como 
relatam Shiklomanov (1999); Tucci et al. (2001); Braga et al. (2004); Tundisi 
(2005), dentre tantos outros. 

 
De fato, os especialistas 1, 2, 3 e 4, quando de seus discursos a cerca da 

concepção da escassez da água, descreveram o Estado de Pernambuco como 
possuindo duas porções heterogêneas de disponibilidade hídrica, da seguinte 
maneira: 

 
 

Aqui em Pernambuco a gente pode tratar a escassez em duas partes. 

A gente tem dois terços do Estado que é localizado no semi-árido, 

onde a gente só tem pelo tipo de solo – que é um solo cristalino, que 

não junta água, ele não segura água, a gente só tem água nesses rios 

na época chuvosa. No restante do ano todo, eles são rios que a gente 

chama de rio intermitente: Não tem água... Na parte da Zona da Mata, 

final do agreste, Zona da Mata e Litoral, aí a gente tem um solo 

sedimentar, que acumula água e isto faz com que esses rios corram o 

ano inteiro, quer esteja chovendo, quer não (Especialista 1). 

 

[...] essa parte do litoral, onde temos uma maior abundância de água, 

onde temos ocorrência de água e o semi-árido, onde, historicamente, 

temos uma grande escassez de água (Especialista 2). 

 

[...] se você considerar Pernambuco como (um ...) a área global de 

Pernambuco, sem discriminar por regiões, você tem água em 



 140 

 

quantidade mal distribuída. Água em quantidade, que se você fosse 

dividir per capta, a água disponível, não seria tão ruim - do ponto de 

vista da quantidade em si: ela é mal distribuída. Pernambuco como ele 

é um Estado muito Leste/Oeste, você vai passar por regiões que tem 

problemas de escassez de água e má distribuição dessa água 

(Especialista 3). 

 

[...] a gente tem realidades, em áreas do Estado, muito mais críticas 

que em outras (Especialista 4). 

 
Tais afirmativas feitas sugerem o acerto de se ter uma gestão hídrica 

descentralizada, e que, como se sabe, é o que justifica a divisão do Brasil e de 
suas Unidades Federativas em Regiões Hidrográficas (Resolução CNRH nº 
32/03), posto que já assentado o entendimento de que a gestão deve considerar 
as peculiaridades locais, as especificidades de cada região, nos termos relatados 
por Soares (2001). 

 
Ainda em relação às características hídricas heterogêneas do Estado de 

Pernambuco, os especialistas 2 e 4 se (i) referiram à gravidade da situação 
hídrica do Estado que é considerado o mais pobre Estado da federação em 
disponibilidade hídrica per capita, conforme os dados atualizados da Secretaria 
de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA (2006) e (ii) demonstraram 
que a água, ou sua escassez, é de fato parte da cultura do povo Pernambucano, 
que freqüentemente é associado à figura do sertanejo sofrido, com fortes 
limitações para subsistência e desenvolvimento econômico.  

 
O especialista 4 assim se manifestou: 
 
 

[...] em Pernambuco, nós sabemos que os dados aí, em termos de 

disponibilidade per capta, de metro cúbico por habitante, que 

Pernambuco é o Estado do Brasil que tem a menor disponibilidade 

hídrica por habitante (Especialista 4). 

 
Enquanto o especialista 2 comentou: 
 
 

Lembro até a definição que Gilberto Freyre colocava de que, quando 

escrevia sobre o nordeste do litoral, aquele nordeste úmido, o 

nordeste que tinha seus canaviais, suas matas verdes, diferindo 

daquele nordeste seco, daquele nordeste do vaqueiro da cultura do 

povo, essa definição por muitas vezes se faz necessária também, até 

pelo fato de Gilberto Freyre ter sido um dos primeiros autores 

nacionais a usar o termo ecologia, tem sido, também, um mote muito 

importante para que possamos diferenciar entre as bacias 

hidrográficas do Estado de Pernambuco, a do semi-árido, a dos com 
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título semi-árido, onde o sertão, historicamente afligido pelas secas 

sucessivas, cria uma outra relação do humano com a água, com a 

escassez da água (Especialista 2). 

 
A bem desta figura poética - do sertanejo sofrido, esta realidade 

demonstra a secular necessidade de adequação da gestão hídrica do Estado de 
Pernambuco, a essas suas peculiaridades de distintas realidades hídricas em um 
mesmo território. Em atenção a esta necessidade e nos moldes do modelo 
federal, como já discutido, Pernambuco adotou o modelo de planejamento 
descentralizado e regionalizado, tendo sido, através do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos de Pernambuco (PERH-PE, 1998), definidas suas 29 
Unidades de Planejamento, caracterizando a sua divisão hidrográfica. 

 
Ora, a descentralização da gestão hídrica de Pernambuco reflete a intenção 

da redução das diferenças históricas entre suas regiões e representa uma 
tentativa de dirimir os conflitos causados por aqueles que, buscando uma 
melhoria da qualidade de suas vidas, acabam se transferindo para regiões de 
maior disponibilidade hídrica. Como se sabe, na maioria das vezes, a 
transferência é para o litoral, acarretando um aumento populacional urbano e 
todas as conseqüências ambientais adversas, provenientes das pressões 
antrópicas, inclusive e, especialmente, a degradação dos corpos hídricos, todos 
traduzidos como problemas de gerenciamento dos recursos hídricos e do meio 
urbano, nos termos já discutidos por Tucci et al. (2001). 

 
Neste passo, descendo ao nível da unidade caso desta pesquisa, percebeu-

se que os entrevistados reconhecem dificuldades de escassez hídrica na bacia do 
rio Jaboatão, pelo que se destacam os seguintes trechos de seus depoimentos: 

 
 

A bacia do rio Jaboatão ... tem vários problemas com relação à 

escassez, principalmente na época do verão. Durante o inverno, a 

gente consegue captar água com uma certa facilidade, embora essa 

água, como a gente tá num ponto do rio que passa por toda cidade e a 

gente tá praticamente na saída da cidade, alí em Jaboatão Velho, então 

tem a dificuldade porque a água já chega com má qualidade, a água já 

vem com vários dejetos. E você tem, na época de verão, um rio com 

nível muito baixo, que dificulta a captação (E1). 

 

A bacia do rio Jaboatão, como as demais do Norte e do Nordeste 

brasileiros, sofre as intempéries naturais das estações. Tudo se agrava, 

no entanto, por conta dos problemas de poluição, este, a qualquer 

tempo. E, por vezes, a falta de chuvas...(E2) 

 

Em termos do rio Jaboatão, como ele, a bacia do Jaboatão situa-se na 

Zona da Mata que é uma região de maior pluviometria, os índices 

pluviométricos são maiores, e um pouco mais bem distribuídos, em 
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relação ao agreste e ao sertão (é) a disponibilidade hídrica não é tão 

crítica em termos de volume, porém, como tem o problema de 

qualidade de água, a gente sabe que tem muitas indústrias, que 

diluem seus efluentes, então a questão da quantidade, da 

disponibilidade, ela se restringe em termos da qualidade. Então a 

gente já tem outra realidade na bacia do Jaboatão, que não é a 

realidade da maior parte do Estado, das bacias de rios intermitentes, 

que é a questão de diminuição de disponibilidade por qualidade 

(Especialista 4) 

 

Com relação à bacia do rio Jaboatão, particularmente, é uma bacia que 

não tem escassez de água. A região metropolitana do Recife ela tem 

um superávit. Você faz um balanço hídrico, entre o que precipita e o 

que evapora e o que infiltra, você tem superávit. O problema aí, no 

caso, é a qualidade. Então você tem água em quantidade, mas a 

qualidade está bastante comprometida. E no caso específico da bacia 

do Jaboatão, qual é o comprometimento? O comprometimento é a 

questão da falta de uma rede adequada de saneamento, saneamento 

básico e também a questão da disposição inadequada de resíduos 

(Especialista 3). 

 
 
Desta forma, a gestão hídrica na bacia do rio Jaboatão também se mostra 

como necessária, ante seus problemas relacionados com a escassez da água, 
pondo-se em relevo que foi importante notar as dificuldades relatadas pelos 
próprios atores que convivem com a realidade hídrica da bacia, no seu 
cotidiano (Usuários outorgados E1, E2 e E3) e que podem ser entendidas como 
fatores limitantes de suas atividades. 

 
 

Quadro 14 
Aspectos quali-quantitativos da escassez da água (abordagens). 

CATEGORIA 2 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

ASPECTOS QUALI-

QUANTITATIVOS 

(abordagens) 

� A qualidade da água afeta a 

escassez; 

� A escassez da água afeta a 

sua qualidade. 

 

� A qualidade da água 

afeta a escassez. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Para verificar se o entendimento dos entrevistados, quanto ao fenômeno 

da escassez da água, englobava seus aspectos quali-quantitativos, notou-se que 
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os mesmos, quando solicitados a expressarem a sua opinião quanto à 
possibilidade de a qualidade da água ter alguma influência no fenômeno, em 
sua maioria, concordaram que a mesma é um fator componente do mesmo. 
Vejam-se as colocações dos especialistas 1, 2, 3 e 4. 

 
 

Quando o rio passa nas cidades, onde estão as cidades, o comércio, o 

distrito industrial, a água perde muito em qualidade e aí perde a 

capacidade de uso (Especialista 1). 

 

[...] em tendo pouca qualidade de uso terá, também, (uma...), será alvo 

de um maior desperdício, provavelmente, uma vez que não é uma 

água pouco valorizada e, também, por oferecer problemas no sentido 

de serem necessários processos para melhoria de sua qualidade 

(Especialista 2). 

 

A água ta lá, presente e muitas vezes em quantidade suficiente para 

atender (a...) os diversos usos da sociedade, mas como ela tem uma 

qualidade inadequada, termina faltando água. Fica um contra-senso. 

Se tem água doce, que poderia ser água de bastante (é...) utilização 

para população nos seus diversos fins, principalmente no consumo 

humano e termina sem poder usar por conta das características da 

qualidade (Especialista 3). 

 

[...] ela tem e tem muito, porque restringe o volume em função de 

você degradar a água (Especialista 4). 

 

 

Quanto aos usuários outorgados, apenas o usuário outorgado E2 
apresentou uma resposta diferente: 

 
Não. A escassez de água é que afeta a sua qualidade (E2). 

 
Tal colocação pode representar vestígios de uma visão tradicional do 

fenômeno da escassez da água - associada ao seu aspecto quantitativo de 
distribuição e de disponibilidade, o qual vem sendo complementado, no 
entanto, pelo seu aspecto qualitativo, como afirmado por autores como Braga et 
al. (2004) para quem “a alteração da qualidade da água agrava o problema da 
escassez desse recurso” (p.73).  

