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OBJETIVO E
JUSTIFICATIVA DA
DISCIPLINA

A presente disciplina tem por objetivo a aquisição de conhecimentos teóricos e
práticos sobre a gestão das águas, tendo como unidade de planejamento a bacia
hidrográfica, visando dar suporte ao processo de participação das instituições
municipais, seus respectivos técnicos e ao envolvimento das comunidades locais nas
práticas de gestão de recursos hídricos.
A gestão de um recurso ambiental natural, econômico ou sociocultural consiste na
articulação do conjunto de ações dos diferentes agentes sociais, econômicos ou
socioculturais, objetivando compatibilizar o uso, o controle e a proteção deste recurso
ambiental, disciplinando as respectivas ações antrópicas, de acordo com as políticas
estabelecidas, de modo a se obter práticas adequadas com vistas à sustentabilidade do
desenvolvimento social e econômico em bacias hidrográficas. Assim para
compreender esse processo de gestão é importante a capacitação de técnicos e
gestores.
A adoção da bacia hidrográfica com a Unidade de Planejamento tem um aspecto
positivo, pois a maioria dos problemas de causa efeito aí gerados correlaciona-se ao
uso dos recursos hídricos, cuja rede de drenagem se conforma a estes problemas. A
concepção de entidades colegiadas, de cunho gestor, será fundamental para a
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mediação dos conflitos gerados por estes problemas. A instrumentalização técnica
deverá ampliar as referências quanto à negociação para o bom equacionamento e
indicação de alternativas de solução desses prováveis conflitos.
Ainda é uma realidade, as dificuldades enfrentadas no gerenciamento das bacias
hidrográficas e a principal delas é a de natureza institucional, pois a adequação
administrativa "água x meio ambiente" é de difícil solução, tendo em vista a
disparidade de organismos que tratam de recursos ambientais, desde água até os
demais recursos. Além da não implementação, por inteiro, de um sistema de
gerenciamento envolvendo as instituições governamentais e não-governamentais, a
não-adequação de programas com a capacidade de suporte do ambiente é uma
realidade na grande maioria das bacias hidrográficas brasileiras e em especial no
estado de Santa Catarina.
Esta capacitação deverá apresentar e discutir diversas estratégias de gerenciamento.
Faz-se necessário, também, e se possível, uma análise crítica dos processos de
gerenciamento adotados.
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2.1

I N T R O D U Ç ÃO
CONCEITOS E COMPROMISSOS PARA
COM O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Embora o assunto "desenvolvimento sustentável" predomine nos debates políticos
nos países da América Latina, entretanto tem sido rotina, que as administrações
políticas raramente atribuem prioridades em níveis local, regional e nacional. Além
disso, a despeito do fato de que os conceitos ambientais, os quais determinam as
necessidades e estabelecem os limites territoriais para a sustentabilidade, são
largamente reconhecidos na esfera produtiva, porém, não existem evidências
decisivas de que eles estejam sendo levados em consideração nos processos
produtivos, em geral.
Segundo relatório da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (ECLAC1996), a falta de medidas concretas para alcançar as etapas do desenvolvimento
sustentável está baseada em três causas:
1. a falta de consenso para a definição do termo "desenvolvimento sustentável", o
qual tem sido objeto de múltiplas interpretações e desacordos. Logo, o primeiro
passo seria a adoção de uma definição comum, em nível nacional. Conceitos
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ambíguos são freqüentemente usados pelos economistas e ecologistas, embora
definições variadas sejam usadas em outros campos da ciência;
2. um segundo fator, relacionado com o primeiro, está na dificuldade de os
Governos encontrarem um compromisso para chegar a um balanço
equilibrado entre as metas econômicas, sociais e ambientais.
Independentemente de como é conceitualizado o desenvolvimento sustentável,
na prática ele requer mudanças nas estruturas institucionais, na distribuição de
riquezas e também na gestão dos recursos naturais que, por seu turno,
requerem modificações nos padrões de consumo da população e no estilo de
desenvolvimento em geral.
Como tem sido destacado em vários estudos, o conceito de desenvolvimento
sustentável, o qual, em uma primeira aproximação é aceito inequivocamente,
poderia ser melhor aceito no campo político se todos os cidadãos mais
aquinhoados dos países desenvolvidos e em desenvolvimento pudessem
entender o estilo de vida e de desenvolvimento que o conceito implica. Mesmo
em suas manifestações menos drásticas, o conceito implica em restrições na
exploração dos recursos naturais. Deve ser demonstrado como funcionam os
ecossistemas e a forma para se ter maiores investimentos para administrá-los
adequadamente. É também necessário mudar os padrões atuais de consumo e
de produção que envolvem uma excessiva exploração dos recursos naturais;
3. um terceiro aspecto diz respeito à capacidade de gestão e das estruturas
institucionais, significando um acordo coletivo necessário, para implementar
políticas para promover o desenvolvimento sustentável. Não é suficientemente
necessário ter leis e regulamentos para este propósito; uma efetiva participação
da sociedade é também necessária, em complemento a uma confiável estrutura
institucional. Neste sentido, é essencial implantar organismos que tenham a
responsabilidade para a gestão dos ecossistemas, com a condição de que sejam
capazes de coordenar suas atividades com as autoridades políticas e
administrativas, tais como os poderes locais, que já estejam estabelecidos.
Caminhos para o consenso do significado do Desenvolvimento Sustentável
O conceito de Desenvolvimento Sustentável relaciona-se com a possibilidade de
manutenção de um equilíbrio associado em um nível de desenvolvimento humano.
Este nível, sempre transitório e em desenvolvimento permanente, poderá ser atingido
a longo prazo, dentro dos limites da sustentabilidade da vida humana no Planeta.
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O Desenvolvimento Sustentável possui as seguintes características:
-

apresenta degraus e níveis;

-

tem uma dimensão territorial;

-

é dinâmico;

-

sua direção é no caminho da globalização.

É um conceito que está vinculado ao territorial e ao social, às flutuações ambientais e
econômicas. Sua dinâmica é caracterizada por constantes mudanças e pode interferir
em diferentes níveis ou categorias de bem-estar da humanidade.
Do ponto de visa da gestão, é o resultado de um conjunto de decisões e processos que
precisam ser executados por gerações de seres humanos para seu próprio bem-estar
de vida que está constantemente mudando e com informações que são, usualmente,
escassas ou incompletas.
Em sua versão mais elementar, deve conciliar – em cada território específico – o
crescimento econômico, a eqüidade e sustentabilidade ambiental, principalmente a
longo termo.
Na formulação de estratégias, deve-se ter em mente que é um conceito que
necessariamente envolve diferentes níveis e categorias. O que significa dizer, há
variações no desenvolvimento sustentável, associado a diferentes condições de vida.
Conseqüentemente, cada estratégia de desenvolvimento pode estabelecer o nível que
se queira progressivamente alcançar. Se estes passos não forem considerados nas
estratégias, eventualmente as propostas podem se tornar irrealizáveis ou inaceitáveis
pela maioria das pessoas, em sua maneira corrente de vida. Estratégias para o
desenvolvimento sustentável podem ser traduzidas em planos de ação para
implementar e manter o bem-estar da população e dos ecossistemas. Tais planos
devem permitir o estabelecimento de um efetivo e autêntico sistema de gestão
ambiental do território.
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2.2

TÓPICOS PARA REFLEXÃO
REFLITA
Como você entendeu o conceito de desenvolvimento
Sustentável?

Existe alguma instituição em seu estado ou cidade que
promove discussões sobre desenvolvimento sustentável?
Na sua percepção quais os principais conflitos sobre este
tema em sua cidade ou estado?

2.3

OS RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO
ATUAL

A importância dos recursos hídricos em qualquer processo de desenvolvimento
socioeconômico é inquestionável, particularmente no mundo atual, onde a água,
além de cumprir o seu papel natural de abastecimento das necessidades humanas,
animais e produtivas, vem, cada vez mais, sendo degradada, ao servir como veículo
para os despejos de efluentes urbanos, industriais, agrícolas e extrativos.
No processo de desenvolvimento das bacias hidrográficas, não seria diferente. Os
recursos hídricos assumem papel vital no abastecimento das populações urbanas.
Além disso, desempenham importante função no suprimento de água aos inúmeros
processos produtivos que integram os parques industriais do país. Para completar,
serve como suporte ao abastecimento das populações rurais, à dessedentação de
animais e à expressiva produção agrícola.
O aspecto disponibilidade vem assumindo importância, particularmente em algumas
áreas localizadas próximas aos grandes centros urbanos, onde o risco de escassez nas
épocas de estiagem pode levar a conflitos de uso, interferindo negativamente no
processo de desenvolvimento regional. Deve-se também, levar em conta os aspectos
relativos aos excessos de água, como é o caso das cheias, principalmente, em áreas
densamente povoadas.
Quanto à qualidade, os lançamentos de efluentes urbanos e industriais, a deposição
de dejetos animais, de agrotóxicos e de detritos das atividades extrativas, limitam o
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uso deste recurso natural, exigindo elevados investimentos para a sua recuperação,
fato que interfere no processo de desenvolvimento econômico e social. Avanços
consideráveis podem ser constatados, quanto ao trato das questões hídricas e sua
sustentabilidade.
Nos aspectos legais o país está contemplado com uma legislação de ambiental
excelência, de elevado conteúdo técnico e social. Já contamos com uma lei sobre
Recursos Hídricos, com as características extremamente modernas em seus conceitos
e princípios, que agora está em fase de regulamentação. Por outro lado, os Estados
brasileiros, em sua maioria, já definiram suas legislações ambientais e de recursos
hídricos, estas também em fase de regulamentações.
Reafirma-se dizer que somente o conjunto de leis e a organização institucional não
serão suficientes para assegurar a sustentabilidade do processo de gestão da
quantidade e da qualidade das águas do país, pois outros fatores que, indiretamente
influenciam no processo, não têm ainda a devida avaliação, prevenção e controle.
A água é um bem com características bastante peculiares e essenciais à vida. O acesso
fácil a todos, o suprimento adequado e seguro, bem como o tratamento e destino
conveniente dos efluentes devem ser uma meta universal e permanente. Todavia,
lamentavelmente, neste terceiro milênio, grande parte da população do planeta ainda
não dispõe de água para beber com qualidade adequada, e uma parcela ainda maior
não dispõe de esgotamento sanitário apropriado.
A natureza finita da fonte renovável "recurso hídrico" contém um aspecto crítico, que
deve ser analisado sob a ótica do crescimento populacional. São poucos os outros
recursos essenciais à vida restritos por limites de disponibilidade tão definidos
quantos os recursos hídricos. Com a concentração populacional, a disponibilidade
média de água renovável por habitante tende a diminuir, fato que repercute sobre a
qualidade de vida. A garantia de acesso à água, em quantidade suficiente e com
qualidade adequada vem adquirindo contornos estratégicos para a sobrevivência das
nações.
Entre 1950 e 2001, a população mundial duplicou, passando de 2,3 bilhões para 5,3
bilhões de habitantes, com o consumo de água aumentando de 1.000 km3 para 4.000
km3 anuais; ou seja, neste período, o consumo de água per capita quadruplicou. É
pouco provável, mas caso se mantenha esta taxa de crescimento nos próximos
cinqüenta anos, certamente a escassez será um fato absoluto, uma vez que as reservas
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disponíveis de água doce situam-se entre 9.000 km3 e 14.000 km 3.(ROCHA et al,
1999).
Conforme sinalizam diversos estudos, eventuais modificações climáticas globais
poderão influenciar na intensificação das chuvas e na redistribuição ou redução da
disponibilidade dos recursos hídricos. Este tipo de cenário necessariamente aumenta
o desafio do gerenciamento e do manejo adequado, racional e eficiente deste recurso.
Usos como o da produção de energia e o do controle de enchentes podem ser
complementares, usos como o do abastecimento público e o da diluição de efluentes
competem entre si; usos como o da irrigação e o da geração de energia elétrica, que
irá mover as bombas dos sistemas de irrigação, podem ser, ao mesmo tempo,
complementares e competitivos. Portanto, a eficiência na alocação dos recursos
hídricos requer que todas as possibilidades de seu aproveitamento sejam tratadas
conjuntamente, sendo raros os casos em que determinada opção de uso pode ser vista
de forma isolada (ANEEL, 1999).
Vale lembrar que a água é um recurso natural finito, ocorrendo na natureza nos
vários estágios do chamado ciclo hidrológico, destacando-se:
a. as precipitações atmosféricas;
b. os cursos d’água interiores, os que fluem provêm ou são compartilhados entre
países ou estados vizinhos;
c. os recursos hídricos costeiros, formados pelas águas dos oceanos, em conjunto
com os estuários vizinhos;
d. os aqüíferos, os reservatórios de águas subterrâneas, geleiras e neves eternas.
A água total existente no planeta é composta por 97,5% de água salgada e 2,5% de
água doce. Esta última, por sua vez, está distribuída da seguinte forma: 69% em
geleiras e neves eternas, 30% de água subterrânea, 0,7% em outras situações tais
como umidade do solo, pantanais e solos congelados, e por fim, 0,3% em rios e lagos,
(GLEICK, 1996).
Uma breve análise da estimativa de oferta e de consumo de água no mundo
demonstra que, em termos de oferta e disponibilidade geral, os consumos per capita
estão bem abaixo da produção hídrica, conforme apresentado na Tabela 2.1.
Entretanto estes indicativos globais quando abordados em escalas locais e regionais
não demonstram algumas realidades, haja vista os inúmeros casos de
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indisponibilidade quantitativa e principalmente qualitativa. Sabe-se hoje que já
existem no mundo cerca de 300 pontos identificados como prováveis áreas de
conflitos causados pelo stress hídrico, ou seja, submetidos à explotação e uso além dos
limites que os mananciais podem produzir ou sustentar.

OFERTA (DEFLÚVIO MÉDIO)
REGIÕES

TOTAL

Per Capita

África
América do Norte
América Central
América do Sul
Brasil
Ásia
Europa
Oceania
Mundo

(Km3/ano)
3.996,00
5.308,60
1.056,67
10.080,91
5.744,91
13.206,74
6.234,56
1.614,25
41.497,73

(m3/hab/ano)
5.133,05
17.458,02
8.084,08
30.374,34
34.784,33
3.679,91
8.547,45
54.794,64
6.998,12

CONSUMO**
Total
Per Capita***

(Km3/ano)
145.14
512,43
96,01
106,21
36,47
1.633,85
455,29
16,73
3.240

(m3/hab/ano)
202
1.798
916
335
246
542
625
591
645

Nota:* ANEEL:
** Ano de registro do consumo: África-1995; A. do Norte-91; A Central-87; A. do Sul-95; Brasil-90;
Ásia-87; Oceania-95; Mundo-1987.
*** Calculado pela população do ano em que foi registrado o consumo. (Fonte: WRI, 1998 e ANEEL,
1999).
Tabela 2.1

Deflúvio Médio e Consumo de Recursos Hídricos no Mundo –1998.

O território brasileiro é generoso em quantidade de água doce, mas ela não é
regularmente distribuída temporal e espacialmente. As abundantes vazões
amazônicas contrastam praticamente com todas as demais vazões das bacias
hidrográficas do país, especialmente no Nordeste onde a aridez do clima e do solo se
constituem no traço mais presente. A escassez de água nos anos recentes, associada
aos processos crescentes e contínuos de contaminação de rios, lagos e acumulações
subterrâneas, além dos conflitos entre usuários, conduziu a uma formulação em
bases inteiramente novas para a política do setor de recursos hídricos no país.
No Brasil, excetuando-se o semi-árido nordestino, as demais regiões possuem
disponibilidades em quantidades suficientes para as atividades industriais, irrigação
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e para o abastecimento doméstico. Entretanto, a ausência de saneamento e o
lançamento de efluentes domésticos e industriais sem qualquer tratamento na
grande maioria dos corpos d’água resulta em extensa degradação da qualidade destas
águas, definindo um quadro paradoxal de escassez.
Devido à grande extensão territorial do Brasil simultaneamente ocorrem grandes
variações no regime climatológico e hidrológico. Buscando agrupar regionalmente os
comportamentos característicos dos processos envolvidos, podem ser identificadas
doze regiões hidrográficas, Figura 2.1. Cabe observar que esta nova formatação da
divisão da hidrografia no território brasileiro fundamenta-se na Resolução nº 32/2004
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH.

Figura

2.1

Regiões Hidrográficas do Brasil.

Na Tabela 2.2, é detalhada esta nova formatação da classificação das regiões
hidrográficas no Brasil e também é apresentada a correspondente codificação destas
regiões hidrográficas de acordo com o estabelecido pela Resolução Nº 30 do CNRH.

10

G ESTÃO

DE RECURSOS HÍDRICOS

I NTRODUÇÃO

DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas situada no território
Região Hidrográfica Amazônica nacional e, também, pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de
Marajó, além das bacias hidrográficas dos rios situados no Estado do Amapá que
- Região 3*, 4* e 5
deságuam no Atlântico Norte.
Região Hidrográfica do
É constituída pela bacia hidrográfica do rio Tocantins até a sua foz no Oceano
Tocantins/Araguaia - Região 6 Atlântico.
constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no Atlântico Região Hidrográfica Atlântico Étrecho
Nordeste, estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Tocantins/
Nordeste Ocidental - Região 7 Araguaia,
exclusive, e a leste pela região hidrográfica do Parnaíba.
Região Hidrográfica do
É constituída pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba.
Parnaíba - Região 7
constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no Atlântico Região Hidrográfica Atlântico Étrecho
Nordeste, estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Parnaíba e
Nordeste Oriental - Região 7* ao sul pela
região hidrográfica do São Francisco.
Região Hidrográfica do São
Francisco - Região 7

Região Hidrográfica Atlântico
Leste - Região 7
Região Hidrográfica Atlântico
Sudeste - Região 7

É constituída pela bacia hidrográfica do rio São Francisco.
É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico trecho Leste, estando limitada ao norte e a oeste pela região hidrográfica do São
Francisco e ao sul pelas bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus, inclusive.
É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico trecho Sudeste, estando limitada ao norte pela bacia hidrográfica do rio Doce,
inclusive, a oeste pelas regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná e ao
sul pela bacia hidrográfica do rio Ribeira, inclusive.

Região Hidrográfica do Paraná É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraná situada no território nacional.
- Região 8*
constituída pela bacia hidrográfica do rio Uruguai situada no território nacional,
Região Hidrográfica do Uruguai Éestando
limitada ao norte pela região hidrográfica do Paraná, a oeste pela
- Região 7*
Argentina e ao sul pelo Uruguai.
Região Hidrográfica Atlântico
Sul - Região 7
Região Hidrográfica do
Paraguai - Região 8*

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no Atlântico trecho Sul, estando limitada ao norte pelas bacias hidrográficas dos rios
Ipiranguinha, Iririaia-Mirim, Candapuí, Serra Negra, Tabagaça e Cachoeria,
inclusive, a oeste pelas regiões hidrográficas do Paraná e do Uruguai e ao sul
pelo Uruguai.
É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraguai situada no território
nacional.

Obs: (*) Trecho situado no território Brasileiro.
Tabela 2.2

Divisão hidrográfica nacional.

Em território brasileiro estima-se que são drenados 257.790 m3 /s, em termos de
descarga média de longo período. Cerca de 92% deste valor está em seis grandes
bacias hidrográficas, com as vazões médias seguintes: Amazonas, 209. 000m3/s;
Paraná (inclusive Iguaçu), 11.000 m3/s; Paraguai, 1.29Om3/s; Uruguai, 4. 150m3/s;
São Francisco, 2.850m3/s. Cabe ainda destaque, na vertente atlântica, aos rios
Parnaíba (800m3/s), Jaguaribe (133m3/s), Mundaú (30m3/s), Paraíba (27m3/s) e
Paraguaçu (113 m3/s), na região Nordeste; aos rios Doces (1.140m3/s), Paraíba do
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Sul/Guandu (900m3/s), Alto Tietê/Cubatão (60m3/s), com reversão de 50%, Ribeira
do Iguape (540m3/s), ltajaí (27Om3/s) e Guaíba (1.740m3/s) nas regiões Sudeste e
Sul.
Na bacia do rio Amazonas encontram-se afluentes volumosos, drenando bacias
hidrográficas de baixo nível de ocupação do solo e reduzida utilização. econômica da
água: Negro (28.400m3/s), Madeira (31.200m3/s), Tapajós (13.500m3/s) e Xingu
(9.700m3/s). Na Tabela 2.3, estão indicadas as disponibilidades hídricas do País.

DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL
ÁREA DE
DESCARGA MÉDIA DE
DEFLÚVIO MÉDIO
DRENAGEM
LONGO PERÍODO
REGIÕES HIDROGRÁFICAS
km2
M3/S
I/s/km2 km3/ano mm/ano
7.008.370
209.000
29,8
6.627
Região Hidrográfica Amazõnica
Bacia total - Trecho da Bacia em território
Brasileiro (sub-bacias 10 a 19 e 30)

1.079

*&5.547.030

108.982

23,9

3.465

967.059

15.432

15,9

372

492

254.100

n/d

n/d

n/d

n/d

344.112

763

2,3

n/d

n/d

287.348

n/d

n/d

n/d

n/d

(Sub-bacias 40 a 49).

638.324

2.850

4,5

90

143

(50 a 55).

374.677

n/d

n/d

n/d

n/d

229.972

3.286

14,9

116

382

(Sub-bacias 60 a 65 e 68 a 69) Até a Foz
do Iguaçu, em Território Brasileiro

*879.860

10.371

11,8

347

394

(Sub-bacia 66 a 67) Até a Foz do rio APA,
em Território Brasileiro

*363.445

1.833

5,0

54

110

*174.612

4.117

23,6

131

735

Região Hidrográfica do Tocantis
Araguaia (sub-bacias 20 a 29)

Região Hidrográfica Atlântico
Nordeste Ocidental (Sub-bacias 31 a 33)
Região Hidrográfica do Parnaíba
(Sub-bacia 34).

