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RESUMO 

 

A participação social assume importante papel na preservação dos recursos 

naturais à medida que a própria sociedade passa a influenciar nas discussões e decisões 

atinentes às questões ambientais, o que representa um aprimoramento da gestão pública. 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o papel da instância colegiada Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos de Rondônia - CRH/RO no período de 2011 a 2016 e sua eficácia 

para a gestão das águas estaduais. Para a fundamentação teórica para o desenvolvimento 

da pesquisa, foi estabelecido diálogo com a literatura que trata da temática da gestão 

participativa, em especial, a teoria democrática deliberativa. A integração dos conceitos 

da gestão participativa possibilitou maior entendimento da temática, o que permitiu inferir 

aspectos relevantes nos procedimentos de participação social adequados para a efetivação 

das ações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO. Em função do caráter 

estratégico da atuação do colegiado para gestão de recursos hídricos se faz necessário o 

aperfeiçoamento dos processos decisórios visando a proteção e conservação do bem 

coletivo água. A metodologia adotada compõe-se das seguintes etapas: (i) Realização de 

levantamento bibliográfico com a finalidade de coletar informações sobre o referencial 

teórico para apoiar o estudo e nortear sua análise. (ii) Coleta de dados, que envolveu a 

coleta de memorandos, ofícios, comunicados, agendas, planos, propostas, relatórios, 

cronogramas e principalmente atas de reuniões e teve como objetivo a confirmação de 

evidências de outras fontes e/ou acrescentar informações e (iii) Análise dos Resultados, 

onde foram destacados os resultados da análise documental. A análise foi realizada 

levando em consideração três princípios centrais da teoria democrática deliberativa: 

publicidade, pluralidade e igualdade. Observou-se que o CRH/RO desempenhou papel 

importante na sua estruturação para a implementação da política de recursos hídricos 

de Rondônia, porém para a consolidação da política ainda serão necessárias iniciativas 

que permitam superar as fragilidades detectadas e melhorar a qualidade da participação 

pública no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia - CRH/RO. 

 

Palavras-Chave: Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia. Gestão das 

águas. Participação Social.TeoriaDeliberativa. 
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ABSTRACT 

 

Social participation plays an important role in the preservation of natural resources as 

society itself influences discussions and decisions regarding environmental issues, which 

represents an improvement in public management.The objective of this research was to 

examine for the first time the role of instance collegiate church State Council of resources 

of Rondônia (CRH/RO) in the period from 2011 to 2016 and its effectiveness for water 

management. For the theoretical basis for the development of research, was established 

dialog with literature that deals with the issue of participatory management, in particular, 

the theory, democratic deliberation. The integration of the concepts of participatory 

management has enabled greater understanding of the theme, which allowed us to infer 

the relevant aspects of the procedures for social participation suitable for the realization 

of the actions of the actions of the State Council of Resources - CRH/RO. According to 

the strategic character of the actions of the body for management of water resources, there 

is a need to improve the decision-making processes aiming at the protection and 

conservation of the collective well water. The methodology consists of the following 

steps: (i) the holding of literature survey to collect information on the theoretical 

framework for supporting the study and give directions the analysis. (ii) Data Collection, 

which involved the collection of memos, letters, announcements, appointments, plans, 

proposals, reports, timelines and mostly minutes of meetings and was aimed at confirming 

evidence from other sources and/or add information and (iii) analysis of results, which 

have been highlighted the results of the documentary analysis. The analysis was 

performed taking into consideration three core principles of democratic theory 

deliberation: publicity, plurality and equality. It was observed that the CRH/RO played 

an important role in structuring for the implementation of the policy resources of 

Rondônia, however for the consolidation of the policy will still be necessary initiatives to 

overcome the weaknesses identified and improve the quality of public participation in 

State Board of Water Resources of the State of Rondônia - CRH/RO. 

