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INTRODUÇÃO

Como  visto  na  Unidade  1,  a  água  possui  papel  primordial  no  bem-estar  das

populações, no bom desempenho das atividades humanas e na manutenção da qualidade

do meio ambiente. Relembremos que existem usos em que há consumo de água (usos

consuntivos),  como  é  o  caso  das  águas  destinadas  ao  consumo  humano,  irrigação,

industrial e aqueles usos em que não há consumo de água (não consuntivos), como nos

casos das usinas hidrelétricas, na navegação, na pesca e na recreação. Cabe também

lembrar  que as atividades humanas causam pressão sobre a qualidade da água nos

mananciais, principalmente em decorrência do lançamento de esgotos e de outros tipos

de resíduos nos corpos d’água,  no caso dos usos consuntivos,  e  podem criar  outros

impactos importantes mesmo quando não implicam em consumo de água.

Para  melhor  ilustrar  o  que foi  citado no parágrafo  anterior, basta  observar  que

efluentes do abastecimento urbano e industrial, por exemplo, podem provocar poluição

orgânica e bacteriológica e poluição por outras substâncias tóxicas e em alguns casos

elevar a temperatura do corpo hídrico; além disso, a irrigação pode carrear agrotóxicos e

fertilizantes  para  as  reservas  hídricas  superficiais  e  subterrâneas,  pelo  escoamento

superficial e lixiviação. Outro exemplo é a geração de energia elétrica, que a priori não é

poluidora, mas provoca alteração no regime e na qualidade das águas, além do fato de

que a construção de grandes represas, com supressão de grandes áreas de vegetação e

posterior inundação, constitui em considerável impacto ambiental. 

Na  contraposição  dos  impactos  ocasionados  pelo  homem  sobre  os  recursos

hídricos, igualmente cabe lembrar que os diferentes usos da água apresentam diferentes

exigências quanto à qualidade desses recursos. Por exemplo, o abastecimento humano

exige água de boa qualidade e o abastecimento industrial de setores não alimentícios

permite o uso de água de qualidade inferior, enquanto a navegação e a produção de

energia podem ser realizadas com águas menos nobres. 

A gestão dos recursos hídricos tem como desafio equilibrar  a  necessidade dos

usuários e a disponibilidade de água e uma das formas de diminuir a pressão sobre os

recursos hídricos é controlar as demandas. Nesse contexto, o reúso de água possui papel

relevante, uma vez que pode atuar como instrumento para a redução do consumo de

água  (controlando  a  demanda),  além  de  ser  um  recurso  hídrico  complementar
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(RODRIGUES, 2005).

Os sistemas de reúso devem envolver a responsabilidade de diferentes órgãos.

Para que haja uma operação adequada e minimização de conflitos administrativos, alguns

setores públicos devem ser integrados desde a fase de planejamento, tais como o setor

da Agricultura, Recursos Hídricos, Fazenda e Planejamento, Saúde e Obras Públicas e

Companhias de Água e Saneamento (HESPANHOL, 2002).

Condições  nacionais  específicas  devem  ser  levadas  em  consideração;  sendo

assim, outros ministérios e entidades públicas ou privadas, como por exemplo, órgãos de

meio ambiente, de desenvolvimento rural, cooperativas rurais, entre outros, poderão ser

envolvidos nas fases de projeto e operação de esquemas de reúso (HESPANHOL, 2002). 

Sendo o reúso de água na modalidade agrícola e florestal uma das formas de racionalizar

o uso da água, principalmente em regiões em que a escassez hídrica já é pronunciada,

mostra-se  necessário  um  melhor  conhecimento  da  gestão  ambiental  e  de  recursos

hídricos para a efetivação e maior disseminação dessa prática em território brasileiro.

1 DISPOSITIVOS LEGAIS

1.1 Política Nacional de Recursos Hídricos

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi instituída pela Lei n° 9.433 de

8 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das Águas, a qual também implantou o

Sistema Nacional  de Gerenciamento de Recursos Hídricos,  regulamentado pelo inciso

XIX do art. 21 da Constituição Federal. A Lei das Águas incorpora princípios, normas e

padrões de gestão de água já aceitos e praticados em muitos países. 

A PNRH baseia-se em diversos fundamentos, dentre os quais considera a água

como  um  bem  de  domínio  público  e  um  recurso  natural  limitado,  dotado  de  valor

econômico. 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. Considera, ainda, que em situações de escassez, o uso prioritário dos

recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Outro fundamento

muito importante é que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso

múltiplo das águas (BRASIL, 1997a). 
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De acordo com a Lei n° 9.433/97, os objetivos da Política Nacional de Recursos

Hídricos  são:  -  a  utilização  racional  e  integrada  dos  recursos  hídricos,  incluindo  o

transporte  aquaviário,  com vistas  ao desenvolvimento  sustentável;  -  a  prevenção e a

defesa  contra  eventos  hidrológicos  críticos  de  origem natural  ou  decorrentes  do  uso

inadequado dos recursos naturais; - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária

disponibilidade  de  água,  em  padrões  de  qualidade  adequados  aos  respectivos  usos

(BRASIL, 1997a).

Para auxiliar na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, foram criados

diversos instrumentos, tais como os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento de

corpos de água em classes, de acordo com os usos preponderantes da água, a outorga

de direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a). 

Os Planos de Recursos Hídricos têm como objetivo orientar a implementação da

Política Nacional, assim como o gerenciamento dos recursos hídricos (BRASIL, 1997a).

Tais planos são elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País (SANTILLI,

2007). 

Figura 1 – Estrutura de Programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos

Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos, revisão 2010.
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De acordo com a Lei das Águas, o enquadramento dos corpos de água em classes

busca  assegurar  qualidade  compatível  com  os  usos  mais  exigentes  a  que  forem

destinadas, além de diminuir custos de combate à poluição das águas, a partir de ações

preventivas permanentes, em que as classes são definidas por legislação ambiental Outro

instrumento  muito  importante  da  PNRH  é  a  outorga  de  direito  de  uso  dos  recursos

hídricos, que visa garantir o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água, assim

como o eficaz exercício dos direitos de acesso à água (BRASIL, 1997a). A cobrança pelo

uso  é  outro  instrumento  de  suma  importância,  que  tem  como  principais  objetivos

reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu

valor, além de incentivar  a  racionalização do uso e obter  recursos financeiros para o

financiamento  dos  programas  e  intervenções  contemplados  nos  planos  de  recursos

hídricos (BRASIL, 1997a). 

Por  fim,  o  Sistema  de  Informações  sobre  Recursos  Hídricos  trata  da  coleta,

tratamento,  armazenamento  e  recuperação  de  informações  sobre  recursos  hídricos  e

fatores intervenientes em sua gestão. O sistema funciona de forma descentralizada e o

acesso aos dados e informações é garantido a toda a sociedade (BRASIL, 1997a). 