Região Hidrográfica Atlântico
Nordeste Oriental (Sub-bacias 35 a 39)
Região Hidrográfica do São Francisco
Região Hidrográfica Atlântico Leste
Região Hidrográfica Atlântico
Sudeste (Sub-bacias 56 a 59 e 80 a 81)
Região Hidrográfica do Paraná
Região Hidrográfica do Paraguai
Região Hidrográfica do Uruguai
(Sub-bacias 70 a 79)

Região Hidrográfica Atlântico Sul

185.856
4.129
22,2
136
605
(Sub 82 a 89)
Produção Hídrica com Bacias Totais**
11.844.735 258.750(e) 21,8(e)
8.159(e)
761(e)
Produção Hídrica Brasileira
*9.246.395 182.170(e)
19,7(e
5.744(e)
675(e)
LEGENDA: * - Área em território Brasileiro. **`Área incluindo territórios externos nas bacias transfronteiriças. n/d não disponível. (e) - dado estimado. Fonte: MME - (Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL) MMA/SRH Agência Nacional de Águas -ANA).
Tabela 2.3
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Observa-se uma grande diversidade de situações, com abundância de água nas
regiões Norte e Centro-Oeste e escassez na região Nordeste e em alguns estados
desenvolvidos como Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de 89% da potencialidade das
águas superficiais do Brasil estão concentradas nas regiões Norte e Centro - Oeste,
onde estão abrigados 14,5% dos brasileiros com 9,2% da demanda hídrica do país. Os
11% restantes do potencial hídrico de superfície estão nas outras regiões (Nordeste,
Sul e Sudeste), onde estão localizados 85,5% da população e 90,8% da demanda de
água do Brasil.
O acelerado crescimento demográfico e econômico do Brasil nos últimos trinta anos
fez com que os recursos hídricos fossem demandados, em algumas regiões, além das
capacidades produtivas das bacias hidrográficas e de suas respectivas
disponibilidades.
Nas áreas mais desenvolvidas do país, o descontrolado aproveitamento das águas,
paralelamente à industrialização, à urbanização e à crescente adoção da agricultura
intensiva em regiões outrora ricas em recursos naturais, está desencadeando
significativos conflitos de interesse. O uso da água para diversas atividades como
geração de energia, abastecimento público urbano e industrial, diluição de efluentes,
irrigação, navegação, manutenção de ecossistemas e outros, vem enfrentando
entraves ponderáveis, seja na operação de estruturas hidráulicas já existentes, seja na
implementação de planos setoriais incompatíveis entre si, demonstrando claramente
os conflitos decorrentes da competição pelo uso de recursos hídricos.
Experiência semelhante ocorreu nos países que tiveram acentuada industrialização e
urbanização. Para enfrentar o problema, tais países promoveram, nos últimos
decênios, uma profunda valorização de seus sistemas de planejamento e controle dos
recursos hídricos, baseados em enfoques multissetoriais e multidisciplinares, numa
ótica de integração e de agregação de valor econômico à água. É oportuno assinalar
que essa diretriz vem sendo adotada em todos os países que passaram pelo estágio de
desenvolvimento institucional, para o qual o Brasil agora se encaminha em matéria
de gestão das águas.
A qualidade dos recursos hídricos brasileiros encontra-se regulamentada por padrões
técnicos em critérios de classificação e enquadramento, estabelecidos na Resolução
n° 20 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, de 18 de junho de 1986.
As águas são divididas em doces, salobras e salinas, caracterizadas por nove classes de
qualidades. Cada classe é definida por padrões numéricos e atributos que constituem
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objetivos de qualidade a serem mantidas ou recuperados, tendo em vista os
chamados usos preponderantes do recurso hídrico.
Muito embora essa regulamentação tenha sido implementada há mais de quinze
anos, não se pode afirmar que dela decorreram ações que possibilitassem a reversão
do quadro de degradação da qualidade das águas. Não se tem notícia de algum curso
d´água cuja classificação tenha sido alterada em função da aplicação da Resolução 20
ou de ações decorrentes de monitoramento uma vez que raramente a fiscalização tem
se mostrado efetiva, haja vista que as instituições responsáveis carecem de estruturas
de pessoal e de instrumentos de coerção.
Estes parâmetros são monitorados através de redes de coleta de dados quantitativos e
qualitativos, tanto em âmbito federal quanto estadual. Nos aspectos quantitativos o
país dispõe de uma rede com uma densidade razoável de acordo com as
recomendações da Organização Meteorológica Mundial- OMM. Entretanto, quanto
aos aspectos qualitativos, esta rede não atinge o grau de eficiência alcançado pelo
monitoramento quantitativo e muito menos a periodicidade adequada para formar
uma consistente série histórica.
Recentemente foi lançado pela Agência Nacional de Águas-ANA, o Programa de
Despoluição de Bacias Hidrográficas que pretende incentivar a implementação de
sistemas de tratamento de efluentes e o aumento da eficiência dos existentes, bem
como outras iniciativas para melhoria da qualidade das águas, mediante a retribuição
financeira diretamente ao prestador do serviço em função dos volumes tratados e da
qualidade do lançamento final. Trata-se de ação inovadora e com todas as
possibilidades de êxito.

14

G ESTÃO

DE RECURSOS HÍDRICOS

I NTRODUÇÃO

PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

A

DESTACAR

O conceito de Desenvolvimento Sustentável relaciona-se com a
possibilidade de manutenção de um equilíbrio associado a um nível de
desenvolvimento humano. Este nível, sempre transitório e em
desenvolvimento permanente, poderá ser atingido a longo prazo, dentro
dos limites da sustentabilidade da vida humana no Planeta.
A água é um elemento essencial à vida, tanto como constituinte biológico
dos seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais,
como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator
de produção de vários bens de consumo final e intermediário.
Já se foi o tempo em que se acreditava na abundância ilimitada da água em
sua inesgotável capacidade de renovação.
Entre 1940 e 1990, a população mundial duplicou, passando de 2.3 bilhões
de habitantes, para 5.3 bilhões de habitantes, com os respectivos consumos
de água aumentando de 1.000 km3 para 4.000 km3. Portanto, neste período
ocorreu a quadruplicação do consumo per capita de água por ano. A
constatação prática destas duas tendências neste meio século, devido às
características finitas do recurso pressupõe que uma remota probabilidade
que nova quadruplicação no consumo ocorra. Segundo as estimativas, o
limite superior de água utilizável no globo para consumo situa-se entre
9.000 km3 e 14.000 km3.
Cerca de 80% das nossas cidades não dispõem de redes de coleta de esgoto
e não mais de que 5% das cidades brasileiras, dispõem de tratamento destes
efluentes. Este dado em si, já seria suficiente para corroborar com esta
afirmação.
O aspecto disponibilidade vem assumindo importância, particularmente em
algumas áreas localizadas próximas aos grandes centros urbanos, onde o
risco de escassez nas épocas de estiagem pode levar a conflitos de uso,
interferindo negativamente no processo de desenvolvimento regional. Devese, também, levar em conta os aspectos relativos aos excessos de água,
como é o caso das cheias, principalmente, em áreas densamente povoadas.
Através do conhecimento, da gestão e do gerenciamento dos recursos
hídricos poderá se efetivar o melhor encaminhamento da solução dos
problemas e conflitos com relação à água e seus usos.
Para exercer com eficácia o processo de uso racional, econômico e ecológico
da água, deve-se disseminar uma consciência da importância de estruturar
e capacitar as instituições e a comunidade para que venham exercer com
propriedade e adequação cada um dos seus papéis.
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EV OL UÇÃ O D O P ROC ESS O L EG AL E I N STI TUCI ON AL D O G ERE NC IAM EN TO D E
RE CURS OS HÍD RI CO S N O BR ASI L

A EVOLUÇÃO DO
PROCESSO LEGAL E
INSTITUCIONAL DO
GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS
NO BRASIL

3.1

EVOLUÇÃO CONCEITUAL

Preliminarmente à apresentação da evolução de alguns conceitos referentes a
recursos hídricos, cabe abordar alguns comentários sobre o conceito de meio
ambiente. Existe atualmente uma grande discussão sobre a utilização do termo
"meio ambiente", pois há uma forte tendência entre autores em se considerar o termo
como pleonasmo ou redundância.
JUNIOR (2004) diz:
"adotei o termo "Ambiente Total", com a intenção de abranger os ambientes natural e
antrópico (construído pelo homem), incorporando também os demais ambientes,
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porém, apenas como um termo ilustrativo, sem a intenção de criar uma nova
discussão, afinal de contas, não precisamos de mais discussões, e sim de mais soluções".
Também relata este autor, que outros autores utilizam unicamente o termo
"ambiente", e defendem com "unhas e dentes" a não utilização de "meio".
Segundo VALENTI (1984), o termo meio ambiente provém da tradução do francês
milieu ambience, utilizado inicialmente por naturalistas e geógrafos, onde milieu (ou
meio), designa o lugar onde está ou onde se movimenta um ser vivo qualquer, e
ambience (ou "ambiente"), refere-se ao que rodeia o ser.
Também afirma Junior (2004), concordar com os demais autores, pois esta explicação
de Valenti parece não convencer, e comenta:
"analisando bem, ambiente também é o lugar onde está ou se movimenta o ser. Uma
palavra completa a outra, mas qualquer uma pode ser utilizada de forma isolada, sem
perder o sentido que se quer passar, por isso também é possível se falar em “meio” sem
precisar se falar a palavra “ambiente”, o importante seria especificar quando
necessário, a qual meio ou qual ambiente está se referindo: ambiente urbano (ou meio
urbano), ambiente aquático (ou meio aquático), ambiente natural (ou meio
natural)".
Atualmente, cita Junior(2004)
"temos que considerar até mesmo o ambiente virtual, que já é uma realidade em nossos
dias A discussão sobre meio ambiente com certeza não acabará tão facilmente, pois
quando quase todos estão convencidos de uma determinada teoria, surge um novo
teórico com novas idéias e novos seguidores. O importante é entendermos que o termo
“meio ambiente” não está errado, afinal de contas ele já foi historicamente legitimado
pela ciência e pelo senso comum".
O Código de Águas já contemplava as preocupações com as questões ambientais e
principalmente a questão do uso múltiplo dos recursos hídricos, pois em seu
conteúdo, já existia a figura jurídica do estatuto da licença de uso quando em seu Art.
43, estabelecia que
"as águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da agricultura, da
indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de
utilidade pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que será
dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes".
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Esta foi a primeira abordagem formal de regulamentos sobre a utilização da água e
dos procedimentos para seu uso, encontrada no Código de Águas, promulgado em
1934. E mais recentemente, a Constituição Brasileira de 1988 abre uma nova
perspectiva, definindo a dominialidade dos corpos hídricos, as formas da gestão
integrada através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os
critérios de outorga de direito de uso.
A Constituição Nacional vigente pouco modificou o texto do Código de Águas. Uma
das modificações dignas de nota foi a extinção do domínio privado da água, passando
todos os corpos d’água, a partir de outubro de 1988, a ser de domínio público.
Cabe ressaltar aqui os aspectos da dominialidade dos cursos d’água, pois todas as
intervenções deverão ter a participação preponderante daquele a quem pertence o
domínio, no arranjo institucional decorrente.
A água foi formalmente considerada um bem econômico na Conferência
Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente ocorrida em janeiro de 1992, em
DUBLIN (Irlanda). Considerando que a água é um bem mineral e que em certas
condições da natureza ela é um bem energético (potenciais hidráulicos), a gestão
deste bem ambiental comum, social e estratégico, indispensável à vida, deve ser
tratada pelo governo e pela sociedade com a mais alta prioridade. O uso múltiplo e
integrado das águas e a minimização dos impactos ambientais decorrentes são
objetivos que devem ser constantemente perseguidos.
O Capítulo 18 da Agenda 21- Rio 92 ratifica as afirmativas anteriores e neste mesmo
Capítulo, nos objetivos de seu primeiro programa, que trata do desenvolvimento e
manejo integrado dos recursos hídricos, destaca-se que este último deve ser realizado
no âmbito da bacia ou sub-bacia de captação sempre que envolver aspectos
relacionados à terra e à água. Nesta ótica, sugere quatro objetivos a serem
perseguidos, dentre os quais cabe salientar aquele que recomenda:
"identificar e fortalecer ou desenvolver, conforme seja necessário, em particular nos
países em desenvolvimento, os mecanismos institucionais, legais e financeiros
adequados para assegurar que a política hídrica e sua implementação sejam um
catalisador para o programa social e para o crescimento econômico sustentável".
Tem sido uma praxe usual em várias referências o uso do termo gestão,
gerenciamento e ou administração da água com significados sinônimos em estudos e
processos de planejamento, muito embora alguns autores identifiquem uma
singularidade em cada termo. Neste trabalho esta terminologia de tratamentos
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expressa um mesmo significado, englobando os aspectos relativos ao estudo das
múltiplas finalidades e usos da água.
Para HIDALGO (1991), o planejamento de bacias hidrográficas assume uma
dimensão ambiental sendo um processo político, social, econômico e tecnológico
baseado na educação e participação, no qual o homem, como ser coletivo, deve
buscar as melhores decisões e alternativas para a conservação da natureza, visando
um desenvolvimento sustentável da sociedade e o aumento da qualidade de vida para
o homem.
Segundo Rocha et al., (1999), o gerenciamento de recursos hídricos é um processo
dinâmico, ambientalmente sustentável, que baseado numa adequada administração
da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos
setoriais dos recursos hídricos, tendo por objetivo uma operação harmônica e
integrada das estruturas decorrentes, de forma a se obter o máximo benefício.
O planejamento de bacias hidrográficas visa, portanto, ordenar os usos da água,
buscando garantir um uso diversificado para o atendimento aos múltiplos usuários,
tanto para fins econômicos como sociais e de conservação. Sobretudo deve integrar as
diversas ações produzidas no território de forma equilibrada, tentando evitar
prejuízos de ordem ecossistêmica1 e otimizando o uso da água. Este é um processo
essencial para a manutenção da boa qualidade e quantidade dos Recursos Hídricos,
consorciado com o desenvolvimento do território.
O planejamento adequado e a gestão eficiente e eficaz dos recursos hídricos, quer
sejam de domínio federal ou estadual, é uma missão relevante e indeclinável, pois,
considerados como um recurso natural representam um patrimônio público de
insubstituível valor estratégico para a vida e o desenvolvimento social e econômico.
O modelo em implementação no Brasil e também nos Estados da Federação deve
visar o equacionamento e a solução de inúmeros aspectos de relevância para a gestão
das águas, dentre os quais se destacam:
-

os conflitos de uso e conseqüente escassez ou deseconomias que deles resulta;

-

os problemas de desequilíbrio no balanço entre disponibilidade e demanda;

1. A abordagem ecossistêmica considera uma problemática ambiental em toda a sua complexidade geográfica,
histórica, biológica, política, social, econômica e antropológica. Esta abordagem, interdisciplinar e
intersetorial, constitui uma ferramenta privilegiada para o estudo e a busca de soluções para garantir ao
mesmo tempo a saúde das populações e dos ecossistemas.
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-

controle de valores negativos das águas, tais como indisponibilidade
quantitativa ou qualitativa, também chamados stress hídrico;

-

aproveitamento de oportunidades de promover um maior desenvolvimento
socioeconômico e melhoria da qualidade de vida, apoiado na perspectiva de
uso múltiplo e integrado.

A EVOLUÇÃO POLÍTICO-LEGAL E
INSTITUCIONAL DA GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

A evolução político-legal brasileira no que se refere à gestão dos Recursos Hídricos,
desenvolveu-se a partir de 1907, quando foi proposto por Ari Valadão, o projeto de lei
que veio a se consolidar como sendo a primeira legislação sobre águas no país - o
Código de Águas - bem como, outros institutos sob a ótica legal e institucional.
Apresenta-se nas Tabelas 3.1 e 3.2, um resumo da evolução dos principais marcos
históricos do processo de gestão da água, com relação aos aspectos aqui
mencionados.
Um importante aspecto para a gestão dos recursos hídricos, é o Ordenamento Legal e
Institucional, haja vista os domínios e usos da água, bem como as diversas
organizações governamentais e não-governamentais ocupadas com a questão hídrica.
O Código de Águas (1934), estabeleceu que para a sua execução a competência
caberia ao Ministério da Agricultura, ficando a Divisão de Águas do Departamento
Nacional de Produção Mineral-DNPM, à época pertencente àquele Ministério,
encarregada de cumpri-la.
Posteriormente, com a criação em 1960 do Ministério das Minas e Energia - MME, o
DNPM, em 1961 foi incorporado ao MME e com ele a Divisão de Águas. Pela Lei nº
4904, de 17 de dezembro de 1965, que dispôs sobre a organização do MME, a Divisão
de Águas foi transformada no Departamento Nacional de Águas e Energia - DNAEE
que em 1969, com a extensão do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
teve as atribuições deste transferidas para o órgão nascido da antiga Divisão de
Águas, passando a denominar-se Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE.
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Desta forma, coube ao DNAEE, hoje ANEEL, como executor do Código de Águas,
entre atribuições relacionadas à energia elétrica, cuidar do regime hidrológico
nacional, nos rios de domínio da União, que compreende o controle da
disponibilidade para os usos da água, bem como a fiscalização e controle dos
aproveitamentos das águas que alterem o seu regime. Estes atributos deram-lhe a
competência para outorgar as concessões, autorizações e permissões de direitos de
usos da água.
Entre as principais ações desenvolvidas pelo governo brasileiro, no sentido de
encaminhar soluções visando uma adequada administração dos recursos hídricos
nacionais, destaca-se por ter sido uma experiência inédita e de bons resultados, o
"Acordo entre o Ministério das Minas e Energia e o Governo do Estado de São Paulo
- MME/GESP", celebrado em 1976, tendo como objetivo básico procurar melhorar as
condições sanitárias dos rios Tietê e Cubatão, através da adequação, planejamento e
execução de obras hidráulicas na Grande São Paulo e na Baixada Santista. A
execução do acordo ficou sob a responsabilidade de dois Comitês (Especial e
Executivo), integrados pelos principais órgão federais, estaduais e municipais
envolvidos.
Os bons resultados alcançados na execução do Acordo MME/GESP, motivaram as
áreas de energia elétrica e de meio ambiente a propor a criação de um comitê em
nível nacional, com a finalidade de promover o desenvolvimento da utilização
racional dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios federais através da
indispensável integração dos planos e estudos setoriais em desenvolvimento pelas
diversas entidades que direta ou indiretamente interferem com o uso desses recursos.
Desta forma, foi criado o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias
Hidrográficas - CEEIBH, através da Portaria Interministerial nº 090, de 29 de março
de 1978, tendo em vista atender aos seguintes objetivos, assim explicitados no seu
Regimento Interno:
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-

facilitar, aos órgãos e entidades interessadas, o conhecimento da
disponibilidade de água para satisfazer a demanda dos usos prioritários;

-

incentivar a melhoria das condições sanitárias das bacias hidrográficas dos rios
federais;

-

aumentar a eficiência e a atuação harmônica dos órgãos e entidades
responsáveis pela prevenção e pelo controle de situações críticas das bacias;
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-

realizar estudos e planejamentos coordenados que possam servir de subsídios
para o licenciamento de atividades e execução de obras nas bacias; e

-

conjugar e entrosar os esforços dos órgãos e entidades federais, estaduais,
municipais e particulares que exerçam atividades nas referidas bacias
hidrográficas.

Os trabalhos de informação e suporte do CEEIBH foram previstos para serem
realizados através da instalação de Comitês Executivos com área de atuação limitada
à bacia hidrográfica que deu origem à sua criação. Embora o CEEIBH tenha sido
desativado, alguns Comitês Executivos criados sob a orientação, obtiveram algum
êxito na condução dos assuntos relacionados à administração dos recursos hídricos,
principalmente quanto à superação de conflitos intersetoriais e ao encaminhamento
de soluções através de recomendações para os problemas que ocorrem nas bacias de
atuação.
Entretanto, não por falhas dos Comitês Executivos, estas recomendações nem sempre
se transformaram em resultados concretos, face à crise institucional que deu origem,
inclusive, à desmobilização do CEEIBH.
Com o objetivo de agilizar resposta aos mecanismos de administração dos recursos
hídricos, iniciada mais intensivamente com a criação dos Comitês de Bacias,
procurou-se conhecer em maior profundidade a experiência vivida por alguns países
europeus.
O ponto alto desta colaboração deu-se na realização, em Brasília, do Seminário
Internacional sobre Gestão de Recursos Hídricos, ocorrido em março de 1983, que
teve como principal finalidade efetuar exame comparativo entre o que tinha sido
feito e o que estava por se fazer no País em relação à gestão dos recursos hídricos,
com a experiência estrangeira representada por entidades da Grã-Bretanha, França e
Alemanha.
Dentre as conclusões do Seminário, subdivididas em dois estágios, destacam-se,
resumidamente, as seguintes:

G ESTÃ O

-

o aumento de eficácia e eficiência das entidades e normas jurídicas existentes,
antes de se criarem novos órgãos ou encargos - (1º Estágio);

-

a desregulamentação e descentralização dos procedimentos relacionados à
gestão das águas públicas (1º Estágio);
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-

a administração das águas por bacias ou regiões hidrográficas - (1º Estágio);

-

a reserva de funções consultivas aos colegiados existentes (1º Estágio);

-

a criação de um colegiado nacional, em nível ministerial, coordenador da
política de gestão das águas - (2º Estágio);

-

a presença de órgão central e normativo do sistema nacional de planejamento e
controle de recursos hídricos (2º Estágio);

-

a cobrança pela utilização da água, quer na derivação, quer no lançamento de
efluentes - (2º Estágio).

A partir de 1984, por sugestão de alguns estados da Federação foram realizados vários
Encontros Nacionais de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos, realizados em São
Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Velho, Brasília e Porto Alegre, tendo este
último evento ocorrido em outubro de 1986.
Dentre as inúmeras recomendações havidas nesses "Encontros", destaca-se como
principal, aquela que conclui ser indispensável a estruturação de um Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, de forma a organizar um
processo de coordenação e decisão que diminua os conflitos e enseje maior
racionalidade na interação entre órgãos e entidades públicas e privadas, nos três
níveis do governo.
Esses esforços foram fundamentais para incluir, em 1988, na nova Constituição do
Brasil, precisamente no seu Art. 21, inciso XIX, dispositivo atribuindo à União a
competência de instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos.
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ASPECTOS LEGAIS E JURÍDICOS

1907

Projeto de lei do Código de Águas

Inicia-se o primeiro passo para uma legislação sobre usos
da água.

1934

Promulgação do Código de Águas

Estabelece os princípios e os regulamentos que nortearam
o uso da água por vários anos no país.

1973

Criação da SEMA (Ministério do InteriorMINTER)

Trata-se da primeira iniciativa com relação a um
organismo especial para as questões ambientais no país.

1976

Portaria Ministerial – MINTER 013

Classificação das águas interiores no Brasil.

1977

Portaria Interministerial Nº 90 (MME /
MINTER)

Cria o Comitê de Estudos Especiais Integrados de Bacias
Hidrográficas – CEEIBH. Institui comitês de bacia em rios
de domínio da União e se constituí na primeira
experiência brasileira de gestão de Recursos Hídricos,
tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão.

1979

Política Nacional de Irrigação (lei 6.662)

Em função de programas nacionais voltados para
agricultura irrigada o setor é fortalecido com esta lei.

1981

Política Nacional de Meio Ambiente (lei
6.938)

Consolida-se no país uma legislação moderna e
avançada ordenado o uso dos recursos ambientais. Cria o
Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA com
poderes regulamentadores e estabelece padrões de meio
ambiente. Cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA) e instituí o Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

1986

Resolução CONAMA Nº 20

Classifica e conceitua as águas em nove classes de uso
preponderante: doces (especial mais quatro), salobras
(duas) e salinas (duas).

1988

Promulgação da Nova Constituição
Federal

Consolida os conceitos ambientais e propõe a criação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de RH e o estudo de
critérios de outorga.

1989

Promulgação das Constituições Estaduais

Ratifica os preceitos federais e abre espaços para as leis
estaduais sobre políticas e sistema estaduais de RH

1989

Lei da Compensação Financeira

Estabelece uma primeira versão de um sistema de
compensação financeira pelo uso de RH.

1989
2002

Leis Estaduais / Políticas de Rec. Híd. /
Órgãos Gestores

Neste período são promulgadas leis estaduais sobre
políticas e sistemas de gerenciamento e criam-se ou
consolidam-se órgãos gestores de RH.

1991

Projeto de Lei do Executivo - Futura lei Nº
9433 –Lei das Águas

Dá início à discussão da legislação sobre a Política
Nacional de Recursos Hídricos –PNRH.