 
A coincidência havida nestes depoimentos revelou, ainda, que a referência 

ao aspecto qualitativo da escassez foi realizada querendo significar que uma 
água de baixa qualidade perde em potencial de uso, falando-se, inclusive em 
escassez de qualidade, nos termos do especialista 3: 

 
 



 144 

 

Você, por exemplo, aqui, na região metropolitana, você tem água em 

abundância, o problema é a qualidade da água. Isso gera uma 

escassez de qualidade, de qualidade (Especialista 3). 

 
 
Desta maneira, as unidades de análise da categoria empírica relativa aos 

aspectos quali-quantitativos da escassez da água demonstraram que a visão 
mais tradicional do fenômeno da escassez da água - aquele em que se ressalta o 
aspecto quantitativo, ainda encontra resquícios, no entanto, o aspecto 
qualitativo da escassez da água vem sendo aceito e firmado, o que pode levar a 
um melhor enfrentamento da gestão do fenômeno em termos não somente de 
sua oferta, mas também em termos de sua demanda como corolário da 
necessidade da recuperação e conservação da qualidade das águas para o 
aumento de sua disponibilidade ao atendimento dos múltiplos usos das águas. 

 
 

Quadro 15 
Causas da escassez da água (responsáveis) 

CATEGORIA 3 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

 

 

 

CAUSAS (Responsáveis) 

� Causas naturais; 

� Causas antrópicas 

(poluição, mau uso, 

desmatamento, invasão nas 

áreas ribeirinhas); 

� Gestão hídrica (uso 

racional, preservação, 

tratamento, planejamento). 

 

� Causas naturais; 

� Causas antrópicas 

(poluição das águas, 

concepção de uso e 

ocupação do solo, mau 

uso do recurso); 

� Gestão hídrica (falta de 

habilidade de conviver 

com as irregularidades de 

precipitação). 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
 
Esta categoria empírica surgiu da necessidade de se conhecer, de maneira 

real, quais as causas que os entrevistados atribuem à escassez da água e a quem 
os mesmos atribuem a responsabilidade do fenômeno, tendo como objetivo a 
construção da compreensão de que o fenômeno da escassez da água está afeto 
ao gerenciamento dos recursos hídricos.  
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Considerando as unidades de análise percebeu-se que os entrevistados 
atribuíram, além das causas naturais, várias causas para a escassez da água, 
advindas do próprio homem como: a questão do uso e da ocupação do solo, a 
invasão das áreas ribeirinhas, o desmatamento das matas ciliares, o mau uso da 
água por parte dos usuários, a poluição e a falta de habilidade de se conviver 
com os fatores naturais adversos, como a irregularidade de precipitação. 

 
 
É certo, como traçado por Paz et al. (2000), Braga et al. (2004) e Tundisi 

(2205) dentre outros, que o ciclo hidrológico, além de sofrer suas naturais 
transformações, vem sendo alvo de alterações originadas das atividades 
antropogênicas, refletindo a situação de desequilíbrio quali-quantitativo da 
água ou sua escassez progressiva. 

 
Neste sentido, as afirmativas dos especialistas 3 e 4 e do usuário 

outorgado E2 encontram apoio: 
 

A escassez da água (ela vai) tem as causas naturais. Então você tem 

problemas naturais da falta de precipitação ou uma precipitação 

concentrada em alguns períodos, irregular. Você tem uma 

concentração de chuvas irregulares... o que causa maior problema da 

escassez é essa questão natural... (Especialista 3). 

 

[...] a gente tem os fatores climáticos, os fatores naturais... (Especialista 

4) 

 

O que causa a escassez de água, não é outra coisa senão e 

posteriormente ao comportamento da natureza ... (E2). 

 
 
E, da mesma forma, encontram apoio, nos referidos autores, as afirmativas 

dos especialistas 1 e 4 e do usuário outorgado E1, que incluem os efeitos das 
atividades humanas: 

 
 

[...] outra razão pode ser a questão da poluição das águas (Especialista 

1). 

 

E você tem os fatores de desenvolvimento econômico – os fatores 

antrópicos (Especialista 4). 

 

Você tem a invasão das pessoas que tão no rio, o próprio curso do rio 

ta sendo invadido pelas pessoas e aí tem problemas de erosão, você 

tem problemas de desmatamento, a mata ciliar do rio. Tudo isso 

influenciando (E1). 
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Por outro lado, quando o especialista 1 e o usuário outorgado E1 atribuem 

como causa da escassez o uso e a ocupação inadequada do solo e os 
especialistas 2 e 3 e o usuário outorgado E2 discorrem sobre a má utilização do 
recurso, da ausência do uso racional da água e transcorrem sobre a habilidade 
ou convivência com as adversidades naturais, a questão da gestão dos recursos 
hídricos começa a ser, verdadeiramente, delineada.  Pelo que se destacam os 
seguintes trechos: 

 
 

[...] quando se tem em uma bacia uma ocupação, um uso, uma 

demanda maior do que ela tem, se dá a escassez (Especialista 1). 

 

Na minha opinião pessoal, causa a escassez da água, seu mau uso. A 

utilização indevida, não só em projetos industriais, mas também no 

uso doméstico... As distribuições de água urbana são feitas em 

instalações precárias, muitas vezes com vazamentos, o que faz com 

que seja perdido da adutora até a torneira doméstica e depois a 

cultura do desperdício da água, lava-se calçadas, carros e se deixa 

torneira pingando... (Especialista 2). 

 

Veja, a escassez da água é um conjunto de coisas. Por exemplo, hoje 

em dia agente poderia dizer que é o homem, como toda a sociedade, 

ela é um pouco responsável por isso, por exemplo, a sociedade em 

função de seu modo de vida, a opção por uma vida consumista nós, 

como um todo, somos todos responsáveis... o homem não está 

preparado, não tem habilidade para lidar com essa distribuição 

irregular da água, acaba sofrendo as conseqüências, mas a 

responsabilidade da escassez é, basicamente, do próprio homem e aí 

vem desde os líderes mais importantes, a nível por exemplo no Brasil, 

a nível federal, até o cidadão mais simples, cada um tem sua parcela, 

uns mais outros menos (Especialista 3). 

 

No caso específico da água, há a ausência racional do seu uso, 

preservação e tratamento ... o mau uso que se faz dela, o mal trato, o 

descaso...(E2). 

 
 
Ora, tais unidades de análise comprovam que a questão hídrica atual - do 

fenômeno da escassez da água já é bem entendida como resultante dos 
processos naturais, mas, que no entanto, vem se agravando pelos reflexos 
negativos que tais recursos vêm sofrendo e que se originam das atividades 
humanas, as quais vem aumentando de forma significativa, acompanhando o 
crescimento populacional e suas crescentes demandas e degradação correlata. 
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Desta forma pôde-se sintetizar a análise desta categoria com o depoimento 
do especialista 3: 

 
 

[...] o que causa maior problema da escassez é essa questão natural, 

associada com a falta de habilidade do homem a adequar-se a essa 

irregularidade ... Então há uma falta de ... como é que eu diria a 

palavra correta? Não é habilidade, mas uma falta de convivência 

adequada com as características adversas, então aí provoca a falta e a 

escassez da água. Independente de haver uma precipitação razoável. 

Porque, você sabe, em outra regiões do mundo, que tem uma 

escassez, quer dizer, uma precipitação muito inferior a nossa região 

semi-árida e são pessoas que não passam a necessidade, a falta de 

água, que nós passamos. Então falta essa habilidade (Especialista 3). 

 
 
Restando claro, por fim, que a questão hídrica é complexa, com várias 

causas associadas e que sua solução depende daquilo, que talvez tenha 
escapado, como palavra, na hora do depoimento do especialista 3, quando o 
mesmo ficou entre os termos habilidade e convivência e que compreendemos ser, 
em verdade, o termo Gestão Hídrica.  

 
Quadro 16 

Enfrentamento da escassez da água (responsáveis). 
CATEGORIA 4 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

ENFRENTAMENTO DA 

QUESTÃO 

(Responsáveis) 

� Educação; 

� O ser humano. 

 

� Bacias planejadas; 

� Educação ambiental; 

� Cada cidadão e o poder 

público.  

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Esta categoria empírica de enfrentamento da questão da escassez se 

relaciona diretamente com a categoria empírica antecedente – causas da 
escassez (responsáveis). Desta maneira, sua inclusão tornou-se necessária como 
um complemento para um melhor entendimento da realidade social estudada e 
do nível de consciência de cada pessoa no processo de gestão dos recursos 
hídricos, o papel que cada um atribui e espera dos atores sociais, em termos de 
oferta e de demanda. 

 
Analisando desta forma o presente quadro e considerando a análise feita, 

anteriormente, ressalta-se que as causas e responsabilidades mencionadas para 
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a escassez da água conduziram ao seu problema gerencial. Como se disse, o 
fenômeno da escassez da água está afeto à gestão dos recursos hídricos. 

 
De grande relevo mostraram-se as afirmativas dos especialistas 2 e 3 e do 

usuário outorgado E2, no sentido de ser a educação ambiental um fator 
importante para o enfrentamento da questão hídrica, como de resto de toda a 
questão ambiental. Sendo que assim eles se manifestaram: 

 
Um trabalho de educação ambiental, no sentido de utilização da água 

de uma forma adequada e a implementação de mecanismos eficientes 

para o reúso da água. (Especialista 2). 

 

Primeiro a educação ambiental. Quer dizer, conscientizar a população 

da necessidade de ser parcimonioso com o uso da água... (Especialista 

3). 

 

Então o que deveria ser feito para evitar o resultado da escassez de 

água, objetivamente, seria a participação das comunidades 

internacionais, e claro, nacionais, na educação (E2). 

 
Ainda neste sentido de gestão de recursos hídricos, destacam-se os 

depoimentos do especialista 4 e 1 e que se referem à necessidade do 
planejamento das bacias hidrográficas : 

 

Então o planejamento de recursos hídricos, no meu entender, ela é a 

chave disso, porque se você planejar e houver o consenso no fórum da 

bacia, no fórum regional, enfim e você puder equacionar isso, você vai 

evitar conflitos e vai evitar escassez (Especialista 4). 

 

Bacias planejadas... a cidade, a população que vai ter nessa bacia tem 

que ter alguma limitação, a economia da bacia tem que ter alguma 

limitação... (Especialista 1). 

 
O destaque, ora dado, tem como causa a sua harmonia com o 

entendimento de que a gestão dos recursos hídricos deve ser feita por bacias 
hidrográficas, inclusive como preceitua a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97, art. 1º, inciso v). Sabe-se, como abordado por 
Von Sperling (2005) e relembrado por Gomes (2005) que a qualidade ambiental 
de uma bacia hidrográfica está em estreita relação com o uso e ocupação do solo 
em sua área de drenagem. 