Fazem parte  do  Sistema Nacional  de  Gerenciamento  de Recursos  Hídricos  os

seguintes membros: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de

Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês

de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal cujas

competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos e as Agências de Água

(BRASIL, 1997a).
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Figura 2 – Relação do Plano de Recursos Hídricos com Demais Instrumentos

Fonte:  Disponível  em:  <  http://www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/Apresentacao_GAPB_marcelo_

cosa_12-05-09.pdf

Com o advento da Lei nº 9.433/97, um novo enfoque passou a ser dado à questão

hídrica. A legislação sobre recursos hídricos trata de aspectos como a racionalização do

uso da  água e  estabelece princípios  e  instrumentos  para  sua  utilização.  No  entanto,

houve pouca preocupação legislativa quanto à fixação de princípios e critérios para a

reutilização da água no Brasil (BERNARDI, 2003).

Segundo Hespanhol (2002), a Agenda 21 deu importância especial ao reúso, tendo

recomendado  aos  países  participantes  da  ECO-92  a  adoção  de  políticas  de  gestão

dirigidas  ao  uso  e  reciclagem de  efluentes,  promovendo  assim,  a  integração  entre  a

proteção de saúde pública de grupos de risco com práticas ambientais adequadas.

De acordo com Almeida (2011),  a Lei  nº 9.433/97 oferece fundamentação legal

para a racionalização do uso da água, além de requisitos jurídicos para o reúso como

alternativa para a preservação ambiental. Como já dito anteriormente, um dos objetivos

da  Lei  é  a  utilização  racional  e  integrada  dos  recursos  hídricos,  visando  ao

desenvolvimento  sustentável.  Também define  como conteúdo  dos  planos  de  recursos

hídricos,  o  aumento  da  quantidade  e  melhoria  da  qualidade  dos  recursos  hídricos

8

http://www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/Apresentacao_GAPB_marcelo


disponíveis e as metas de racionalização de uso (ALMEIDA, 2011).

O reúso de água, em conformidade com os objetivos preconizados pela PNRH, é

uma alternativa de utilização racional dos recursos hídricos. De acordo com Hespanhol

(1999), o planejamento, a implantação e a operação correta do reúso trazem uma série de

melhorias e fazem dele uma alternativa racional, uma vez que promove a redução da

demanda  de  água  potável,  reduzindo  a  pressão  sobre  os  mananciais;  possibilita  a

utilização dos recursos hídricos em padrões de qualidade adequados aos respectivos

usos, preservando o uso de água potável para o fim mais nobre (abastecimento humano);

promove a redução da quantidade de esgotos domésticos a serem coletados e tratados,

permitindo a redução dos custos associados a estes serviços; permite a preservação do

solo, com acúmulo de húmus e aumento da resistência à erosão; possibilita o aumento da

produção de alimentos (irrigação agrícola), elevando os níveis de saúde, qualidade de

vida e de condições sociais.

Devido à criação da Lei das Águas, a legislação hídrica brasileira passou a ser

considerada como uma das mais modernas quanto ao planejamento do uso dos recursos

hídricos.  A  Lei  também  ganhou  destaque  em  função  do  grande  envolvimento  da

sociedade civil na gestão das águas, tendo sido criadas dezenas de entidades no país,

como os Comitês de Bacia Hidrográfica (ALMEIDA, 2011).

Segundo Paschoalato et al. (2004), a Lei das Águas abriu oportunidades para a

prática do reúso no Brasil como uma forma de utilização racional da água e preservação

do ambiente. Essa prática, quando aplicada de maneira adequada ao adotar tecnologias

específicas  e  confiáveis,  pode  auxiliar  significativamente  na  redução  dos  problemas

relacionados à escassez de água.

1.2 Política Nacional do Meio Ambiente

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi instituída pela Lei no 6.938 de 31

de agosto de 1981 e, de acordo com o art.  2°,  tem como objetivos a preservação, a

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental favorável à vida, com vistas a assegurar

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à

proteção da vida (BRASIL, 1981). 

Para  atingir  seus  objetivos,  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  atende  aos

princípios do equilíbrio ecológico; da racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e
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do ar; do planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; da proteção dos

ecossistemas;  do  controle  e  zoneamento  das  atividades  potencial  ou  efetivamente

poluidoras; do acompanhamento do estado da qualidade ambiental; da recuperação de

áreas  degradadas;  da  proteção  de  áreas  ameaçadas  de  degradação  e  da  educação

ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1981).

Visando  orientar  a  ação  dos  governos  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios,  no que se relaciona à preservação ambiental,  as diretrizes da PNMA são

formuladas em normas e planos. Os órgãos e entidades das três esferas do governo, em

conjunto  com  as  fundações  instituídas  pelo  Poder  Público,  são  responsáveis  pela

proteção e melhoria da qualidade ambiental. Juntos, fazem parte do Sistema Nacional do

Meio Ambiente (SISNAMA), que é formado pelo Conselho de Governo (órgão superior);

Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  CONAMA (órgão  consultivo  e  deliberativo);

Ministério do Meio Ambiente (órgão central); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (órgão executor); órgãos seccionais (órgãos dos

estados responsáveis pelo controle e fiscalização dentro de sua área de atuação); órgãos

locais  (órgãos municipais responsáveis pelo controle e fiscalização em sua jurisdição)

(BRASIL, 1981).

Assim como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional do Meio

Ambiente também possui diversos instrumentos, a saber: estabelecimento de padrões de

qualidade ambiental;  zoneamento ambiental;  criação de espaços territoriais  protegidos

pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, como áreas de proteção ambiental, de

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; avaliação de impactos ambientais;

licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; o Sistema

Nacional de Informações sobre o meio ambiente; Cadastro Técnico Federal de Atividades

e  Instrumentos  de  Defesa  Ambiental;  Cadastro  Técnico  Federal  de  atividades

potencialmente  poluidoras  e/ou  utilizadoras  dos  recursos  ambientais;  as  penalidades

disciplinares  ou  compensatórias  ao  não  cumprimento  das  medidas  necessárias  à

preservação ou correção da degradação ambiental; instituição do Relatório de Qualidade

do Meio Ambiente;  incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou

absorção de tecnologia,  voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  garantia da

prestação de informações relativas ao meio ambiente (BRASIL, 1981).

Dentre  os  princípios  da  PNMA,  pode-se  citar  como  norteadores  das  ações
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governamentais para o meio ambiente os incentivos ao estudo e pesquisa de tecnologias

orientadas  para  o  uso  racional  e  a  proteção  dos  recursos  ambientais,  além  da

racionalização do uso da água (ALMEIDA, 2011). Dentre seus objetivos, destacam-se o

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de

recursos ambientais e a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à

sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do

equilíbrio ecológico propício à vida (BRASIL, 1981).

Ao se analisar os princípios e diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente e da

Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  percebe-se  que  em ambas  as  legislações  é

ressaltada a busca de formas de racionalização do uso da água, o que permite assim

considerá-las como precedentes para a definição de uma legislação que trate do reúso,

alternativa de uso racional da água para diversos fins, incluindo o agrícola, de forma mais

específica.

Atualmente  está  em  análise  na  Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Lei  n o

5.182/13, que visa regular o transporte, o armazenamento e a aplicação de vinhaça pela

atividade sucroalcooleira.  Conforme estudado na unidade anterior, vinhaça é o líquido

resultante da fermentação do caldo de cana-de-açúcar e que, para produção de cada litro

de álcool são gerados aproximadamente 13 litros de vinhaça. Esse produto vem sendo

atualmente utilizado como fertilizante nas próprias plantações de cana, uma vez que o

descarte  da  vinhaça  diretamente  em cursos  d’água  foi  proibido  em 1970  (AGÊNCIA

CÂMARA, 2013).