1997

Promulgação da Lei 9433 - Lei das Águas
(PNRH)

Estabelece e consolida a Política Nacional de Recursos
Hídricos -PNRH e cria os instrumentos de gestão de Rec.
Hídricos.
Cria o Conselho Nacional de Rec. Hídricos – CNRH.

1999
2004

Regulamentações da PNRH / Resoluções
do CNRH (39)

Através de resoluções deste Conselho estão sendo
regulamentados os instrumentos de gestão, que é o caso
da outorga e a cobrança pelo uso da água.

Tabela 3.1

G ESTÃ O

Marcos Históricos - Aspectos Legais e Jurídicos.
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Como podemos constatar, o arcabouço jurídico já existe (Lei 9.433 – Lei das Águas;
Lei 9.984 – Criação da ANA). A estrutura institucional no nível Federal está em fase
de regulamentação e organização. Quanto aos Estados, o processo se repete, sendo
que alguns destacam-se mais por seus avanços nesta área, como é caso de São Paulo,
Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

1933

Criação Serviço de Águas – Min.
Agricultura

A primeira instituição com atribuições para o monitoramento
hidrológico do país.

1965

Evolução / Depto. Nac. de Águas
e Energia - DNAE

Instituição com atribuições voltadas ao controle do uso da água.

1968

Evolução / Departamento
Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE

É incorporado o setor de energia nas atribuições normativas.

1972

Conferência de Estocolmo –
Declaração do Ambiente Nações Unidas

Marco inicial de discussões voltadas ao crescimento das nações
sob a ótica do desenvolvimento sustentável.

1973

Criação da Secretaria Especial
de Meio Ambiente -SEMA
(Ministério do Interior)

Primeira estrutura institucional voltada ao controle e ao
planejamento dos recursos ambientais com o propósito de discutir
junto à opinião pública a questão ambiental. No entanto não
contava com nenhum poder policial para atuar na defesa do meio
ambiente.

1977

Conferência da Água das
Nações Unidas Mar Del Plata Argentina

Inicia-se discussão sobre conceitos de gestão integral da água
com enfoque na bacia hidrográfica e múltiplos usos.

1977

Portaria Interministerial Nº 90 CEEIBH Bacias de Rios Federais

Cria o Comitê de Estudos Especiais Integrados de Bacias
Hidrográficas – CEEIBH. Institui comitês de bacia em rios de
domínio da União e se constitui na primeira experiência brasileira
de gestão de Recursos Hídricos, tendo a bacia hidrográfica como
unidade de gestão.

1980/
84

Implementação / Comitês de
Bacias Hidrográficas de rios de
domínio federal

Constituiu-se no primeiro ensaio de gestão de RH na ótica de
bacia hidrográfica e usos múltiplos que não teve continuidade por
falta de amparo legal e institucional com algumas exceções, que é
o caso do Comitê do rio Paraíba do Sul.

1983

Seminário Internacional sobre
Gestão de Recursos Hídricos

Reunião de especialistas da França, Alemanha, Inglaterra e
Portugal com técnicos e instituições brasileiras dando início ao
efetivo processo de discussão legal e institucional da gestão de
Rec. Hídricos na ótica de usos múltiplos.

1983/
86

Discussão da PNRH - Órgãos
Gestores de Rec. Hídricos

Com alguns estados já com uma incipiente estrutura de gestão
houve uma intensa discussão e contribuições ao que poderia se
constituir na PNRH.

1989/
2002

Leis Estaduais / Políticas de Rec.
Híd. / Órgãos Gestores

A partir das constituições estaduais, deu-se início a
implementação das leis de políticas de RH e estruturação efetiva
de órgãos gestores nos estados da Federação.

1989

Criação do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente - IBAMA

Organismo com a finalidade de dar apoio executivo e operacional
à SEMA na implementação da Política Nacional de Meio Ambiente
–PNMA.

28

G ES TÃO

D E REC URSO S HÍ D RI COS

A

EV OL UÇÃ O D O P ROC ESS O L EG AL E I N STI TUCI ON AL D O G ERE NC IAM EN TO D E
RE CURS OS HÍD RI CO S N O BR ASI L

1992

Conferência de Dublin /
Conferência Rio 92 – Nações
Unidas

A reunião preparatória de Dublin e a Rio 92 consolidam os
conceitos de gestão tendo a bacia como unidade de planejamento
e a necessidade de agregar valores econômicos aos recursos
hídricos.

1995

Criação da Secretaria de
Recursos Hídricos – SRH -MMA

Estabelece o espaço institucional para a gestão dos recursos
hídricos no país e a coordenação das discussões da futura PNRH.

1996

Criação da Agencia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL

Instituição com a finalidade exclusiva de regulação e licitação de
obras para aproveitamento dos potenciais hídricos, geração
térmica para produção de energia elétrica.

2000

Criação da Agência Nacional de
Águas - ANA

Concretiza o quadro institucional necessário à implementação da
PNRH e os instrumentos de gestão de Recursos Hídricos no país.

2001

Criação da Agência de Águas da
Bacia do Rio Itajaí-SC

Estabelece um marco histórico como a primeira Agência de Bacia
criada ao amparo da nova PNRH.

1997
a
2004

Criação de Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos
Criação dos Comitês de Bacia de
rios de domínio estaduais
Criação de Agencias de Bacia de
rios Estaduais

Foram instituídos 20 Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
Foram instituídos 79 comitês de bacia hidrográfica de rios de
domínio dos Estados
Foram instituídas 6 agências de bacia hidrográfica em rios de
domínio Estadual

2002
a
2004

Criação dos Comitês de Bacia de
rios de domínio Federal
Criação de Agencias de Bacia de
rios Federais

Foram instituídos 6 comitês de bacia hidrográfica de rios de
domínio Federal
Foi instituída uma agência de bacia hidrográfica em rio de
domínio Federal (Paraíba do Sul)

Tabela 3.2

Marcos Históricos - Aspectos Institucionais.

A legislação básica sobre recursos hídricos que orienta este documento é a
Constituição Federal de 1988, as Constituições Estaduais, o Código de Águas
(Decreto n.º 24.643, de 10/07/1934), as Leis Federais n.º 9.433 (8/01/97) e nº 9.984
(17/07/2000), as Leis Estaduais dos estados brasileiros e também a legislação
subseqüente e correlata.
A Constituição Federal de 1988 modificou o texto do Decreto n.º 24.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Águas, ainda vigente), que foi o primeiro instrumento legal
a disciplinar a área de recursos hídricos, ao estabelecer normas de direito de uso das
águas no Brasil. Encontra-se no Art. 21, inciso XIX a grande abertura do avanço
institucional e legal do pais no qual diz
"que cabe à União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
definir critérios de outorga de direito de seu uso".
Uma alteração também importante foi a extinção do domínio privado das águas,
previsto em alguns casos no Código de Águas. Todos os corpos hídricos, a partir de

G ESTÃ O

D E RE CUR SOS HÍ D RIC OS

29

A

EV OL UÇÃ O D O P ROC ES SO L E GAL E IN STI TUCI ON AL D O G ERE NC IAM EN TO D E
REC URSO S HÍ D RIC OS NO BRAS IL

outubro de 1988, passaram a ser de domínio público. Uma outra modificação, de
certa forma conseqüência da primeira, introduziu o estabelecimento de apenas dois
domínios para os corpos d’água brasileiros, sendo alguns de domínio da União
(Federal) e outros dos Estados e do Distrito Federal. Segundo a Constituição Federal
de 1988, são considerados rios de domínio da União todos aqueles que fazem
fronteiras com estados ou países, rios com nascentes dentro do país e foz em outro
país ou seja dele provém ou para ele se estendem; rios cujas nascentes se encontram
em estado diferente de onde se localiza sua foz, ou seja, banham mais de um estado.
Os demais casos são considerados rios de domínio Estadual, bem como as águas
subterrâneas.
A Lei Federal n.º 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que
"institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX, do artigo 21 da
Constituição Federal, e altera o artigo 1º da Lei n.º 8001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei n.º 7990, de 28 de dezembro de 1989",
oferece uma visão abrangente do assunto destacando-se em primeiro plano seus
fundamentos:
-

a água é um bem de domínio público;

-

a água é recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

-

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

-

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

-

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;

-

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

Assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos –PNRH, fundamenta-se no fato de
que a água, um bem de domínio público, é um recurso natural finito, dotado de valor
econômico, e tem no consumo humano e animal o seu uso prioritário. A gestão da
água deve ser descentralizada, proporcionar o uso múltiplo e ter na bacia
hidrográfica a sua unidade de gestão, respeitando-se as diversidades físicas, bióticas,
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demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País. Além do
mais, deve integrar-se com a Política Ambiental, articular-se com a gestão dos
recursos do solo, com os sistemas estuarinos e zonas costeiras e seguir os princípios
básicos do desenvolvimento sustentável.
As pressões exercidas pelos setores usuários para atendimento de suas necessidades,
aliadas à compreensão dos limites da escassez e da necessidade de uma gestão voltada
à mediação de interesses, vêm favorecendo a superação da visão fragmentada que
trazia a prevalência de setores melhores organizados em decorrência de decisões
políticas. As perspectivas de gestão estabelecidas com o advento da Lei Nº 9.433
devem proporcionar novos foros de debates, envolvendo o tratamento das questões
hídricas numa ótica da integração dos usos e da participação da sociedade na
construção de estratégias e de planejamentos.

3.3

TÓPICOS PARA REFLEXÃO
REFLITA
• Pesquisar os principais fatos históricos com relação à evolução
jurídica e legal do Brasil na área de recursos hídricos.
• Fazer uma breve leitura no Código de Águas e identifique como são
tratados os temas relativos ao uso múltiplo das águas e sua proteção.
Faça seus comentários.
• Faça uma leitura da legislação federal sobre recursos hídricos,
identifique os pontos relevantes e quais as instituições neste nível
(federal) encarregadas da implementação da política e da gestão.
• Faça uma revisão em seu estado e identifique se já existe uma
legislação sobre recursos hídricos e qual ou quais as instituições que
têm responsabilidade legal e institucional sobre o assunto.
• Em caso positivo na questão anterior, faça um breve comentário
sobre os princípios e instrumentos de gestão que constam nestas
legislações.
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3.4

REVISÃO DE LEGISLAÇÕES ESTADUAIS

A partir dos dispositivos constitucionais a respeito da matéria, cabe à União,
privativamente, a competência para legislar sobre águas1. No que se refere à
administração e ao gerenciamento dos recursos hídricos de domínio estadual, vinte e
cinco (25) Unidades da Federação já possuem legislação específica sobre Política de
Recursos Hídricos, contemplando os instrumentos de gestão. Apesar da importância
dos instrumentos legais instituídos nos estados referenciados e para não ser muito
extensivo, serão comentadas a seguir, apenas algumas destas leis listadas no Anexo 1,
seus regulamentos, em especial com relação com relação à outorga de direito de uso
da água e ao estágio atual do processo. Estes comentários pontuais têm como objetivo
mostrar os avanços significativos alcançados nestes estados na implementação deste
instrumento legal, identificando algumas peculiaridades para efeito de
demonstração.
O Estado de São Paulo, em 19912, teve aprovada na Assembléia Legislativa a Lei n.º
7.663, de 30/12/91, dispondo sobre normas de orientação à Política Estadual de
Recursos Hídricos e para o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Antes disso, a Constituição Estadual, em 1989, já previa um sistema
integrado de gerenciamento de recursos hídricos. O órgão gestor e outorgante de uso
de recursos hídricos é o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Os
Decretos n.º 41.258, de 01/11/96 e a Portaria DAEE n.º 717, de 12.12.96
regulamentam a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Desde 1970, São
Paulo já vinha desenvolvendo um trabalho suplementar neste campo, ao receber
delegação do extinto DNAEE (baseado no Código de Águas), para iniciar, orientar e
instruir os processos de solicitação de concessão de uso da água nos rios de interesse
da União. E, a partir de 1998, a Portaria nº 01/98, disciplinou a fiscalização, as
infrações e as penalidades (DAEE, SP, 2001).
A evolução do processo de outorga no Estado de São Paulo ocorreu a partir de 1992
com cerca de 100 atendimentos em 1992, 215 em 1994, 823 em 1995, chegou a 2900
no ano 2000, e em 2001 até o mês de junho foram concedidas 1700 outorgas.
Atualmente, o DAEE/SP conta com uma equipe de 78 técnicos credenciados como
fiscais, atuando nas diversas diretorias de bacia e escritórios de apoio técnico
espalhadas pelo território paulista. A atuação dos fiscais se dá atualmente na linha da
"fiscalização por exceção". O DAEE tem atendido denúncias e solicitações dos
1. Art. 20, I da Constituição Federal.
2. Lei nº 7.663, de 30.12.91 - Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.
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usuários de recursos hídricos, população, órgãos ambientais e ministério público,
procurando resolver os conflitos existentes e os usos não autorizados. No momento,
devido ao número crescente de outorgas e ao quadro reduzido de técnicos, a
fiscalização sistemática não está sendo efetuada.
O Estado do Ceará com a Lei n.º 11.996, de 24.07.1992, instituiu a Política Estadual
de Recursos Hídricos1. O Decreto n.º 23.067, de 1994, regulamentou a outorga de
direito de uso de recursos hídricos e criou o Sistema de Outorga para Uso da Água. O
órgão gestor e o poder concedente para outorga é a Secretaria de Recursos Hídricos,
criada pela Lei n.º 11.306, de 01/04/87, e reestruturada pelo Decreto n.º 21.044, de
31/05/91. Os procedimentos adotados pela Secretaria estão disponíveis através de
manual de usuários e cartilhas. Há integração entre o sistema de outorga e
licenciamento ambiental. A elaboração dos Planos Diretores é função da Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos – COGERH.
No Estado da Bahia, a Lei n.º 6.855, de 19952, define que o órgão gestor do Estado é
a Superintendência de Recursos Hídricos-SRH, autarquia ligada à Secretaria de
Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação - SRHSH, com competência para
analisar e instruir as solicitações de outorga do uso da água, sendo o poder
concedente a SRHSH. A referida lei, em seu Artigo 8º, estabelece que o território do
Estado fica dividido em 10 Regiões Administrativas da Água - RAA. Para efeito da
efetiva gestão da água, o Artigo 22 diz que a regulamentação estabelecerá os
mecanismos necessários, visando à articulação dos procedimentos e das ações da
Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, e do Centro de Recursos Ambientais
- CRA, na proteção e combate à poluição dos recursos hídricos do Estado.
A Lei do Estado da Bahia define como instrumentos da Política Estadual: o Plano
Estadual de Recursos Hídricos; a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; e
a Cobrança pelo uso da água e não se manifesta quanto à participação dos usuários
nas decisões, que é um dos fundamentos básicos da Lei Federal.
Também não é prevista a instituição de Conselho para dirimir conflitos, sendo que
estes são remetidos para serem arbitrados pelo próprio órgão gestor – a
Superintendência de Recursos Hídricos. As finalidades do enquadramento dos
corpos d’água não são estabelecidas.

1. Lei nº 11.996, de 24.07.1992 - Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Hídricos -SIGERH do Estado do Ceará e dá outras providências.
2. Lei nº 6.855, de 12.05.1995 - Dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Estado da Bahia.
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No Rio Grande do Sul, a Lei n.º 10.350, de 30 de dezembro de 1994 1, institui o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos e o Decreto n.º 37.033, de 21 de novembro de
1996, regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos estaduais. Na
referida lei, no Art. 30, estabelece que a outorga será condicionada às prioridades de
uso estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano de Bacia
Hidrográfica. A outorga será emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos,
vinculado à Secretaria de Estado de Obras Públicas, Recursos Hídricos e
Saneamento (SOPRHS), mediante autorização ou licença de uso, quando referida a
usos que alterem as condições quantitativas das águas e o órgão ambiental do Estado
- A Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente - FEPAM, vinculada à
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), emitirá a outorga quando referida a
usos que afetem as condições qualitativas das águas. Os regulamentos estabelecem
um protocolo de entendimento entre os dois órgãos quanto aos procedimentos
relativos às outorgas, pois deverá existir sempre um único ato (portaria ou decreto) de
outorga
Na lei do Estado do Rio Grande do Sul está prevista a constituição dos Comitês por
representantes dos usuários da água; representantes da população da bacia e
representantes dos diversos órgãos da administração direta federal e estadual,
excetuados aqueles que detêm competências relacionadas à outorga de direito de uso
de recursos hídricos ou licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. A
Lei foi feita em conformidade com experiências concretas dos Comitês de Bacias dos
rios Gravataí e Sinos. A bacia hidrográfica do rio Gravataí possui o Comitê de
Gerenciamento desde 1989.
No Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 3.239, de 02 de agosto de 19992, mostra
profunda integração entre meio ambiente e recursos hídricos, pois inseriu disposições
especiais sobre a proteção dos corpos de água e dos aqüíferos, entretanto, teve vetado
os artigos que disciplinavam a secretaria executiva do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, bem como, ao contrário de outros estados, não determina que o presidente
do Conselho Estadual será o dirigente do órgão de recursos hídricos, estabelecendo
que o presidente será eleito dentre seus integrantes e que o Secretário-Executivo será
o responsável pelo desenvolvimento dos programas governamentais relativos aos
recursos hídricos e da gestão ambiental. Não aborda, entretanto, as questões do
arranjo institucional, para a definição do órgão encarregado da gestão (outorga) dos
1. Lei nº 10.350, de 30.12.1994 - Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o art. 171
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
2. Lei nº 3.239 de 02.08.1999 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos; Regulamenta a Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, em
seu art. 261, § 1º, inc. VII; e dá outras providências.
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recursos hídricos naquele Estado, não define a vinculação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos e não faz menção quanto ao órgão competente para outorgar o
direito de uso de recursos hídricos.
No Rio Grande do Norte a lei Nº 6.9081, de 01 de julho de 1996, institui a Política
Estadual de Recursos Hídricos e está regulamentada pelo decreto Nº 13.283, de 22 de
março de 1997. A Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos - SERHID é o Órgão
Gestor que coordena o Programa de Outorga do Direito de Uso de Água e Licença de
Obras Hidráulicas e executado pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos COGERH.
No Estado de Santa Catarina a lei 9.022, de 6 de maio de 19932 e a lei 9.748, de 30 de
novembro de 19943, estabelecem os instrumentos legais do Sistema Estadual de
Gerenciamento e da Política Estadual de Recursos Hídricos. Também institui que a
Fundação de Meio Ambiente - FATMA, é o órgão encarregado do estabelecimento e
concessão da outorga. Entretanto, este instrumento ainda não foi regulamentado e
não está operacional. Atualmente, foi encaminhado pelo Executivo Estadual à
Assembléia Legislativa, projeto de lei (PL) no qual propõe uma revisão e
reestruturação da legislação estadual. A evolução da tramitação do PL pode ser
acompanhada através do endereço http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis.
No referido PL para Santa Catarina contempla vários aspectos que não haviam sido
considerados anteriormente, tais como a estruturação das Agências de Bacia e a
regulamentação dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos.
Atualmente, a estrutura vigente do estado de Santa Catarina está apresentada no
Anexo 2.
Com a análise das legislações aqui apresentadas e comentadas, identifica-se uma
certa semelhança na estruturação e as diferentes formas de organização que vigoram
nestes estados nos aspectos da outorga. Ela é contemplada entre os instrumentos de
gestão e são identificadas características específicas inerentes a cada Estado. Em sua
maioria o órgão gestor está a cargo de uma Secretaria de Estado ou Departamento,
fato este que ratifica e corrobora a importância que vem sendo dada ao trato das
questões da administração e da gestão da água.
1. Lei Nº 6.908, de 01 de julho de 1996 - Instituí a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e está regulamentada pelo decreto Nº 13.283, de 22 de
março de 1997.
2. Lei Nº 9.022, de 6 de maio de 1993 - Dispõe sobre a instituição, estruturação e organização do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
3. Lei Nº 7.948, de 30 de novembro de 1994 - Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.

G ESTÃ O

D E RE CUR SOS HÍ D RIC OS

35

A

EV OL UÇÃ O D O P ROC ES SO L E GAL E IN STI TUCI ON AL D O G ERE NC IAM EN TO D E
REC URSO S HÍ D RIC OS NO BRAS IL

PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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Um importante aspecto para a gestão dos recursos hídricos, é o
Ordenamento Legal e Institucional, haja vista os domínios e usos da água,
bem como as diversas organizações governamentais e não-governamentais
ocupadas com a questão hídrica
A criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas
- CEEIBH, através da Portaria Interministerial nº 090, de 29 de março de
1978, foi um marco histórico no processo de gestão das bacias hidrográficas
brasileiras, tendo em vista atender aos seguintes objetivos, assim
explicitados no seu Regimento Interno:
a.- facilitar aos órgãos e entidades interessadas, o conhecimento da
disponibilidade de água para satisfazer a demanda dos usos prioritários;
b.- incentivar a melhoria das condições sanitárias das bacias hidrográficas
dos rios federais;
c.- aumentar a eficiência e a atuação harmônica dos órgãos e entidades
responsáveis pela prevenção e controle de situações críticas das bacias;
d.- realizar estudos e planejamentos coordenados que possam servir de
subsídios para o licenciamento de atividades e execução de obras nas
bacias; e
e.- conjugar e entrosar os esforços dos órgãos e entidades federais,
estaduais, municipais e particulares que exerçam atividades nas referidas
bacias hidrográficas".
A partir de 1984, por sugestão de alguns estados da Federação foram
realizados vários “Encontros Nacionais de Órgãos Gestores de Recursos
Hídricos", realizados em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Velho,
Brasília e Porto Alegre, tendo este último evento ocorrido em outubro de
1986. Dentre as inúmeras recomendações havidas nesses "Encontros",
destaca-se como principal, aquela que conclui ser indispensável a
estruturação de um Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos.
Os Sistemas Hídricos, até bem pouco tempo, era um assunto quase que
exclusivamente de engenheiros. Depois vieram os economistas, os
ambientalistas, os juristas, os sociólogos, os políticos, a sociedade civil.
Hoje, os sistemas hídricos são: HIDRO-SOCIAL-AMBIENTALECONÔMICO.
No caso do Brasil, além da Constituição Federal, o Código de Águas, a
Legislação Subseqüente e Correlata, a Lei nº 9.427 de 26/12/96, a Lei nº
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9.433 de 8/01/97 e a Lei n. 9.984 de 17/07/2000 são os instrumentos,
além de outros, que o gestor deve constantemente ter ao seu alcance.
O Código de Águas brasileiro, é uma obra completa e deve ser uma fonte
permanente de consulta das equipes de gestão
A Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que “institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX, do artigo 21 da Constituição Federal, e
altera o artigo 1º da Lei nº 8001 de 13 de março de 1990, que modificou a
Lei nº 7990 de 28 de dezembro de 1989”,
A Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000 que “institui a Agência Nacional de
Águas – ANA, com a finalidade de implementar, em sua esfera de
atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema
Nacional de Gerenciamento de recursos Hídricos
Ao analisarmos o quadro atual de consolidação das legislações sobre
recursos hídricos, a perspectiva futura mais importante, será a
implementação dos instrumentos de gestão, previsto na maioria das
legislações, que são: o sistema de informações, os planos de bacia; a
outorga de direito de uso, o enquadramento dos corpos d’água segundo
seus usos preponderantes e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
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I N S T R U M EN T O S
LEGAIS DE GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS

Com o advento da Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, cria-se um novo marco
legal no país com a institucionalização da Política Nacional de Recursos Hídricos,
fruto de uma ampla discussão de inúmeros setores da sociedade, envolvendo
usuários, governo e organizações não-governamentais. Ali são contemplados os
princípios básicos e as diretrizes gerais quanto ao uso e controle dos recursos
hídricos, bem como estabelece os principais instrumentos para sua implementação.
São definidos como instrumentos para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos:

G ES TÃO

-

os Planos de Bacia;

-

a Outorga de Direito de Uso;

-

a Cobrança pelo Uso;

-

o Enquadramento da Água segundo Usos Preponderantes; e

-

o Sistema de Informações em Recursos Hídricos.
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PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Os planos aqui mencionados segundo a legislação, constituem-se em um dos
instrumentos básicos de gestão, sejam eles Planos de Bacias Hidrográficas, Planos
Estaduais e o próprio Plano Nacional. Segundo orientação da Secretaria de Recursos
Hídricos do MMA em "Estudos sobre Recomendações Metodológicas para
Planejamento de Bacias" (1999), o Plano Nacional e os Planos Estaduais devem ser
planos indicativos que permitam às autoridades uma visão ampla e objetiva dos
problemas, enquanto os Planos de Bacias são Planos Diretores com caráter executivo.
O objetivo desses planos é elaborar um documento com orientações, diretrizes, ações
e atividades de curto, médio e longo prazos, isto é, de 5, 10 e 20 anos,
respectivamente, explicitando normas e regras para os usuários da água pela qual
garanta o equilíbrio entre a disponibilidade e a satisfação das necessidades
(SANTOS, 2001).
Estes Planos constituem documentos de caráter dinâmico, articulados com as
políticas de desenvolvimento regional e setorial e devem definir indicadores que
permitam sua avaliação contínua.
Com este enfoque metodológico um Plano de Bacia Hidrográfica deve se constituir
em três etapas básicas conforme resumo apresentado na Tabela 4.1.