 
Verificamos também, nos depoimentos dos especialistas 2 e 3 e do usuário 

outorgado E2 que o enfrentamento da questão deve ser feito a partir de cada 
um dos atores da sociedade, ou, em outras palavras pelos usuários, pessoas 
físicas, jurídicas, organizações governamentais e não governamentais. 
Conforme trechos transcritos:  
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No meu entender, deve sanar a... o entendimento da responsabilidade 

individual de cada pessoa que lida com a água e, claro, com a tutela 

do estado, através de seus organismos licenciadores, dos seus 

organismos de controle de água (Especialista 2). 

 

Veja, essa pergunta é difícil por que você, (a) essa escassez ela é, como 

eu disse, nas áreas onde há uma escassez é uma escassez natural, em 

função das características naturais da região. O que o homem tem que 

fazer e aí inclui toda a sociedade, desde os governantes ao cidadão 

comum, é aprender a viver com essa escassez, com a irregularidade 

(Especialista 3). 

 

O ser humano de qualquer posto, origem, raça ou credo que quiser 

sobreviver e fazer sobreviver o planeta (E2). 

 
De uma maneira global, os entrevistados deixaram entrever a necessidade 

do gerenciamento hídrico para contornar a questão da escassez da água. No 
entanto, na medida em que foram desenvolvendo seus discursos, discorrendo 
sobre as causas da escassez, as responsabilidades pela escassez, as formas de 
enfrentar a questão, a expressão gestão dos recursos hídricos não foi sequer uma 
única vez utilizada, à exceção da referência feita pelo especialista 4: 

 
Eu acho que o problema de escassez é um problema de gestão de 

recursos hídricos. Agora o que tem que ser entendido e precisa ser 

assimilado é que a Política de Recursos Hídricos, embora tenha já dez 

anos, mas ela é recente em relação às outras políticas – a Política de 

irrigação, a Política de saneamento, a Política do setor elétrico, então o 

que que acontece? Você tem setores - usuários setorias, que vêm se 

organizando há muito tempo e que tem seus planos, tem seus 

planejamentos, voltados só para esse fim e o setor de recursos hídricos 

ele chegou muito recentemente...(Especialista 4).  

 
Isto traz à reflexão o caráter ainda iniciático da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída através da Federal nº 9.433/97, a qual 
consubstancia a gestão dos recursos hídricos brasileiros.  

 
Neste caso, encontram-se as razões alegadas pelos autores estudados, 

como Granziera (2003), Milaré (2005), Machado (2002) e Magalhães (1998), que 
levam ao reconhecimento de que não obstante a instituição de tal Lei datar de 
mais de 10 anos, ela realmente representou a quebra de um modelo 
hegemônico, de visão desvirtuada quanto à infinitude da água, descontinuando 
a tradição nacional quanto à falta de atenção ao gerenciamento dos recursos 
hídricos nacionais de per se. Neste caso, reconhece-se a necessidade de 
implementação da própria Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como 
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de suas diretrizes e instrumentos, e do fortalecimento de seu objetivo quanto ao 
uso racional dos recursos hídricos.  
 
5.3 A LEI FEDERAL Nº 9.433/97 
 
 

Na condensação dos dados, foram identificadas três categorias empíricas 
relacionadas à categoria teórica da Lei Federal nº 9.433/97: concepção de uso 
racional da água; concepção de cobrança pelo uso da água e postura das 
indústrias, após a efetiva implementação da cobrança pelo uso da água, 
conforme verifica-se nos quadros 17, 18 e 19. 

 
Quadro 17 

Concepção de uso racional da água. 
CATEGORIA 5 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

USO RACIONAL 

(Concepção) 

� Aproveitamento ao máximo 

na aplicação; 

� Associação com a 

reutilização. 

 

� Uso adequado (para cada 

finalidade a quantidade 

adequada); 

� Educação (desperdício). 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Ao analisar este quadro, em busca do conhecimento da concepção dos 

entrevistados sobre o objetivo da Lei das águas quanto ao uso racional dos 
recursos hídricos, percebeu-se que as concepções dos especialistas se 
aproximam uma das outras, conforme se observa nos trechos seguintes:  

o uso racional entender-se-ia como sendo o uso com a razão, de como 

deve ser usado esse bem, ou seja, pra aquela finalidade específica, a 

quantidade adequada para se conseguir o resultado desejado com o 

uso do elemento - da água e que o uso racional, seria aquele uso feito 

de uma forma metódica, de uma forma inteligente, para que não haja 

desperdício, acredito que a lei, o legislador, quis dizer que o uso 

racional seja aquele uso adequado para determinada finalidade, sem 

desperdício (Especialista 2). 

 

O uso racional é aquele uso que você sabe das limitações de 

quantidade e qualidade de água, que você tenha. E aí você usar essas 

águas do ponto de vista melhor possível...a gente gasta, desperdiça, 

na realidade, há um desperdício muito grande de água...(Especialista 

3). 

 



 151 

 

Na minha opinião o uso racional é o uso sem desperdício. É o uso 

controlado. Que você use de forma equilibrada usando uma 

demanda, um volume mínimo possível, para atender aquela 

demanda... Então o uso racional é o uso controlado, visando usar com 

a maior parcimônia possível (Especialista 4). 

 

Nota-se que tais especialistas associam o uso racional à adequação da 
quantidade de água utilizada a real quantidade necessária. E que o desperdício 
de água é o desequilíbrio entre o que se gasta e o que de fato seria necessário, o 
que foi traduzido como uso não racional da água. 

 

Parece haver um consenso entre os especialistas e que se pode conciliar 
suas afirmações àquelas que dizem respeito ao uso eficiente da água, ou à eco-
eficiência, emanadas por Paz (2000) e Aisse et al. (2006), respectivamente, os 
quais se referem à necessidade da busca por modos de produção e consumo 
sustentáveis e a medidas que possam diminuir a quantidade de água que se 
utiliza, por atividade desenvolvida, favorecendo sua recuperação e 
conservação. Realizando-se, portanto, mais com menos. 

 

Por outro lado, foi interessante notar que os usuários outorgados E1 e E2 
também guardam uma concepção comum quanto ao uso racional dos recursos 
hídricos, associando-o ao reúso de águas. Vejam-se os trechos seguintes: 

 

O uso racional da água seria você utilizar a água é ... aproveitando ao 

máximo a sua aplicação, de forma reutiliza-la nas suas aplicações, no 

seu segmento e de forma a devolver essa água numa qualidade que 

seja absorvida pelo curso, pelo leito e você ter com isso aí uma 

redução na utilização da água, então usar racionalmente é aproveitar 

o máximo da água pra aquilo que você ta pretendendo (E1). 

 

[...] o uso racional não é outra coisa senão o respeito a ela como 

supridora das necessidades básicas do ser humano, empresas, 

indústrias e do planeta, pois como se sabe, sem água não há 

sobrevivência possível. Esta Lei traça também a importância de se 

obedecer e valorizar a água como o bem mais importante da 

biodiversidade natural. É a tentativa de faze-la sobreviver e poder ser 

reutilizada E2) 

 

Desta forma, parece haver razão nas observações contidas na 
fundamentação teórica sobre o entendimento de que a expressão uso racional 
da água pode se substituir à expressão reúso de águas, ou de que o reúso de 
águas é uma forma de uso racional da água. 

 

Observou-se também, que o Especialista 3 faz uma co-relação entre o uso 
racional da água, a educação e o desperdício, sendo que, neste caso, a educação 
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é fator de importância para que se realize o primeiro, e se evite os desperdícios, 
nos seguintes moldes:  

 

Há um contra-senso nessa questão. Então as pessoas que têm 

condições de educação e financeiras, que poderiam, que têm 

consciência que devem fazer o uso racional da água, normalmente não 

fazem. Então as pessoas que fazem o uso racional da água são aquelas 

exatamente que fazem pela extrema necessidade, porque não têm. 

Então elas usam o mínimo que elas podem usar enquanto que pessoas 

que têm consciência que poderiam fazer o uso racional não o fazem 

(Especialista 3). 

 

Assim, desta maneira, o especialista 3 também revela que o uso racional 
acaba sendo realizado pela ocorrência de um fator determinante, que para ele é 
a pouca disponibilidade do recurso, por parte dos que são menos privilegiados 
social e economicamente. Tal observação leva à reflexão sobre a existência de 
uma visão equivocada entre aqueles que são considerados socialmente 
privilegiados ou que têm maior acesso à educação os quais, ao contrário do que 
se espera, desvalorizam o recurso, fazendo um uso não racional do mesmo.  

 
Quadro 18 

Concepção de cobrança pelo uso da água. 
CATEGORIA 6 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

COBRANÇA PELO USO 

DA ÁGUA (Concepção) 

� Resultado do uso 

inadequado; 

� Indispensável à valorização 

da água; 

�  Vai acontecer e por isso se 

tenta aproveitar ao máximo 

a água captada. 

 

� Valorização do recurso; 

� Uso racional (comedir o 

uso, evitar o desperdício). 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
A análise deste quadro revelou que os entrevistados, quando de suas 

explanações a cerca de suas concepções sobre a cobrança pelo uso da água, a 
relacionam, de modo geral, às necessidades de valoração do recurso hídrico 
para o exercício de seu uso racional. 

 
Neste sentido, os especialistas 2, 3 e 4 e os usuários outorgados 1 e 2 

consideram que a cobrança é um instrumento necessário ao entendimento da 
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finitude dos recursos hídricos, ao seu uso mais comedido e ao não desperdício 
da água, ou, em outras palavras, ao seu uso racional. 

 
A cobrança do uso da água me parece necessária, uma vez que passa-

se a mensurar o elemento água como sendo um fator finito, nós não 

temos água infinitamente e isso vai fazer com que as pessoas sejam 

mais comedidas, pessoas e empreendimentos sejam mais comedidos 

na utilização de água (Especialista 2). 

 

Então isso é mais do que justo, porque infelizmente as pessoas de 

poder aquisitivo mais alto, elas só se conscientizam desse uso racional 

a partir do momento em que aquilo pesa no seu bolso. Enquanto não 

pesa, você vai consumindo na medida em que você pode pagar e, 

como a água é um recurso relativamente barato para o consumidor 

normal, então as pessoas desperdiçam. Então eu acho que a cobrança, 

ele tem que ser mais incisiva, do ponto de vista para, pelo menos, 

tentar educar as pessoas. Já que essas pessoas não se educam pelas 

campanhas naturais, que não cobram, pelo menos pelo bolso eu acho 

que terminam sendo forçadas a se educar (Especialista 3). 