De acordo com a proposta do Projeto de Lei no 5.182/13, as indústrias do setor

sucroalcooleiro  deverão  implantar  um  sistema  de  monitoramento  do  produto  com  o

objetivo de evitar problemas ambientais. Essa proposta define que os reservatórios em

que a vinhaça é armazenada deverão ser impermeabilizados, assim como os canais de

transporte  do  líquido  até  as  plantações;  além  disso,  devem  ter  capacidade  de

armazenamento para no mínimo o volume máximo produzido em um dia na destilaria e

deve haver manutenção da borda livre de segurança. O projeto proíbe a aplicação desse

líquido em áreas de preservação permanente,  reserva legal  ou unidades de proteção

integral. A utilização da vinhaça deve ocorrer a uma distância mínima de mil metros de

núcleos populares de proteção de poços, assim como do domínio de rodovias e ferrovias. 

O texto  ainda determina que apenas seja permitida a utilização da vinhaça na
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quantidade mínima necessária. Para determinar esse volume, o produtor deverá realizar

análise do solo antes do início da safra. A proposta define ainda os parâmetros a serem

medidos na análise do produto a ser utilizado (AGÊNCIA CÂMARA, 2013).

Diante  da  necessidade  de  implementação  do  reúso  de  água  estão  sendo

realizados esforços para elaboração de projetos de lei nos estados. Estados e municípios

como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Matão, Londrina, entre outros, já desenvolvem

ações de reúso de águas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

(SABESP) desenvolve, nas principais estações de tratamento do estado, dispositivos de

reúso em que a água é tratada e comercializada para prefeituras e indústrias. A economia

obtida com esse procedimento é expressiva, pois, para cada litro de reúso, um litro de

água potável deixa de ser usado e é disponibilizado à população.

2 DISPOSITIVOS INFRALEGAIS

2.1 Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e de Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs)

De acordo com a Resolução nº  54 de 28 de novembro de 2005,  do Conselho

Nacional  de  Recursos  Hídricos,  o  reúso  de  água  é  uma  prática  de  racionalização  e

conservação de recursos hídricos, segundo princípios estabelecidos na Agenda 21. Essa

prática reduz a descarga de poluentes em corpos receptores, conservando os recursos

hídricos para o abastecimento público e outros usos mais exigentes. Além disso, também

reduz os custos associados à poluição e contribui para a proteção do meio ambiente e da

saúde pública (BRASIL, 2005). 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução nº 121 de 16

de dezembro de 2010, estabelece diretrizes e critérios para a prática de reúso direto não

potável de água na modalidade agrícola e florestal, definida na Resolução CNRH nº 54,

de 28 de novembro de 2005: “Art. 5º - A aplicação de água de reúso para fins agrícolas e

florestais não pode apresentar riscos ou causar danos ambientais e à saúde pública.”

De acordo com o texto da lei, a aplicação de água de reúso para fins agrícolas e

florestais não pode apresentar riscos ou danos ambientais e à saúde pública. Além disso,

o  produtor  da  água  de  reúso  é  responsável  pelas  informações  constantes  da

caracterização  e  monitoramento  da  qualidade  dessa  água.  Dessa  forma,  qualquer
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acidente ou impacto oriundo da aplicação da água de reúso que possa comprometer

demais usos da água no entorno da área afetada, deverá ser informado ao órgão ou

entidade competente e ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, seja pelo produtor,

pelo distribuidor e/ou pelo usuário da água de reúso (BRASIL, 2010).

As Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, incluindo a Resolução

nº 121 de dezembro de 2010, podem ser acessadas na íntegra no link a seguir:

http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14

Na  esfera  estadual,  foram  instituídos  os  Conselhos  Estaduais  de  Recursos

Hídricos, cujas atribuições são analisar as propostas de estudos e projetos sobre o uso,

preservação e recuperação de recursos hídricos; propor diretrizes para o plano estadual

de utilização de recursos hídricos; propor normas para o uso, preservação e recuperação

dos recursos hídricos; compatibilizar a política estadual com a política federal de utilização

dos recursos hídricos e estabelecer  normas para  a institucionalização de Comitês de

Bacias Hidrográficas (SANTA CATARINA, 1985).

Ainda que a competência para legislar sobre recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição sejam concorrentes entre a União, Estados e Distrito

Federal,  são  encontradas  poucas  iniciativas  substanciais,  a  nível  estadual,  de

normatização da prática do reúso de água residuária para utilização em meios agrícolas e

florestais. 

Um dos exemplos a nível estadual é a Resolução CONERH nº 75 de 29 de julho de

2010, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, que estabelece

procedimentos  para  disciplinar  a  prática  de  reúso  direto  não  potável  de  água  na

modalidade  agrícola  e  florestal.  Nesse  caso,  a  caracterização  e  o  monitoramento

periódico da água de reúso deverão ser realizados conforme critérios definidos pelo órgão

competente, levando-se em conta aspectos básicos, como a natureza da água de reúso,

a  tipologia  do  processo  de  tratamento,  o  porte  das  instalações  e  vazão  tratada,  a

variabilidade dos insumos e  as  variações nos fluxos envolvidos (BAHIA,  2010).  Além

disso, um dos artigos dessa resolução deixa clara a responsabilidade do produtor da água

de reúso sobre as informações constantes de sua caracterização e monitoramento.

Já a Deliberação CRH nº 156 de 11 de dezembro de 2013, do Conselho Estadual
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de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, apesar de não estar relacionada a fins

agrícolas e florestais, também foi criada com o objetivo de estabelecer diretrizes para o

reúso direto de água não potável. Nesse contexto, é importante salientar a criação de

mais legislações que orientem e regulamentem o reúso de água no Brasil (AGÊNCIA DAS

BACIAS PCJ, 2013).

2.2 Resoluções do CONAMA e de Conselhos Estaduais de Meio Ambiente

É importante salientar que alguns dispositivos legais citados neste texto não tratam

especificamente  do  tema  do  reúso  de  água,  entretanto,  devem  ser  observados  no

desenvolvimento  desta  prática.  Um  grande  exemplo  é  a  Resolução  nº  357/2005,  do

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que trata da classificação dos corpos

de água e diretrizes para o seu enquadramento, além de estabelecer as condições e

padrões  de  lançamento  de  efluentes.  As  classes  de  corpos  de  água  existentes  em

território  brasileiro  são  classificadas  em águas  doces,  salobras  e  salinas,  segundo  a

qualidade requerida para os seus usos preponderantes,  em 13 classes de qualidade,

sendo cinco classes para  água doce,  quatro para água salobra  e quatro para  águas

salinas (BRASIL, 2005).

