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RESUMO --- O Saneamento Básico, dentre os vários setores usuários de água, é o que 
provavelmente apresenta maior interação com os recursos hídricos. Entretanto, historicamente, a 
sua política tem sido desenvolvida desvinculada da política das águas. Este artigo analisa a interface 
entre a Política Nacional de Saneamento (PNS) e a Política Nacional dos Recursos Hídricos 
(PNRH) e procura apontar prováveis benefícios desta interface. A operacionalização dos 
instrumentos de gestão pode ser utilizada para minimizar os impactos decorrentes da urbanização 
por meio da indução de ações estruturais e não estruturais para o saneamento básico, bem como, em 
determinados casos, proporcionar um ganho de escala no serviço ao se adotar a bacia hidrográfica 
como unidade de gestão para o saneamento. O grande desafio para a operacionalização da PNRH é 
a articulação dos atores da gestão dos recursos hídricos. Esta articulação seria mais facilitada se 
fossem estabelecidas políticas dos setores usuários eficientes, eficazes e articuladas, com foco sobre 
os princípios, instrumentos e o sistema de gestão dos recursos hídricos. 

ABSTRACT --- Among all water use sectors, basic sanitation probably has the greatest interaction 
with water resources. However, sanitation policies have historically been developed separate from 
water policies. The present article analyzes the interface between the National Sanitation Policy and 
National Water Resource Policy in Brazil. The operations of the management agencies can be used 
to minimize the impact of urbanization by means of both structural and non-structural actions for 
basic sanitation and, in some cases, provide gains in the scale of service by adopting the 
hydrographic basin as a sanitation management unit. The challenge facing the Water Resource 
Policy is communication among the agents of water resource management. This would be 
facilitated if policies were established for efficient user sectors and if the instruments and water 
resource management system were communicated with an emphasis placed on the principles of the 
issue. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Saneamento Básico, dentre os vários setores usuários de água, é o que provavelmente 

apresenta maior interação com os recursos hídricos. Entretanto, historicamente, a sua política tem 

sido desenvolvida desvinculada da política das águas. Atualmente não está sendo diferente. O 

Projeto de Lei n° 7361/2006, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados Federal, estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e não é claro ao definir a interface entre a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) e a Política Nacional do Saneamento (PNS).  

O desenvolvimento do processo de urbanização produz grandes alterações no meio em que 

está inserido, que se projeta em impactos significativos sobre a água no meio urbano. Estes 

impactos atuam diretamente na queda da qualidade de vida da população, através da contaminação 

dos mananciais superficiais e subterrâneos com os efluentes urbanos como o esgoto cloacal, pluvial 

e resíduos sólidos. 

Contudo, aliado à este processo, não foram implantadas políticas de gestão ambiental capazes 

de atenuar os problemas decorrentes da poluição. Por ser um setor usuário, o saneamento básico já 

faz parte da PNRH, devendo se responsabilizar pelo atendimento às metas do enquadramento, 

solicitando a outorga para o uso da água e se inserindo no processo de cobrança pelo uso da água. 

Este artigo analisa a interface entre a PNS e a PNRH e procura apontar prováveis benefícios desta 

interface. 

2 – A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: A PNRH 

Após a Constituição de 1988, foi criada a Lei Federal n° 9.433/1997, denominada Lei das 

Águas. Esta lei regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, instituindo a PNRH. 

Para atingir os objetivos da PNRH, a lei criou cinco instrumentos de gestão: enquadramento dos 

corpos d’água em classes de uso; outorga de direitos de uso; cobrança pelo uso da água; plano de 

bacia hidrográfica; e sistema de informações sobre recursos hídricos. 

O plano de bacia configura-se como o instrumento chave da integração de todas as ações e 

visa, em última análise, uma melhoria da oferta de quantidade e de qualidade da água perante as 

necessidades de uso dos recursos e da sustentabilidade do ambiente. Suas diretrizes devem provir de 

processo social, onde se incluem a negociação do enquadramento, da outorga e da cobrança pelo 

uso da água. A implantação destes instrumentos, incluindo o próprio plano de bacia, podem ocorrer 

em um processo único ou escalonado ao longo do tempo, dependendo da região e do arranjo das 

forças políticas e sociais organizados nos comitês de bacia hidrográfica. 