 

Ela vai inibir consumos, vai inibir desperdícios. Porque quando você 

usa água sem pagar nada, você não usa de uma forma tão criteriosa, 

tão cuidadosa, quanto você usaria pra ... se você tivesse que pagar... 

então a cobrança, ela vai obrigar, digamos assim, ela vai estimular 

com que os usuários usem de uma forma mais adequada, 

economizando a água em quantidades para atender as demandas 

necessárias (Especialista 4). 

 

A cobrança pelo uso da água hoje, na própria empresa ela é vista 

como uma coisa que vai vim a acontecer. Então existe uma 

preocupação não só na questão ambiental, mas na questão no sentido 

de você não ter um custo muito grande com relação a isso. Então as 

grandes empresas que se utilizam de água, elas tão buscando já há 

algum tempo, dentro de seus processos, diminuir a utilização da 

água... visando a se adequar antes mesmo que isso venha a 

acontecer...Isso vai acontecer se não for hoje, vai ser amanhã ou daqui 

a alguns anos e aí o que a gente vem buscando fazer é se preparar pra 

isso de forma mais racional, tentando aproveitar ao máximo a água 

que a gente capta do rio... (E1). 

 

Isto demonstra o quanto o consumo dela foi inadequado até agora. A 

cobrança pelo seu uso é indispensável e pelo que se prevê, 

brevemente, se tornará maior... Não cabe reclamação, mas um 

aprendizado que venha a lhe dar o valor que tem (E2). 
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Nota-se, ainda, nos depoimentos desses especialistas 2, 3 e 4 e dos 
usuários outorgados E1 e E2, que eles se referem ao instrumento da cobrança 
pelo uso da água, como instrumento econômico, no sentido de ter aptidão para 
levar a sociedade ao entendimento de que a água é elemento de valor e que o 
uso dos recursos hídricos deve ser feito de forma racional.  
 

Além deste reconhecimento do caráter econômico do instrumento da 
cobrança, o especialista 3 acresceu-lhe seu caráter de instrumento de gestão, ou 
seja, com aptidão para alavancar aportes financeiros para o sistema de gestão, 
nos seguintes termos: 
 

Ela contribui, no sentido em que a partir do momento em que você 

cobra, você tem o uso mais racional, pela força da questão financeira e 

aí o governo, o poder público, se ele usar bem os recursos dessa 

arrecadação, ele pode investir esses recursos em obras hídricas para 

minimizar o problema da escassez...(Especialista 3) 

 
Desta maneira, constatou-se que as concepções dos entrevistados a 

respeito da cobrança, estão em consonância com seus próprios objetivos, os 
quais estão definidos no artigo 19, da Lei Federal nº 9.433/97, e que são: 

 
• 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. 
 
Cabe ainda ressaltar, que analisando os discursos dos entrevistados, 

notou-se que os mesmos vão ao encontro do pensamento expresso por Santos 
(2002), no sentido de que a gênese da cobrança pelo uso da água, como de resto 
dos instrumentos econômicos de gestão hídrica, é a necessidade de seu uso 
racional. Que, quando se estabelece um valor econômico para a água, há a 
pretensão genérica de (i) induzir os usuários a um planejamento na sua 
utilização; (ii) fazer com que os mesmos internalizem as externalidades 
negativas advindas de seus respectivos usos; (iii) gerar receitas para financiar o 
sistema de gestão e, (iv) financiar ações de proteção e recuperação das águas, 
em termos quali-quantitivos.  

 
De outra forma, constatou-se também que a gestão dos recursos hídricos 

brasileira vem evoluindo na medida em que se incluiu, dentre seus tradicionais 
instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos, como 
observado por autores como Seroa da Motta et al (1996, 2006), Santos (2002) e 
Granziera (2003) que os consideram instrumentos eficientes de gestão, posto 
que a ela conceda maior flexibilidade. 
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Desta maneira, as concepções dos entrevistados sobre a cobrança pelo uso 
da água levam a crer que há razão para a instituição legal da mesma, nos 
moldes em que a comunidade internacional passou a traçar como diretriz da 
política mundial de recursos hídricos, influenciando as políticas nacionais dos 
diversos países, que passaram a adotá-la como instrumento de gerenciamento. 

 
Quadro 19 

Postura das indústrias, após a efetiva implementação da cobrança pelo uso da água.  
CATEGORIA 7 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

POSTURA DAS 

INDÚSTRIAS (Após a 

implementação da 

cobrança) 

� Mudança de postura 

(aprenderão a economizar 

evitando custos, uso 

racional, reúso); 

� Algumas poderão deixar de 

existir. 

 

� Procura de tecnologia; 

� Mudança de postura (uso 

racional). 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
 
Esta categoria empírica diz respeito à necessidade do conhecimento das 

expectativas dos entrevistados quanto ao comportamento dos usuários de água 
para fins industriais, após a implementação da cobrança pelo uso da água. A 
análise do quadro revelou que há uma expectativa de mudança de 
comportamento daqueles usuários, inclusive com o auxílio da tecnologia, para 
se chegar a um uso racional da água. 

 
Os especialistas 1, 2 e 4 e o usuário outorgado E2, assim se manifestaram: 
 
 

Aquilo que não tem um valor monetário não é valorizado... Se a gente 

estabelecer a cobrança pelo uso da água, com certeza vai diminuir 

desperdício, vai se procurar tecnologias, tanto nas indústrias, como na 

agricultura... vai-se desenvolver tecnologias que reduzam o uso. 

(Especialista 1). 

 

A indústria vai envidar esforços no sentido de compor suas planilhas 

de produção de uma forma racional, uma vez que, sendo cobrado, vai 

se tornar um insumo, com um valor específico e para que se consiga o 

produto final, ele levando em consideração, esse insumo que lhe é 

cobrado, é evidente que terá uma maior atenção para utilização 

racional (Especialista 2). 
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Algumas indústrias já vêm se preparando, em algumas bacias, como 

Pirapama, ou Paraíba do Sul, lá no Sudeste, que a cobrança já vai 

sendo implementada e aqui que  ainda não foi implentada, mas que já 

vem sendo discutida, elas já vem se preparando até pelas exigências 

da certificação ambiental, como a questão de tratar o efluente, de fazer 

reúso de água, de utilizar o que se chama de tecnologias limpas e 

poupadoras (Especialista 4). 

 

Quanto às indústrias... aprenderão a economizá-la em virtude dos 

gastos que serão despendidos, e assim também, encontrarão formas 

não só de racionalizar o seu uso, como de reutilizá-la...(E2) 

 
 
Tais expectativas coincidem com as impressões da OCDE, 1994, relatadas 

por Santos (2002) e por Seroa da Motta (2006), no sentido de que qualquer nível 
de cobrança tende a induzir a mudança do comportamento dos usuários, 
esperando-se, de uma maneira geral : 

 
 
•que a cobrança pela quantidade de água leve a uma economia ou 

redução do volume utilizado e, 
• que a cobrança pela qualidade de água devolvida leve à maior atenção 

ao lançamento de efluentes. 
 
 
Como foi possível perceber, os entrevistados fazem menção ao aspecto de 

redução quantitativa, no entanto, não se falou sobre a mudança de 
comportamento das indústrias em relação à cobrança qualitativa, que não foi 
nenhuma vez abordada. 

 
Tal fato pode estar relacionado (i) à maior tendência de se dar atenção ao 

aspecto quantitativo da escassez da água (o que já foi revelado pelos 
entrevistados quando da análise da categoria teórica da escassez da água); (ii) à 
não efetiva implementação da cobrança nas bacias hidrográficas nacionais, ou, 
por último, (iii) ao predomínio de sua aplicação visando apenas a geração de 
receita - como um instrumento arrecadador, onde a mesma já está 
implementada. 

 
O especialista 3, por seu turno, trouxe, em sua explanação, um aspecto 

importante sobre a mudança de postura das indústrias após a implementação 
da cobrança e que se relaciona com à resistência, por parte da sociedade, ao 
próprio instrumento econômico, o que já vem sendo relatado por autores como 
Boson (2005) e Seroa da Motta (1998). Assim se expressou o especialista 3: 
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Eu acho que as indústrias, quer dizer, no primeiro momento, qualquer 

taxação ela é combatida. As pessoas não querem pagar; nada ninguém 

quer pagar de imposto. Se você puder não pagar imposto, você não 

paga. E a primeira coisa que vem na mente das pessoas é que o 

governo não retribui de modo adequado o imposto que eu estou 

pagando, mas isso cabe a nós, enquanto sociedade, de cobrar que o 

governo faça um bom uso dos nossos recursos arrecadados através de 

impostos e contribuições etc... (Especialista 3). 

 
 
Observa-se, neste caso, que o especialista 3 referiu-se a uma resistência 

pelas indústrias em pagar pelo uso da água, de uma maneira genérica, 
utilizando, em seu exemplo, a própria resistência que a sociedade esboça a ser 
compelida a pagar qualquer tipo de encargo ou contribuição, pelo temor do 
contingenciamento dos recursos arrecadados, aí coincidindo com estudos 
desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas (2002) e por Seroa da Motta 
(1998), que relacionam ainda, esta resistência, com o temor da perda de 
competitividade entre as indústrias.  

 
Neste sentido, acrescenta-se a explanação do usuário outorgado E1: 
 
 

[...] talvez a cobrança pelo uso vá fazer com que algumas ou muitas 

indústrias deixem até de existir porque não vão ter condições, 

estrutura tecnológica pra reutilizar a água... dependendo do tempo 

em que isso venha acontecer, não vão ter tempo a se adequar a essa 

condição. Então prova disso é que quase ninguém tem outorga, se 

uma empresa não tem outorga é porque ela não enxerga essa questão 

ainda (E1). 

 
Por fim, foi interessante notar, pelos discursos analisados, que os 

entrevistados associam a cobrança pelo uso da água como fator indutor da 
mudança do comportamento dos usuários em busca de seu uso racional, pelo 
que se reafirma que o objetivo do uso racional da água, expresso na Lei Federal 
nº 9.433/97, se espraia por sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
a exemplo da cobrança pelo uso da água.  
 
 
5.4 O REÚSO DE ÁGUAS 
 
 

Quanto à categoria geral referente ao Reúso de Águas, a condensação das 
informações conduziram à identificação de cinco categorias empíricas: 
concepção de reúso de águas; paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo 
uso da água; o reúso na bacia hidrográfica do rio Jaboatão; os motivos para 
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prática do reúso e os motivos para não prática do reúso, conforme verifica-se 
nos quadros 20, 21, 22, 23 e 24. 

 
Quadro 20 

Concepção de reúso de águas. 
CATEGORIA 8 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

REÚSO (Concepção) � Uso de uma água já 

utilizada; 

� Utilização racional da água. 