Os usos a serem analisados e que estão previstos nas classes de enquadramento

são:  abastecimento  para  consumo  humano;  preservação  do  equilíbrio  natural  das

comunidades  aquáticas;  preservação  dos  ambientes  aquáticos  em  Unidades  de

Conservação (UCs) de proteção integral; proteção das comunidades aquáticas, inclusive

em terras indígenas; recreação de contato primário ou secundário; irrigação: hortaliças,

plantas  frutíferas,  culturas  arbóreas,  cerealíferas,  forrageiras;  aquicultura  e  pesca;

dessedentação de animais; navegação; harmonia paisagística e outros como mineração,

industrial e produção de hidroeletricidade (BRASIL, 2005). Na figura abaixo podemos ter

uma ideia dos diversos usos e os requisitos de qualidade da água.
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Figura 3 – Usos da Água e Seus Requisitos de Qualidade

Fonte:  Disponível  em:  <  http://www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/

Apresentacao_GAPB_marcelo_costa _12-05-09.pdf

A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece padrões de enquadramento aos

diversos usos, variando com o nível de exigência da qualidade da água conforme a Figura

4.

Figura 4 – Classes de Enquadramento e Respectivos Usos e Qualidade da Água

Fonte: Programa Nacional de Qualidade das Águas, 2009
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No âmbito das águas subterrâneas, a Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril

de 2008 dispõe sobre a classificação e as diretrizes ambientais para o enquadramento,

prevenção  e  controle  da  poluição  das  águas  subterrâneas  e  dá  outras  providências

(BRASIL, 2008).

Já  a  Resolução  CONAMA nº  430,  de  13  de  maio  de  2011,  dispõe  sobre  as

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº

357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Essa resolução, em seu

parágrafo  único,  determina que o lançamento  indireto  de  efluentes  no corpo receptor

deverá  observar  o  disposto  nesta  Resolução  quando  verificada  a  inexistência  de

legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como

diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário (BRASIL,

2011).

A Resolução CONAMA nº 357/05 está compatibilizada com a Política e o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e seus conceitos e padrões relativos à

gestão da qualidade das águas. Já a Resolução CONAMA nº 430/11 foi elaborada para o

detalhamento e atualização dos parâmetros de lançamento de efluentes para substâncias

inorgânicas  e  orgânicas,  conforme  previsto  na  legislação,  tendo  como  premissa  o

acompanhamento das condições estabelecidas pela evolução tecnológica ocorrida nos

tratamentos,  com  ênfase  ao  estabelecimento  de  novas  condições  e  padrões  de

lançamento para o setor de saneamento, compatibilizando a política de saneamento do

governo e as tecnologias utilizadas no país para esse fim com as diretrizes da legislação

ambiental vigente.  

A Resolução CONAMA nº  430/11 apresenta-se  como um avanço da legislação

ambiental  ao  considerar  as  peculiaridades  do  setor  de  saneamento  e  ao  incluir

orientações para a análise da capacidade de suporte do corpo de água receptor para

recebimento dos efluentes, bem como com o detalhamento do processo de avaliação da

ecotoxicidade dos efluentes e das ações de gestão necessárias ao seu controle. 

A  Resolução  CONAMA  nº  420,  de  28  de  dezembro  de  2009,  alterada  pela

Resolução CONAMA nº 460, de 30 de dezembro de 2013, diz respeito aos critérios e aos

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas,

assim como estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas

por tais substâncias devido às atividades antrópicas (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013).
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Quanto às resoluções de Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, temos alguns

exemplos importantes.  Um é a Resolução CONSEMA nº 128/2006,  do Estado do Rio

Grande do Sul, que dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos

para fontes de emissão que lançam efluentes em águas superficiais no Estado do Rio

Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2006). 

Outra resolução é a CEMA nº 081/2010, do Estado do Paraná, que dispõe sobre

critérios e padrões de ecotoxicidade para o controle de Efluentes Líquidos lançados em

águas superficiais neste Estado (PARANÁ, 2010).

Para o Estado de Minas Gerais existe a Deliberação Normativa nº 164, de 30 de

março de 2011, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM - que estabelece

normas complementares  para  usinas de açúcar  e  destilarias  de  álcool,  referentes  ao

armazenamento e aplicação de vinhaça e águas residuárias no solo agrícola  (MINAS

GERAIS, 2011). 

Todas as resoluções e deliberações supracitadas são importantes, uma vez que

aplicam  o  princípio  da  prevenção  e  têm  como  objetivo  controlar  o  lançamento  de

poluentes  no ambiente,  ao  proibir  níveis  nocivos ou perigosos  aos  seres  humanos  e

outras formas de vida (BRASIL, 2005). 

Destaca-se  o  caso  específico  da  DN  COPAM  nº  164/2011,  que  foi  elaborada

considerando o alto potencial poluidor da vinhaça gerada pelas destilarias de álcool, o que

não permite o seu lançamento direto em corpos de água sem o devido tratamento. Tal

deliberação considerou também, dentre outros aspectos, que a aplicação da vinhaça no

solo agrícola,  sem critérios adequados e em altas taxas,  pode levar à alterações das

condições naturais  da fertilidade do solo  e  a problemas de salinização,  e  ainda criar

condições de anaerobiose e risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas

(MINAS GERAIS, 2011).

Apesar  das  legislações  supracitadas,  verifica-se  que  ainda  é  incipiente  a

quantidade de legislações que visam regulamentar especificamente o reúso de água para

fins agrícolas e florestais. Tal carência de regulamentações pode trazer consequências,

como altos riscos de contaminação do meio ambiente (caso a água não seja tratada

corretamente),  práticas  inadequadas  (devido  à  carência  de  informação dos usuários),

riscos à saúde pública e dificuldade de autorização dos órgãos ambientais (CUNHA et al.,

2011). Assim, cabe salientar que essa prática requer maior atenção por parte do governo
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e dos órgãos ambientais,  uma vez que deve ser  regulamentada para que haja maior

controle sobre a qualidade e a destinação das águas de reúso.

2.3 Normas Técnicas

No Brasil não existem normas e padrões técnicos específicos para regulamentar e

direcionar em nível nacional o reúso de águas residuárias e isso, provavelmente, se deve

à falta de tradição quanto à aplicação dessa prática.  

Em 1997,  a  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT)  lançou  a  NBR

13.969,  que  trata  sobre  providências  e  cuidados,  assim  como  fornece  instruções  a

respeito  do  esgoto  de  origem doméstica.  Tal  norma foi  elaborada  com o  objetivo  de

oferecer alternativas técnicas mais viáveis para proceder ao tratamento complementar e

disposição final do efluente de usuários do sistema local de tratamento de esgotos, que

possuem tanque séptico como unidade preliminar. Sendo assim, a norma veio como uma

alternativa paralela ao sistema convencional de saneamento, visando contribuir para a

evolução do saneamento básico e proteção ao meio ambiente. A Norma também cita que

este esgoto pode ser reutilizado para fins em que não seja exigido o uso de água potável,

desde  que  este  seja  sanitariamente  seguro,  como por  exemplo,  lavagem de  pisos  e

veículos, descarga de vasos sanitários e irrigação de jardins (ABNT, 1997).

Outras Normas Técnicas em nível estadual também estabelecem diretrizes para a

correta reutilização de efluentes, a exemplo da Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo (CETESB), que publicou a Norma CETESB P4.231, de dezembro de 2006, com o

objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte e

aplicação  da  vinhaça  gerada  pela  atividade  sucroalcooleira  no  processamento  de

cana-de-açúcar, no solo do Estado de São Paulo. Para o estabelecimento dessa norma,

considerou-se  a  necessidade  de  disciplinar  os  procedimentos,  a  fim  de  se  evitar  a

ocorrência de poluição (CETESB, 2006).