 

Key words: State Council of resources of Rondônia. Water management. Social 

participation. Deliberative Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O panorama do desenvolvimento da gestão das águas ao longo dos anos em nível 

internacional e no Brasil tem sido marcado por fatores tanto de ordem ambiental, cultural 

quanto política. Por essa razão há uma demanda relacionada ao fortalecimento do 

arcabouço jurídico e ao conhecimento da potencialidade e da organização territorial do 

país frente à complexidade da gestão dos recursos hídricos para todos os setores da 

sociedade, o que perpassa, por exemplo, pelo valor econômico (quando é transformada 

em comodities) e pelos interesses privados.  

No entanto, para que se chegasse à conclusão de que a questão ambiental 

necessitava de normas jurídicas para proteção do meio ambiente foi preciso que as 

questões locais e regionais fossem consideradas questões de abrangência internacional, 

como a ocorrência das chuvas ácidas, do efeito estufa e do buraco na camada de ozônio. 

Nesse intento, conforme Passos (2009), a Organização das Nações Unidas deu início à 

discussão em nível internacional o que culminou com a realização da Conferência de 

peritos sobre os fundamentos científicos da utilização e da conservação racionais dos 

recursos da biosfera, promovida pela UNESCO. Neste evento, os Estados reconheceram 

a importância da declaração universal que foi denominada Declaração de Estocolmo, 

realizada em Estocolmo em 1972. 

No país, com a inclusão das questões ambientais na Constituição de 1988 houve 

avanços também em razão das transformações que impulsionaram a negociação entre os 

grupos sociais. Em virtude do descrédito do regime militar vigente houve aclamação dos 

cidadãos por uma participação mais direta, o que tornou imprescindível a formação de 

colegiados e conselhos para influenciar nas ações de gestão pública, no período pós-

ditadura, fator importante na democratização do país.  

Esse engajamento dos cidadãos tem crescido na medida em que é retirada a 

garantia de acesso à água, que é um bem comum de todos. Vale ressaltar a grande 

desigualdade de distribuição de água doce no Brasil e a variação da demanda por água, 

conforme a região brasileira. Segundo a OCDE (2015), regiões como o centro-oeste e sul 

há predominância do uso da água pra irrigação de lavouras e por outro lado a região 

sudeste sofre com a competição pelo acesso à agua em razão do processo de 

industrialização e de urbanização das cidades.  
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Diante dos inúmeros desafios se fez necessária a criação de um arcabouço jurídico 

para subsidiar o aprimoramento da política nacional de recursos hídricos. A 

institucionalização da Constituição de 1998 e da Lei Ordinária Federal nº 9.433/1997, na 

qual define a PoliticaNacional dos Recursos Hidricos- PNRH e o Sistema Nacional de 

Gestão dos Recursos Hídricos – SINGREH, constituíram-se nos primeiros passos para a 

estruturação do setor. 

A lei federal de recursos hídricos inseriu o viés da descentralização e da 

participação social ao estabelecer além da participação dos órgãos gestores estadual 

também a participação das instâncias participativas denominadas conselhos de recursos e 

comitês de bacia hidrográfica. 

No que se refere ao Conselho de Recursos Hídricos, tanto na esfera federal quanto 

na estadual, constitui-se em uma das instâncias colegiadas em que o poder é dividido em 

três setores definidos em lei: o poder público, os usuários da água e a sociedade civil, 

tirando o exercício monopolizado do estado na gestão de um bem público.  

No estado de Rondônia, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO 

foi instituído pelo advento da lei nº 255/2002 que estabeleceu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos. O conselho entrou em atividade todavia estagnou logo em seguida, 

retomando suas ações somente no ano de 2011.  

A governança das águas no estado de Rondônia encontra-se em estágio inicial e o 

cenário atual é resultado da exploração dos recursos florestais para extração madeireira, 

expansão da agricultura, piscicultura, energia hidrelétrica e atividades industriais que 

geraram a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Vale salientar que a premissa de 

“água em abundância” no estado ocasionou a falta de preocupação ou negligência da 

atitude das autoridades públicas e dos cidadãos. Além disso, a ausência de incentivos para 

o uso racional de materiais gerou muitos resíduos e a destinação final ambientalmente 

inadequada trouxe consequências sobre a qualidade da água, como a contaminação de 

mananciais. 