 

� Uso de água já utilizada; 

� Já se pratica; 

� Utilização racional da 

água. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
As unidades de análise deste quadro mostram que o reúso de águas é 

concebido como a utilização de uma água já utilizada uma ou mais vezes. Neste 
sentido, destacam-se os depoimentos dos especialistas 2 e 3 e do usuário 
outorgado E2: 

 
 

[...] reutilização da água numa escala gradativa, a água potável que 

tem a utilização humana, em seguida ela é tratada e reusada em 

serviços secundários de lavagens domésticas, em seguida ela volta a 

ser tratada pra ser reutilizada em descargas sanitárias, em lavagens de 

pisos e talvez de automóveis, até a forma final, onde ela poderá, 

ainda, ser utilizada em irrigação (Especialista 2). 

 

O reúso prá mim é você reutilizar uma água que já foi usada, ou seja, 

uma água qualquer, ela não precisa ser uma água que tenha sofrido, 

por exemplo, águas de esgoto, (por exemplo, doméstico), que foi 

tratada, não só isso apenas. Então eu acho que você pode ter um reúso 

dentro da questão de indústria, dentro da questão enfim de várias 

atividades. Então a minha concepção é essa: de você reutilizar uma 

água que já foi utilizada e isso, como eu disse, você pode utilizar na 

própria indústria, em sistemas fechados, que não tenha prejuízo para 

o meio ambiente, você reutilizar uma água que foi usada, águas 

servidas após um tratamento, enfim, tem várias maneiras, mas de 

maneira mais simples é reutilizar uma água que já foi usada em 

alguma atividade da sociedade. Ela pode ser desde o consumo 

humano ao consumo industrial (Especialista 3). 

 

Conscientes dos problemas do desperdício da águas, as indústrias 

deverão resgatar toda a que for utilizada e reusá-la (E2). 
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Tais depoimentos demonstram que o reúso de águas é concebido 

conforme a terminologia sugerida por Lavrador Filho (1997), na sua tentativa 
de uniformização de linguagem e para quem o reúso de águas é o 
aproveitamento de águas já usadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade 
humana, para suprir as necessidades de outros usos, incluindo o original. 
Podendo ser direto ou indireto, com ações planejadas ou não. 

 
Como todos os entrevistados foram capazes de discorrer sobre o tema, e 

ainda como todos têm, de fato, uma concepção de reúso de águas conforme se 
discute na doutrina, conclui-se que realmente, o reúso não é mesmo tema novo. 
E que suas potencialidades de aplicação são reconhecidas, como se percebe nos 
trechos transcritos dos especialistas 2 e 3, que citaram várias formas de reúso 
como o potável e o não potável. 

 
Interessante notar, no entanto, que o especialista 1, trouxe a constatação de 

que existe uma certa dificuldade na conceituação precisa da expressão reúso de 
águas, nos termos discutidos por Brega Filho e Mancuso (2003), quando os 
mesmos expressam que tal conceituação está condicionada ao momento exato a 
partir do qual se admite que o reúso tenha sido realizado. Veja-se: 

 
 

[...] a gente já um pouco pratica ele quando a gente tem águas muito 

poluídas correndo no rio e que mesmo assim, agente tem algumas 

captações (Especialista 1). 

 
 
Ainda, na sua explanação, o especialista 1, se refere ao reúso indireto não 

planejado de água, o qual, como discutido, é comumente praticado nas bacias 
hidrográficas brasileiras, que apresentam, de maneira geral, certo grau de 
degradação de suas águas, remetendo-se, novamente, à terminologia de 
Lavrador Filho (1987) que é complementada com as formas de reúso planejado 
de água; de reúso indireto planejado de água; de reúso direto planejado de água 
e, por fim, de reciclagem de água. 

 
Interessante notar a vinculação que o especialista 2 e o especialista 4 fazem  

entre reúso e uso racional da água: 
 
 

É um mecanismo que deva ser implantado, visando uma utilização 

racional da água (Especialista 2). 

 

Reúso é bastante importante nessa linha do uso racional (Especialista 

4). 
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Parece, desta forma, que há razão entre aqueles que pensam que a técnica 

do reúso de águas tem como finalidade a utilização racional das águas, nos 
termos sugeridos pelo especialista 2 e 4 e por autores como Lavrador Filho 
(1987), Paz (2000), Brega Filho e Mancuso (2003) e Aisse et al. ( 2006).  

 
Quadro 21 

Paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo uso da água. 
CATEGORIA 9 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

PARALELO ENTRE 

REÚSO E COBRANÇA 

� Hoje já existe preocupação 

com reúso, mas depois da 

cobrança haverá mais 

esforços. 

 

� Vai acontecer mais depois 

da cobrança; 

� Estímulo para o reúso. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Esta categoria foi introduzida em conformidade com a questão central do 

estudo que é: o reúso de águas está sendo estimulado pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos, como instrumento adicional de gestão? 

 
Uma vez ultrapassadas as análises das categorias teóricas referentes à 

escassez da água, à Lei Federal nº 9.433/97, especialmente as categorias 
empíricas sobre o objetivo do uso racional da água e ao instrumento de gestão 
de cobrança pelo uso da água, e ultrapassada também a análise da categoria 
empírica de concepção de reúso de águas, pareceu tempestivo introduzir a 
presente categoria empírica. E esta se refere a um paralelo entre a cobrança pelo 
uso da água e o reúso de águas, posto que se observasse que os entrevistados 
apresentaram conhecimentos suficientes para tecer tal paralelo, considerado 
como sendo estratégico para resposta da questão central do estudo. 

 
Esclareça-se ainda, que a presente categoria empírica guarda estreita 

relação com a categoria empírica a cerca das mudanças esperadas no 
comportamento dos usuários de água com finalidade industriais, diante da 
implementação da cobrança pelo uso da água, como já analisado. 

 
Desta forma, a análise do quadro mostrou que os entrevistados ao tecerem 

um paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo uso da água, esperam 
uma evolução da prática do reúso, nos seguintes termos: 

 
Acho que ele vai acontecer muito mais depois da cobrança ... Acredito 

que o interesse vai surgir a partir da cobrança, que aquilo passe a ser 
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economicamente uma coisa que vai influir no produto dela, ela vai 

investir mais nisso (Especialista 1). 

 

Uma vez que haja a cobrança, haverá um estímulo para a reutilização 

de uma forma objetiva. Muita água, que hoje é desperdiçada no 

primeiro estágio do tratamento, ela poderá ser reutilizada evitando, 

assim, ao pagador, um consumo de uma nova massa de água, ela vai 

passar a reutilizar e não pagar por aquela água que já pagou 

inicialmente, porque, reutilizando, estaria dando condições para que 

utilizasse-a nos processos seguintes (Especialista 2). 

 

[...] se você paga pela água, você vai ter muito mais cuidado e vai ter 

muito mais preocupação em reusar aquela água. A partir do momento 

que você tá pagando a quantidade de água que você tá captando e 

você vai ter que tratar aquela água e depois lançá-la de volta nos 

corpos com qualidade suficiente para ela ser utilizada por outros à 

jusante do ponto que você captou, as pessoa vão tender a fazer reúso 

mais eficiente dessas águas. Então eu acho que isso também, a questão 

da cobrança ela vai induzir a que os usuários, os grandes usuários de 

água possam fazer o uso menos consumista da água e ter um reúso 

dessa água de modo mais eficaz, porque vai diminuir os custos 

(Especialista 3). 

 

Bom, o impacto direto que vai haver é que vai haver a diminuição dos 

volumes captados com o reúso e, conseqüentemente, a diminuição 

dos valores que seriam pagos pelo uso da água (Especialista 4). 

 

Hoje já existe uma preocupação das pessoas em reutilizar a água, mas 

com a cobrança pelo uso, o tempo e os esforços para solucionar 

problemas e a criação de novas alternativas irão aumentar, trazendo 

resultados em curto intervalo de tempo (E1). 

 

As indústrias deverão resgatar toda a água que for utilizada e reusá-la 

(E2)  

 
 
Expressões como ‘vai acontecer muito mais’, ‘vai investir mais’, ‘haverá um 

estímulo’, ‘as pessoas vão tender’, ‘ela vai induzir’, ‘irão aumentar’, utilizadas pelos 
entrevistados, se coadunam com as utilizadas nesta pesquisa, inclusive na 
formação de sua questão central. Outrossim, estas mesmas expressões 
aproximaram o entendimento dos entrevistados ao entendimento de Silva et al. 
(2003) de que: 

 
 

 A cobrança pelo uso da água, instrumento de realização dos objetivos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, qual seja o uso racional dos 
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recursos hídricos, veio incentivar a utilização de outras formas de 

captação sustentável da água. Levando em conta esta filosofia, o reúso 

é a opção de racionalização do uso da água (p.58). 

 

 

Este fato, de per se, contribuiu para a construção do conhecimento de que 
os atores sociais entendem que há um estímulo por parte da Política Nacional 
de Recursos Hídricos para o reúso de águas no sentido de aumentar-lhe a 
prática. 

 
Quadro 22 

O reúso na bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 
CATEGORIA 10 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

REÚSO NA BACIA � Praticam reúso de águas. 

 

� Não têm conhecimento.  

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
 
Esta categoria empírica foi introduzida como forma de realização do 

objetivo específico de diagnosticar dentre as indústrias localizadas na bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão as que aplicam e as que não aplicam o reúso de 
águas. 

 
Desta forma, relembra-se que os entrevistados do grupo Usuários 

Outorgados correspondem àquelas empresas com outorga concedida pela 
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco para captação de 
águas com fins industriais. Deste modo, e consoante descrição da construção do 
corpus da pesquisa, a análise do quadro revelou que dentre tais usuários todos 
praticam alguma forma de reúso de águas: 

 
 

No processo da produção do papel, na fase de formação da folha, a 

água que é drenada na máquina, conjuntamente com os finos (fibras 

de celulose curta), são enviadas para um sistema de flotação, recebe 

um polímero e ar comprimido que possibilita a flotação das fibras (i) 

que são recuperadas e utilizadas na fabricação de um papel com 

especificações físicas menores (ii) enquanto que a água é reutilizada 

no processo de formação da folha, na lavagem dos gases da caldeira 

de força e na lavagem do bambu picado (que é chamado de cavaco) 

(E1). 
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As águas utilizadas na indústria são direcionadas a cinco tanques de 

decantação juntamente com as águas de piso e a vinhaça para 

posteriormente, através de uma adutora de dois mil metros, ser 

lançada num tanque de captação e distribuída pelos canais de 

irrigação, pelas várias moto-bombas que as distribuem pelos canaviais 

(E2) 

 
As águas já usadas são conduzidas por uma galeria geral e passam 

por uma grade rotativa para remoção de sólidos em suspensão maior 

que 3 mm. E em seguida,  são coletadas em um tanque. Desse tanque, 

passam por uma tela inclinada para remoção de fibras. Em seguida, 

são bombeadas para um flotador Meri DeltaPurge onde é feita a 

separação de matérias em suspensão e efluente clarificado. 90% do 

efluente é reutilizado e 10% segue para o tratamento biológico e, 

finalmente, para o descarte (E3). 