ETAPAS METODOLÓGICAS DE PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA
Diagnóstico e Prognóstico.

Compatibilização e Articulação.
Elaboração do Plano Diretor de Recursos
Hídricos.
Tabela 4.1
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Diagnóstico das disponibilidades hídricas.
Diagnóstico e prognóstico das demandas hídricas.
Cenário tendencial das demandas hídricas.
Diagnóstico da dinâmica social da bacia.
Organização e condução da mobilização social para o
Diagnóstico.
Alternativas de compatibilização das disponibilidades e
demandas hídricas.
Articulação e compatibilização dos interesses internos e
externos à bacia.
Mobilização social para compatibilização e articulação.
Definição das metas e estratégias.
Mobilização social para participação no Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Etapas metodológicas de planos de Bacia Hidrográfica.
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GRANZIERA (2001) atenta para as prioridades de outorga virem nos conteúdos
mínimos dos planos, afirmando que este dispositivo ao direcionar a utilização da
água na bacia pode estar solucionando os conflitos de usos, pelo menos
temporariamente.
Também salienta Granziera (2001), que o conteúdo do plano
“não só pode estabelecer um zoneamento da bacia hidrográfica como pode, também,
alterar o uso e a ocupação do solo, ainda que esse tema seja de competência
municipal”.
Isto evidencia que, ao se tratar de recursos hídricos na bacia hidrográfica,
conseqüentemente, este deve estar associado ao gerenciamento do solo que forma
essa porção territorial. Neste sentido, lembra a autora que a solução vai exigir
cooperação, negociação e prevalência do interesse geral sobre o interesse local do
município.
Percebe-se na Lei das Águas, a preocupação com a garantia de abrangências e de
complexidades para visualizar a realidade da bacia a ser tratada. Porém, o fato de se
definir previamente conteúdos mínimos na elaboração dos Planos de Recursos
Hídricos não indica tais resultados, pois ao adotar uma visão exclusivamente técnicacientífica, muitos aspectos poderão ficar ocultos ou alheios às prioridades. Assim, o
Plano trará respostas míopes, podendo gerar programas e projetos desconectados ou
pontuais, não alcançando os objetivos da política em assegurar a necessária
disponibilidade também no futuro e a sustentabilidade dos recursos hídricos.
O Plano tem de ser visto como um produto em construção, garantindo ajustes e
mudanças de forma a mantê-lo atualizado (Santos, 1999). É importante entendê-lo
como um instrumento de planejamento dinâmico, no qual estão organizadas ações
de desenvolvimento, de apoio e de implementação e, complementarmente, uma
proposta de um Modelo de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos com
programas de obras hidráulicas; programas de manejo e gerenciamento; de
adequação da base institucional; de adequação dos instrumentos legais; e de
participação social (Santos, 2001).
Em 1985, foi publicada pelo extinto DNAEE, a primeira proposta de um Plano
Nacional de Recursos Hídricos na forma de subsídios para o seu desenvolvimento e
implementação. Posteriormente, em 1996, a Secretaria de Recursos Hídricos-SRHdo Ministério do Meio Ambiente, contratou junto à Fundação Getúlio Vargas-FGV,
estudo sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos sendo divulgado em meio
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magnético – CD ROM- pela ANEEL, em 1999, documento este, ainda não
oficializado ou regulamentado, ou seja, aprovado por portaria, decreto ou decisão
colegiada do CNRH.
Atualmente, a SRH coordena uma nova proposta de estruturação para a proposta do
Plano Nacional de Recursos Hídricos. Segundo a SRH (2002), esta proposta
pretende definir o modelo lógico de organização do trabalho, tornar explícita e bem
caracterizada a seqüência das diferentes etapas e a inter-relação das atividades e
facilitar a montagem inicial e posterior avaliação do Relatório Final.
Os estados de São Paulo, Ceará e o Rio Grande do Norte oficializaram o documento
do Plano Estadual de Recursos Hídricos (por instrumento de lei, decreto ou
portaria). Vários outros estados como Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa Catarina
produziram documentos na forma de diagnóstico, com a indicação dos principais
conflitos e com algumas projeções temporais, mas que não devem ser caracterizados
ainda como Planos Estaduais, apesar da importância de seus conteúdos.
1

Amparados pelo Programa Pró-água-Semiárido , a maioria dos estados nordestinos
receberam aportes de recursos financeiros que viabilizaram a execução de vários
estudos de planos diretores de bacia (por exemplo, Alagoas já dispõe de oito bacias
estudadas com Planos Diretores, sendo em sua maioria em rios de domínio Federal).
Em recente a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH (05/2002), elaborada pela Câmara Técnica Permanente de Águas
Subterrâneas (CTAS/CNRH), foi regulamentada a inserção das águas subterrâneas
no instrumento Plano de Recursos Hídricos.
De acordo com a Resolução citada anteriormente, os Planos passarão a conter
estudos que deverão produzir uma série de dados sobre a ocorrência das águas
subterrâneas, os fluxos de água nos aqüíferos e sua interação com os lagos e rios que
1. As Unidades Executoras-UEE foram criadas com base nas ações desenvolvidas no âmbito do Subprograma
instituído pelo Governo Brasileiro dentro do Programa Brasil em Ação, denominado O PROÁGUA - SemiÁrido, que traz consigo uma missão estruturante, com ênfase no fortalecimento institucional de todos os
atores relevantes envolvidos com a gestão de recursos hídricos, tanto nas bacias de rios de domínio da União,
quanto nas bacias de rios de domínio dos Estados. Inicialmente sob a responsabilidade da SRH e atualmente
através da ANA, este programa tem como objetivo geral garantir a ampliação da oferta de água de boa
qualidade para o Semi-árido brasileiro, com promoção do uso racional desse recurso de tal modo que sua
escassez relativa não continue a se constituir impedimento ao desenvolvimento sustentável da região.Este
Subprograma abrange toda a região Nordeste e o Estado de Minas Gerais, no qual, em sua primeira etapa,
deverá beneficiar uma população de aproximandamente 1.300.000 pessoas, equivalente a 260.000 famílias
e tem como metas de ações prioritárias o desenvolvimento institucional, as bases técnicas para gestão de
recursos hídricos, estudos e projetos para o planejamento de recursos hídricos, em especial a gestão da bacia
do rio São Francisco e a preparação de um programa mais abrangente denominado Pro-Água Nacional.
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drenam as bacias hidrográficas. Segundo dados do IBGE (1996), tem sido
intensificado e incrementado o uso das águas subterrâneas nos últimos anos. Estes
dados indicam que metade do abastecimento público das cidades brasileiras provém
de águas subterrâneas.
A lei 9433/97 e as leis estaduais regulamentam os Planos, não havendo necessidade
de regulamentação, embora possa ser feito para uma melhor adequação às
necessidades e às demandas, em especial para a implementação dos instrumentos de
gestão como a outorga e a cobrança pelo uso da água.

4.2

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE
RECURSOS HÍDRICOS

A partir da definição do preceito constitucional de que a água é um bem de domínio
público e com agregação de valor econômico, é estabelecido um novo marco da
importância da gestão integral da água a partir de conceitos que evoluíram ao longo
de vários eventos e discussões em diferentes foros internacionais e no país.
Fruto dessas discussões cristaliza-se os conceitos e a necessidade de se estabelecer os
regulamentos necessários para sua implementação. No Brasil, o Código de Águas
(1934) já aborda a questão do atendimento aos regulamentos administrativos para a
obtenção do direito de uso das águas.
E mais recentemente, a partir da Constituição Federal de 1988, passa a ser imperioso
o estudo de critérios para o processo de outorga de direito de uso da água. O
instrumento da outorga de direito de uso da água, como ficou caracterizado na Lei
9433 (1997), é um procedimento administrativo que permite o uso de um bem
público embasado em estudos técnicos específicos.
A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento pelo qual o
usuário recebe uma autorização, concessão ou permissão (conforme o caso), para
fazer uso da água, constituindo-se num dos elementos centrais do controle para o uso
racional dos recursos hídricos.
A partir da definição de que a água é um bem de domínio público e de valor
econômico agregado, cabe aos poderes instituídos estabelecer os critérios e
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regulamentos para o uso deste bem. A Outorga é um ato discricionário do poder
público concedente ou outorgante no qual são definidas as condições de uso e a sua
temporalidade, não se constituindo entretanto na alienação total ou parcial deste
bem.
Em DNAEE (1989) são considerados objetos de outorga: os usos do recurso hídrico
como derivações, lançamentos de efluentes ou obras para os fins industriais,
agropecuários, abastecimento público, lavagem de minério, canalização e retificação
de cursos de águas, barramentos e outros usos além destes citados. A mesma
bibliogafia conceitua como sendo derivação,
"qualquer utilização do recurso hídrico, com retiradas de água, com ou sem
barramento e com ou sem lançamento de efluentes".
A Conferência da Água das Nações Unidas (1977,§51) cita entre outras
recomendações que as legislações devem estabelecer:
-

os estatutos de propriedade da água para os aproveitamentos hídricos, como
também os direitos, obrigações e responsabilidades dos organismos públicos
competentes, com relação ao controle da quantidade e à qualidade da água;

-

a definição clara dos organismos encarregados de exercer este controle e os
programas para o desenvolvimento dos recursos hídricos e os poderes
necessários para o exercício destas atribuições;

-

os regulamentos de execução, definir os processos administrativos
necessários tanto para o controle e a gestão dos recursos hídricos.

O documento Gerenciamento de Recursos Hídricos (1998) que trata das Políticas do
Banco Mundial para a área de recursos hídricos, cita que
"os governos devem fornecer clara indicação de suas prioridades de realocação e
estabelecer regras práticas para tratar da variação anual da precipitação e da
disponibilidade de água. Os direitos à água precisam ser claramente definidos,
considerando devidamente os interesses da população nativa, da população carente e de
outros grupos menos preparados".
VEIGA DA CUNHA et al.(1980) cita que a aplicação da legislação implica a
elaboração de regulamentos em vários domínios, constituindo-se estes em ações da
própria gestão das águas. Entre os regulamentos mencionados pelo autor destacamse aqueles para:
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-

utilizações possíveis em vários trechos de rios;

-

classificação das águas em função de suas utilizações;

-

definição dos limites admissíveis em lançamentos a serem recebidos pelos
meios hídricos;

-

formulação de normas de qualidade para os efluentes;

-

as licenças de utilização da água;

-

taxas de captação e rejeição de efluentes; e

-

fixação de multas e outras penalidades.

A outorga garante ao usuário o direito de uso da água, condicionado à
disponibilidade hídrica. Cabe ao poder outorgante (Governo Federal, Estados ou
Distrito Federal) examinar cada pedido de outorga e verificar a existência de águas
suficientes, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos, para que o pedido
possa ser atendido. Uma vez concedida, a outorga de direito de uso da água protege o
usuário contra o uso predador de outros usuários que não possuam outorga
(KELMAN,1997).
A outorga de direito de uso da água (bem de domínio público) é um beneplácito, um
consentimento aos vários interesses público, individuais e coletivos, cujo
estabelecimento cabe àqueles que detêm o respectivo domínio (União e Estados),
para utilização de específica quantidade de água, em determinada localização, para
específicas finalidades (FERRAZ, 1999).
Outorga de direito de uso de recursos hídricos, segundo PIMENTA (1999), é o ato
administrativo, de autorização, mediante o qual o poder outorgante faculta ao
outorgado o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e
nas condições expressas no respectivo ato.
O Art. 1o da resolução Nº16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH
(2001), define outorga de direito de uso de recursos hídricos como sendo
"o ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado o
direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições
expressas no respectivo ato".
Estabelece também em seu §1º que a
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"outorga não implica alienação total ou parcial das águas, que são inalienáveis, mas o
simples direito de uso",
em seu §2º que a
"outorga confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado à disponibilidade
hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à suspensão da outorga e
às demais disposições estabelecidas nesta Resolução” e em seu §3º que o “outorgado é
obrigado a respeitar direitos de terceiros".
É através do instrumento da outorga que se espera garantir a eqüidade nos usos do
bem público água, segundo os planos e os critérios estabelecidos e em função da sua
disponibilidade no tempo e no espaço.
A resolução Nº 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelece um marco
regulatório da outorga no país. Desta forma, a União já dispõe de sua
regulamentação assim como a maioria dos Estados que praticam a aplicação deste
Instrumento o qual já está regulamentado e com os respectivos manuais de
procedimentos, instruções normativas administrativas e legais
Pimenta (ABRH /CGE, 2002) apresenta um quadro geral do estágio atual em que se
encontra a Regulamentação das Legislações Estaduais sobre Recursos Hídricos. No
Anexo 1, adaptado e atualizado pelo autor, encontra-se um resumo deste estudo, em
que são destacados os principais elementos sobre a evolução legal e institucional nos
estados e suas principais regulamentações. A partir da análise destes dados, constatase que apenas o instrumento da outorga apresenta avanços significativos neste
período pós Constituição Federal de 1988. Apesar dos avanços, cabe mencionar que a
estrutura institucional e a técnica da maioria dos estados ainda são deficientes para
uma efetiva implementação deste instrumento.

4.2.1

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES UTILIZADAS

Para o melhor entendimento das questões sobre outorga é apresentado um elenco das
principais definições utilizadas e já em uso por várias instituições estaduais e federal
que já estruturaram seus sistemas referentes à outorga de direito de uso da água:
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-

corpo hídrico: curso d’água, trecho de rio, reservatório, artificial ou natural, ou
aqüífero;

-

curso d’água: fluxo de água em canal natural para drenagem de uma bacia;
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-

oferta hídrica: pode ser considerada como a quantidade total de água
disponível em trecho de rio ou bacia hidrográfica;

-

vazão ecológica ou ambiental: vazão a ser mantida no leito do rio para
proteção e sobrevivência do ecossistema natural;

-

vazão de restrição: é aquela vazão que não pode ser utilizada, ou seja, a que
estabelece o limite das derivações para qualquer uso em um leito de rio;

-

volume aleatório: volume disponível sazonalmente em um corpo hídrico, sob
a forma de variável aleatória que assume valor diferente a cada período de
tempo, em função da natural variabilidade hidrológica e do manejo dos corpos
hídricos;

-

volume outorgado: volume indisponível para novas outorgas em função de
outorgas já efetuadas no próprio corpo hídrico, ou em outros localizados a
montante, devendo ser sempre igual ou inferior ao volume outorgável;

-

volume outorgável: máximo volume que pode ser outorgado em um corpo
hídrico e cujo montante é composto pela soma do volume já outorgado com o
volume ainda disponível para outorga;

-

vazão outorgável: é aquela vazão que estará disponível para o atendimento a
várias demandas em um trecho de rio, atendidas as prioridades legais;

-

disponibilidade hídrica: é considerada como aquela quantidade derivável
para qualquer uso e será a resultante da diferença entre o volume outorgável e
o volume outorgado;

-

balanço hídrico: em gestão de recursos hídricos pode ser considerado como
sendo a diferença entre a vazão outorgável e as vazões demandadas;

-

vazão com 90% de tempo de permanência: é aquela vazão que está
disponível no leito do rio durante 90% do tempo de uma série histórica de
longo período (usualmente é considerado longo período acima de 25 anos);

-

tempo de recorrência ou período de retorno: é probabilidade temporal de
que um determinado evento de determinada magnitude possa ocorrer
novamente ou ser superado;

-

vazão Q : são as vazões de 7 dias consecutivos de estiagem com 10 anos de
tempo de retorno;

-

usos consuntivos: são aqueles usos que implicam alteração na quantidade e
no regime da água disponível no leito do rio; neste caso enquadra-se o uso para
abastecimento, irrigação, industrial urbano e rural;
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usos não consuntivos: são aqueles usos em que a quantidade não sofre
alteração significativa mas pode-se alterar sensivelmente a qualidade da água
disponível no leito do rio. Por exemplo, a geração hidroelétrica, a diluição de
efluentes de qualquer natureza.

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS
HÍDRICOS

É o instrumento fundamental no processo de gestão dos Recursos Hídricos, pois
através da compensação à sociedade pelo uso de um bem público, são viabilizados os
recursos financeiros necessários para os investimentos em proteção e para a
recuperação da própria bacia hidrográfica. A aplicação dos princípios poluidorpagador ou usuário-pagador deverá estimular o uso socialmente adequado da água e
constituir-se em elemento essencial para gerar um equilíbrio racional entre a oferta
disponível e as demandas de água, de forma a harmonizar eventuais conflitos.
No Brasil, a água é Constitucionalmente definida como um bem público, de domínio
da União e dos Estados, e como tal está agregada de um valor econômico. A cobrança
pela utilização dos recursos hídricos é adotada ou prevista na legislação de mais de 30
países. No Brasil, a maioria dos Estados da federação já prevêem em suas legislações
o instrumento da cobrança pelo uso da água e os demais estados, também, estudam a
implantação deste princípio. Embora alguns segmentos da sociedade afirmem que
estarão pagando mais um tributo ao Estado, a cobrança pelo uso da água não é um
imposto, mas sim uma precificação pelo uso, devendo, portanto, as receitas advindas
desta cobrança serem utilizadas em benefício da própria bacia hidrográfica.
Segundo DA MOTTA (1998), as características da Lei 9.433, estão estritamente
associadas a uma visão econômica da água, uma vez que a própria lei explicita que a
água tem um valor econômico e o instrumento da cobrança tem como objetivo a
racionalização de seu uso. Como se constata a lei dá legitimidade para o processo de
cobrar. A grande questão que surge no momento e está em discussão, são as várias
formas e fórmulas para transformar este valor econômico em preços para a adoção
efetiva da cobrança.
O mesmo autor, da Motta (1998), considera que cobrança da água é um preço sobre o
uso da água, que é a base do já mencionado princípio poluidor-usuário pagador. Este
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uso pode se realizar por quantidade e qualidade como faz referência a nova
legislação sobre recursos hídricos. E sob o ponto de vista econômico, a cobrança da
água deve atentar para dois objetivos: o de financiamento da gestão de recursos
hídricos e o de redução das externalidades ambientais negativas. Entretanto, o autor
destaca, que os preços ótimos para o financiamento da gestão de recursos hídricos
podem não representar necessariamente os preços adequados para o atendimento de
objetivos ambientais e vice-versa.
Em CGE/ABRH (2001) STELA GOLDSTEIN comenta que
"a perspectiva de se cobrar pelo uso da água tem sido discutida por técnicos e grandes
usuários. Alguns se assustam: cobrar pela água que se consome, quando é fornecida aos
usuários finais pelos serviços de abastecimento público? Quem deverá cobrar? Quem
vai pagar e quanto? O que se fará com o dinheiro arrecadado? No entanto, esta
possibilidade não é nova. O velho Código de Águas, de 1934, já previa a cobrança pelo
uso da água. A Lei Federal 6938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente
retoma a questão".
Sendo assim, será cobrado o uso que se faz através de captação de água, seja a água
devolvida ou não ao corpo original. Da mesma forma, será cobrado o uso para a
diluição de efluentes. A cobrança não será igual para todos. Nos casos de captação de
água, vai depender do enquadramento do corpo d'água no local de captação, isto é,
da meta de qualidade que o comitê defina como objetivo a ser atingido naquele local;
da disponibilidade de água na região; da regularização da vazão já atingida através
de obras; da quantidade de água a ser consumida; do quanto e em que qualidade
será devolvida ao corpo d'água e, ainda, para que uso será captada. Nos casos de
lançamento de efluentes, ou seja, de utilização do recurso hídrico como diluidor ou
assimilador de afluentes de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, industriais
ou qualquer outro, a cobrança vai considerar, também, os parâmetros semelhantes.
O Art. 21, da Lei nº 9433/97, que determina que a fixação de valores a serem
cobrados levará em conta captações, consumo e lançamento de efluentes líquidos ou
gasosos e o Art. 22 da mesma lei estabelece que os valores arrecadados com a
cobrança devem ser aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica onde foram
gerados, para o financiamento de estudos, programas, obras e custeio administrativo
das entidades do sistema de gerenciamento.
No âmbito federal a cobrança será iniciada na bacia do rio Paraíba do Sul
regulamentada pela resolução Nº 19 do CNRH (março-2002) e está em fase de
implementação, ainda não operacional. Esta Resolução ratifica e aprova a
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deliberação Nº 08 do Comitê de Integração do Vale do Paraíba do Sul- CEIVAP
(Dez/2001) com base no Art. 4º da Lei nº 9984/2000 que estabeleceu nos seus incisos
VI, VIII e IX competência para a Agência Nacional de Águas implementar a
cobrança em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica. Cabe salientar que
esta mesma lei define em seu Art 17, § 2º, que parte (0,75%) dos recursos advindos da
compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para produção de energia
elétrica, são considerados como retribuição ou pagamento pelo uso e serão aplicados
nos termos do Art. 22, da Lei Nº 9433. Portanto, o setor elétrico brasileiro, com base
neste dispositivo legal, passa a ser o primeiro setor que paga uma retribuição pelo uso
da água.
No âmbito estadual, entende-se não existir a necessidade de regulamentação, haja
vista, a cobrança estar contemplada no âmbito federal. No entanto, a tendência geral
aponta para que a cobrança seja aprovada por lei. Cita-se o caso de São Paulo, onde
tramita, na Assembléia Legislativa o projeto de lei tratando da regulamentação da
cobrança em que serão estabelecidos os valores de cobrança, as isenções e demais
critérios a serem aplicados. Esta proposta está sendo decidida por toda a sociedade,
por meio de audiências públicas nas diferentes regiões do estado, organizadas pelos
Comitês de Bacia. A cobrança será feita pelas entidades gestoras de recursos hídricos
ou pela Agência de Bacia. No Estado do Paraná a cobrança está regulamentada, mas
não está, ainda, operacional.
A título de exemplificação, estão em curso, em alguns Estados, a implementação ou
estudos de critérios para aplicação do instrumento da cobrança pelo uso da água, os
quais são apresentados a seguir:
São Paulo
A proposta em discussão atualmente consta que serão cobrados dos usuários dos
recursos hídricos:
-

o volume de água captado;

-

o volume de água consumido (parcela do volume captado que não retorna ao
manancial);

-

lançamentos feitos nos corpos d'água, visando o transporte, diluição e
assimilação de efluentes, os quais serão avaliados por meio dos seguintes
parâmetros:
-
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-

DQO (Demanda Química de Oxigênio);

-

RS (Resíduos Sedimentáveis); e

-

CI (Carga Inorgânica: metais, cianetos e fluoretos).