O enquadramento define o nível de qualidade a ser atingido na bacia, influenciando 

diretamente o plano da bacia. Com a outorga, o poder público faz a repartição dos recursos hídricos 
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aos diversos usuários requerentes, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos de bacia 

hidrográfica e o equacionamento entre a disponibilidade hídrica e a demanda. O plano será 

desenvolvido para atender o nível de qualidade determinado pelo enquadramento e para atingir os 

valores da outorga.  

A cobrança tem como objetivo fomentar e financiar (parcial ou totalmente) as ações definidas 

no plano de bacia, e necessita estar integrada aos demais instrumentos de gestão, especialmente a 

outorga. Com a implantação do plano de bacia e o possível aumento da oferta hídrica, a outorga 

deverá ser recalculada frente a nova realidade de disponibilidade hídrica. Nesta situação podem ser 

atendidos os usos com demandas reprimidas e até, se viável, fomentado o uso eficiente da água para 

permitir outros processos produtivos. O sistema de informação funcionará como um banco de dados 

das informações relativas aos recursos hídricos da região estudada, fornecendo os dados necessários 

para o desenvolvimento dos estudos e as informações para todos os interessados (usuários, poder 

público, comunidade, etc). 

3 – RECURSOS HÍDRICOS: OS SEUS SETORES USUÁRIOS E SUA 

GESTÃO INTEGRADA 

No Artigo 1º da PNRH se estabelece que um dos fundamentos para a gestão das águas é que 

se deve sempre proporcionar o seu uso múltiplo. A água, enquanto utilizada para alguma finalidade, 

transforma-se em recurso hídrico. E, este recurso, talvez seja o mais utilizado dentre todos os 

recursos naturais. 

Nações Unidas apud Lanna (1997) apresenta cinco categorias de usos para a água: (i) infra-

estrutura social (dessedentação animal; navegação; usos domésticos; entre outros); (ii) agricultura e 

aqüicultura (agricultura; piscicultura; pecuária; dentre outros); (iii) industrial (arrefecimento; 

mineração; hidroeletrecidade; dentre outros); (iv) diluição de efluentes (transporte, diluição e 

depuração de efluentes); e (v) proteção (preservação, conservação e recuperação). 

A Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) prevê a articulação de estudos, planos e 

políticas para as atividades humanas que alteram quali-quantitativamente os Recursos Hídricos 

(Biswas, 2004; Silva e Porto, 2003). No Brasil, cada um dos setores usuários citados anteriormente 

possui ou pode possuir uma política de gestão. O grande integrador deste sistema deveria ser os 

recursos hídricos, uma vez que todos estes setores são usuários dos recursos hídricos.  

Mas, como realizar esta gestão integrada se as políticas de gestão dos setores possuem 

objetivos, diretrizes e competências diferentes? Em uma linguagem mais objetiva, como realizar 

esta gestão integrada se as políticas de gestão dos setores não estão integradas? 

Biswas (2004) argumenta que a definição para GIRH mais citada atualmente é a que foi 

formulada pela Global Water Partnership em 2000, que o definiu como “um processo que promove 
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o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, da terra e de recursos relacionados, a fim de 

maximizar o resultado econômico e o bem-estar social de uma maneira eqüitativa, sem 

comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais”. Para enfatizar sua opinião o autor cita 

Hamlet, de Shakespeare, dizendo que a definição de GIRH é uma agregação de palavras que 

constitui uma definição sem aplicação prática e operacional para ajudar os gerentes ou planejadores 

resolver os problemas dos recursos hídricos.  

4 – O SANEAMENTO BÁSICO E A PNS 

O saneamento básico, objeto de estudo deste trabalho, é o conjunto de serviços, infra-

estruturas e instalações operacionais de: i) abastecimento de água potável; ii) esgotamento sanitário; 

iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e iv) drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas (PL 7361, 2006). Em escala de bacia hidrográfica, o saneamento básico é responsável pela 

retirada de importantes volumes de água para o abastecimento da população e pelo despejo de 

efluentes nos mananciais de água. 

O setor de saneamento brasileiro lutou por mais de 20 anos para ter a definição de um 

arcabouço jurídico-legal, que permita garantir investimentos de forma permanente para que se possa 

atingir a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e manejo de águas pluviais. 