 
Apesar da constatação de que a prática do reúso na bacia hidrográfica do 

rio Jaboatão é uma realidade, os especialistas demonstraram pouco 
conhecimento a cerca deste fato, quando solicitados a darem exemplos de reúso 
na bacia. Vejam-se os destaques seguintes: 

 
 

Eu não tenho experiência nas indústrias sabe? Mas eu sei que é cada 

vez mais crescente essa questão de ... de reúso da água. Eu tenho 

algumas informações em Toritama, lá na bacia do Capibaribe 

(Especialista 1). 

 

Não. Não tenho conhecimento de nenhum projeto nesse sentido 

(Especialista 2). 

 

Na bacia do rio Jaboatão...Veja de reúso de água... assim... não 

conheço... pode ser que tenha...veja, de uma certa maneira se agente 

considerar, por exemplo, a fertirrigação como reúso, isso seria um 

reúso dentro da bacia do rio Jaboatão (Especialista 3). 

 

Não. Especificamente na bacia do rio Jaboatão, não (Especialista 4). 

 

 

Este pouco conhecimento dos especialistas, quanto aos exemplos de reúso 
na bacia hidrográfica do rio Jaboatão, foi uma surpresa que se revelou no 
estudo, no entanto, se compreende que tal fato possa decorrer da não efetiva 
implementação da cobrança pelo uso da água nas bacias pernambucanas, ou 
sua implementação em poucas bacias nacionais.  

 
Como tais especialistas revelaram, a cobrança pelo uso da água é o 

instrumento maior de incentivo para a prática do reúso e, a sua não 
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implementação, como já discutido, acaba fazendo com que as experiências 
práticas do reúso sejam pouco conhecidas pela população em geral, o que retira 
algumas potencialidades do citado instrumento de gestão, em especial aqueles 
esperados de mudança no comportamento dos usuários para um uso mais 
racional das águas, fato já percebido por Santos (2002). 

 
Por outro lado, a constatação de que o reúso de águas vem sendo 

praticado por indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão demonstra que a 
cobrança pelo uso da água deverá alargar tal prática, não dependendo o reúso, 
entretanto, da efetivação da cobrança pelo uso da água, ou da outorga, ou 
mesmo da Política Nacional de Recursos Hídricos, como um todo.  

 

 
Quadro 23 

Os motivos para prática do reúso. 
CATEGORIA 11 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

 

 

PRÁTICA DO REÚSO 

(motivos) 

� Consciência ecológica; 

� Economizar água 

(especialmente a água 

tratada pela empresa); 

� Economizar insumos 

(matéria-prima); 

� Adequação ao mercado 

competitivo (certificações). 

 

� Nova consciência 

ambiental; 

�  Novo mercado 

competitivo 

(certificações); 

� Motivos econômicos e 

financeiros. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
Buscando atender ao objetivo específico de identificar os motivos e 

impedimentos da prática do reúso de águas, para fins não potáveis, por 
indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão, optou-se como estratégia fazê-lo 
em duas etapas, com a introdução correlata de duas categorias empíricas, esta 
que agora se inaugura e que se relaciona aos motivos da prática do reúso e uma 
segunda, que a esta se seguirá, e que se relaciona com os impedimentos de sua 
prática. 
 

Observou-se que as indústrias com outorga para captação de água para 
fins industriais, localizadas na bacia do rio Jaboatão, elencaram motivos 
econômicos, mercadológicos e financeiros, além da consciência ecológica para 
suas práticas de reúso. Assim, destacam-se as colocações dos usuários 
outorgados E1 e E2. 
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Porque tem consciência ecológica, por questão de cidadania e 

economia (E1). 

 

Um dos motivos... a gente tava jogando duas coisas que tinham muito 

valor pra gente... a gente tava mandando pra estação um material com 

carga orgânica (finos), que é nossa matéria prima e água ... esses finos 

poderiam ser utilizados em outro produto, se eu tratasse esse 

material, essa mistura de finos e água e essa água também poderia ser 

reaproveitada. Daí isso passou a ser mesmo um projeto na empresa... 

a empresa adquiriu um equipamento, a prensa que possibilita que a 

gente tire esses finos, praticamente num estado sólido, facilitando a 

armazenagem e a reutilização. Em contrapartida, a gente tem uma 

água praticamente limpa. Então assim ... juntou o útil ao agradável: 

Você teve um benefício do processo e de contrapartida, você passou a 

reutilizar uma água que até então era enviada pra estação de 

tratamento, que passava a ter um custo pra empresa ... Então a 

questão financeira acaba pesando muito nessa questão (E2). 

 
Existem vantagens do ponto de vista industrial, porque a água 

excedente de processo normalmente carrega substâncias utilizadas 

nesse processo e que por diversas razões, conseguiram escapar. A 

reutilização incorpora essas substâncias. Do ponto de vista ambiental, 

a reutilização diminui a necessidade de tratamento de efluentes (E3). 

 
Desta forma, os motivos apontados pelos usuários outorgados, se 

harmonizam com o comportamento relatado por Paz (2000) e Aisse et al. (2006) 
e que se relaciona à adoção, pelas indústrias, de produção eco-eficiente ou ao 
uso eficiente dos recursos. 

 
Percebeu-se que os usuários outorgados se deram conta dos custos que 

estavam arcando, não só pelo desperdício da água, mas de outros elementos 
que a ela se misturavam e eram simplesmente perdidos na devolução dos 
efluentes gerados e que tais custos, estavam sendo incorporados nos seus 
processos, limitando seus desenvolvimentos. Neste caso, a prática do reúso de 
águas teve um aspecto econômico notável. 

 
Veja-se que, de um lado, o recurso água trazia custos em relação à 

necessidade de tratamento para sua primeira aplicação na indústria e custos 
para o tratamento do efluente, que depois de tudo, acabava voltando para o 
corpo hídrico. De outro lado, havia ainda o custo de matéria-prima (finos e 
fertilizantes, por exemplo) que não sendo reutilizada, acabava misturada à 
água, tendo o mesmo destino – eram lançadas nos corpos hídricos. 

 
 É importante ressaltar que, como não há, na bacia, a cobrança pelo uso da 

água, esse custo não foi mencionado pelos usuários, mas que depois de sua 
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implentação, evidentemente o será, o que contribuirá para a manutenção da 
prática do reúso e mais ainda, para a sua expansão. 

 
Com relação às afirmativas dos especialistas, percebemos que não se 

conflitam com as dos usuários outorgados, por vezes se complementando. 
Assim os especialistas 2 e 3 atribuem como motivos para a prática do reúso a 
consciência ambiental e os motivos econômicos, tendo sido ainda acrescido, 
pelo especialista 3 os motivos financeiros e pelo especialista 4 os motivos 
mercadológicos, conforme se segue: 
 
 

Isso passa pela nova consciência ambiental, existe hoje, a partir do 

cidadão comum, e esse mesmo cidadão que exerce cargos de 

comando, cargos decisórios em toda a teia, em toda a rede produtiva, 

uma consciência de que algo tem que ser feito imediatamente, nessa 

medida, não só por motivos econômicos, mas, também, pela 

manutenção de um ambiente equilibrado, há que se ter essa 

preocupação e a gente vem percebendo iniciativas nesse setor, não só 

da empresa privada, como também de agências de governo, no 

sentido de se estimular uma utilização de água, enquanto um bem 

ambiental finito, ameaçado, e que me parece que, em função dessa 

nova mentalidade ambiental, possamos ter aí ... ainda a tempo, de se 

reverter a situação e que se possa controlar a utilização da água” 

(Especialista 2). 

 

O reúso ele é feito, por questões eu diria, mais econômicas, 

financeiras, de um certo modo, de que simplesmente a consciência 

ecológica, ambiental dos industriais. Alguns têm isso e fazem, ... e 

pela questão financeira então você depende de organismos feito o 

Banco Mundial pra financiamentos, o Banco Mundial sempre exige, se 

você vai ter um uso de água muito intenso, que haja algum projeto 

para reúso daquelas águas (Especialista 3). 

 

[...] normalmente a indústria tem interesse em fazer porque ela vai 

economizar como eu disse, mesmo que você tenha um investimento 

inicial maior, ela vai economizar... (Especialista 3). 

 

Eu acredito que é por exigência, para obter a certificação ambiental, as 

ISOs ... Então pra ter essa certificação, e aí enfim, isso reflete até na 

venda de seus produtos, porque é uma empresa verde, ambiental etc e 

tal, mas eu acho que é basicamente pra ter certificação (Especialista 4). 

 
 
A consciência ambiental ou a percepção da questão ambiental, de fato, 

vem inspirando novas posturas frente à utilização dos recursos ambientais, 
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sendo considerada a década de 70 o marco inicial do paradigma da 
sustentabilidade, nos termos sintetizados nos estudos de Barbieri (2005). 

 
Estas novas posturas, adotadas em âmbito planetário, são objetivamente 

percebidas através das Políticas de Meio Ambiente expressas, regra geral, 
através da legislação, como consideram Santos (2002), Machado (2007) e Santilli 
(2007), dentre outros. 

 
 
É certo que a referida consciência ambiental foi pulverizada em seus 

ordenamentos jurídicos que incorporaram as diretrizes traçadas nos fóruns 
mundiais, impelindo mudanças comportamentais como, por exemplo, o 
cumprimento de exigências contidas na legislação e a cobrança da observância 
de tais exigências pelos diferentes atores sociais, a exemplo dos órgãos 
ambientais, Ministério Público e organismos financeiros. 

 
Assim, são mesmo várias as dimensões da sustentabilidade, como a 

econômica, a social e a cultural. Em cada uma dessas dimensões, percebe-se a 
sua influência, motivo pelo qual os especialistas citam, além da própria 
consciência ambiental, a questão econômica, a financeira e a mercadológica. 

 
Entende-se que há aí uma relação de causa e efeito. A consciência 

ambiental sendo refletida nos setores econômico, financeiro e mercadológico. 
No entanto, é preciso ter cuidado com esse entendimento, posto que o modelo 
econômico hegemônico contribua para que se pense, muitas vezes, o contrário, 
ou seja, que os setores econômicos, financeiro e mercadológico é que levam à 
consciência ambiental e à tomada de certas atitudes como o reúso de águas ou a 
prática da responsabilidade social. Tudo de uma maneira aparente, como um 
engodo, uma estratégia para se acumular mais capital. 