O Estado de São Paulo propôs a adoção de uma tabela de "Preços Unitários Básicos",
considerando os seguintes parâmetros:
• Parâmetros para Preços Unitários Básicos
3

3

-

m de água captada; m de água consumida do manancial;

-

kg de lançamento de DBO;

-

kg de lançamento de DQO;

-

litro de lançamento de RS; e

-

kg de lançamento de CI.

PROPOSTA DE PREÇOS PARA COBRANÇA NO ESTADO DE SÃO PAULO
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO UNITÁRIO
ITEM
UNIDADE
BÁSICO PUB (R$)
MÁXIMO PUB (R$)
Captação

m

Consumo

m

3

3

0,01

0,05

0,02

0,10

0,10
0,05
0,01
1,00

1,00
0,50
0,10
10,00

LANÇAMENTOS
DBO
DQO
RS
CI
Tabela 4.2

(kg)
(kg)
(litros)
(kg)

Proposta de preços para cobrança no Estado de São Paulo. Fonte:
CBH-PSM, 2001 (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba
do Sul e da Serra da Mantiqueira).

O "Preço Unitário Final" para a cobrança relativa à cada parâmetro apresentado na
tabela, será obtido pela multiplicação do "Preço Unitário Básico" por coeficientes que
retratem o tipo de manancial, a classe do rio, a localização do usuário com relação à
zona de recarga de aqüíferos, a finalidade do uso e as peculiaridades regionais e
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locais, entre outros. A abundância ou a escassez de recursos hídricos, e seus reflexos
nos preços, seriam retratados através desses coeficientes multiplicadores. O "Preço
Unitário Final" para cada parâmetro, assim calculado, deverá ser menor que um
valor chamado "Preço Unitário.
Pernambuco
Uma outra experiência que cabe destacar é o recente Estudo de Cobrança pelo Uso
da Água na Bacia do Rio Pirapama, e foi submetido na Câmara Técnica do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos.
• Valores sugeridos (Estudo desenvolvido por José Carreras):
3

-

Abastecimento humano: R$ 0,00202 / m

-

Abastecimento industrial: R$ 0,01510 / m

-

Irrigação: R$ 0,00954 / m

-

Geração de Energia Elétrica: R$ 0,00224/m

-

Fertirrigação: R$ 0,00540 / kg DBO

-

Diluição de efluentes industriais: R$ 0,00967/kg DBO

-

Diluição de esgotamentos sanitários: R$ 0,00259/kg DBO

3

3

3

Ceará
Foi o primeiro estado brasileiro a estabelecer um sistema de cobrança pelo uso da
água. Trata-se de uma iniciativa pioneira e que aborda principalmente os aspectos
quantitativos. Em RIBEIRO e LANNA (2001) encontram-se os critérios vigentes
para o Estado do Ceará. A tabela abaixo mostra a evolução dos valores que estão
sendo aplicados no Estado.
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R$/m
Usuário
Decreto 24.264 (Novembro/1996)
Concessionária delegada de serviço público de
0,01
abastecimento de água potável.

0,60

Usos e usuários industriais.

Órgão recebedor
COGERH/CCCEGE
COGERH/CCCEGE

Decreto 25.721(Dez / 1999)
Concessionária delegada de serviço público de COGERH/CCCEGE
0,012
abastecimento de água potável
usos e usuários industriais.
Usos e usuários industriais.
COGERH/CCCEGE
0,67

Decreto 25.980 (Agosto / 2000)
0,028
Concessionária delegadas de serviço público de COGERH/CCCEGE
abastecimento de água potável.
0,004 a 0,02 Uso para irrigação.
COGERH/CCCEGE

Tabela 4.3

Evolução dos valores de cobrança aplicados no Ceará.

A COGERH também é o órgão competente para calcular e efetivar a cobrança pela
utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A lei define que a tarifa
será cobrada pelo uso industrial e das concessionárias de serviços de abastecimento
de água potável.
O conceito de cobrança é entendido como um instrumento de gestão para dar
suporte à manutenção do sistema de recursos hídricos e incentivar o uso racional da
água, reconhecendo, assim, a água como bem econômico. A COGERH administra a
oferta hídrica e tem entre seus principais clientes: a Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (CAGECE) e as indústrias do Ceará.
Em Ribeiro et al., (2001), são apresentadas algumas considerações sobre a cobrança
no estado do Ceará. Segundo o autor, à exceção do mercado de água do Carriri,
apenas o objetivo financeiro está sendo atendido de forma explícita, não
contemplando as contribuições à eficiência econômica e ambiental, sendo estas,
apenas resultados colaterais. Relata também, que apesar desta cobrança não valorada
economicamente, pois não são internalizados os custos externos do uso do recurso.
Neste caso, a cobrança que é também chamada de tarifa nos decretos regulatórios,
tem por objetivo ressarcir a COGERH pela prestação de serviços sob sua
responsabilidade. Os setores de abastecimento público e industrial foram os
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primeiros a pagar pelo uso no Ceará. O setor de irrigação passou a ser cobrado em
um segundo momento sendo-lhe atribuído os menores valores, cabendo o destaque
de ser setor mais problemático na questão da cobrança.
Paraná
Por deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná a Cobrança
pelo Direito de Uso de Recursos Hídricos foi regulamentada. O critério aprovado
cobre indicadores de cobrança sobre captações, derivações, usos consuntivos e
extração de aqüíferos, além descargas poluidoras, com base em DBO, sólidos
suspensos e na diferença (DQO-DBO).
Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap)
A proposta de Cobrança pelo Uso aprovada por deliberação do Comitê, ratificada
pelo CNRH, estabelece que será cobrada uma taxa de R$ 0,008 pelo metro cúbico de
água retirada do rio para consumo e na modalidade de consumo e devolução sem
tratamento, o preço subirá para R$ 0,02. A cobrança deve atingir cerca de 8 mil
indústrias e 180 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

4.4

ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE
ÁGUA EM CLASSES, SEGUNDO OS USOS
PREPONDERANTES

É o instrumento que se constitui no balizador da recuperação e na manutenção da
qualidade da água. O único regulamento existente ainda, pós lei 9433, é a Resolução
CONAMA 20/86, que tem sido a norma geral para maioria dos estados. A resolução
CNRH Nº 12 (2000) regulamenta este procedimento de enquadramento.
As águas do Território Nacional são classificadas, conforme a Resolução CONAMA
N°. 20, segundo seus usos preponderantes, em nove classes: cinco classes para as
águas doces, duas para as águas salobras e duas classes para as águas salinas. É
descrita abaixo a classificação para as águas doces:
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Classe especial - águas destinadas ao abastecimento doméstico sem prévia ou
com simples desinfecção e à preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas;

II Classe 1 - águas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento
simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato
primário (natação, esqui aquático e mergulho); à irrigação de hortaliças que
são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao Solo e que
sejam ingeridas cruas sem remoção de películae, à criação natural e/ou
intensiva (aquicultura) de espécies destinadas á alimentação humana;
III Classe 2 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato
primário (esqui aquático, natação e mergulho); à irrigação de hortaliças e
plantas frutíferas; à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies
destinadas à alimentação humana;
IV Classe 3 - águas destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à
dessedentação de animais.
V Classe 4 - águas destinadas: à navegação; à harmonia paisagística; aos usos
menos exigentes.
O enquadramento é extremamente importante para o estabelecimento de um sistema
de vigilância sobre os níveis de qualidade da água dos mananciais, permitindo fazer a
ligação entre a gestão da quantidade e a gestão da qualidade da água. Cabe destacar o
fato de que uma decisão sobre o enquadramento de um determinado curso d´água,
certamente terá reflexos importantes quando da concessão de outorga de uso e
principalmente nos critérios de precificação para cobrança.
Segundo dados coletados junto à Agência Nacional de Águas - ANA, os únicos rios
federais enquadrados oficialmente foram o Paranapanema, o Paraíba do Sul (estes
dois através de portaria do extinto MINTER) e o São Francisco, sendo este, o único
que atendeu os moldes da Resolução CONAMA 20/86, na vigência do extinto
Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas-CEEIBH.
Alguns estados realizaram complementações a essa resolução, criando, inclusive,
novas classes. Após a edição da lei 9433 o Rio Grande do Sul promoveu um
enquadramento da Lagoa dos Patos, e em Sergipe está em desenvolvimento um
estudo para enquadramento dos rios no Estado.
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Nos demais Estados não existe um novo enquadramento, até porque pressupõe a lei
9433 que necessariamente devam existir planos de bacia aprovados e contemplando
novas propostas de enquadramento.
No caso de São Paulo, todos os instrumentos de enquadramento são anteriores à lei
9433 (lei 10755/77 e decretos 8.468/76 e 24.839/86).
Em Pernambuco, todos corpos de água foram enquadrados através dos Decretos
Estaduais 11.358, 11.515 e 11.760 de 1986, sendo que os critérios de enquadramento
estão definidos pelo Decreto Estadual 7.260 de 05/06\81, que regulamentou a Lei
Estadual 8.361, de 26/09/80, à semelhança dos mesmos já estabelecidos na Portaria
Nº 13 do Ministério do Interior,(18/01/76). O Estado apresenta uma característica
especial, pois a grande maioria da área do Estado é banhada por rios intermitentes e
reservatórios.
Em comentário de DUTRA (CGE/ABR-2002), este fato tem acarretado uma
dificuldade na aplicação do enquadramento para estas águas, já que esse mesmo
decreto estabelece no Art. 24 , parágrafo 3, que "os rios intermitentes serão objeto de
estudos especiais, consideradas as suas águas de uso prioritário para o abastecimento
público".
Desta forma, pressupõe-se que os critérios de enquadramento se aplicam somente e
apenas aos rios perenes ou trechos perenes, deixando uma lacuna no processo e além
disso, até o presente momento, esses "estudos especiais" não foram realizados. Isto
representa uma dificuldade no processo de reenquadramento de acordo com
Resolução Nº 20 do CONAMA que em seu Art. 20 estabelece que "os órgãos
competentes definirão as condições específicas de qualidade dos corpos de água
intermitentes" sendo que este aspecto, também não foi definido na legislação do
Estado.
Há um entendimento e uma preocupação ao mesmo tempo, de que toda região
Nordeste poderá ser prejudicada, pois ao propor o reenquadramento dos seus corpos
de água (rios e açudes) de acordo com esta mesma Resolução, eventualmente não
poderá aplicá-lo na prática e, caso não o faça, poderá ser penalizada pelas instituições
federais e internacionais, por não implementar um dos instrumentos de gestão de
recursos hídricos.
Em Alagoas houve um enquadramento específico para a bacia do rio Pratagy como
medida preventiva, por ser único manancial com boa qualidade com vistas ao futuro

58

G ES TÃO

D E REC URSO S HÍ D RI COS

I N STRU MEN TOS

LE GAI S DE GE STÃO D E RE CURS OS HÍ DRI C OS

abastecimento da cidade de Maceió. O Decreto 3.766 (Out/1978) enquadra os cursos
d´água de Alagoas e a Resolução Normativa Nº 008/81 estabelece condições e
restrições para bacia do rio Pratagy, segundo MARINHO (1994).

4.5

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES
SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

É o instrumento da Política que serve de base a todos os anteriores, pois é ali que
deve estar contida toda a informação sobre hidrologia (quantidade e qualidade),
oferta de água, usos, outorgas, usuários, legislação e as grandes questões relacionadas
a água do País. Até agora, o Sistema existente tem se ocupado basicamente com as
informações hidrológicas, embora já disponha de outras informações em menor
número, mas ainda está em um segundo plano a sua total implementação.
Um sistema de informações deve caracterizar-se por uma organização sistêmica de
caráter multidisciplinar e interinstitucional em que diferentes segmentos deverão
alimentar uma base de dados comum que disponibilizará as informações para os
usuários em geral. Entende-se por usuários, como sendo as próprias instituições de
governo, organismos de bacia, municípios, órgãos de pesquisa, universidades,
empresas públicas e privadas e outros.
Esta base de dados deverá ser formatada com vistas a possibilitar o acesso via meios
eletrônicos (on Line), em tempo real ou não, bem como um mecanismo ágil de
atualização e gerenciamento.
Como objetivo específico, um sistema de informações deverá atender, em princípio,
aos seguintes aspectos, sendo que alguns estão inseridos na Lei 9.433, em seus Art.26
e 27.
• sistematizar e desenvolver uma política de integração de informações confiáveis para a
gestão integral e integrada dos recursos hídricos;
• armazenar, processar, atualizar e disseminar as informações, quanto ao estado geral
dos recursos hídricos;
• disponibilizar as informações em tempo hábil para a execução de estudos, programas e
projetos de interesse comum;
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• identificar os dados necessários para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos
Regionais, de Bacias, de Estados e do país e
• obter informações que permitam diagnosticar o estado atual e as perspectivas do
balanço disponibilidade-demanda nas bacias hidrográficas e permitir sua gestão e
tomadas de decisão.
Ao consultar-se a página da ANA, encontra-se uma sigla SNIRH - Sistema Nacional
de Informações em Recursos Hídricos, embora não exista nenhum instrumento legal
formalizando sua implantação, entende-se ser mesmo o instrumento oficial do órgão
máximo da gestão das águas no país.
Mesmo assim, este SNIRH ainda não se enquadra no conceito geral, mas aponta
para esta diretriz e em fase de estruturação. Assim, acontece em vários estados que
estão se organizando a partir de um banco de dados hidrológicos e agregando novas
informações sobre legislação, planos, estudos, etc., o que poderia ser chamado de um
sistema de informações "em estruturação".
De fato, ainda não existe nenhum sistema de informações regulamentado,
normatizado, estruturado e operacional no país. Encontram-se páginas na internet,
que a rigor não podem ser consideradas um Sistema de Informações - SIRH, mas sim
um repositório de informações. E não se deve confundir Home Page com um SIRH,
pois são entes que eventualmente podem ser complementares e até integrados, mas
são distintos quanto aos objetivos e estruturação.
Desta forma, constata-se que se encontra em fase de implementação no país, os
desdobramentos referentes à regulamentação e à operacionalização dos instrumentos
de gestão preconizados na Lei 9433 e nas congêneres estaduais.
Um resumo sobre o estágio atual deste processo com relação aos instrumentos de
gestão no país é apresentado nas Tabelas 4.4 e 4.5 e mostra também os aspectos da
dominialidade de cada curso d'água.

60

G ES TÃO

D E REC URSO S HÍ D RI COS

I N STRU MEN TOS

4.6

LE GAI S DE GE STÃO D E RE CURS OS HÍ DRI C OS

RESUMO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

Bacia
Rio

Estado
País

Alto
Paraguai

MT, MS,
Paraguai
AC, AP, RO,
RR, MT, PA,
AM, DF, TO,
GO
Amazonas MA,
Bolívia,
Colômbia,
Peru,
Venezuela
Iguaçu
PR, SC,
Argentina
Paraíba
SP, RJ, MG
do Sul
Paraná
MG, SP, PR,
GO, MS, MT,
Paraguai,
Argentina
Quaraí
RS, Uruguai
Lagoa
RS, Uruguai
Mirin
São
DF, MG, BA,
Francisco SE, AL
Uruguai RS, SC,
Argentina

Sistema de
Infromações

Outorga

Cobrança

Enquadramento

Planos de Recursos
Hídricos
Bacia
Reg Região ou subbacias
N
E
E

Reg

Op

Reg

Op

Reg

Op

Reg

Op

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

N

E

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

E

E

N

S*

S

S

S

S**

N

N

N

N

E

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

N

E

N
N

S*
S*

S
S

S
S

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
S

E
N

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

N

E

N

S*

S

S

N

N

N

N

N

N

N

Convenções:
Reg: regulamentado (instrumento).
Op: operando (instrumento).
Enquadramento: proposta pós lei 9.433.
S - Sim.
S* - Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em estruturação.
S** - em processo de implantação.
E - Estudo em nível de diagnóstico concluído.
N - Não.
N* - Proposta de enquadramento aprovada após a edição da Lei 9.433.
Nota explicativa: O instrumento da outorga já está regulamentado para todos os rios de domínio
federal. Com relação aos demais instrumentos é apresentado somente naqueles rios, ou bacias onde
estão em implementação ou possuem estudos específicos para tal.
Tabela 4.4
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AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
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Sistema de
Informações

Outorga

Cobrança

Enquadramento

Reg.

Op.

Reg

Op

Reg

Op

Reg

Op

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
S*
N
N
S*
S*
S*
N
S*
N
S*
N
N
N
S*
S*
N
S*
S*
S*
N
N
S*
S*
S*
S*
N

N
S
N
N
S
S
S
S
N
N
S
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
S
N
S
S
N

N
S
N
N
S
S
S
S
N
N
S
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
S
N
S
S
N

N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N

N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N*
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N*
N
N*
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Planos de Recursos Hídricos
Reg

S

S

Região
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Bacia ou
subbacias
N
S
N
N
S
S
S
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
S
S
S
S
N

Estado
N
N
N
N
E
S
S
N
N
N
E
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
E
E
S
N

Convenções:
Reg: regulamentado (instrumento).
Op: operando (instrumento).
Enquadramento: proposta pós lei 9.433.
S - Sim.
S* - Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em estruturação .
S** - em processo de implantação.
E - Estudo em nível de diagnóstico concluído.
N - Não.
N* - Proposta de enquadramento aprovada após a edição da lei 9433.
Tabela 4.5
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TÓPICOS PARA REFLEXÃO

Os impactos relacionados ao uso dos recursos hídricos
O extraordinário aumento do consumo de energia verificado nas três últimas décadas
tem chamado a atenção para o seu impacto sobre os recursos ecológicos,
principalmente nos países altamente industrializados. A poluição do ar e da água não
conhecem limites políticos! O homem pode criar nações mas não pode criar a
biosfera que é única na Terra!. A. M. BEZERRA (1995).
Os diferentes usos a que são submetidos os recursos hídricos ocasionados pela
intervenção do homem ou seja por ações antrópicas tem sido abordado em diferentes
regulamentos. Como já foi visto na legislação ambiental e na legislação sobre
recursos hídricos e os vários instrumentos de gestão.
Estes impactos são avaliados nos diferentes meios relacionados a água, ou seja no
meio físico, biótico e social e são passíveis de monitoramento e controle.
Os aproveitamentos destinados a produção de energia elétrica a partir do potencial
hídrico das águas, uma forma de uso, caracteriza-se basicamente pela intervenção no
fluxo hídrico através do barramento, alterando desta forma as condições naturais
existentes. Desta forma o regime lótico transforma-se num regime lêntico. A partir
desta transformação decorrem os primeiros impactos no meio físico e biótico.
Alterações na fauna e flora do ecossistema são identificadas pois suas condições
naturais foram modificadas.
Ao se formar o lago que acumulará a água necessária para produção de energia
elétrica, além dos impactos já referenciados, um outro aspecto deve ser considerado
que é a alteração e modificação nos aspectos sócio econômicos da área do
empreendimento. Um impacto importante e sensível é o que se reporta ao efeito
social proveniente da relocação e transferência das populações afetadas pela obra.
Existem vários estudos e exemplos praticados pelo setor elétrico com resultados
satisfatórios, mas também se identificam alguns casos que não foram plenamente
bem sucedidos por uma série de circunstâncias.
A título de reflexão transcrevemos parte de um artigo de A. M. Bezerra (UFPB,
1995).
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" No Brasil a predominância energética e de origem hídrica o que hoje representa 92%
da capacidade nominal instalada. Somos um país praticamente monoenergético o que
não é bom para o seu desenvolvimento industrial.
As bacias hídricas das regiões sul e sudeste, portanto onde se encontram os grandes
centros populacionais e industriais, representadas pelos rios Paraná e São Francisco já
utilizam praticamente 80% do potencial hídrico em operação ou em construção. O
que ainda resta a ser utilizado a longo prazo representa pouco mais de 17%. Resta-nos
apenas a região Amazônica cujo potencial a ser explorado com vistas a geração de
energia de origem hídrica, representa 54%. Porém se ainda nos resta este potencial o
seu aproveitamento implica (como ocorreu em outras áreas), em promover impactos
ambientais significativos que não devem ser negligênciados.
A formação da bacia de acumulação necessária à operação de uma usina hidrelétrica
significa a inundação de florestas, aquíferos, o desaparecimento pela submersão de
áreas ocupadas pela fauna, inundação de solos agricultáveis, vilas e povoados com suas
tradições e culturas, deslocamentos populacionais etc. Isto significa um custo social
que não será contemplado pelas vantagens que a usina possa oferecer.
Agredir a Natureza com o objetivo de gerar energia necessária ao desenvolvimento do
país não parecer ser a solução lógica e viável. "A hidrelétrica de Balbina, por exemplo,
devido à emissão de metano na degradação da massa florestal inundada, produz para o
efeito estufa um resultado similar ao de uma usina termelétrica de mesma capacidade.
A usina termelétrica de Piratininga, dentro de São Paulo, por exemplo, produz sozinha
mais dióxido de enxofre do que toda a frota de ônibus do município.", segundo o
engenheiro Lúcio César Mesquita, diretor da Agência Energia de Belo Horizonte".