O antigo paradigma de gestão ambiental caracterizou-se por ações paulatinas e pontuais, 

procurando soluções isoladas e de baixa eficiência para os passivos ambientais. Esta forma de gerir 

fez com que, em um número acentuado de municípios brasileiros, fossem desenvolvidas políticas de 

saneamento básico provisórias, as quais geralmente eram inadequadas e em muitos casos não 

entraram em operação.  

Atualmente, o novo paradigma da gestão induz uma visão integradora do processo de 

planejamento das ações mitigadoras dos problemas ambientais. Dessa forma, segundo Gomes et al. 

(2005), a gestão das políticas de saneamento básico deve ser articulada, desde a drenagem de águas 

pluviais até a coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos. 

As atividades do desenvolvimento urbano (abastecimento d’água, drenagem e saneamento e 

ocupação do terrenos) têm diretamente ou indiretamente afetado as águas subterrâneas e 

superficiais, causando sua escassez quali-quantitativa. Segundo SNIS (2006), os indicadores de 

cobertura de saneamento básico no país mostram o seguinte quadro na área urbana: 95,4% de 

atendimento com água, 50,3% com coleta de esgotos, sendo que, destes apenas 31,3% são tratados. 

Não existem dados conclusivos para resíduos sólidos e drenagem urbana. 

 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

5 – BENEFÍCIOS DA INTERFACE ENTRE AS POLÍTICAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO E DE RECURSOS HÍDRICOS 

No Brasil, a prestação do serviço de saneamento básico é realizada pelo próprio município ou 

por uma empresa através de um contrato de concessão. Quando o município realiza a prestação dos 

serviços, cabe a ele a responsabilidade frente aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Por 

outro lado, caso o município conceda o serviço a uma empresa (pública ou privada), deve ser 

analisado a forma como foi redigido o contrato de concessão e a responsabilidade e deveres 

atribuídos ao município e a concessionária. 

A PNRH pode ser utilizada para ajudar na solução dos problemas relacionados ao saneamento 

básico, atuando como elemento indutor para o desencadeamento de processos, procedimentos ou 

projetos que objetivam a preservação ambiental. Através da operacionalização de seus 

instrumentos, principalmente o enquadramento, que define o nível de qualidade a ser atingido na 

bacia, e a outorga, que realiza o equacionamento entre a disponibilidade hídrica e a demanda, ações 

não estruturais podem ser induzidas.  Exemplos de tais ações são a criação de leis que objetivem a 

melhoria ambiental, como o habite-se sanitário, o estabelecimento de estudos para o uso correto do 

solo e o processo de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Além disso, a implementação da cobrança pelo uso da água para o setor pode ser utilizada 

com dois objetivos: financiamento de ações estruturais para o setor, tais como estações de 

tratamento de água e esgoto e aterros sanitários; e induzir práticas sustentáveis de uso da água por 

parte da população. A Tabela 1, a seguir, apresenta os prováveis benefícios da implementação dos 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos na área de Saneamento Básico. 

Tabela 1. Benefícios da implementação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na área de 
Saneamento Básico 

Instrumento Benefício(s) 

Enquadramento dos 
corpos d’água 

Indução de ações (estruturais, por exemplo, Estações de Tratamento de Esgotos, e não-
estruturais, por exemplo, ordenamento do uso do solo) para atingir as metas de qualidade 
estabelecidos no processo de enquadramento 

Outorga pelo uso dos 
recursos hídricos 

Balanço hídrico mais consistente para a bacia e garantia de captação para abastecimento 
humano (embora garantida por lei, muitas vezes esta prioridade não é obedecida na prática - 
quando da concorrência com outros usos em períodos de escassez) 

Cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos 

Indução da otimização dos processos que envolvem o saneamento básico, por exemplo, 
diminuição de perdas no sistema de abastecimento, aumento da eficiência nos tratamentos 
dos efluentes domésticos e provenientes da drenagem urbana, minimização das enchentes, 
etc; e 
Recursos diretos ou indiretos para investir no setor. Indiretos no sentido que pode ser um 
facilitador para obtenção de financiamento para o setor, a partir da sua adesão à um processo 
que procura o uso mais eficiente da água 

Plano de bacia 
hidrográfica 

Inserção dos programas voltados ao saneamento básico dentro do planejamento integrado da 
bacia hidrográfica. Oportunidade para obter respaldo social para investimentos no setor, 
pois deriva de priorização direta da sociedade através da prospecção social, que faz parte do 
plano de bacia 