Para o enfrentamento destas questões, atualmente o CRH/RO encontra-se em 

plena atividade com a realização de reuniões bimestrais, com a aprovação de resoluções 

normatizando a gestão das águas no âmbito estadual, vem atuando como interveniente de 

aporte financeiro por  convênio com o governo federal, entre outras ações. Esta atuação 

do CRH/RO possibilitou a análise da sua efetividade social na gestão dos recursos 

hídricos, por meio da análise do acervo documental e encaminhamentos que o CRH/RO 
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produziu. Além disso, proporcionou  o questionamento sobre a eficácia das suas decisões 

no período pesquisado. 

Partindo da premissa de que a atuação efetiva do CRH/RO não só possibilita mas 

também impulsiona a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e que é 

importante o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, o tema possui indiscutível 

relevância social, investigando o papel do CRH/RO no estágio atual e sua eficácia para a 

gestão das águas estaduais a partir das suas deliberações. 

 

1 OBJETIVOS 

 
2.1 Geral 

 

 Analisar a eficácia da participação social do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Rondônia, com análise de suas deliberações.  

 

2.2 Específicos 

 
 Analisar a participação social, a política das águas e a estrutura do Sistema de 

Recursos Hídricos;  

 Abordar a realidade histórica brasileira e elementos conceituais dos conselhos de 

políticas públicas; 

 Avaliar a atuação dos Conselhos de Recursos Hídricos e a Gestão das águas – a 

experiência de Rondônia. 

 

3.FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA  

 

3.1 Democracia, Política das Águas e Estrutura do Sistema de Recursos Hídricos 

 

No país, com a inclusão das questões ambientais na Constituição de 1988 houve 

avanços em razão das transformações que impulsionaram a negociação entre os grupos 

sociais. Vaz (2011), ressalta que:  

 

O pilar central desse fenômeno, a Carta de 1988 é resultado de um intenso 

processo de negociação entre grupos sociais diversos que atuaram sob um 

contexto político-econômico em plena transformação, contando com 

fenômenos como o fim da ditadura militar e o aumento das chances de 

organização de agrupamentos opositores, o estabelecimento de um sistema 
multipartidário e o fortalecimento de movimentos sociais de base [...] 
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(SKIDMORE,1999; MAINWARING, 1999; JACOBI, 1989 apud 

VAZ, 2011, p. 165). 

 
 

Essa influência da participação social inaugurou ricos espaços de discussão que 

desencadearam importantes transformações. Segundo Araújo (2011), importante 

mudança em qualidade teve surgimento com a participação da sociedade civil no interior 

dos novos palcos públicos de interação e negociação, juntamente com a descentralização 

do poder. 

Tal engajamento dos cidadãos, no que se refere à gestão dos recursos hídricos, 

tem crescido na medida em que é retirada a garantia de acesso à água, que é um bem 

comum de todos. Embora o Brasil tenha uma das maiores reservas de água doce do 

mundo, segundo a ANA (2014), as retiradas de água têm apresentado um aumento de 

cerca de 30% nos últimos cinco anos, resultado do crescimento populacional e do 

desenvolvimento econômico do país. 

Vale ressaltar a grande desigualdade de distribuição de água doce no Brasil. 

Segundo a OCDE (2015), somente a bacia amazônica possui aproximadamente 70% de 

água doce do país, enquanto que outras com maior densidade populacional e alto 

desenvolvimento econômico passam por problemas de escassez. O BNDES (2009) apud 

OCDE (2015) destaca a disponibilidade de água per capita variando de 1.460 m3 por 

pessoa por ano no Nordeste a 634. 887 m3 por pessoa na região amazônica. 

Diante dos inúmeros desafios a serem enfrentados se fez necessária a criação de 

um arcabouço jurídico para subsidiar o aprimoramento da política nacional de recursos 

hídricos. Setti (2001) esclarece que:  

 

Desde a década de 30, o Brasil dispõe do Código de Águas – Decreto no 

24.643, de 10 de julho de 1934.  Entretanto, em vista do aumento das demandas 

e de mudanças institucionais, tal ordenamento jurídico não foi capaz de 

incorporar meios para combater o desequilíbrio hídrico e os conflitos de uso, 

tampouco de promover meios adequados para uma gestão descentralizada e 

participativa, exigências dos dias de hoje. (SETTI, 2001, p. 9). 
 