REFLITA
• O que você entende por planejamento?
• Como você vê o planejamento aplicado a recursos hídricos?
• Descreva com suas palavras como você entendeu a
metodologia para planejamento de bacias. Faça seus
comentários sobre o assunto.
• A legislação estabelece vários instrumentos para viabilizar a
gestão racional das águas. Descreva cada uma destes
instrumentos e faça seus comentários.
• Qual sua percepção sobre a importância da informação no
planejamento? É possível fazer um bom planejamento sem
uma boa base da dados?
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DESTACAR

O planejamento de bacias hidrográficas visa, portanto, ordenar os usos da
água, buscando garantir um uso diversificado para o atendimento aos
múltiplos usuários, tanto para fins econômicos como sociais e de
conservação
A gestão dos recursos hídricos é um dos instrumentos que pode minimizar os
conflitos existentes atualmente entre os multi-usuários da água.
O modelo adotado em nível de Brasil e também nos Estados da Federação,
deverá visar o equacionamento e a solução de inúmeros aspectos de
relevância para a gestão das águas, dentre os quais destacam-se:
a.- desenvolvimento sustentável;
b.- os conflitos de uso e conseqüente escassez ou deseconomias que deles
resulta;
c.- os problemas de desequilíbrio no balanço entre disponibilidade e
demanda;
d.- controle de valores negativos das águas;
e.- aproveitamento
de oportunidades de promover um maior
desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de vida,
apoiado na perspectiva de uso múltiplo e integrado.
É importante ressaltar que parcelas adequadas de água devem ser
reservadas para manter saudáveis os ecossistemas. No planejamento e
gerenciamento tradicionais, as necessidades do AMBIENTE NATURAL,
muitas vezes não são consideradas de modo satisfatório. Em alguns países a
legislação tem protegido os rios, estabelecendo padrões de vazão e
qualidade mínimas, bem como tem realocado, ao ambiente natural, águas
que antes seriam destinadas a grandes projetos e usuários.
Além do SANEAMENTO, NAVEGAÇÃO, GERAÇÃO DE ENERGIA,
AGRICULTURA e AMBIENTE NATURAL, outros usos devem ser enfatizados
tais como: ABASTECIMENTO INDUSTRIAL, RECREAÇÃO, DESSEDENTAÇÃO
DE ANIMAIS, HARMONIA PAISAGÍSTICA e DILUIÇÃO DE EFLUENTES.
O planejador deve ter sempre em mente que as demandas pretendidas
devem ser atendidas somente após a adequação das mesmas às
necessidades básicas.
Problemas como a dificuldade de viabilização de obras de finalidades
múltiplas, a falta de recursos financeiros para usos de relevância social
(esgotamento sanitário, pesca, lazer, pequena irrigação, abastecimento
rural), desequilíbrios regionais e conflitos entre interesses locais, regionais e
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nacionais, podem e devem ser superados mediante a coordenação e
agregação de esforços dos diversos setores interessados no aproveitamento
e controle dos recursos hídricos.
8.- Os Planos de Recursos Hídricos (Planos de Bacias Hidrográficas, Planos
Estaduais e Plano Nacional) constituem-se nos instrumento básicos de
gestão. Para que os processos de macroplanejamento e decisórios fluam de
maneira efetiva, é de se supor que o Plano Nacional e os Planos Estaduais
sejam Planos Indicativos enquanto que os Planos de Bacias sejam Planos
Diretores de caráter executivo.
9.- A escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição
dos recursos hídricos, ao lado da implantação progressiva de atividades
incompatíveis, exigem o planejamento e gestão integrados desses recursos.
Essa integração deve cobrir todos os tipos de massas inter-relacionadas de
água doce, incluindo tanto águas de superfície como subterrâneas, e levar
devidamente em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos.
10.- A fragmentação das responsabilidades pelo desenvolvimento de recursos
hídricos entre organismos setoriais se está constituindo, no entanto, em um
impedimento ainda maior do que o previsto para promover a gestão e
manejo hídrico integrados.
11.- São necessários mecanismos eficazes de implementação e coordenação.
12.- Ao criar um meio que propicie a gestão adequada no nível mais baixo, o
papel do Governo inclui a mobilização de recursos financeiros e humanos, a
legislação, o estabelecimento de diretrizes e outras funções normativas, o
monitoramento e a avaliação do uso dos recursos hídricos e terrestres e a
criação de oportunidades para a participação pública.
A falta de informação referente à outras disciplinas pode gerar Planos
Setoriais conflitantes, promovendo prioridades separadas e contrastantes,
em detrimento da qualidade final do estudo e de sua aplicabilidade prática.
Da mesma forma, o desconhecimento das características globais da área de
estudos pode vir a gerar Planos Setoriais incompletos, que deixam de
considerar aspectos importantes do meio ambiente, resultando em
formulações que solucionam de modo parcial as carências identificadas.
13.- A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento pelo
qual o usuário recebe uma autorização, concessão ou permissão (conforme
o caso), para fazer uso da água, se constituindo no elemento central do
controle para o uso racional dos recursos hídricos.
14.- Cabe ressaltar aqui os aspectos da dominialidade dos cursos d'água, pois
todas as intervenções deverão ter a participação preponderante de quem
pertence o domínio, no arranjo institucional decorrente.
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1As prioridades de uso da água podem e devem ser diferentes para bacias
hidrográficas com diferentes ocupações territoriais e problemas.
16.- Todo o arcabouço institucional, caracterizado pelos Sistemas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos quer seja a nível federal ou estadual,
dará a infra-estrutura básica para operacionalização do Sistema de
Outorga.
17.- A disponibilidade hídrica superficial varia de ano para ano e também intra
anualmente, tendo caráter aleatório. Ela é estimada usualmente em termos
probabilísticos através de indicadores como a vazão média, a vazão mínima,
a vazão que é igualada ou excedida durante certa percentagem do tempo
(vazão de dada permanência), ou a vazão regularizada.
18.- No que diz respeito aos aspectos quantitativos, interessa saber o balanço de
água em cada local de captação, lançamento e trecho de rio na bacia.
19.- Quanto aos critérios para tomada de decisão quando da análise dos
processos referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos, cada
caso poderá demandar uma análise específica.
20.- Embora a relativa abundância de água em algumas bacias e a relativa
escassez temporal em outras, isto não determina que a água continue sendo
utilizada como um "bem livre", ao qual todos podem ter acesso sem
qualquer tipo de outorga por parte do Poder concedente.
21.- As principais definições requeridas na análise e aprovação ou não de um
pedido de outorga são:
a.- Volume ou Vazão Outorgável - recomenda-se adotar o volume ou
vazão de permanência de 90%;
b.- Vazão
para satisfação das necessidades associadas a usos
insignificantes e preservação ambiental;
c.- Vazão captada e vazão consumida.
22.- A cobrança pelo uso dos recursos hídricos , incluindo também o
lançamento de resíduos nos corpos d'água, constitui-se em elemento
essencial para gerar um equilíbrio entre a disponibilidade e a demanda de
água, promovendo, em conseqüência, a harmonia entre os usuários
competidores.
23.- Este instrumento pode ser usado para gerar recursos para investimentos na
bacia, primordialmente, e para estimular o uso socialmente adequado da
água, em caráter complementar, sendo uma aplicação dos princípios
poluidor-pagador ou usuário-pagador.
24.- Embora alguns segmentos da sociedade afirmem que estarão pagando mais
um tributo ao Estado, a cobrança pelo uso da água não é um imposto, mas
15.-
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sim uma compensação à sociedade pelo uso de um bem público devendo,
portanto, os recursos financeiros advindos de sua cobrança serem utilizados
em benefício da própria bacia hidrográfica.
25.- No Brasil a água é constitucionalmente definida como um bem público, de
domínio da União e dos estados. Em conseqüência, estudos realizados
definem a natureza jurídica da cobrança como uma receita patrimonial do
Estado (União e Governos Estaduais), vinculando-a, para efeitos legais, ao
Poder Outorgante.
26.- Será cobrado o uso que se faz através de captação de água, seja a água
devolvida ou não ao corpo original. Da mesma forma, será cobrado o uso
para a diluição de efluentes. A cobrança não será igual para todos.
27.- O instrumento de mais difícil implantação seja a cobrança pelo uso de
recursos hídricos considerando-se as repercussões que a mesma venha a
exercer nos processos produtivos bem como a disposição dos usuários de
pagar pela água.
28.- O enquadramento dos corpos d'água em classes segundo os usos
preponderantes da água é extremamente importante para o
estabelecimento de um sistema de vigilância sobre os níveis de qualidade
da água dos mananciais, permitindo fazer a ligação entre a gestão da
quantidade e a gestão da qualidade da água.
29.- Cabe destacar é o fato de que uma decisão sobre tipo de classe em que se
"deseja" enquadrar um determinado curso d´água, certamente terá reflexos
importantes quando da concessão de outorga de uso e principalmente nos
critérios de avaliação para cobrança.
30.- O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos é o
instrumento da Política que serve de base a todos os anteriores pois é ali
que deve estar contida toda a informação sobre hidrologia (quantidade e
qualidade), oferta de água, usos, outorgas, usuários, legislação e as
grandes questões relacionadas a água do Pais.
31.- A manifestação de eventos do tipo El Nino, intensificou na vida nacional a
necessidade de contar com informações atualizadas e confiáveis com
referência aos fenômenos climáticos e meteorológicos, bem como de sua
adequada previsão. Água tem um importante papel neste binômio,
exercendo a função de um agente regulador e moderador da Terra.
32.- O suporte ao desenvolvimento do arranjo institucional, no que tange ao
aspecto do conhecimento científico e tecnológico, a implementação de um
amplo Sistema de Informações em Recursos Hídricos será um caminho
fundamental para organizar os dados existentes e ou produzir ou coletar
novos dados que aportem um melhor conhecimento para uma adequada
tomada de decisão.

68

G ES TÃO

D E REC URSO S HÍ D RI COS

I N STRU MEN TOS

LE GAI S DE GE STÃO D E RE CURS OS HÍ DRI C OS

Como objetivo específico, um sistema de informações deverá atender aos
seguintes aspectos:
a.- sistematizar e desenvolver uma política de integração de informações
confiáveis para a gestão integrada dos recursos hídricos;
b.- armazenar, processar, atualizar e disseminar as informações, quanto ao
estado geral dos recursos hídricos;
c.- disponibilizar as informações em tempo hábil para execução de
estudos, programas e projetos de interesse comum;
d.- identificar os dados necessários para a elaboração do Plano Estadual
de Recursos Hídricos; e
e.- obter informações que permitam diagnosticar o estado atual e as
perspectivas do balanço disponibilidade-demanda nas bacias
hidrográficas e permitir sua gestão através do Comitês de Bacias
Hidrográficas.
34.- A institucionalização da gestão dos recursos hídricos traz outra questão não
menos importante. A necessidade de informação surge em todos os níveis,
desde o de tomada de decisões superiores ao comunitário e individual. A
informação deve estar acessível na forma e no momento em que for
requerido para facilitar o seu uso.
33.-
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IN STI TUC IO NAI S E SO CI AI S D E A POI O À GE STÃO D E REC URS OS
HÍ DRI C OS

I N S T R U M EN T O S
INSTITUCIONAIS E
S O C I AI S D E AP O I O À
GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

Se a realidade hoje mostra um quadro adverso, com os cursos d'água sendo mal
utilizados e, em muitos casos, já com sérios problemas de escassez, por outro lado
tem-se a certeza de que a mudança desse cenário não depende apenas de leis e de
iniciativas governamentais. Somente a gestão compartilhada das águas trará as
necessárias mudanças para transformar uma realidade preocupante num futuro
cheio de possibilidades. Nesse contexto, vale destacar, que não cabe mais a postura
do usuário espectador, à espera de propostas surgidas nas esferas governamentais. A
nova ordem é a busca de alternativas pelo cidadão ou grupo de cidadãos, para
resolver os problemas da água, levando em conta as necessidades e dificuldades
vivenciadas pelas próprias comunidades.
Cabe aqui destacar a institucionalização da Agência Nacional de Águas - ANA criada através da lei Nº 9.984 (17/072000), na forma de autarquia vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente a quem caberá, entre outras, as seguintes atribuições
que se destacam:
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- implementar a Política de Recursos Hídricos no país;
- integração ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- participar da execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos;
- outorgar o direito de uso dos Recursos Hídricos de domínio da União;
- estudos para propor a cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos;
- apoiar a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica;
- estudos para aplicação de recursos em obras para controle hídrico;
- estimular a pesquisa e capacitação na área de recursos hídricos;
- gerir o Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos.
A primeira Agência criada no país, nos moldes da Lei 9.433, encontra-se na bacia do
rio Itajaí, em Santa Catarina, em fase de implementação e de regulamentação. Tratase de uma iniciativa pioneira e certamente seu modelo de desenvolvimento servirá de
apoio à formação de outras agências nos estados brasileiros. Em uma primeira ação
desta agência, destaca-se um convênio com a ANA, que viabiliza recursos para a
execução de um programa de recuperação e proteção da bacia, principalmente na
área de proteção e de revitalização da mata ciliar.

5.1

AGÊNCIAS DE ÁGUA OU DE BACIA
HIDROGRÁFICA

O Capítulo IV da Lei 9.433, que trata da criação das Agências de Água estabelece o
seguinte:

Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia

Hidrográfica.

Parágrafo único - A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho Nacional de

Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de
um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.

Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes

requisitos:
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I- prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
II- viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de
atuação.
Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação:

I- manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação;
II- manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
III-efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
IV-analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados
pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição financeira
responsável pela administração desses recursos;
V- acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos em sua área de atuação;
VI-gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação;
Vll-celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas
competências;
Vlll-elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica;
IX-promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação;
X- elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia
Hidrográfica;
XI-propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao
respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo
com o domínio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
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COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Os Comitês de Bacia Hidrográfica, fundamentados em uma proposta nova de
organização para a gestão dos recursos hídricos, são órgãos colegiados integrados por
representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se
situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, dos
Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação, dos usuários das
águas da bacia e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na
bacia. Deverá haver ainda, nos Comitês de bacias dos rios fronteiriços ou
transfronteiriços de gestão compartilhada, um representante do Ministério das
Relações Exteriores. Nas bacias cujas áreas abranjam terras indígenas devem ser
incluídos no Comitê representantes da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e das
comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
Segundo as disposições transitórias da Lei 9.433, os Consórcios Intermunicipais de
Bacias Hidrográficas que congregam municípios de uma bacia podem integrar o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos como organização da
sociedade civil, participando do Comitê da Bacia Hidrográfica a eles afeta. O número
de representantes de cada setor, bem como os critérios para sua indicação, deverão ser
estabelecidos nos regimentos dos comitês, sendo limitada a representação dos
poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do
total de membros.
Cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica, entre outras atribuições, promover o debate
das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades
intervenientes, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos de uso das
águas, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia e acompanhar sua execução,
aprovar os critérios para a outorga de direito de uso da água, e estabelecer os
mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água, aprovando o plano de aplicação
dos recursos arrecadados. No caso de rios de domínio da União, a instituição dos
Comitês de Bacia Hidrográfica será efetivada por ato do Presidente da República e
nos rios de domínio dos estados, pelo Governador do Estado.
Cada Comitê ou grupo de Comitês poderá ser assistido administrativa e
tecnicamente, por uma Agência de Água ou de Bacia, cuja criação deverá ser
autorizada pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos, dependendo da dominialidade dos rios cujas bacias compõem o Comitê. A
criação destas Agências deverá ser condicionada à prévia existência do(s) Comitê(s) e
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à sua viabilidade financeira, que deverá ser assegurada pela cobrança pelo uso da
água.
A constituição do Comitê de Bacia Hidrográfica visa a promoção de uma negociação
social através da formação de um fórum, no qual todos os interessados possam expor
seus interesses e discuti-los de forma transparente e inequívoca, partindo do
pressuposto que o poder público deve efetivamente assumir a propriedade dos
recursos hídricos e estabelecer controles sobre o seu uso, de acordo com o que dispõe
a Constituição. No entanto, o Gerenciamento das Águas é complexo e envolve
diversos interesses conflitantes. Sendo assim, o poder público, sem abdicar ao seu
papel de gestor e coordenador, deve reconhecer a necessidade de promover uma
descentralização do gerenciamento, permitindo a interveniência dos representantes
dos diversos segmentos interessados. Esta interveniência viabiliza o estabelecimento
da decisão que, na visão da maioria dos participantes do Comitê, melhor atenda aos
interesses comuns, respeitadas as limitações impostas pelo poder público para
atender aos interesses mais amplos do Município, do Estado, da Nação ou das
futuras gerações. Desta forma, evita-se a possibilidade de que o Gerenciamento das
Águas se desenvolva nos bastidores, remetendo sua execução ao contexto de uma
ampla participação e pleno conhecimento dos interesses e das conseqüências das
decisões adotadas.
Com base neste enfoque, os Comitês de Bacias são considerados como o "Parlamento
das Águas", que discute e delibera sobre assuntos relacionados aos recursos hídricos
em uma ou mais bacias hidrográficas, principalmente sobre a forma de arrecadar e de
aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso das águas. Trata-se, portanto,
de uma proposta de descentralização para a tomada de decisões, visando a adequada
gestão de recursos hídricos.
De uma forma geral, pressupõe-se que para a criação de um comitê de bacia
hidrográfica deverá ser feita uma análise prévia abordando as seguintes questões
básicas:
• aspectos de caráter Legal e Institutional;
• critérios para identificação de situações de intervenção;
• identificação da Matriz Institucional da Bacia;
• formas de mobilização dos agentes sociais
• diagnóstico e avaliação técnica da situação local
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• identificação dos grupos formadores de opinião;
• mobilização social e articulação institucional para criação do Comitê - Formação de
Grupo Provisório;
• seminários de avaliação e de mobilização ao longo da Bacia;
• formalização da criação do Comitê (decreto);
• seminário para implantação do Comitê;
• mecanismos para Estruturação do Comitê (regimento interno e composição);
• criação da Agência de Bacia quando for o caso.
Em 2001, a ANA contabilizou cerca de 60 comitês de bacia em plena atividade, sendo
que tão logo foi criada, esta autarquia dedicou-se a incentivar a organização de
comitês de bacia onde existem conflitos pelo uso das águas e em regiões com rios
muito poluídos.

5.3

PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS E
COMUNITÁRIOS

DE SIERVI (2000) cita que a participação da sociedade é tida como ingrediente
essencial no traçado do caminho ao desenvolvimento sustentável, conforme
exaustivamente mencionado na literatura recente.
A relevância do tema é enfatizada no documento Estratégia Mundial para a
Conservação (1991 -PNUMA,WWF,UICNT) como um referencial que mostra sua
atualidade, onde em sua Seção 13, enfatiza:
"A participação e a consulta às comunidades locais, assim como outras formas de
participação pública no planejamento, nas decisões e na gestão, constituem um meio
muito útil para colocar à prova e integrar os objetivos econômicos, sociais e ecológicos.
Também as preocupações populares constituem uma salvaguarda contra as decisões
apressadas e um meio indispensável para levar ao conhecimento do público a
importância e os problemas da conservação, assim como para comunicar aos
responsáveis pela política, pelo planejamento e pela gestão. A participação reforça a
confiança pública e melhora a compreensão dos objetivos da gestão. Oferece dados
adicionais aos planejadores e aos responsáveis pela política."
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De Siervi (2000) também destaca:
"que apesar da importância da participação, esta afirmativa possui um caráter dúbio
quanto ao seu exercício. Em política social, considera-se que participação seja a
estruturação de um processo de envolvimento comunitário em função da
implementação de propostas preestabelecidas e oriundas de ações previamente
determinadas. Já sob a ótica dos movimentos sociais, a participação constitui-se no
exercício coletivo da tomada de decisões e gestão de ações definidas e implementadas
pela comunidade. Aqui, a participação constitui-se portanto de um processo
pedagógico que busca estimular a comunidade no aprendizado de tomada de
consciência de seus problemas reais".
Para CORNELY (1978, apud de Siervi, 2000), o planejamento participativo não se
restringe a uma atividade técnica pois é um instrumento compromissado com uma
causa política e, portanto, volta-se em direção a mudanças estruturais. GONDIM
(1988, apud De Siervi, 2000) considera que a participação popular passou a ser
condicionante para a formulação de políticas eqüitativas e democráticas e da eficácia
do planejamento, e acrescenta que a participação por ser um processo político e, por
ser político, revela elevado grau de flexibilidade e tolerância para com a diversidade
(Gondim, 1991 apud de Siervi, 2000).
Também, segundo de Siervi (2000), o termo participativo distingue dois momentos
fundamentais do planejamento. O primeiro insere a participação como parte do
objetivo geral da elaboração dos planos de bacia. e um segundo momento, encontrase na implementação dos mesmos, onde os objetivos transparecem na inclusão de
representantes da população beneficiária no interior do processo executivo, criando
canais institucionalizados.
A importância crescente da participação das populações no processo de planejamento
e nas tomadas de decisões depende tanto da atitude dos governos quanto do interesse
das comunidades afetadas. Parece conveniente a participação popular em todas as
etapas do processo: desde a elaboração de políticas até a formulação e a
implementação dos projetos, sendo que, em qualquer etapa que participe, a
população deverá dispor de tempo e de informações suficientes para exercer alguma
influência nas decisões, minimizando ou eliminando os impactos gerados pela
implantação dos projetos.
A Lei 9.433/97, como está, pressupõe liberdade e criatividade. Comitês de Bacia,
criados no sistema de sustentabilidade e de gestão participativa, não ocorrem
conforme previsto pela literatura clássica de gerenciamento. O limite da criatividade
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e da identidade de Comitês esbarra-se somente na Lei 9.433/97, suas congêneres
estaduais e regulamentos destas, nos estatutos e nos regimentos de cada organização
de Comitê. Daí as dificuldades de alguns dirigentes, lideranças, técnicos e
administradores suportarem relações sobre as quais não têm pleno domínio,
conhecimento ou poder de suas vontades.
De Siervi e Rocha (2001) comentam que nenhum Comitê de Bacia será igual a
outro, pois as características e as realidades são distintas para cada bacia. Os agentes
sociais envolvidos, só passarão a se organizar se houver interesse comum e satisfação
coletiva e individual em uma proposta de grupo. Os problemas são específicos; as
capacidades e história, distintas; as expectativas e o futuro estão sempre em processo
de construção. Igualmente as oportunidades não são as mesmas em cada região.
Mandatários nos cargos públicos nem sempre estarão dispostos a se envolverem com
a mesma verdade e vontade. Somente a sociedade civil organizada ou os usuários de
bacias informados e motivados poderão levar a criação e ou instalação de comitês.
Também os autores citados no parágrafo anterior enfatizam que, durante a etapa de
elaboração dos Planos de Bacia, um dos objetivos principais é capacitar e motivar
continuadamente os diferentes seguimentos através de atividades participativas, para
o desenvolvimento em conjunto com a sociedade local e realizado coletivamente.
Estes procedimentos irão produzir uma prática participativa direcionada e adequada
às atividades do Comitê e, com isso, criar um ambiente propício para a futura Gestão
dos Planos de Bacia.
Desta forma segundo de Siervi e Rocha (2001) os princípios metodológicos da ação
participativa deverão ser desenvolvidos através de:
- atividades realizadas ao longo dos processos de articulação social que serão
preferencialmente participativas (desenvolvidas em conjunto com os comitês e
órgão gestor), que devem representar um momento de capacitação dos atores locais
para as práticas participativas;
- atores estratégicos que poderão ser, tanto as instituições diretamente ligadas à
temática dos recursos hídricos, bem como os multiplicadores setoriais (meios de
comunicação, educação, indústria, comércio e agricultura);
- práticas participativas setoriais que serão identificadas e qualificadas
(metodologicamente) para permitir a potencialização da participação local na
temática dos recursos hídricos;
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- procedimentos formais de informação qualificada sobre o processo que permita o
acompanhamento e o envolvimento pelos Comitês, órgão gestor e demais setores
sociais ligados à temática dos recursos hídricos na região, quanto ao
desenvolvimento da etapa de articulação;
- atividades participativas que deverão estabelecer um espaço de integração e
transferência de informações com a sociedade local, que possibilite um maior
intercâmbio e enriquecimento dos demais trabalhos técnicos em andamento no
projeto, em realização ou implementação.
A Lei das Águas representa um grande avanço ao propor integração, descentralização
e participação no gerenciamento da água doce e representa o resultado de grande
esforço de técnicos envolvidos com o tema, legisladores e políticos dos vários níveis,
além da sociedade civil organizada que participou do processo. O momento atual é
de buscar consolidar efetivamente a implementação da Lei e pelo que temos nos
últimos cinco anos, o esforço será superior ao da promulgação da Lei.
A prática da participação, como definida na Lei 9.433/97, é o ponto de partida para
sustentar os instrumentos definidos e a educação ambiental, entendida e aplicada em
sua complexa dimensão, virá complementarmente, perpassando por toda a Política,
garantir a construção da gestão.
O resultado da ação participativa será o de construir o espaço necessário de
cooperação e envolvimento interinstitucional que potencialize o acesso e integração
de informações, bem como as atividades de divulgação sobre a temática dos recursos
hídricos, seja ela regional, estadual seja nacional. (de Siervi e Rocha,2001)
Os instrumentos adotados na gestão de recursos hídricos assumem papel de
relevância na Lei das Águas, influenciando quase todo o universo de planejamento e
gerenciamento do uso da água. Contudo, ao serem implementados em seu conjunto,
com o apoio dos princípios estabelecidos,
"não seriam suficientes e nem adequadamente utilizados para solucionar os problemas
e impasses existentes nas questões da água e requeridos para a evolução da gestão, em
especial pela ausência de uma prática sadia de participação, de educação ambiental e
de fortalecimento das políticas públicas" (CHRISTOFIDIS, 2001)
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CONFERÊNCIA RIO 92 - AGENDA 21