Sistema de informações 
Criação de um banco de dados local. O consumo mais eficiente e a valoração social  maior 
mais enfática ocorrem quando a sociedade dispõe de informações de forma sistematizada 
(consumo, abrangência do sistema, perdas, eficiência do tratamento, etc...) 
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Exemplo dos benefícios diretos relacionados à cobrança pelo uso da água na área do 

saneamento são os resultados obtidos pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (CEIVAP), primeiro comitê de bacia brasileiro a implementar a cobrança pelo uso 

da água em rios de domínio da União, no ano de 2003. Nos três anos de cobrança no CEIVAP a 

aplicação dos recursos provenientes da cobrança foi principalmente para o setor do Saneamento, 

com aproximadamente 72% dos recursos investidos (R$ 9,8 milhões). O restante foi dividido para o 

controle de erosão (R$ 3,0 milhões) e infra-estrutura hídrica (R$ 0,92 milhões), totalizando R$ 

13.718.647,00 (CEIVAP, 2006). 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aprovação do PL 7361/2006 foi um marco para o setor de saneamento básico, esperando-se 

que proporcione um avanço significativo na universalização e qualidade do serviço. Entretanto, 

observa-se uma lacuna existente entre a PNS e a PNRH. O artigo 4° do PL 7361 enfatiza que “os 

recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico”. Contudo, os recursos 

hídricos estão fortemente ligados ao saneamento básico, uma vez que são as fontes para o 

abastecimento de água da população e os receptores dos efluentes provenientes dos serviços de 

saneamento (efluentes domésticos, da drenagem urbana e dos resíduos sólidos). 

Além disso, somente a outorga pelo uso da água é citada no PL 7361, também no artigo 4°. 

Em nenhuma parte do texto é citado o enquadramento, a cobrança pelo uso da água, o plano de 

bacia e o sistema de informação. Os municípios e as concessionárias prestadores do serviço de 

saneamento básico devem assumir seus papéis na gestão dos recursos hídricos, se responsabilizando 

pelo atendimento às metas do enquadramento, solicitando a outorga para o uso da água e se 

inserindo no processo de cobrança pelo uso da água. A operacionalização dos instrumentos de 

gestão pode ser utilizada para minimizar os impactos decorrentes da urbanização por meio da 

indução de ações estruturais e não estruturais para o saneamento básico, bem como, em 

determinados casos, proporcionar um ganho de escala no serviço ao se adotar a bacia hidrográfica 

como unidade de gestão para o saneamento. 

Estas ações vão de encontro com uma das recomendações do trabalho GEO Brasil (2007), que 

procurou apontar recomendações e propostas para novos avanços da gestão integrada dos recursos 

hídricos no Brasil. O documento aponta que se deve buscar a integração dos planos e programas 

desenvolvidos pelos setores usuários das águas, sob a perspectiva pragmática de inserir o tema dos 

recursos hídricos, de modo transversal e permanente, nos investimentos empreendidos por tais 

setores (saneamento, geração de energia, irrigação e outros). Uma forma de se buscar isto é a 

aplicação dos instrumentos de gestão à todos os segmentos de usuários de água em uma bacia 

hidrográfica. 
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O grande desafio para a operacionalização da PNRH é a articulação dos atores da gestão dos 

recursos hídricos. Esta articulação refere-se aos diferentes setores usuários, dos órgãos de gestão em 

âmbito nacional, estadual e municipal e da sociedade da bacia. Com relação aos setores usuários, 

esta articulação seria mais facilitada se fossem estabelecidas políticas dos setores usuários 

eficientes, eficazes e articuladas, com foco sobre os princípios, instrumentos e o sistema de gestão 

dos recursos hídricos. 

Uma forma de atingir esta articulação seria o fortalecimento dos comitês de bacia 

hidrográfica, com a criação de uma identidade de bacia. Atualmente, mesmo depois de 10 anos da 

Lei das Águas, os comitês e o próprio SNGRH ainda encontra-se me fase de implementação. Os 

comitês podem se tornar uma verdadeira ferramenta de articulação dos interesses da bacia e um 

instrumento de desenvolvimento local. Para isto é preciso que o poder público, a sociedade e os 

setores usuários assumam definitivamente a bacia hidrográfica como unidade de gestão e o comitê 

como o fórum de encaminhamento dos pleitos setoriais para o desenvolvimento regional integrado. 
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