Já a Norma CETESB P04.002, de maio de 2010, tem como objetivo estabelecer os

critérios e procedimentos para armazenamento, transporte e aplicação, em solo agrícola,

de efluentes líquidos e lodos fluidos gerados pela atividade de processamento de frutas

cítricas no Estado de São Paulo, de forma a minimizar o risco de poluição do solo e das

águas superficiais e subterrâneas (CETESB, 2010).
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3 ARCABOUÇO INSTITUCIONAL

A Lei 9.433/1997, em seu artigo 32, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de

Recursos Hídricos – SINGREH, com a finalidade de coordenar a gestão integrada das

águas; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso,

a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; e promover a cobrança pelo uso de

recursos hídricos. 

Nesse contexto, várias entidades promovem a gestão em conjunto, tendo em vista

ser uma gestão descentralizada e participativa. Os principais atores do sistema são o

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, a Agência Nacional de Águas – ANA,

órgãos gestores estaduais, conselhos estaduais, comitês de bacia hidrográfica e agências

de água (BRASIL, 1997a).

3.1 Órgãos e entidades de gestão de recursos hídricos

O  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  –  CNRH  é  o  órgão  superior  da

hierarquia administrativa da gestão de águas, responsável  pelas grandes questões do

setor e pela resolução de contendas maiores. É um órgão consultivo e deliberativo criado

pela  Lei  n°  9.433/97,  com a  função  de  atuar  na  formulação  da  Política  Nacional  de

Recursos Hídricos, que teve sua regulamentação em 1998 por meio do Decreto n° 2.612. 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU/MMA atua como

secretaria  executiva  do  CNRH.  Compete  ao  CNRH  promover  a  articulação  dos

planejamentos  nacional,  estadual  e  dos  setores  usuários  elaborados  pelas  entidades

integrantes do sistema nacional. Esse órgão também é responsável por arbitrar em última

instância administrativa os conflitos existentes entre os Conselhos Estaduais de Recursos

Hídricos (BRASIL, 1997a).

A Agência Nacional de Águas – ANA é uma autarquia federal sob regime especial,

que foi criada pela Lei 9.984/2000. A ANA possui atribuições de outorgar e fiscalizar os

usos das águas sob o domínio da União, além de implementar a Política Nacional de

Recursos Hídricos e coordenar o SINGREH. A Agência Nacional de Águas tem o papel de

articular  com  comitês  de  bacia  hidrográfica  questões  como  a  cobrança  pelo  uso  de

recursos hídricos. Além disso, a ANA também atua no planejamento de ações voltadas

para a prevenção ou minimização de efeitos de secas e inundações, elabora estudos para
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auxiliar  na  aplicação  de  recursos  financeiros  da  União  em  obras  e  serviços  de

regularização de cursos d’água, alocação e distribuição de água e controle da poluição

hídrica,  e  procura  estar  sempre  alinhada  aos  planos  de  recursos  hídricos  aprovados

(MMA, 2006).

Os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos são órgãos deliberativos instituídos

por cada Estado da federação,  que têm a função de formular a Política de Recursos

Hídricos no âmbito do Estado. Esse órgão delibera também sobre o Plano Estadual de

Recursos  Hídricos  e  normas  relativas  à  outorga  e  cobrança  pelo  uso  dos  recursos

hídricos e outros instrumentos de gestão, além da aprovação da instituição de comitês em

rios de seu domínio.

A bacia  hidrográfica,  como já  se  sabe,  é  a  unidade para  a  implementação  da

Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atividade de gestão desses recursos. De

acordo com Garcez e Alvarez (1988) entende-se por bacia hidrográfica: 

Conjunto de áreas com declividade no sentido de determinada seção transversal de um

curso de água, medidas as áreas em projeção horizontal. Sinônimos: bacia de captação,

bacia imbrífera, bacia coletora, bacia de drenagem superficial, bacia hidrológica, bacia de

contribuição. 

Os mesmos autores ainda conceituam bacia hidrográfica como sendo uma área

definida e fechada topograficamente num ponto do curso de água, de forma que toda a

vazão afluente possa ser medida ou descarregada por intermédio desse ponto (GARCEZ

E ALVAREZ, 1988).

Para Pinto et al. (1976) “bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção

de um curso de água é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela

superfície do solo, atinge a seção considerada.”

Tendo a bacia hidrográfica como a unidade de gestão, tornou-se indispensável a

criação de um órgão de gestão local. Nesse sentido, foram criados os Comitês de Bacias

Hidrográficas - CBHs. Os comitês são formados por colegiados locais cujas atribuições

devem ser exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição. Para que se exerça a gestão

descentralizada e participativa,  o colegiado é composto por  vários segmentos sociais:

setores  econômicos,  entes  federativos  envolvidos,  comunidades  e  organizações  civis,

poder público e usuários diversos.  A principal  finalidade de se obter um colegiado no
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comitê é garantir a participação de representantes de todos os interessados e promover o

debate democrático necessário ao gerenciamento participativo e descentralizado. 

Os comitês, além de serem ambientes de debate sobre as questões relacionadas

aos recursos hídricos, atuam na articulação das entidades intervenientes, arbitram em

primeira instância administrativa sobre os conflitos da água, aprovam o plano de recursos

hídricos da bacia, propõem aos Conselhos de Recursos Hídricos Federal e Estaduais as

acumulações e  derivações,  as  captações e  os  lançamentos de pouca expressão.  Os

CBHs estabelecem ainda os mecanismos de cobrança pelo uso da água,  bem como

sugerem valores de cobrança, além de estabelecer critérios e promover o rateio de custos

das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo (MMA, 2006). 

Segundo a Resolução CNRH n° 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece

modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de

água, os Comitês de Bacia deverão considerar a criação de incentivos para a prática de

reúso e integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a prática de reúso

com  as  ações  de  saneamento  ambiental  e  de  uso  e  ocupação  do  solo  na  bacia

hidrográfica (BRASIL, 2005).
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Figura 5 – Comitês de Bacias Hidrográficas e a Cobrança em Rios Estaduais

Fonte: ANA, 2012

Outra entidade de gestão das águas é a Agência de Água, que exerce a função de

secretaria executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica, contendo inclusive a mesma área

de atuação. A criação de uma Agência de Água está condicionada à pré-existência do

respectivo CBH e à viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos

hídricos. Para a criação de uma Agência de Água, um ou mais CBHs deverão proceder

com a solicitação e posteriormente será analisada e autorizada pelo Conselho Nacional

de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais (BRASIL, 1997a). 

As Agências de Água, dentro de seus territórios de atuação, têm como atribuição
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legal gerir o sistema de informações sobre os recursos hídricos, manter atualizados os

cadastros de uso e o balanço da disponibilidade hídrica, promover os estudos necessários

para  a  gestão  das  águas,  elaborar  e  atualizar  o  Plano  de  Recursos  Hídricos  a  ser

analisado  e  aprovado  pelo  CBH,  propor  aos  conselhos  federal  e  estadual  o

enquadramento dos corpos de água em classes, conforme o uso a ser submetido e ainda

propor ao CBH o rateio dos custos das obras de uso múltiplo de água (BRASIL, 1997a).

