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ANÀLISE SÓCIO-ECONÔMICA DOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS E DO PSA-PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

A lei 9433/97 preconiza as seguintes diretrizes gerais : A gestão sistemática de recursos hídrico ,
sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; a adequação da gestão de recursos hídricos
às diversidades físicas, bióticas , demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões
do país; a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; a articulação do
planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com o planejamento regional,
estadual e nacional; a articulação da gestão recursos hídricos com a do uso do solo e a integração
da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas Para atingir estes objetivos
analisa-se através do presente trabalho os instrumentos da gestão dos recursos hídricos , plano de
bacia, enquadramento, cobrança, relatórios e sistema de informações , e o PSA-Pagamento por
Serviços Ambientais, considerando a necessidade da participação da sociedade para alcançar os
objetivos propostos na lei 9433/97 .
O Projeto do PSA- Pagamento por Serviços Ambientais é relacionado aos recursos hídricos de uma
bacia hidrográfica. O produtor rural que participar do projeto recebe um incentivo financeiro por
ajudar na preservação de determinadas áreas que se encontram dentro da sua propriedade, que está
na área da bacia hidrográfica. O Projeto tem como prioridade reconhecer proprietários que protejam
áreas estratégicas, tais como o entorno de estradas, rios e córregos, contribuindo assim para o
combate à erosão, assoreamento dos corpos de água e ainda na infiltração de água no solo.
O Projeto começou no ES nas áreas prioritárias das Bacias do Rio Benevente, do Rio São José e do
Rio Guandu, abrangendo os municípios de Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Mantenópolis,
Brejetuba e Afonso Cláudio. As Bacias Hidrográficas do Rio Benevente, São José e Guandu,
possuem em suas cabeceiras o uso do solo predominantemente agrícola e importantes
remanescentes florestais que se configuram como potenciais “produtores” de serviços ambientais,
na modalidade referente a conservação e incremento da disponibilidade hídrica. As Bacias do Rio
Benevente e Guandu, acrescidas dos usos industriais e de abastecimento, na esfera do sistema de
gerenciamento de recursos hídricos e em parceria com os comitês de bacia, podem viabilizar um
potencial mercado de compra e venda de serviços ambientais. Os municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio São José pertencem a região de entorno das áreas semi-áridas e sub-úmidas
secas, cujas características climáticas apontam uma elevada susceptibilidade à desertificação e
consolidação de mercados de serviços ambientais .
Inicialmente, o valor da compensação pelo serviço ambiental de melhoria na qualidade de água
através do abatimento da erosão e sedimentação, está vinculado a equação VSrh = 200VRTE x (1z) x Kt, contando com a variável econômica 200VRTE, relativa ao custo de oportunidade no
estado. Entretanto, a lógica do mecanismo de pagamento por serviços ambientais é fundamentada

no conceito Provedor-Recebedor, onde o produtor rural provém águas de boa qualidade através do
manejo sustentável dos recursos naturais e conservação das florestas, e a sociedade – usuários dos
recursos hídricos – recebe este benefício. Sabe-se que o setor privado (empresas de geração de
hidro-energia;distribuição de água potável; siderúrgicas e mineradoras, etc.) tem gasto um valor
significativo de recursos financeiros para tratamento de água bem como na manutenção do
maquinário devido aos altos índices de turbidez nos corpos hídricos. Deste modo, estas empresas
são beneficiárias diretamente das intervenções positivas realizadas pelos produtores à montante.
Identificados estes atores do setor privado, cabe ao Projeto através de indicadores positivos,
articular e fomentar um mercado de serviços ambientais de qualidade de água através do abatimento
de erosão e sedimentação, contendo os produtores rurais – provedores –, e o setor privado –
pagadores – nesse mecanismo de PSA .
Ao longo da bacia hidrográfica, várias áreas apresentam uma relação muito forte com a questão da
qualidade das águas nos rios e o aumento da quantidade nos períodos de estiagem. Tecnicamente
essas áreas se denominam Zonas Ripárias. Essas áreas podem variar em função de uma série de
fatores como relevo, tipos de solos, e declividade dos terrenos dentre outros. Para o caso das bacias
prioritárias, definiu-se como zonas ripárias, aquelas localizadas em declividades de no mínimo 20%
e distando até 100 metros dos corpos hídricos.
O trabalho analisa o projeto do PSA implantado nestes anos e os instrumentos de gestão dos
recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, plano de recursos hídricos, plano de bacia hidrográfica,
outorga, enquadramento, relatórios anuais, sistema de informações. Os planos de Bacia são
instrumentos de planejamento e o enquadramento pode ser definido como a determinação de
objetivos de qualidade, tendo como informação básica a classificação em conformidade aos usos
atuais e futuros das águas. É um processo participativo e deve-se ter respostas às perguntas: qual a
qualidade e disponibilidade de água necessária para tender aos usos em cada trecho do rio? Os
relatórios são importantes para conhecermos a situação atual dos recursos hídricos nas bacias
anualmente, o sistema de informações permite que o sistema de gestão seja transparente e
participativo. No ES a bacia do rio Doce fez seu planejamento integrado em que enquadrou suas
bacias e sub-bacias . E o plano integrado do rio doce definiu metas e programas /projetos até 2030.
Assim um bom planejamento deverá considerar que a disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica
depende da disponibilidade hídrica dos rios que a compõem, de suas nascentes e das áreas de
recargas de seus aqüíferos, de seus ecossistemas protegidos, de seus aqüíferos subterrâneos e de seu
clima . Estes fatores contribuem para a alteração da quantidade e da qualidade do recurso hídrico,
sendo que deve-se considerar também as ações antrópicas no processo, que provocam alterações
significativas e muitas vezes irreversíveis. Estas alterações afetam a vida da população da bacia e
sua economia, muitas vezes ligada diretamente ao recurso hídrico, afeta a disponibilidade de água
para o abastecimento público, dessedentação de animais, agricultura, pecuária, ou usos múltiplos .
Também o lançamento de efluentes domésticos e industriais e sua dispersão são influenciados pela
alteração na quantidade do recurso hídrico, afetando a atividade econômica devido ao racionamento
da água e interrupção no lançamento de efluentes em casos extremos . Assim qualidade e
quantidade dependem da boa aplicação dos instrumentos de gestão .