 
Ora, a conseqüência que esse nível de pensamento ou de modelo 

acarretou, fez com que o mesmo se visse ultrapassado e se chegasse à fase da 
busca de equilíbrio entre o modelo de desenvolvimento econômico e a 
manutenção do equilíbrio ambiental. O que corresponde, ainda conforme 
Barbieri (2005) à terceira etapa da percepção da questão ambiental, iniciada na 
década de 90 e que perdura até os dias de hoje. 

 
Assim, todos os motivos alegados, tanto pelos usuários outorgados, 

quanto pelos especialistas, são mesmo reais e encontram raízes na onda 
conscientizadora emanada dos movimentos internacionais que vem 
redirecionando a gestão ambiental mundial, incorporada, no mais das vezes, 
nos diversos ordenamentos jurídicos, a exemplo do brasileiro, refletindo-se no 
comportamento e nas atitudes dos diversos setores e atores sociais em busca da 
sustentabilidade. 
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Quadro 24 
Os motivos para a não prática do reúso. 

CATEGORIA 12 UNIDADES DE ANÁLISE 

 Usuários Outorgados 

(Indústrias) 

Especialistas 

 

 

NÃO PRÁTICA DO 

REÚSO (motivos) 

� Falta de política ambiental 

nestas indústrias e má 

gestão dos recursos; 

� Irresponsabilidade. 

 

� Desconsideração da água 

como insumo, com valor 

econômico; 

� Questões técnicas e 

financeiras. 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2008. 

 
 
A análise do quadro revela que os usuários outorgados alegam como 

motivo para a não prática do reúso a irresponsabilidade das indústrias e a falta 
de política ambiental nas mesmas: 

 
 

Os motivos são os diversos: falta de uma política adequada para 

questões ambientais; falta de gestão dos recursos dentro da empresa, 

pois não visualizam que reduzindo ou reutilizando irão diminuir 

insumos e produtos químicos e terão em pouco tempo o retorno 

financeiro e de investimentos para reutilização da água (E1) 

 

Irresponsabilidade (E2) 

 
Porque não consideram a economia de recursos naturais, de recursos 

econômicos e a responsabilidade ambiental (E3). 
 
Já para o especialistas 2 o motivo para a não prática do reúso é a 

desconsideração da água como elemento de valor econômico, na sua 
contabilização como insumo, o que seria possível quando da implementação da 
cobrança pelo uso da água. Veja-se sua colocação: 

 
 

Na medida em que não é implantada a cobrança, não é um insumo 

que venha a ter um peso, hoje, em muitas instalações, você considera a 

água como um insumo de baixo valor, exatamente porque não sendo 

cobrado, aquilo representa muito mais o valor agregado através de 

instalação de condutos, de canos, de bombas, de recalque, que são 

agregados ao valor água, num valor muito maior do que a própria 

água, de que o próprio elemento, daí não haver uma preocupação 
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econômica grande com relação a preço de água e, se não aplicam, é 

porque não tinham, também, esses valores bem definidos, na medida 

em que os valores possam ser definidos e passam a fazer parte de 

planilhas de custo há uma atenção maior, claro que isso associado a 

uma cultura de reutilização de água de uma maneira mais adequada 

(Especialista 2) 

 
Para os Especialista 3 e 4, as questões técnica e financeira que envolvem a 

adoção da prática do reúso pode ser um de seus impedimentos, nos seguintes 
termos: 

 
 

Eu acho que a questão...tem a questão técnica envolvida e financeira , 

porque se você precisa de um tratamento mais elaborado para dar 

água para o reúso (é) às vezes a empresa não quer fazer esse primeiro 

investimento, é um investimento que muitas vezes pode ser um 

investimento elevado (Especialista 3). 

 

Eu acho que ainda não assimilaram completamente o benefício, o 

retorno que a empresa pode ter com esse investimento. Então eu acho 

que algumas empresas, no início, quando fazem a conta de 

equipamento que teriam que comprar, quanto que teriam que gastar, 

não tão vislumbrando que a médio e longo prazo vão ter esse retorno 

e talvez não acreditem também, por exemplo, que haja a 

implementação da cobrança a curto prazo, então bom, por enquanto,  

enquanto a gente não ta sendo cobrando vamos empurrando com a 

barriga, digamos assim, quando iniciar a cobrança então a gente 

começa a se modernizar. Acho que é mais por isso (Especialista4). 

 
No entanto, o especialista 3 considera ainda que as indústrias têm 

interesse na prática do reúso por questões de economia de custo, considerando 
que a partir do momento que as indústrias forem compelidas a pagar pelo uso 
da água elas farão o reúso: 

 
 

Mas, a partir do momento que ele tá pagando pra captar e tá pagando 

pra jogar lá no rio, ele vai pensar duas vezes senão ele vai ter dois 

custos e isso vai/pode tornar a indústria dele não competitiva no 

mercado porque ele vai ter que ampliar, o custo dele aumentou, então 

vai ter que repassar isso pro preço do produto final e repassar pro 

preço, se você tem outra indústria que tem um custo menor, porque 

faz exatamente reúso, ele vai ter que ter a consciência, como eu digo 

sempre, pelo bolso onde é a parte do corpo que mais sofre 

(Especialista 3). 
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De forma sintética, portanto, os motivos alegados, pelos entrevistados, 
para a não prática do reúso são predominantemente econômicos. Em outras 
palavras, a não prática do reúso tem como motivo fundamental a não 
contabilização da água como recurso de valor econômico, o que será uma 
realidade, no entanto, após a implementação da cobrança pelo uso da água, o 
que justifica, portanto, a expectativa que os mesmos demonstraram de aumento 
da prática do reúso após tal evento. 
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 
 

Finalizando a pesquisa, apresentam-se as considerações e recomendações 
finais do estudo, tendo em vista a análise dos dados colhidos e os objetivos 
previamente definidos. 

 
As considerações e as recomendações são tecidas separadamente, 

conforme os aspectos pertinentes à dissertação de mestrado, quanto à 
metodologia utilizada, ao seu suporte teórico e aos seus objetivos. 

 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES QUANTO À METODOLOGIA 

 
A escolha da metodologia interativa permitiu alcançar o objetivo geral de 

analisar a prática do reúso de águas, por indústrias localizadas na bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão, Estado de Pernambuco, como possível reflexo das 
disposições da Política Nacional de Recursos Hídricos e instrumento adicional 
de gestão dos recursos hídricos, se referia ao estudo de uma realidade ainda em 
construção. 

 
 
O pressuposto de que se tratava de uma realidade em construção deveu-se 

ao fato de que a própria Política Nacional de Recursos Hídricos ainda está em 
fase de implementação, assim como ainda estão em fase de implementação os 
instrumentos de gestão mais indicativos de que referida Política incentiva a 
prática do reúso de águas e que são a outorga dos direitos de uso da água e a 
cobrança pelo uso da água. 

 
Neste contexto, tal realidade só poderia ser abordada através de uma 

estratégia adequada, o que foi confirmado pela aplicação da metodologia 

interativa. Utilizando a técnica do círculo hermenêutico-dialético, conseguiu-se 
executar a coleta e pré-análise de dados junto aos atores sociais que estão a 
construir tal realidade, e utilizando a técnica da análise hermenêutica-dialética 
conseguiu-se o aprofundamento da análise dos dados coletados.  

 
 

6.2 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

O referencial teórico apresentado, apesar de extenso, mostrou-se 
adequado para a consecução dos objetivos da pesquisa especialmente pela sua 
função de suporte da análise dos dados coletados, reafirmando o acerto da 
escolha estratégica da metodologia interativa, que, na fase de análise, coadunou 
além da técnica da análise hermenêutico-dialética a própria fundamentação teórica 
trabalhada ao longo do capítulo 3, desta dissertação, como já explanado.  
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6.3 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS OBJETIVOS DA 
PESQUISA: 

 
 
6.3.1 Considerações referentes aos objetivos específicos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pretendia-se, neste caso, inicialmente, identificar todas as indústrias com 
licença ambiental, localizadas na bacia do rio Jaboatão e, em seguida, 
diagnosticar, dentre elas, as que praticavam e as que não praticavam o reúso de 
águas. 

 
 
A opção por indústrias com licença ambiental foi feita em consideração ao 

programa do mestrado e à confiabilidade que gozam os dados, quando de 
origem pública oficial, que neste caso, seria o órgão ambiental estadual (CPRH). 
No entanto, essa identificação apresentou-se como uma primeira dificuldade da 
pesquisa, vez que não existiam dados atuais, ou listagens oficiais de referidas 
indústrias. Tal fato foi constatado, de logo, junto ao referido órgão ambiental 
que esclareceu que seus dados ainda não são organizados levando-se em conta 
a bacia hidrográfica e que a identificação possível de tais indústrias poderia ser 
feita por tipologia, o que não garantiria a existência das mesmas. 

 
 
Assim sendo, optou-se em identificar as indústrias com outorga de 

captação para fins industriais na bacia do rio Jaboatão, o que se mostrou 
possível junto à Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco, como já 
relatado no subitem da construção do corpus desta pesquisa (subitem 2.3.2.1). 

 
 
Desta forma, registra-se aqui a necessidade de manutenção de um Sistema 

Estadual de Informações de Recursos Hídricos, tomando como base a unidade 
territorial de gestão – que é a bacia hidrográfica, nos termos preceituados pela 
Política Nacional de Recursos Hídricos, fortalecendo o Sistema Nacional de 
Informações de Recursos Hídricos e contribuindo, por fim, para implementação 
da própria Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Diagnosticar dentre as indústrias localizadas na bacia hidrográfica do 
rio Jaboatão as que aplicam e as que não aplicam o reúso de águas. 

  Quanto ao objetivo nº 1 
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Não obstante tais dificuldades, uma vez selecionada a amostra da 

pesquisa, constatou-se que todas as indústrias com outorga de captação de 
águas para fins industriais, praticam alguma forma de reúso de águas.  

 
 
Esta constatação, no entanto e de maneira geral, não se mostrou evidente 

junto aos especialistas considerados na pesquisa, que desconhecem os exemplos 
da prática do reúso naquela bacia. Por esta razão, considera-se necessária a 
divulgação da existência de tais experiências para que se possa fortalecer e 
aumentar a prática do reúso por outros usuários, especialmente pela 
possibilidade que tal prática encerra de realizar o objetivo de utilização racional 
da água, trazido na Política Nacional de Recursos Hídricos fortalecendo-a e 
contribuindo para sua efetiva implementação. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
O motivo mais evidenciado para a prática do reúso de águas, por 

indústrias com outorga de captação de águas para fins industriais na bacia 
hidrográfica do rio Jaboatão, foi o econômico. 