3.2 Órgãos e entidades de gestão ambiental

O Conselho de Governo é o órgão superior, que atua assessorando o Presidente

da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o

meio ambiente e os recursos ambientais (BRASIL, 1981). 

Outro órgão de gestão é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão

consultivo  e  deliberativo,  cuja  competência  é  estabelecer  normas  e  critérios  para  o

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos

Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA estabelece ainda normas e padrões

nacionais  de  controle  à  poluição  por  veículos,  aeronaves  e  embarcações,  além  de

estabelecer critérios e padrões relativos à manutenção da qualidade do meio ambiente

com vistas ao uso racional dos recursos naturais (BRASIL, 1981).

O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central, e cabe a ele a função de formular,

planejar,  coordenar,  supervisionar  e  controlar  a  política  nacional  e  as  diretrizes

governamentais para o meio ambiente.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA é outro

órgão de gestão ambiental na esfera federal. Esse órgão atua executando as diretrizes

governamentais  fixadas  para  o  meio  ambiente,  de  acordo  com  as  suas  respectivas

competências (BRASIL, 1981).

Na esfera de gestão estadual  existem os órgãos seccionais,  responsáveis pela

execução de programas e projetos, pelo controle e fiscalização de atividades capazes de

provocar  a  degradação ambiental  dentro  de sua área de atuação.  Nos estados pode

haver  as  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  os  Conselhos  de  Políticas

Ambientais.  Esses  Conselhos  geralmente  são  órgãos  normativos,  consultivos,

deliberativos  e  atuam  de  forma  colegiada,  tendo  por  finalidade  deliberar  sobre  as

diretrizes, políticas, normas, técnicas e padrões para a preservação do meio ambiente e
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dos recursos naturais. O sistema colegiado permite o gerenciamento participativo tal qual

ocorre no sistema de gestão das águas.

Por fim existem os órgãos locais,  que são órgãos municipais responsáveis pelo

controle e fiscalização em sua jurisdição.

Em resumo, é competência comum à União, Estados, Municípios e Distrito Federal

promover ações que assegurem a prática adequada do reúso agrícola. Com relação à

competência  legislativa,  de  normatização  da  prática  do  reúso  de  água,  a  União,  os

Estados e o Distrito Federal devem legislar concorrentemente sobre o reúso, uma vez que

o  desenvolvimento  dessa  prática  de  maneira  equivocada  pode  impactar  direta  ou

indiretamente o meio ambiente, enquanto caberá aos municípios suplementar a legislação

Federal  ou  Estadual.  Além disso,  a  competência  municipal  em legislar  sobre  o  tema

decorre do disposto nos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal, uma vez que a

prática do reúso possui influência local, ainda que o meio ambiente seja um bem difuso e

que não haja limites territoriais definidos para os impactos ambientais (TIMÓTEO, 2012). 

No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Código Estadual de Meio Ambiente - Lei

Estadual n° 11.520 de 03 de agosto de 2000, estabelece em seu artigo 69 que "caberá

aos  municípios  o  licenciamento  ambiental  dos  empreendimentos  e  atividades

consideradas como de impacto local, bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo

Estado por instrumento legal ou Convênio" (RIO GRANDE DO SUL, 2000).

4 ASPECTOS DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL E DE 
RECURSOS HÍDRICOS

A gestão ambiental e a gestão das águas são atividades inter-relacionadas. Dessa

forma, os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e ao

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) devem propor os

instrumentos regulatórios e de incentivos para as modalidades de reúso permitidas pelas

atuais legislações.

A prática  da  gestão  ambiental  induz  à  utilização  de  ferramentas  que  visam  à

redução, reutilização e reaproveitamento de matérias primas e de recursos cada vez mais

escassos. A água é tida como um bem comum e necessário à vida na terra, é um recurso

natural finito e, apesar de haver um sistema de gestão especial para esses recursos, não

há como dissociá-lo da gestão ambiental, pois os princípios da gestão da água vêm ao
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encontro dos princípios da gestão ambiental. 

A Lei das Águas n° 9.433/1997, em seu inciso I, art. 2°, “assegura à atual e às

futuras  gerações  necessária  disponibilidade  de  água,  em  padrões  de  qualidade

adequados aos respectivos usos.” (BRASIL, 1997a). O objetivo expresso nesta lei nos

remete ao princípio da sustentabilidade, que é um dos pilares da gestão ambiental. Para

atingir o objetivo expresso na lei das águas, tal qual a gestão ambiental, os gestores e

usuários de água têm se utilizado de ferramentas como os 3 R’s (redução, reutilização e

reaproveitamento).  Nesse  contexto,  o  reúso  da  água  tem  se  destacado  nos

empreendimentos como ferramenta de gestão e a água de reúso já começa a ser vista

como um recurso hídrico. 

A Lei das Águas criou a outorga como um dos instrumentos com a finalidade de se

atingir os objetivos propostos pela PNRH. A outorga consiste em uma autorização por

tempo pré-determinado para o uso de um recurso hídrico e deverá ser emitida tanto para

a captação das águas como para o lançamento de efluentes. No entanto, em relação ao

reúso  de  água,  cria-se  uma  dúvida  sobre  a  necessidade  da  revisão  das  outorgas  e

cobranças já existentes ou da criação de novas outorgas (RODRIGUES, 2005). 

A  prática  de  reúso  é  de  grande  importância  no  que  se  refere  à  questão  da

preservação do meio ambiente, na medida em que reduz a pressão sobre os recursos,

tanto do ponto de vista da captação, como do ponto de vista da disposição final dos seus

subprodutos. Porém, no âmbito de uma bacia hidrográfica, tal prática pode ser causadora

de conflitos  de  direitos  dos usuários,  caso as  questões ligadas à  outorga não sejam

efetivamente administradas e contempladas na legislação (LEITE, 2003).

4.1 O Plano Nacional de Recursos Hídricos

O  Plano  Nacional  de  Recursos  Hídricos  é  um  instrumento  de  gestão  que  foi

aprovado, em 2006, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para fundamentar e

orientar  a  implementação  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  a  atuação  do

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH.

A Resolução CNRH n° 58 de 2006, que aprova o PNRH, estabelece que a cada

quatro anos seja feita a sua revisão, com o objetivo de orientar os Planos Plurianuais

Federal, Estaduais e Distrital e seus respectivos orçamentos anuais. Em 2010 teve início

a primeira revisão do PNRH, que contou com um processo de consulta aos integrantes do
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Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH nas 12 regiões

hidrográficas  brasileiras,  resultando  na  atualização  e  foco  do  Volume IV  do  PNRH –

Programas Nacionais e Metas (BRASIL, 2006).

Assim, foram definidas 54 linhas prioritárias que definiram as 22 prioridades do

Plano Nacional para os próximos anos. A “Ampliação da oferta, da gestão da oferta, da

racionalização e do reúso de água prioritariamente na região do Semiárido e demais

áreas com escassez hídrica” ficou como linha prioritária 23.

