PARECER Nº

, DE 2016

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE,
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 259, de 2015, do Senador Eunício Oliveira, que
altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, para incentivar a dessalinização da água
do mar e das águas salobras subterrâneas.

Relator: Senador JOÃO CAPIBERIBE

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 259, de 2015, de autoria do Senador
Eunício Oliveira, que altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para incentivar a
dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas.
O PLS possui dois artigos. O primeiro altera os arts. 48 e 49 da
Lei n.º 11.445, de 2007, para incluir entre as diretrizes e os objetivos da
Política Federal de Saneamento Básico o incentivo à dessalinização de água
do mar e das águas salobras subterrâneas. O segundo artigo constitui a
cláusula de vigência.
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A proposição foi distribuída, inicialmente, apenas às Comissões
de Assuntos Sociais (CAS); e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (CMA), cabendo à última a decisão terminativa. Por
força da aprovação, em 18 de junho de 2015, do Requerimento (RQS) nº 617,
de 2015, do Senador Cristovam Buarque, a matéria foi analisada também
pela CCT.
Na CAS e na CCT, foram aprovados os relatórios dos Senadores
Marcelo Crivella e Cristovam Buarque, respectivamente, que passaram a
constituir pareceres favoráveis das Comissões ao PLS nº 259, de 2015.
Não foram oferecidas emendas à matéria.

II – ANÁLISE
Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, inciso II, alíneas a,
c e d, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre matérias
atinentes à proteção do meio ambiente, à preservação da biodiversidade e à
conservação e ao gerenciamento dos recursos hídricos.
Por se tratar da Comissão incumbida de analisar o projeto em
decisão terminativa, cabe a este colegiado igualmente apreciar os aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição.
Em relação à constitucionalidade, note-se que o PLS nº 259, de
2015, está de acordo com o art. 21, inciso XX, da Constituição Federal, por
tratar de tema de competência legislativa da União, a saber, a instituição de
diretrizes nacionais para o saneamento básico. Desse modo, incumbe ao
Congresso Nacional dispor sobre a matéria, e é legítima a iniciativa
parlamentar, nos termos do art. 61 da Carta Magna. Não há norma
constitucional que, no aspecto material, esteja em conflito com o teor da
proposição em exame.
A iniciativa também atende aos requisitos de juridicidade e
regimentalidade.
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Com relação ao mérito, o autor da proposição – ao incluir entre
as diretrizes da União, no estabelecimento de sua política de saneamento
básico, o incentivo à dessalinização de água do mar e das águas salobras
subterrâneas e, entre os objetivos da Política Federal de Saneamento Básico,
a adoção de tecnologias que possibilitem esses processos de dessalinização,
com prioridade na alocação de recursos para o atendimento ao consumo
humano no semiárido e nas bacias hidrográficas nas quais a razão entre a
disponibilidade hídrica e a demanda por recursos hídricos indicar maior
escassez de água –, volta-se ao atendimento de questões sensíveis como o
abastecimento hídrico em regiões semiáridas, a oferta e a segurança hídricas
e o estímulo ao desenvolvimento tecnológico.
A dessalinização é o processo de remoção dos sais dissolvidos
na água do mar ou nas águas salobras subterrâneas, produzindo água doce,
que pode ser utilizada, principalmente, para consumo humano ou para
aplicações industriais.
Segundo dados apresentados na justificação do PLS, 97,5% da
água existente no mundo são de água salgada e se encontram nos oceanos.
Desse modo, apenas 2,5% do estoque hídrico mundial são de água doce, e
desses aproximadamente 69% encontram-se congelados em regiões glaciais.
Assim sendo, apenas 30% da água doce (0,75% do total) estão disponíveis
em porções continentais (cerca de 1% corresponde a pântanos).
Portanto, a dessalinização tem sido uma opção cada vez mais
frequente dos governos para o aumento da oferta de água. Dentre as maiores
plantas de dessalinização atualmente existentes, a grande maioria encontrase no Oriente Médio, em países como Arábia Saudita, União dos Emirados
Árabes e Israel.
Apesar de críticas voltadas ao alto custo financeiro que envolve
essa técnica e de debates acerca do impacto ambiental gerado com a
destinação dos rejeitos oriundos do processo de osmose reversa, entendemos
que a proposição é meritória pois visa a instituir diretrizes e objetivos que
contribuirão para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao
processo de dessalinização. Além disso, o impacto oriundo da destinação dos
rejeitos pode ser remediado mediante o aproveitamento dos rejeitos, de
forma a integrá-los à cadeia produtiva local. Nesse sentido, há estudos sobre
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Ademais, a proposição atenta-se à questão do abastecimento
urbano no semiárido nordestino. Apesar da deficiência de recursos hídricos
superficiais, as águas subterrâneas da região Nordeste poderiam ser
exploradas, sem risco de esgotamento dos mananciais. Todavia, a ocorrência
de rochas cristalinas em aproximadamente 51% da área total do Nordeste
ocasiona a salinização das águas subterrâneas, o que as torna impróprias para
o consumo.
Segundo pesquisas, os municípios com piores indicadores
extraem água com alto teor de sais em 70% de seus poços, enquanto nos
municípios com melhores indicadores esse percentual cai para 16%. No
intuito de mitigar esse problema e viabilizar o melhor aproveitamento dos
recursos hídricos subterrâneos, o Governo Federal e os governos estaduais
têm formulado políticas de apoio à instalação de dessalinizadores no
semiárido nordestino. Em 2004, havia mais de três mil dessalinizadores
instalados, segundo dados da Associação dos Geógrafos Brasileiros.
Estudo realizado em 2003, com o objetivo de obter um
diagnóstico dos sistemas de dessalinização de água salobra subterrânea em
municípios da Paraíba, verificou que, em geral, os dessalinizadores
encontravam-se em bom estado de conservação, e a qualidade da água
purificada apresentava, na maioria das vezes, condições satisfatórias para o
consumo humano.
Portanto, apesar de ações já existentes no âmbito do Executivo
Federal e estaduais, como a construção de cisternas ou programas de oferta
de águas, a dessalinização de água salobra é vista como alternativa
complementar, a ser utilizada em localidades nas quais as opções mais
baratas de fornecimento de água não puderem ser adequadamente
implementadas.
Assim, as alterações pretendidas na Lei no 11.445, de 2007,
enriquecem a lei nacional de saneamento básico no sentido do incentivo à
adoção da dessalinização de água, cuja importância pode ser destacada no
caso do abastecimento humano na região do semiárido nordestino.
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III – VOTO
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 259, de 2015.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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