 
Neste contexto, tem-se a dizer que a realidade local mostrou que a prática 

do reúso de águas tem como escora a necessidade de diminuição de custos nos 
processos produtivos, sejam eles advindos do tratamento da água ou de 
efluentes gerados e ainda na economia de insumos necessários à produção que 
no mais das vezes, eram desperdiçados porque acabavam seguindo, junto com 
a água utilizada, para o corpo hídrico. 

 
Neste sentido, percebeu-se que as indústrias já estão se voltando para a 

concretização do objetivo do uso racional da água, como prescrito na Política 
Nacional de Recursos Hídricos. Há, de forma evidente, a preocupação de 
maximizar o uso da água, no sentido de se produzir mais com menos. 

 
 
Por outro lado, considerando a predominância do motivo econômico - 

traduzido nesta diminuição de custos, é de se esperar que, quando da efetiva 
implementação do instrumento da outorga e em especial, quando da efetiva 
implementação do instrumento da cobrança pelo uso da água, estes custos se 

Identificar quais os motivos ou impedimentos da prática do reúso de 
águas, para fins não potáveis, por indústrias localizadas na bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão. 

  Quanto ao objetivo nº 2 



 174 

 

elevarão e as indústrias se sentirão ainda mais impulsionadas à adoção da 
prática do reúso. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pretendia-se, com este objetivo, efetuar uma caracterização das práticas do 
reúso de águas pelas indústrias localizadas na bacia do rio Jaboatão, de maneira 
a enquadrá-las nas diversas classificações apontadas na fundamentação teórica 
desta pesquisa. No entanto, as indústrias, quando da descrição de suas práticas 
de reúso o fizeram com reservas.  

 
Acredita-se que tais reservas foram colocadas tendo em vista o mercado 

competitivo nas quais as mesmas se encontram inseridas pelo que, tais 
indústrias, preferiram não detalhar, em suas plantas produtivas, em quais fases 
o reúso se aplica, diminuíndo-lhes os custos fazendo com que não se atingisse 
tal objetivo. 

 
Desta forma, sente-se ainda a necessidade de classificar as formas de reúso 

ocorrentes na bacia como forma de aprofundar o estudo aqui iniciado. 
 

6.3.2 Considerações referentes ao objetivo geral 
 

 
A questão hídrica contemporânea identifica-se com o fenômeno da 

escassez da água, em seus aspectos quantitativos e qualitativos, acarretando 
conflitos de uso de diferentes magnitudes, em diferentes espaços geográficos, 
apresentando-se, por vezes, como fator limitante ao desenvolvimento sócio-
econômico ou mesmo para a manutenção dos seres, daí a importância da sua 
gestão em nível planetário. 

 
De fato, o equilíbrio entre a oferta e a demanda da água é tema recorrente 

nos foros internacionais, sendo desafio das políticas de gestão hídrica de todos 
os governos que, comumente, as estabelecem através de documentos legais que 
passam a integrar seus ordenamentos jurídicos. 

 
De maneira geral, os Países adotam, em suas esferas nacionais, as 

diretrizes e os objetivos destacados nos foros internacionais, como é o caso do 
Brasil, que os expressa através de sua Política Nacional de Recursos Hídricos, 
estabelecida através da Lei Federal nº 9.433/97, que representa o modelo legal a 
ser adotado pelos demais entes que fazem parte da federação, a exemplo de 

Caracterizar a aplicabilidade do reúso de águas efetuado pelas 
indústrias localizadas na bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 

  Quanto ao objetivo nº 3 
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Pernambuco, cuja Política Estadual de Recursos Hídricos está estabelecida na 
Lei Estadual nº 12.984/05. 

 
É certo que os comandos legais são primordialmente entendidos como 

instrumentos indicadores das aspirações sociais, posto que assim se manifeste o 
caráter do direito – uma ciência social, produzida no seio da sociedade. Neste 
sentido, os cidadãos encontram identidade com a letra da lei, reconhecendo a 
sua legitimidade, o que deve facilitar o cumprimento de suas prescrições que, 
no mais das vezes, necessitam de um lapso temporal para sua total 
compreensão e efetiva implementação.  

 
Neste sentido, tanto a Política de Recursos Hídricos Nacional, quanto a 

Estadual, encontram-se ainda em fase de implementação, mormente pelos 
novos conceitos que incorporaram, revolucionando a ordem jurídica anterior, 
representativa de um modelo já superado, embasado na infinitude dos recursos 
hídricos e na sua utilização em desatenção às gerações futuras. 

 
Desta maneira, o objetivo da utilização racional da água e os instrumentos 

da Política de Recursos Hídricos, sobre os quais tal objetivo se espraia, vêm 
sendo objeto de consideração, impulsionando a busca de alternativas para o uso 
racional da água, a exemplo da prática do reúso de águas. 

 
De fato, com a crescente conscientização quanto à importância do uso 

racional da água e a necessidade do controle de perdas e desperdícios, 
(justificativas inclusive, de comandos normativos, estabelecidos quase que de 
forma unânime pela comunidade internacional), o reúso de águas passou a se 
apresentar como uma prática preventiva oportuna frente ao fenômeno da 
escassez da água, podendo ser, verdadeiramente, uma necessidade onde o 
fenômeno já está estabelecido. 

 
Assim, finalizando este trabalho, é possível registrar que constatou-se que: 
 
• a prática do reúso, conforme a amostra, independe da efetiva 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de seus 
instrumentos de gestão; 

 
• o motivo evidente para a prática do reúso é a obtenção de resultados 

econômicos;  
 
• muito provavelmente, após a implementação efetiva da outorga dos 

direitos de uso da água e da cobrança pelo uso da água, as indústrias se sentirão 
ainda mais incentivadas à prática do reúso pela própria natureza de tais 
instrumentos (de controle e econômico, respectivamente); 

 
• o reúso de águas deve ser considerado um instrumento adicional de 

gestão de recursos hídricos no sentido de que, apesar de não constar do rol dos 
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instrumentos estabelecidos no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.433/97 (e do artigo 
5º, da Lei Estadual nº 12.984/05), o mesmo vem sendo difundido e 
impulsionado pelos reflexos financeiros associados àqueles instrumentos legais, 
especificamente a outorga e a cobrança pelo uso da água. Desta forma pode-se 
considerar que tal rol seja apenas exemplificativo e não taxativo; 

 
• como instrumento adicional de gestão dos recursos hídrico, a prática do 

reúso de águas possibilita dirimir ou mesmo superar, as dificuldades impostas 
pelo fenômeno da escassez hídricas vez que a mesma, no mínimo: 

 
1 – reduz o consumo de água (controle de demanda) e a água de reúso 

passa a ser considerada um recurso hídrico complementar (controle de oferta), 
para utilização em atividades que necessitam de águas de qualidade diferente 
daquelas enquadradas no padrão de potabilidade; 

 
2 – contribui para a conservação dos recursos hídricos. De um lado, pela 

diminuição das retiradas de águas dos mananciais (controle de quantidade) e, 
de outro lado, pela diminuição das descargas de efluentes nos mananciais 
(controle de qualidade); 

 
3 – contribui para dirimir o secular problema de disposição final de 

efluentes, fazendo com que os mesmos deixem de ser um problema e passem a 
ser um caminho para sua solução. 
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                                                                                                                 APÊNDICE 1 

 
TÓPICO GUIA DAS ENTREVISTAS (Grupo usuários outorgados) 

 
Categoria Teórica – ESCASSEZ DA ÁGUA 

 
1-O senhor poderia me falar um pouco sobre a escassez da água em termos 
internacionais, em termos de Pernambuco e em termos da bacia do rio Jaboatão? 
 
2-O senhor acha que a qualidade da água tem alguma influência na escassez da água? 
 
3-Em sua concepção, o que causa a escassez da água? 
 
4-O que o senhor acha que poderia ser feito para se enfrentar a escassez da água? 
 
5-No seu entender, quem é o responsável pela escassez da água? 
 
6-Quem deve sanear o problema da escassez da água? 
 

 
Categoria Teórica – LEI FEDERAL nº 9.433/97, A LEI DAS ÁGUAS 

 
1-O que o senhor acha que a lei das águas quer dizer com “uso racional da água”? 
 
2-Qual a sua concepção sobre a cobrança pelo uso da água? 
 
3-O senhor acha que a cobrança vai contribuir para o enfrentamento da questão da 
escassez da água? 
 
4-O que o senhor acha que as indústrias farão quando a cobrança pelo uso da água já 
estiver implementada? 
 

Categoria Teórica – REÚSO DE ÁGUAS 
 
1-Qual a sua concepção de reúso de águas? 
 
2-O senhor poderia fazer um paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo uso da 
água? 
 
3-A sua indústria pratica reúso de águas?  
 
4- Quais?  
 
5-Por quais motivos esta indústria pratica o reúso de águas? 
 
6- Quais os motivos de uma indústria não praticar o reúso de águas? 
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                                                                                                                 APÊNDICE 2 

 
 TÓPICO GUIA DAS ENTREVISTAS (Grupo especialistas) 

 
Categoria Teórica – ESCASSEZ DA ÁGUA 

 
1-O senhor poderia me falar um pouco sobre a escassez da água em termos 
internacionais, em termos de Pernambuco e em termos da bacia do rio Jaboatão? 
 
2-O senhor acha que a qualidade da água tem alguma influência na escassez da água? 
 
3-Em sua concepção, o que causa a escassez da água? 
 
4-O que o senhor acha que poderia ser feito para se enfrentar a escassez da água? 
 
5-No seu entender, quem é o responsável pela escassez da água? 
 
6-Quem deve sanear o problema da escassez da água? 
 

 
Categoria Teórica – LEI FEDERAL nº 9.433/97, A LEI DAS ÁGUAS 

 
1-O que o senhor acha que a lei das águas quer dizer com “uso racional da água”? 
 
2-Qual a sua concepção sobre a cobrança pelo uso da água? 
 
3-O senhor acha que a cobrança vai contribuir para o enfrentamento da questão da 
escassez da água? 
 
4-O que o senhor acha que as indústrias farão quando a cobrança pelo uso da água já 
estiver implementada? 

 
Categoria Teórica – REÚSO DE ÁGUAS 

 
1-Qual a sua concepção de reúso de águas? 
 
2-O senhor poderia fazer um paralelo entre o reúso de águas e a cobrança pelo uso da 
água? 
 
3 – O senhor conhece algum exemplo da prática de reúso na bacia? 
 
4- Quais?  
 
5-Quais os motivos de uma indústria praticar o reúso de águas? 
 
6- Quais os motivos de uma indústria não praticar o reúso de águas? 
 