4.2 Licenciamento ambiental

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 descreve que todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e essencial à

sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de

defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Nesse sentido,

para garantir esse direito de modo efetivo é necessário promover práticas que visem o

desenvolvimento sustentável, amenizando os processos de degradação ambiental.

O  desenvolvimento  sustentável  abarca  não  somente  o  campo  ambiental,  mas

também o social e o econômico. Como ferramentas que, se bem aplicadas, garantem a

aplicação da sustentabilidade,  tem-se o planejamento e a gestão ambiental  em áreas

urbanas, instrumentos esses que se tornam um verdadeiro desafio diante das relações

que marcam o desenvolvimento urbano, ou seja, os aspectos econômicos e sociais da

propriedade privada versus os aspectos ambientais baseados na dominalidade coletiva.

Para alcançar tal sustentabilidade é preciso agir sobre o impacto ambiental, que é

descrito pela Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio

Ambiente (CONAMA) como sendo (BRASIL, 1986):

[...]  qualquer  alteração das propriedades físicas,  químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades

humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

26



V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986, Art.1º).

Muitos desses impactos são originários da ocupação humana, pois, de acordo com

Tomanik (2008), ao se instalar na cidade, o homem promove modificações em seu sítio

original, o que pode afetar a vegetação existente, a topografia, o escoamento superficial

das  águas,  a  paisagem natural,  dentre  outros  elementos.  Esses  impactos  podem ter

efeitos positivos ou negativos sobre o meio ambiente, seja esse natural ou urbano, sendo

que a postura ideal é que sejam potencializadas as implicações positivas e minimizadas

as negativas.

Nesse  sentido,  ao  intervir  no  meio,  devem  ser  realizados  estudos  sobre  os

possíveis  impactos  ambientais  a  serem  causados.  Esses  estudos  compreendem  a

caracterização e compreensão geral sobre a área a ser alterada, devem se pautar na

interdisciplinaridade, de modo a buscar saídas viáveis ao empreendedor e a manutenção

do empreendimento, além da conservação dos aspectos ambientais e sociais. 

Esses estudos compõem o processo de licenciamento ambiental,  procedimento

pelo qual a administração pública, por meio de órgão ambiental competente, efetua a

análise de projetos apresentados para determinado empreendimento e, considerando as

disposições  legais  e  regulamentares  aplicáveis  e  sua  interdependência  com  o  meio

ambiente, emite a respectiva licença, a qual permite a localização, instalação, operação e

a  ampliação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,

possam causar degradação e/ou modificação ambiental (BRASIL, 1997b).

 Licenciamento Ambiental Federal, Estadual e Municipal

No âmbito  federal,  o  IBAMA é  o  órgão responsável  pelo  licenciamento  de  atividades

desenvolvidas  em  mais  de  um  estado  e  daquelas  em  que  os  impactos  ambientais

ultrapassem  os  limites  territoriais.  A  Lei  Federal  6.938/81  atribui  aos  Estados  a

competência  para  licenciar  as  atividades  localizadas  em  seus  limites  regionais.  No

entanto,  os  órgãos  estaduais,  de  acordo  com  a  resolução  CONAMA 237/97,  podem

delegar  tal  competência  aos  municípios,  quando  houver  casos  de  atividades  com

impactos ambientais locais (FIRJAN, 2004).

A Resolução CONAMA 237/97 determina, também, que o licenciamento deve ser
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solicitado em uma única esfera de ação. No entanto, o licenciamento ambiental exige as

manifestações do município, representado pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente

(BRASIL, 1997b). 

De acordo com FIRJAN (2004) a licença ambiental é o documento em que o órgão

ambiental  estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental  a

serem seguidas  pelos  empreendimentos,  este  documento  tem um prazo  de  validade

definido. Dentro do processo de licenciamento ambiental algumas características deverão

ser avaliadas, tais como o potencial de geração de líquidos poluentes, resíduos sólidos,

emissões atmosféricas, ruídos e potencial de riscos de explosões e de incêndios.

Dessa  forma  o  empreendedor,  ao  obter  a  licença  ambiental,  assume  os

compromissos  para  a  manutenção  da  qualidade  ambiental  do  local  onde  o  seu

empreendimento foi instalado.

No âmbito do licenciamento ambiental, seja ele Federal, Estadual ou Municipal, o

processo  é  constituído  de  três  tipos  de  licenças  sucessivas,  sendo  cada  uma  delas

exigida  durante  uma etapa específica  do licenciamento.  As licenças ambientais  estão

estabelecidas no Decreto nº 99.274/90 que regulamenta a Lei nº 6.938/81 e detalhadas

na Resolução CONAMA nº 237/97, sendo (IBAMA, 2002; FIRJAN, 2004). 

1. Licença Prévia – LP

Deve  ser  expedida  durante  a  fase  de  planejamento  e  concepção  de  um  novo

empreendimento  ou  atividade,  estabelecendo  as  condições  para  sua  viabilidade

ambiental.

2. Licença de Instalação – LI

Será  expedida  após  análise  das  especificações  do  projeto  do  empreendimento  e

apresentação de planos, programas e projetos em atendimento às condicionantes da LP,

antecedendo  os  procedimentos  de  efetivo  início  de  implantação  da  atividade  ou

empreendimento.

3. Licença de Operação – LO

Autoriza  o  funcionamento  do  empreendimento,  devendo  ser  requerida  após  o

empreendimento  estar  edificado  e  a  verificação  da  efetiva  eficácia  das  medidas  de

controle ambiental estabelecidas nos condicionantes das licenças anteriores.

Segundo Constanzi  (2008),  a prática de reúso na irrigação agrícola no Brasil  é ainda

nova, sendo restrita, praticamente, a grandes áreas de cultivo da cana-de-açúcar que são
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irrigadas com vinhaça.  A expansão dessa prática tem sido limitada devido a diversos

entraves legislativos e técnicos. Dentre os entraves políticos temos, principalmente, a falta

de uma legislação apropriada para cada tipo de efluente, a falta de estudos que subsidiem

a construção de uma legislação que regulamente o reúso e legislações muito restritivas

em  alguns  casos.  Já  como  entraves  técnicos,  podemos  citar  a  mistura  do  efluente

doméstico com o efluente industrial na mesma rede coletora, a falta de tratamento de

efluentes, resultando em baixa oferta de efluentes tratados e a ausência de tratamentos

secundários e desinfecção, que removeriam contaminantes do efluente, possibilitando sua

utilização na irrigação de culturas agrícolas.

O reúso de água para fins agrícolas e florestais é de extrema importância e, para

tanto, deve haver maior investimento para sua regulamentação e expansão, uma vez que

efluentes adequadamente tratados podem ter diversas finalidades, como a aplicação em

culturas de alimentos que não sejam processados comercialmente, tal como a irrigação

superficial de qualquer cultura alimentícia, incluindo aquelas consumidas cruas; culturas

não alimentícias, como a irrigação de pastos, forragens, fibras e grãos, além de culturas

de  alimentos  processados  comercialmente,  como  irrigação  superficial  de  pomares  e

vinhas (CUNHA et al., 2011).