A construção da Agenda 21, quer seja a do Brasil, a dos Estados ou a dos Municípios,
está se constituindo em mais um exercício para viabilizar a participação da sociedade
na organização dos cenários atuais e futuros com a indicação de medidas e propostas
para prevenir ou remediar situações que venham ou já estão afetando
profundamente o ambiente.
É um programa recomendado para governos, agências de desenvolvimento, grupos
setoriais independentes colocarem em prática, ao longo do século 21, em todas as
áreas no qual a atividade humana possa incidir de forma prejudicial ao meio
ambiente.
Objetivos da Agenda 21
• Estabelecer padrões para o crescimento econômico e social do planeta de acordo com a
capacidade de suporte dos recursos ambientais ou em outras palavras assegurar e
promover o desenvolvimento sustentável.
• Desenvolver, aplicar e instituir os instrumentos necessários para o desenvolvimento
sustentável, em relação à saúde, educação, bem-estar social, ao estado do meio
ambiente e economia.
A Agenda 21 Brasileira já foi concluída. Alguns estados e municípios também já
finalizaram suas respectivas Agendas, entretanto, a maioria dos estados e municípios
estão em processo inicial para elaboração de suas Agendas
A Agenda 21 do Estado de Santa Catarina
Tem como objetivo, produzir um documento relatando a situação atual do Estado de
SC, ao mesmo tempo, projetar cenários desejados para o século XXI, tendo como
base o desenvolvimento sustentável. Foi estruturada de forma a atender três grandes
linhas de ação:
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Sustentabilidade do Desenvolvimento;

-

Sustentabilidade GeoAmbiental e;

-

Sustentabilidade Social e Político-Institucional.
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TÓPICOS PARA REFLEXÃO
REFLITA
Como você entende que os instrumentos sociais podem auxiliar na
gestão dos recursos hídricos?
Com base em tudo que você pode apreendeu nesta disciplina e
pelo históricos da área, faça seus comentários sobre os avanços do
processo de gestão das águas. Apresente seus comentários, críticas
e dúvidas.
PROCURE SABER
Em sua cidade ou estado já existe algum Comitê de Bacia
instituído? Procure saber como funciona o mesmo e descreva
brevemente sua organização.
Procure saber na sua cidade ou estado, se já existe alguma
providencia em andamento no sentido da construção da Agenda
21 local. Quais as instituições envolvidas e que propostas já
existem?
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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DESTACAR

As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais
Comitês de Bacia Hidrográfica. A criação das Agências de Água será
autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês
de Bacia Hidrográfica.
As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.
36. A AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA - criada através da lei Nº
9.984(17/072000), na forma de autarquia vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente a quem caberá, entre outras, as seguintes atribuições que se
destacam:
a.- Implementar a Política de Recursos Hídricos no país
b.- Integração ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos
c.- Participar da execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos
d.- Outorgar o direito de uso dos Recursos Hídricos de domínio da União
e.- Estudos para propor a cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
f.- Apoiar a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica
g.- Estudos para aplicação de recursos em obras para controle Hídrico
h.- Estimular a pesquisa e capacitação
i.- Gerir o Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos
Os Comitês de Bacia Hidrográfica, fundamentados em uma proposta nova
de organização para a gestão dos recursos hídricos, são órgãos Colegiados,
integrados por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal
cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas
áreas de atuação, dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua
área de atuação, dos usuários das águas da bacia e das entidades civis de
recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.
Os Comitês de Bacias são considerados como o "Parlamento das Águas",
que discute e delibera sobre assuntos relacionados a recursos hídricos em
uma ou mais bacias hidrográficas, principalmente sobre a forma de
arrecadar e aplicar os recursos provenientes da cobrança pelo uso das
águas. Trata-se, portanto, de uma proposta de descentralização para a
tomada de decisões, visando a adequada gestão de recursos hídricos.
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A participação da sociedade é tida como ingrediente essencial no traçado
do caminho ao desenvolvimento sustentável, conforme exaustivamente
mencionado na literatura recente.
A importância crescente da participação das populações no processo de
planejamento e tomadas de decisões depende tanto da atitude dos
governos quanto do interesse das comunidades afetadas.
Cada Comitê de Bacia terá suas características específicas. As pessoas são
diferentes e gente só se une, reúne e se organiza se houver interesse
comum e satisfação coletiva e individual naquela proposta de grupo, os
problemas são particularizados; as capacidades e história, distintas; as
expectativas e o futuro estão sempre em processo de construção.
Igualmente as oportunidades não são as mesmas em cada região.
O resultado da ação participativa será o de construir o espaço necessário de
cooperação e envolvimento inter-institucional que potencialize o acesso e
integração de informações, bem como as atividades de divulgação sobre a
temática dos recursos hídricos, seja ela regional, estadual ou nacional.
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STUD O DE CA SOS SO BRE C ON F LI TOS D E US O D A ÁG UA

E S T U D O D E C AS O S
SOBRE CONFLITOS DE
USO DA ÁGUA

6.1

OFICINA DE TRABALHO 1 - PROCESSO
DECISÓRIO SOBRE USO DA ÁGUA - USO
DE BENS PÚBLICOS
Enfoque sobre os vários processos de autorização de bens públicos.

Assunto:
Discutir os vários instrumentos de licenciamento de uso de bens públicos, tais como
a outorga de uso de bens públicos (água e potenciais hídricos), outorga de serviços
públicos licenciamento ambiental:
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-

outorga de uso da água;

-

outorga de uso de potenciais hídricos;

-

outorga de serviços públicos;
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6.2

licenciamento ambiental.

OFICINA DE TRABALHO 2 - PROCESSO
DECISÓRIO SOBRE USO DA ÁGUA COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
Reunião extraordinária do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Corrientes

Assunto:
Discutir e apontar soluções para o conflito de uso da água no Rio Corrientes no
entorno das localidades de Palmas e Campo Real.
Descrição:
O Rio Corrientes, de domínio estadual (estado do Triângulo), possui uma extensão
de 730 Km. Tem suas nascentes na Serra Dourada e inicia seu curso superior na
direção Norte-Sul, percorrendo 235 Km. Logo após sofre uma inflexão de 50 Km
aproximadamente, passando então a ter seu percurso no sentido Oeste-Leste. Ao
longo de seu percurso banha um grande numero de cidades de pequeno e medo porte
sendo que em seu trecho final, antes de desaguar no Oceano Atlântico, banha a
cidade de Rio do Sul com 350.000 habitantes.
As águas do rio Corrientes são aproveitadas principalmente para o abastecimento
público, industrial, navegação de médio porte, geração de hidreletricidade e
irrigação. Após a inflexão existe em operação a Usina Hidrelétrica de Canastra UHC, com um reservatório de porte médio que permite a regularização de vazão
durante quatro dias com uma energia firme de 150 MW e uma energia secundária de
420 MW. A usina está conectada ao Sistema Interligado Nacional-SIN. A 30 Km a
montante da usina está localizada a cidade de Palmas e a 20 KM a jusante está
situada a cidade de Campo Real, sendo que a primeira, em toda a sua superfície, está
fora da cota de inundação do reservatório e a segunda nunca foi atingida por
inundação, nem antes nem depois da construção da Usina.
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A UHC, pertencente ao Grupo Hidrelétrico Andes-GHA, opera regularmente com
energia firme em função da "vazão garantida" em 95% do tempo, dado este de
projeto e obtido mediante o estudo da série hidrológica da Estação Fluviométrica
Ivaí, situada no Km 240 do rio, contados da nascente para a foz.
Conflito:
Objetivando maximizar sua geração de energia, a UHC, nos sábados e domingos não
turbina água para geração e nem verte água, uma vez que o consumo de energia no
fim de semana cai de maneira apreciável. Com esse procedimento a UHC acumula
água no reservatório mas priva de água um trecho a jusante, de aproximadamente 15
KM, até o próximo afluente apreciável do rio Corrientes. Acontece que no entorno
dos mencionados 15 Km, estão localizadas grandes culturas de arroz que utilizam o
processo de irrigação por inundação sendo que aos domingos e segundas feiras as
bombas de sucção ficam no seco em decorrência da operação do reservatório,
trazendo prejuízos aos rizicultores. Com a falta de uma vazão adequada de água, a
situação da diluição do esgoto (tratado somente no nível primário), da cidade de
Campo Real torna-se crítica. Por sua vez o GHA nas segundas e terças feiras gera na
UHC energia secundaria até seu limite, deixando assim de comprar a respectiva
parcela do SIN. Isso traz uma economia razoável ao Grupo. Desta forma, vê-se que
há um conflito instalado, e o assunto foi levado ao Comitê da Bacia do rio Corrientes
para discussão e proposição de solução.
Discussão e resolução do conflito:
À luz da Constituição Federal, da Política Nacional de Recursos Hídricos, dos
Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e da Política
Nacional de Meio Ambiente, discutir e propor soluções ao conflito no âmbito de uma
Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia do Rio Corrientes.
- Atores: (membros do Comitê)
- Prefeito da cidade de Palmas (Presidente do Comitê)
- Diretor da Associação de Pesca Amadora do Vale do Rio Corrientes-PESCAVALE
- Representante dos rizicultores da Região
- Representante das Empresa de Saneamento do Vale do Rio Corrientes-VALESAN
- Representante do Grupo Hidrelétrico Andes-GHA

G

ESTÃ O D E RE CUR SOS HÍ D RIC OS

91

E

STU DO D E C ASO S S OBRE CON F L ITO S D E U SO D A ÁGUA

- Prefeito da cidade de Campo Real
- Presidente da Amigos do Vale (ONG)
- Representante da Federação das Indústrias de Campo Real.
- Representante da Associação Comercial de Palmas
- Representante da Agencia Nacional de Energia Elétrica-ANEEL
- Representante da Agencia Nacional de Águas-ANA
- Representante da Secretaria de Recursos Hídricos do estado do Triângulo.
- Representante da Associação das Prefeituras do Vale do Rio Corrientes-UNIVALE
- Representante da Secretaria de Meio Ambiente do estado do Triângulo.SMAT
- Representante da Associação da Navegação Interior do estado do Triângul-ANIT
- Representante do Conselho de Recursos Hídricos do estado do Triângulo-CRHT
Observação:
Cada representante pode ter até dois assessores. Os assessores não podem se
manifestar no Plenário.
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LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL SOBRE RECURSOS
HÍDRICOS

Fonte: Célia Cristina M. Pimenta, 2002.
Atualização: Ciro L. Rocha, 2004.
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Lei sobre
política
e
Estados sistema de
e DF gerenciamento

Regulamentação

Lei nº 5.965, de Decreto nº 37.784, de 22
10/11/97,
de outubro de 1998,

publicada em 11/
11/97 - Dispõe
sobre a Política
Estadual de
Recursos
ALAGOAS Hídricos. institui o
Sistema Estadual
de
Gerenciamento
Integrado de
Recursos Hídricos
e dá outras
providências.

publicado em 23 de
outubro de 1998 –
Regulamenta o Conselho
Estadual de Recursos
Hídricos.
Decreto nº 006, de 23 de
janeiro de 2001 –
Regulamenta a outorga de
direito de uso de recursos
hídricos.

Lei nº 2.712, de
28 de
dezembro de
2.001 –

Águas
subterrâneas

Legislação do
órgão gestor Órgão gestor de
de recursos recursos hídricos
hídricos
Lei nº 6.126 de 16 Secretaria de Estado
de dezembro de de Recursos Hídricos
1999 – Cria a
e Irrigação
Secretaria de Estado Secretário: Marcelino
de Recursos Hídricos. Alexandre Jose dos
Lei nº 6.145, de 13 Santos
de janeiro de 2000 Endereço: Rua
– Dispõe sobre as
Cincinato Pinto 348 diretrizes básicas
Centro
para a reforma e
Maceió – AL CEP:
organização do Poder 57.020-050
Executivo do Estado Fone: (82) 326-9907
de Alagoas.
Fax: (82) 326-9936
e-mail:
sip@seplan.al.gov.br.

Instituto de Proteção
Ambiental do
Amazonas - IPAAM

Presidente: Estevão
Vicente Cavalcanti
Monteiro de Paula
Endereço: Rua Recife nº
3280 - Bairro do
Parque 10 de nov.
Manaus/AM
CEP: 69.057-002
Fones: (92) 642-4848/
642-7723 Fax: (92)
642-4890/4778
E-mail:
ippaan@ippaan.br
Site: www.ipaam.br

Disciplina a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos,
AMAZO- estabelece o
NAS
Sistema Estadual
de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências.

Lei Nº 6.855, de Decreto nº 6.296 de 21
12/05/95 –
março de 1997 - Dispõe

BAHIA

Dispõe sobre a
Política, o
Gerenciamento e
o Plano Estadual
de Recursos
Hídricos.
(publicada no
DOE em 13 e
14.05.1995).

sobre a outorga de direito
de uso de recursos
hídricos, infração e
penalidades e dá outras
providências.
Decreto nº 6.295, de 21
de março de 1997 –
Institui o Sistema de
Planejamento,
Coordenação e
Implantação do Projeto de
Gerenciamento de
Recursos Hídricos do
Estado da Bahia.

Lei nº 7.354, de 14 de
setembro de 1998 – Cria
o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos.
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Lei nº 6.812, de 18 Superintendência de
de janeiro de 1995 recursos hídricos
– Cria a
Superintendência de
Recursos Hídricos,
entidade autárquica
vinculada à
Secretaria de
Recursos Hídricos,
Saneamento e
Habitação.
Decreto nº 4.082, de
27 de março de 1995
– Aprova o regimento
interno da SRH.

Diretor Geral: Milton
Carlos da Mota Cedraz
Endereço: Av. 3 Nº 390
Plataforma 04 – 1º
andar - Ala Norte
Centro Administrativo
Salvador/BA CEP:
41.746-900
Fones: (71) 370-6195 /
370-6170 / 6198
Fax: (71) 370-6577
E-mail:
srh@srh.ba.gov.br
E-mail:
digeral@bahia.ba.gov.
br
www.bahia.ba.gov.br/
srhsh/srhsh.htm
www.srh.ba.gov.br
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Lei Nº 11.996, Decreto nº 25.443, de 28
de 24/07/92 - de abril de 1999. Altera o
Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, institui o
Sistema
Integrado de
Gestão de
Recursos Hídricos
- SIGERH e dá
outras
providências.

CEARÁ

prazo máximo de vigência
da outorga de direito de
uso de recursos hídricos.
Decreto nº 25.391, de 01
de março de 1999. Cria os
Comitês das Sub-bacias
Hidrográficas do Baixo e
do Médio Jaguaribe e
institui seus estatutos.
Decreto nº 24.870, de 01
de abril de 1998. Altera
dispositivos do Decreto nº
24.264, de 12 de
novembro de 1996 e dá
outras providências.
(publicada em 08.04.98)
Decreto nº 24.264, de 12
de novembro de 1996.
Regulamenta o art. 7º, da
Lei nº 11.996 de 24 de
junho de 1992, na parte
referente à cobrança pela
utilização dos recursos
hídricos e dá outras
providências. Decreto nº
23.068, de 9 de fevereiro
de 1994 – Regulamenta o
controle técnico das obras
de oferta hídrica e dá
outras providências.
Decreto nº 23.067, de 11
de fevereiro de 1994.
Regulamenta o art. 4º da

Decreto nº 22.485,
de 20 de abril de
1993. Aprova o
Regulamento da
Secretaria dos
Recursos Hídricos e
dá outras
providências.

Secretaria dos
Recursos Hídricos

Centro Adm.
Governador Vírgilio
Távora - Ed. Seduc Bloco C - 2º Andar Cambeba - Fortaleza Ceará – CEP: 60819900
Fones: (85) 488 8503 /
8505
Fax: (85) 488 8579
Email:
srh@srh.ce.gov.br
www.srh.ce.gov.br/.

Lei nº 11.996, de 24 de
julho de 1992, na parte

referente à outorga de
direito de uso de recursos
hídricos, cria o Sistema de
Outorga para Uso da
Água. Decreto n° 23.047,
de 03 de fevereiro de
1994. Regulamenta o
Fundo Estadual de
Recursos Hídricos FUNORH, criado pela Lei

n°11.996, de 24 de julho
de 1992, alterada pela Lei
n°12.245, de 30.12.93.
Decreto nº 23.039, de 01
de fevereiro de 1994.
Aprova o Regimento
Interno do Conselho
Estadual de Recursos
Hídricos – CONERH.
Decreto nº 14.535, de 2
de julho de 1981. Dispõe
sobre a preservação e o
controle dos recursos
hídricos, regulamentando
a Lei nº 10.148, de
dezembro de 1977.
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Lei nº 2725, de Decreto nº 22.356, de 31 Decreto nº
Decreto n.º 21.410, Secretaria de Meio
13 de junho de de agosto de 2001.
22.358, de 31 de 02 de agosto de Ambiente e de
2001. (publicada Regulamenta o Sistema de de agosto de 2000 - Dispõe sobre Recursos Hídricos -

no DODF nº 116
em 19.06.01).
Institui a Política
de Recursos
Hídricos do
Distrito Federal,
DISTRITO cria o Sistema de
FEDERAL
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos do
Distrito Federal e
dá outras providências. - Revoga a Lei nº 512,

Informações sobre
Recursos Hídricos do
Distrito Federal, e dá
outras providências.
Decreto n° 22.359, de 31
de agosto de 2001
Dispõe sobre a outorga de
direito de uso de recursos
hídricos no território do
distrito federal e dá outras
providências.

de 28 de julho
de 1993.
Lei Nº 5.818, de Decreto n.º 4.338–N, de
30/12/98 –
24 de setembro de 1998

Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, institui o
Sistema
Integrado de
Gerenciamento e
ESPÍRITO Monitoramento
SANTO
dos Recursos
Hídricos, do
Estado do Espírito
Santo – SIGERH/
ES, e dá outras
providências.

2.001. Dispõe
sobre a outorga de direito
de uso de
água subterrânea no
território do
Distrito Fed.
de que trata o
inciso II, do
artigo 12, da
Lei n.º 2.725
de 13 junho
de 2001, e dá
outras
providências.

Estabelece normas e
diretrizes para a
construção e regularização
de barragens, represas e
reservatórios no Estado do
Espírito Santo.

Lei Nº 13.123, Lei nº 13.025 de 13/01/ Lei nº
de 16/07/97 – 97 que dispõe sobre a
13.583, de 11
Dispõe sobre a pesca, aqüicultura e
de janeiro de
Política Estadual proteção da fauna
2000, dispôs
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências.
GOIÁS

aquática;

sobre a

quadriênio 1995/1998;

água

a estrutura orgânica
da Secretaria de
Estado de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos.

SEMARH
Secretário: Antônio Luiz
Barbosa
Endereço: SEPN 511 –
Bloco "A" - Ed. Bittar II
Brasília – DF CEP:
70.750-901
Fone: (061) 340-3756 /
340-3792
Fax: (061) 340-3785
E-mail:
semarh@semarh.df.gov
.br
www.semarh.df.gov.br

Decreto nº 2.592-N,
de 31 de dezembro
de 1987. Instala e
define a competência da Secretaria
Extraordinária para
Assuntos do Meio
Ambiente - SEAMA e
dá outras providências. Decreto nº
2.691-N, de 15 de
agosto de 1988.
Aprova o Regulamento da Secretaria
de Estado para
Assuntos do Meio
Ambiente - SEAMA e
dá outras
providências.

Secretaria de Estado
para assuntos do
Meio Ambiente –

SEAMA
Secretário: Domingos
Sávio Martins
Endereço: Rua General
Osório, nº 83 16º
andar, Ed. Portugal –
Centro
Vitória – ES CEP:
29.020-0000
Fones: (27) 381-6341 /
6340 / 6344
Fax: (27) 381-6341
www.seama.es.gov.br

Lei nº. 12.603 de
07/04/95, que

Secretaria do Meio
Ambiente, dos
institui a Secretaria Recursos Hídricos e
de Meio Ambiente e da Habitação dos Recursos

SEMARH. Secretário:
Alcides Rodrigues Filho
Superintendente de
Recursos Hídricos:
Harlem Inácio dos
Secretaria de Meio Santos. Endereço: Av.
Ambiente e Recursos Laurício Pedro
Hídricos em
Rasmussen n&ordm;
Secretaria de Meio 2.535 Vila Iate Goiânia
Ambiente, Recursos – GO CEP: 74.015-080
Hídricos e Habitação. Fones: (062) 2023300/ 202-3515 /
223-8521 Fax: (062)
202-2366 / 212-5532
E-mail:
semarh@sectec.gov.go.
br
site:www.goias.gov.br/
index.php

Lei nº 13.040, de 20/03/ conservação e Hídricos, a SEMARH
97 que aprova o Plano
proteção
Lei nº 13.456, de
Estadual de Recursos
ambiental dos 16 de abril de
Hídricos e Minerais para o depósitos de 1999, transformou a
Lei nº 13.061 de 09/05/ subterrânea
97 que altera o referido no Estado de
Plano Estadual
Goiás.
Portaria nº 130 de 22/04/
99 – Regulamenta o
Instrumento da Outorga.
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Lei nº 7.052, de
22/12/97 –

Decreto nº 16.679,
de 4 de janeiro de
1999 – Dispõe sobre
a organização da
Gerência de
Qualidade de Vida.

Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, institui o
Sistema de
Gerenciamento
MARANHÃO Integrado de
Recursos Hídricos
e dá outras
providências.

Lei Nº 6.945 de Decreto n.º 2.545 de 14
05/11/97 –
de setembro de 1.998,
Dispõe sobre a
Lei de Política
Estadual de
Recursos
Hídricos, institui o
Sistema Estadual
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências.
MATO
GROSSO

modificado pelo Decreto
nº 2.548 de 10 de maio de
2001 - Regulamenta o
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos do
Estado de Mato Grosso, de
acordo com as disposições
dos artigos 18, 19 e 20 da

Lei 7663, de 30 de
dezembro de 1991 –

Cria o Conselho de Orientação do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos –
COFEHIDRO.
Decreto nº 37.300, de 25
de agosto de 1993 –
Regulamenta o COFEHIDRO. Deliberação
COFEHIDRO Nº 1/94, de
14 de setembro de 1994
Aprova o Regimento
Interno do Conselho de
Orientação do Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos - COFEHIDRO,
criado pela Lei nº 7.663,

de 30 de dezembro de
1991 e regulamentado

Lei n.º 2406, de
29 de janeiro
de 2002. Institui

a Política
Estadual de
MATO Recursos
GROSSO Hídricos, cria o
DO SUL Sistema Estadual
de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos
e dá outras providências.
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pelo Decreto nº 37.300,
de 25 de agosto de 1993.