Os esgotos tratados têm um papel muito importante no planejamento e na gestão

dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas

e florestais.  No entanto,  a  expansão dessa prática  tem sido  limitada,  tendo em vista

dificuldades de obtenção de licenciamentos para o reúso agrícola com efluentes tratados

de estações de tratamento de esgotos. 

Um dos entraves às liberações de licenças reside no conhecimento ainda incipiente

sobre os riscos que podem estar associados à utilização do esgoto, como a presença de

patógenos. O esgoto doméstico é uma combinação de excretas de humanos e animais

(fezes e urina) e águas cinza, resultantes de lavagens, banhos e cozimento, além de

esgoto  proveniente  do  comércio  e  algumas  indústrias  (BITTON,  1997).  Compõem  o

esgoto doméstico água, sólidos orgânicos (nutrientes, proteínas, carboidratos e lipídeos) e

inorgânicos (amônia, nitrato e ortofosfatos), além de outros elementos e microrganismos,

sendo que alguns constituintes presentes no esgoto doméstico podem representar riscos

à saúde humana e aos recursos hídricos (METCALF; EDDY, 2003). Nesse contexto, é

importante que haja um maior incentivo a estudos sistemáticos sobre o tema no Brasil,
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para que a sociedade e os órgãos reguladores e licenciadores tenham maior segurança e

confiança para liberar práticas de reúso de esgoto para fins agrícolas e florestais.

4.3 Outorga de uso de recursos hídricos

A outorga  de  direito  de  uso  dos  recursos  hídricos  é  um  dos  instrumentos  de

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. É por meio deste instrumento

que o usuário recebe uma autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, para

fazer uso da água, e as entidades de gestão dos recursos hídricos executam a gestão

quantitativa e qualitativa do uso da água. A outorga constitui elemento central do controle

para o uso racional dos recursos hídricos, uma vez que o sistema decorre da noção de

que a água é um bem limitado, de domínio público e com valor econômico, e, portanto a

necessidade de haver um planejamento fiscalizado e acompanhado.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o domínio sobre as águas é da

União, dos Estados ou do Distrito Federal. São da União lagos, rios e quaisquer correntes

de água em terrenos de seu domínio, ou aqueles que banhem mais de um Estado, sirvam

de  limites  com  outros  países  ou  ainda  se  estendam  a  território  estrangeiro  ou  dele

provenham. Dos Estados e do Distrito Federal, por outro lado, são as águas superficiais

ou subterrâneas, fluentes, emergentes, que se encontrem dento dos limites dos Estados e

do Distrito Federal (BRASIL, 1988).

É importante destacar que toda outorga ficará condicionada às prioridades de uso

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, que esta deverá respeitar a classe de

enquadramento do corpo hídrico e somente se efetivará por ato da autoridade competente

do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. 

A autoridade competente do Poder Executivo Federal para a concessão de uso de

águas de domínio da União é a Agência Nacional de Águas – ANA e aos órgãos gestores

dos Sistemas Estaduais cabe a apreciar os requerimentos relativos às águas de domínio

dos Estados e do Distrito Federal.

Estão sujeitas à outorga pelo poder público a derivação ou captação de parcela da

água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive, abastecimento público

ou  insumo  de  processo  produtivo;  extração  de  água  de  aquífero  subterrâneo  para

consumo  final  ou  insumo  de  processo  produtivo;  lançamento  em corpo  de  água,  de

esgotos  e  demais  resíduos líquidos ou  gasosos,  tratados  ou não,  com o  fim de  sua
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diluição, transporte ou disposição final; aproveitamento de potenciais hidrelétricos e outros

usos que alterem o regime, a qualidade ou a qualidade da água existente em um corpo de

água (BRASIL, 1997a).

Conforme definido em regulamento, independem de outorga pelo poder público o

uso  de  recursos  hídricos  para  satisfação  das  necessidades  de  pequenos  núcleos

populacionais,  distribuídos  no  meio  rural;  derivações,  captações  e  lançamentos

considerados  insignificantes;  acumulações  de  volumes  de  água  consideradas

insignificantes (BRASIL, 1997a).

Apesar  de  independer  de  autorização pelo  poder  público,  os  usos  de volumes

considerados insignificantes tal qual o uso satisfatório de pequenos núcleos populacionais

em meio rural, o órgão gestor dentro de sua jurisdição pode determinar que os usuários

realizem cadastro de uso insignificante. 

A outorga é concedida por tempo limitado máximo de 35 (trinta e cinco) anos e

pode ser  suspensa parcial  ou total  de modo definitivo ou por  prazo determinado,  em

casos  de  não  cumprimento  das  condicionantes  específicas  da  outorga  requerida,

ausência de uso, em casos de calamidade pública, em casos de atender usos prioritários

e em casos de áreas de conflito.

O órgão responsável pela concessão de uso de água também é responsável por

fiscalizar e aplicar as penalidades cabíveis, no caso de má utilização. A legislação prevê

sanção para o descumprimento das condicionantes da outorga e o embargo provisório ou

definitivo.     

4.4 Cobrança pelo uso de recursos hídricos

A  cobrança  pelo  uso  de  recursos  hídricos,  tal  como  a  outorga,  é  um  dos

instrumentos  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos.  Este  instrumento  tem  como

objetivo 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 (BRASIL, 1997a).

Os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga serão cobrados e os valore serão

determinados pelo comitê de bacia hidrográfica em que o usuário está inserido.  Para

determinação dos valores, o comitê deverá levar em consideração o volume retirado do
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regime  de  variação  nos  casos  de  captações  e  extrações  de  água  e  o  volume e  as

características  físico-químicas,  biológicas  e  de  toxicidade  no  caso  de  lançamento  de

esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos (BRASIL, 1997a). 

Os valores  arrecadados com a cobrança pelo  uso da água são destinados ao

financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos

Hídricos. A implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do

SINGREH também serão pagos com os recursos da cobrança, porém a aplicação nessas

despesas é limitada a 7,5% de toda a arrecadação.  Os valores previstos podem ser

aplicados,  a  fundo  perdido,  em  projetos  e  obras  que  alterem,  de  modo  benéfico  à

coletividade,  a  qualidade,  quantidade  e  o  regime  de  vazão  de  um  corpo  de  água.

Importante  salientar  também que toda aplicação de recursos deverá priorizar  a  bacia

hidrográfica em que foram geradas as receitas de cobrança (BRAIL, 1997a).

A prática do reúso da água - especificamente para fins agrícolas e florestais - está

intimamente  relacionada  com  a  proteção  da  saúde  pública  e  do  meio  ambiente,

saneamento ambiental e gerenciamento de recursos hídricos. Para tanto, é imprescindível

conhecer as bases legais para que seja definida a forma mais adequada do mesmo.  

Dessa forma, o reúso pode ser um ótimo instrumento que vise à disponibilização de

recursos  hídricos  de  melhor  qualidade  para  outros  fins,  mais  nobres,  utilizando-se

efluentes e protegendo a saúde pública e o meio ambiente (CUNHA et al., 2011). Porém,

é necessário maior investimento em pesquisas e tecnologias relacionadas à prática do

reúso agrícola e florestal, para que seja possível a ampliação de sua regulamentação, o

que promoverá grandes avanços para a gestão dos recursos hídricos no Brasil.
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