Decreto nº
1.291, de 14
abril de 2000.
Regulamenta
o inciso VI do
artigo 2º da
Lei nº 7.153
de 21.07.99,
que altera o §
4º do artigo 1º
da Lei nº

7.083 de
23.12.98, que

dispõe sobre o
licenciamento
de poços
tubulares no
Estado de
Mato Grosso,
consoante a

Lei nº 6.945,
de 05.11.97,

que dispõe
sobre a
Política
Estadual de
Recursos
Hídricos, e dá
outras
providências.

Gerência Adjunta de
Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Gerente de Qualidade
de Vida: João
Guilherme Abreu
Gerente Adjunto de
M.A e R.H: Márcio
Costa Fernandes Vaz
dos Santos
Endereço: Av. Carlos
Cunha s/nº - Calhau
São Luís – MA CEP:
65.076-820
Fones: (098) 246-5500
/ 246-5298 / 8429
Fax: (098) 246-7999

Fundação Estadual
do Meio Ambiente –

FEMA
Secretário: Frederico
Guilherme de Moura
Muller
Endereço: Av. "D" s/nº Palácio Paiaguás –
Antigo Prédio do DOP Centro Político
Administrativo
Cuiabá – MT CEP:
78.050-970
Fones: (065) 644-4177
/ 313-2054 / 2850 /
231-6617
Fax: (065) 644-2566 /
313-2267
e-mail:
fema.mt@cepromat.co
m.br
direchid@yahoo.com.b
r

Secretaria de Estado
do Meio Ambiente
Cultura e Turismo SEMACT
Secretário: Márcio
Antônio Porto Carrera
Telefone: (67)
318.5600
Fax: (67) 318.5646
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Lei n 13.199, de Decreto n 41.578, de 8 de
29 de janeiro março de 2001 Regulade 1999,
menta a Lei n 13.199, de
publicada em 30 29 de janeiro de 1999,
de janeiro de
1999 – Dispõe
sobre a Política
Estadual de
Recursos Hídricos
e dá outras
providências.

Lei n 13.194, de
29 de janeiro
de 1999,
publicada em 30
de janeiro de
1999 – Cria o
Fundo de
Recuperação,
Proteção e
Desenvolvimento
Sustentável das
Bacias
Hidrográficas do
Estado de Minas
Gerais e dá
outras
providências.

MINAS
GERAIS

que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos
Hídricos. Decreto 40.057,
de 16 de novembro de
1998 - Dispõe sobre a
fiscalização e o controle da
utilização dos recursos hídricos no estado pelo Instituto Mineiro de Gestão
das águas – IGAM. Decreto n 37.191 de 28 de
agosto de 1995. Dispõe
sobre o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos/CERH
MG e dá outras providências. Deliberação Normativa CERH-MG N 03, de 10
de abril de 2001(Publicada
no MinasGerais em 18 de
abril de 2001) Estabelece
os critérios e valores para
indenização dos custos de
análise, publicações e
vistoria dos processos de
outorga de direito de uso
de recursos hídricos no
Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
Portaria IGAM/n 01 de 4
de abril de 2000 – Dispõe
sobre a publicidade dos
pedidos de outorga de
direito de uso de recursos
hídricos. Portaria IGAM/n
6 de 25 de maio de 2000 Acres-centa parágrafo ao
art. 12 e alteração da redação do art. 13 da Portaria n 030/93, de 7 de
junho de 1993, com nova
redação dada pela Portaria
n 010/98, de 30 de dezembro de 1998 e alterada pela Portaria IGAM n
007, de 19 de outubro de
1999. Altera a redação do
3 do Art. 8 da Portaria n
030/93, de 07 de junho de
1993, com nova redação
dada pela Portaria n 010/
98, de 30 de dezembro de
1998, que regula-menta o
processo de outorga de direito de uso de Águas de
domínio do Estado. Portaria Administrativa N 010/
98 (Publicada no Minas
Gerais em 23 de janeiro
de 1999.) Altera a redação
da Portaria N 030/93, de
07 de junho de 1993.

G ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Lei nº 13771, Lei n 12.584 de 17/ Instituto Mineiro de
de
07/97 – Altera a
Gestão das Águas –
11.12.2000 - denominação do
IGAM
Dispõe sobre a
administração,
a proteção e a
conservação
das águas
subterrâneas
de domínio do
Estado.

DRH para IGAM.
Decreto n.º 40.055,
de 16/11/1998 contém o
regulamento do
Instituto Mineiro de
Gestão das Águas –
IGAM.

Diretor Geral: Willer
Hudson Ps
Endereço: Rua Santa
Catarina, 1354 4
andar– Bairro de Lurdes
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.170-081
Fones: (31) 3337-1819
/ 3719
Fax: (31) 3337-3283 /
8705
e-mail
diretoriageral@igam.m
g.gov.br
site: http://
www.igam.mg.gov.br/

O IGAM está
vinculado Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD
Secretário: Paulino
Cícero de Vasconcelos
End. Av. Prudente de
Moraes, 1671
Belo Horizonte - M.G.
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PARÁ

Lei n 6.381, de
25 de julho de
2001, que dispõe

Lei n 5457, de 11 Secretaria de Ciência,
de maio de 1988 – Tecnologia e Meio
Cria a Secretaria de Ambiente – SECTAM

Lei n 6.308 de Decreto n 19.260, de 31
02.07.96,
de outubro de 1997 -

Lei n 6.544 de
20.10.97 - Cria a

sobre a Política
Estadual de
Recursos
Hídricos, institui o
Sistema Estadual
de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências.

publicada em 03/
07/96. Institui a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, suas
diretrizes e dá
outras
providências.

PARAÍBA
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Estado da Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente e dá outras
providências.
Lei n 5752, de 26 de
julho de 1993.
Dispõe sobre a
reorganização e cria
cargos na Secretaria
de Ciência,
Tecnologia e Meio
Ambiente – SECTAM
e dá outras
providências.

Regulamenta a outorga do
direito de uso dos recursos
hídricos e dá outras
providências.
Decreto n 19.258 de
31.10.97 - Regulamenta o
Controle Técnico das
Obras e Serviços de Oferta
Hídrica e dá outras
providências.
Decreto n 19.257 de
31.10.97 - Dá nova
redação a dispositivos do
Regimento Interno do
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos,
aprovado pelo Decreto nº
18.824, de 02 de abril de
1997, e dá outras
providências. Decreto nº
19.256 de 31.10.97 - Dá
nova redação e revoga
dispositivos do Decreto nº
18.823, de 02 de abril de
1997, que regulamenta o
Fundo Estadual de
Recursos Hídricos, e dá
outras providências.
Decreto nº 18.824 de
02.04.97 - Aprova o
Regimento Interno do
Conselho Estadual dos
Recursos Hídricos - CERH.

Secretário: Emanuel
Aresti Santana
Gonalves Matos
Diretor de Meio
Ambiente: Permínio
Pascal Costa Filho
Endereço: Travessa
Lomas Valentina, 2717
– Bairro Marco
Belém – PA CEP:
66.095-770
Fones: (091) 276-1256
/ 0731
Fax: (091) 276-8564
E-mail:
sectan@amazon.com.b
r
http://
www.sectam.pa.gov.b/

Secretaria
Extraordinária do
Secretaria
Meio Ambiente, dos
Extraordinária do
Recursos Hídricos e
Meio Ambiente, dos Minerais do Estado
Recursos Hídricos e da Paraíba - SEMARH

Minerais; dá nova
Secretário: Francisco
redação e revoga
Jácome Sarmento
dispositivos da Lei n Secretário Adj. de
6.308, de 02 julho Recursos Hídricos:
de 1996, que institui Gúbio Maris Timóteo
a Política Estadual de de Souza
Recursos Hídricos, e Endereço: Av. João da
dá outras
Mata, 400 – Bairro
providências.
Jaguaribe
Decreto n 19.259 de João Pessoa – PB CEP:
31.11.97 - Dispõe 58.019-900
sobre o Regulamento Fone: (083) 241-2258 /
e a Estrutura Básica 241-7631
da Secretaria
Fax: (083) 241-8012 /
Extraordinária do
241-7632
Meio Ambiente, dos E-mail:
Recursos Hdricos e semarh@semarzaitek.c
Minerais, e dá outras om.br
providências.
site: semarh.pb.gov.br
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Lei n 12.726, de
26 de
novembro de
1999. Institui a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, cria o
Sistema Estadual
de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências

PARANÁ

Lei n 11.426 de
17/01/97 -

Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos e o
Plano Estadual de
Recursos
Hídricos, institui e
PERNAM- Sistema
BUCO
Integrado de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos e dá
outras
providências.

Decreto n. 5.361, de
março de 2002, que
estabelece a cobrança
pelo uso das águas.
Decreto n. 2.314,
Publicado no Diário Oficial
do Estado de 18/07/2000
- dispõe sobre o Conselho
Estadual de Recursos
Hídricos.
Decreto N. 2.315,
publicado no Diário Oficial
do Estado de 18/07/2000
- Estabelece normas e
critérios para a instituto de
comitês de bacia
hidrográfica
Decreto N. 2.316,
Publicado no Diário Oficial
do Estado em 18/07/
2000. Estabelece normas,
critérios e procedimentos
relativos à participação de
organizações civis de
recursos hídricos junto ao
Sistema Estadual de
Gerenciamento de
Recursos Hídricos.Portaria
n 20/96 da SUDERHSA Dispõe sobre o uso e a
derivação de águas de
domínio do Estado do
Paraná.
Portaria n 06/96 –
SUDERHSA - Dispõe sobre
critérios para outorga de
recursos hídricos
superficiais.
Decreto n0 20.269 de 24
de dezembro de 1997 –
Dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos
Hídricos e o Plano Estadual
de Recursos Hídricos,
institui o Sistema Integrado
de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
Decreto n0 20.423 de 26
de março de 1998 –
Regulamenta a Lei nº
11.427, de 17 de janeiro
de 1997.

G ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Portaria n 05/
96 –
SUDERHSA Dispõe sobre o
controle de
águas
subterrâneas
profundas
para fins de
uso e consumo
humano.

Lei n 11.352/96 –
criação da
Superintendência de
Desenvolvimento,
Recursos Hídricos e
Saneamento
Ambiental
(SUDERHSA)
Decreto n 2.317,
publicado no Diário
Oficial do Estado em
18.07.2001 –
delegação de
competências da
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos SEMA à
Superintendência de
Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e
Saneamento
Ambiental SUDERHSA

Secretaria de Estado
Do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos -

Lei n 11.427
de 17/01/97 –
Dispõe sobre a
conservação e
a proteção das
águas
subterrâneas
do Estado de
Pernambuco.

Decreto n 21.281, de
4 de fevereiro de
1999 – Dispõe sobre
a estrutura básica da
Secretaria de
Recursos Hídricos e
dá outras
providências.

SECRETARIA DE
RECURSOS HDRICOS
Secretário: Ciro
Eugênio Viana Coelho
Endereço: Rua Irmã
Maria David, 180 –
Casa Forte
Recife – PE CEP:
52.061-070
Fones: (81) 3441-5636
/ 1331 / 3441-7525
Fax: (81) 3441-7525
http://
www.sectma.pe.gov.br
/
http://
www.srh.pe.gov.br
E-mail:
ciro@srh.pe.gov.br

SEMA
Secretário: José
Antonio Andreguetto
Endereço: Rua
Desembargador Motta
3384 - Mercês Curitiba
- PR
CEP: 80.430-200
Fone: (041) 224-1864 /
322-1611
Fax: (041) 232-3626
e-mail:
sema@pr.gov.br
http://www.pr.gov.br/
sema
SUDERSHA Superintendência de
Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental
Diretor de Recursos
Hídricos: Ivo Bernardo
Heisler Júnior
Rua Santo Antônio 239
Bairro Rebouças
Curitiba - PR CEP.
80.230-120
Fone: (41) 333-4774
Fax: (41) 333-4774
Ramal 2197
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Lei n 5.165, de
17/8/00 - Dispõe
sobre a Política
Estadual de
Recursos Hídricos, institui o
Sistema Estadual
de Gerenciamento de
Recursos Hídricos
e dá outras
providências.

Secretaria do Meio
Ambiente e dos
Recursos Hídricos –

Os arts. 50 a
63 da Lei n
5.165, de 17
de agosto de
2000 contêm
disposições
sobre águas
subterrâneas.

SEMAR
Secretário: Paulo de
Tarso Tavares Silva
Endereço: Rua Desembargador Freitas, 1599
– Ed. Paulo VI – Centro
Teresina /PI CEP:
64.000-240. Fones:
(86) 221-8879 / 2218570 / 222-7532
Fax: (86) 221-9555
e-mail:
semar@semar.pi.gov.br

http://
www.semar@webone
.com.br. Obs.: Expediente de 7:30 às 13:30

Lei n 3.239 de Decreto n 27.208, de 2 de
02 de agosto de outubro de 2000 - Dispõe
1999, publicado sobre o Conselho Estadual

no DOE em 04/ de Recursos Hídricos, e dá
08/99. Institui a outras providências.
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, cria o
RIO DE Sistema Estadual
JANEIRO de Gerenciamento de Recur-sos
Hídricos, regulamenta a Constituição Estadual
em seu artigo
261, 1, inciso VII,
e dá outras
providências.
Lei n 6.908 de 1 Decreto n 13.836, de 11/
de julho de
03/1998. Regulamenta o
1996, publicada Fundo Estadual de
em 3 de julho de Recursos Hídricos 1996 - Dispõe FUNERH, criado pela Lei
sobre a Política 6.908 de 01 de julho de
Estadual de
1996, e da outras
Recursos
providências.
Hídricos, institui o Decreto n 13.283 de 22 de
Sistema
março de 1997, publicado
Integrado de
em 25 de março de 1997 –
Gestão de
Regulamenta o inciso III do
RIO
GRANDE Recursos Hídricos art. 4º da Lei nº 6.908, de
DO NORTE - SIGERH e dá
1º de julho de 1996, que
outras
dispõe sobre a Política
providências.
Estadual de Recursos
Hídricos.
Decreto n 13.284 de 22 de
março de 1997, publicado
em 25 de março de 1997 –
Regulamenta o Sistema
Integrado de Gestão de
Recursos Hídricos –
SIGERH e dá outras
providências.
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Fundação
Superintendência
Estadual de Rios e
Lagoas – SERLA

Presidente: Eliane Pinto
Barbosa
Endereço: Campo de
São Cristovão, 138 – 3º
andar – sala 301
Rio de Janeiro – RJ CEP:
20.921-440
Fones: (21) 580-0048 /
580-4221 / 580-1198
Fax: (21) 580-0348 /
0548
http://
www.serla.rj.gov.br/
Decreto n 13.285 de
22 de março de
1997, publicado em
25 de março de 1997
– Aprova o
Regulamento da
Secretaria de
Recursos Hídricos do
Estado do Rio Grande
do Norte.

Secretaria de Estado
dos Recursos Hídricos
Secretário: Paulo Lopes
Varella Neto
Endereço: Av. Hermes
da Fonseca, 1174 –
Bairro Tirol
Natal – RN CEP:
59.015-001
Fones: (84) 232-2410 /
2409 / 2420
Fax: (84) 232-2411 /
2419
e-mail:
serhid@rn.gov.br
http://
www.serhid.rn.gov.br
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Lei n. 10.350,
de 30 de
dezembro de
1994 - Institui o

Decreto n. 37.033, de 21
de novembro de 1996 Regulamenta a outorga do
direito de uso da água no
Sistema Estadual Estado do Rio Grande do
de Recursos
Sul, prevista nos artigos
Hídricos,
29, 30 e 31 da Lei n.
regulamentando 10.350, de 30 de
o artigo 171 da dezembro de 1994.
Constituição do Decreto n 36.055, de 04
Estado do Rio
de julho de 1995 RIO
Grande
do
Sul.
Regulamenta o artigo 7 da
GRANDE
Lei n 10.350, de 30 de
DO SUL
dezembro de 1994.
Decreto n 37.034, de 21
de novembro de 1996 Regulamenta o artigo 18
da Lei n 10.350, de 30
de dezembro de 1994.
Resolução n 01/97 do
Conselho de Recursos
Hídricos do Rio Grande do
Sul - Estabelece os casos
de dispensa de outorga.

Lei n 9.748 de Lei n 6.739, de 16 de
30/11/94 –
dezembro de 1985 –

Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos e dá
outras
SANTA providências.
CATARINA Lei n 9.022 de
06/05/93 –
Dispõe sobre o
Sistema Estadual
de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos

Cria o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos

Lei Nº 10.644, de 07 de
janeiro de 1998 - Dá

nova redação ao art. 2º da

Lei nº 6.739, de 16 de
dezembro de 1985,

alterado pela Lei nº 8.360,
de 26 de setembro de
1991, e nº 10.007, de 18
de dezembro de 1995, que
cria o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos CERH.

G ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria de Estado
de Secretaria
Estadual do Meio
Ambiente - SEMA

Secretário Estadual:
Cláudio Langone
Diretor do Depart. de
Recursos Hídricos:
Volney Zanardi Júnior
Endereço: Rua Carlos
Chagas, 55, 98& ordm;
andar - Centro
Porto Alegre - RS CEP:
90.030-020
Fone: (51) 286-2513 /
226-1503
Fax: (51) 286-2349

Encontra-se na
Assembléia
Legislativa proposta
do Executivo para
revisão e atualização
da Legislação de
Recursos Hídricos do
Estado

Secretaria de Estado
do Desenvolvimento
Social Urbano e Meio
Ambiente – SDM
Secretário: Sérgio
Godinho
Endereço: Avenida
Mauro Ramos, n 722 Bairro: Centro
Florianópolis - SC CEP: 88.020-300
Fax:
E-mail:
sds@sds.sc.gov.br
http://
www.sds.sc.gov.br/
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Lei n 10.020, de Decreto n 27.576 de 11 de Lei n 6.134,
3 de julho de novembro de 1987 – Cria de 02 de
1998. Autoriza o o Conselho Estadual de junho de
Poder Executivo a Recursos Hídricos.
1988 – Dispõe
participar da
constituição de
Agência de
Bacias.

SÃO
PAULO

Decreto n 32.955, de 07
de fevereiro de 1991 –
Regulamenta a Lei nº
6.134/88.
Lei n. 7.663, de Decreto nº 37.300 de 25
30/12/91 de agosto de 1993 –
Estabelece
Regulamenta o Fundo
normas de
Estadual de Recursos
orientação
Hídricos – FEHIDRO, criado
Política Estadual pela Lei nº 7.663/91.
de Recursos
Decreto Estadual n 41.258
Hídricos bem
de 31/10/1996 como ao Sistema Regulamenta a Outorga
Integrado de
de Direitos de Uso dos
Gerenciamento Recursos Hídricos e a
de Recursos
Fiscalização de Usos de
Hídricos.
Recursos Hídricos – artigos
Lei n 9034, de 9º a 13 da Lei nº 7.663/
27 de
91.
dezembro de Decreto nº 43.022, de 7
1994 – Dispõe de abril de 1998 –
sobre o Plano
Regulamenta a Lei nº
Estadual de
9.866/97.
Recursos Hídricos Portaria DAEE nº 717, de
1994/1995.
12 de dezembro de 1996.
Lei n 9866, de Aprova a Norma e os
28 de
Anexos que disciplinam o
novembro de uso dos recursos hídricos.
1997 – Dispõe Portaria DAEE nº 01, de 03
sobre a proteção de janeiro de 1998.
e recuperação de Aprova a Norma e os
mananciais.
Anexos que disciplinam a
Lei n. 898, de fiscalização, as infrações e
18 de
as penalidades.

sobre a
preservação
dos depósitos
naturais de
águas
subterrâneas
do Estado de
São Paulo.
Decreto n
32.955, de 7
de fevereiro
de 1991 regulamenta a

Lei n 6.134,
de 2 de
junho de
1988, que

Departamento de
Àguas e Energia
Elétrica – DAEE

Endereço: Rua Butant,
285 – 5º andar –
Pinheiros
São Paulo – SP CEP:
05424-140
Fone: (11) 3813-4145 /
3814-9011
Fax: (11) 3814-9011
Ramal 2131 / 3815 9452
e-mail:
sti@daee.sp.gov.br
e-mail:
drh@daee.sp.gov.br
http://
www.daee.sp.gov.br/

dispõe sobre a
preservação
dos depósitos
naturais de
águas
subterrâneas
do Estado de
São Paulo e dá
outras
providências.

dezembro de
1975. Disciplina

o uso do solo
para a proteção
dos mananciais,
cursos e
reservatórios de
água e demais
recursos hídricos
de interesse da
Região
Metropolitana da
Grande São
Paulo e dá
providências
correlatas.
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Lei n 3.870 de Decreto n 18.099, de 26
25 de setembro de março de 1998 –
de 1997 Dispõe sobre o Conselho

Dispõe sobre a
Política Estadual
de Recursos
Hídricos, e institui
o Sistema
Integrado de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos e dá
SERGIPE outras
providências.

Estadual de Recursos
Hídricos – CONERH/SE, e
dá outras providências.
Decreto n 18.456, de 03
de dezembro de 1999 Regulamenta a outorga de
direito de uso de recursos
hídricos.
Decreto n 18.931, de 3 de
julho de 2000 – Corrige os
valores de custos
operacionais do Anexo
único do Decreto nº
18.456, de 3 de dezembro
de 1999, que regulamenta
a outorga de direito de uso
de recursos hídricos.
Decreto nº 19.079 de 5 de
setembro de 2000 –
Regulamenta o Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos – FUNERH.
Decreto n 637, de 22 de
julho de 1998 – Cria o
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, e dá
outras providências.
Portaria n 006, de 30 de
janeiro de 2001 – Dispõe
sobre a outorga de direito
de uso de recursos
hídricos.

TOCANTINS

G ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria de Estado
do Planejamento e
da Ciência e
Tecnologia –

SEPLANTEC
Secretário: Marcos
Antônio de Melo
Superintendente de
Recursos Hídricos:
Ailton Francisco da
Rocha
Endereço: Rua Vila
Cristina, 1051 - Bairro
São José
Aracaju - SE CEP:
49.020-150
Fone: (079) 214-4424/
214-5177
Fax: (079) 211-9931
E-mail: srhse@prodase.com.br
http://
www.prodase.com.br/
seplantec-srh.

Secretaria do
Planejamento e Meio
Ambiente – SEPLAN

Secretário: Prof. Lívio
Willian Reis de
Carvalho
Endereço: Secretaria do
Planejamento e Meio
Ambiente - ANNO Esplanada das
Secretarias - Centro
Palmas – TO CEP
77.163.050
Fone: (63) 218-1155 /
1151
Geral: (63) 218.1141
Fax: (63) 218-1158 /
1099
e-mail:
seplangb@zaz.com.br
http://
www.seplan.to.gov.br/
.
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ANEXO 2
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
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