De acordo com Barbosa (2016), a Constituição de 1998 constituiu-se no principal 

documento onde as águas nacionais foram consideradas como bem público de uso comum 

do povo e também orienta a criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e o estabelecimento dos critérios de outorga de direitos de seu uso. 

Ainda segundo o autor, obedecendo ao preceito exigido e depois de muitos anos de 

debates com a sociedade civil organizada e com as instituições gestoras do  meio 
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ambiente (estaduais e federais), foi  aprovada a Lei Ordinária Federal nº 9.433/1997, na 

qual define a PNRH (Politica Nacional dos Recursos Hidricos)  e o SINGREH (Sistema 

Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos), em consonância com as atribuições que estão 

estabelecidas na Constituição. Esta por sua vez,  representou uma inovação para a gestão 

dos recursos hídricos no Brasil. Meier e Foleto (2010) consideram que: 

 

Foi por meio da discussão e construção da Constituição de 1988 que se colocou 

como uma de suas disposições transitórias a criação, por meio do Poder 

executivo, de um Sistema Nacional de Recursos Hídricos para que se pudesse 

estruturar o setor dentro de premissas modernas e coerentes coma 

administração pública da época (MEIER E FOLETO, 2010, p. 04). 
 

 

Por outro lado, a Lei 9.433/1997 trouxe em seu bojo orientações para o 

gerenciamento dos recursos hídricos por meio de uma abordagem descentralizada através 

da atuação dos comitês de bacia. Segundo a OCDE (2015), na lei ficaram estabelecidas 

as diretrizes e os princípios básicos para os recursos hídricos, devendo sua gestão ocorrer 

por meio de bacias hidrográficas, como unidade de planejamento de forma 

descentralizada e participativa. 

Conforme a ANA (2011), a inovação trazida pela lei foi resultado do processo de 

mobilização social que ganhou força com a redemocratização do país. De acordo com a 

OCDE (2015), o que contribuiu para fortalecer a política foi a instituição de leis de 

recursos hídricos pelos estados e o surgimento de instituições, como os comitês, agências 

e conselhos de recursos hídricos. Ainda segundo o relatório, nestes espaços é 

oportunizado o exercício da gestão compartilhada dos recursos hídricos no nível local. 

Os conselhos estaduais de recursos hídricos são órgãos normativos e deliberativos 

com papéis semelhantes as do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, onde a 

sua constituição está prevista pelas respectivas leis estaduais de recursos hídricos.   

O desenvolvimento da gestão das águas nos estados tem estreita relação com o 

desenvolvimento da gestão de recursos hídricos no âmbito nacional. Conforme a ANA 

(2013),  

 

À exceção do estado de São Paulo, onde o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos foi criado antes da Constituição Federal de 1988 e da própria Política 

Estadual de Recursos Hídricos, nas demais unidades da Federação, a criação 

dos CERHs seguiu a mesma lógica da implementação das Políticas Estaduais 

de Recursos Hídricos, ou seja, surgiram após a edição da Lei nº 9.433/1997 
(Lei das Águas) (ANA, 2013, p 228). 
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Em razão de iniciativas de estados brasileiros que empreenderam grandes esforços 

para resolver a questão hídrica em seus territórios, há estados que apresentam maiores 

avanços. A OCDE (2015) salienta que varia o grau de maturidade dos conselhos 

existentes no país e tem conformidade com o nível de atenção dispendida aos recursos 

hídricos, alguns com grande maturidade (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 

Ceará) e outros ainda estão em processo de estruturação. 

 Os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos são órgãos responsáveis pela 

implementação da política estadual de recursos hídricos estadual, com base na política 

federal, para o gerenciamento da água em nível estadual. Segundo MMA/SRH (1997) 

apud Scare (2003), na implementação é debatida a gestão integrada de bacias 

hidrográficas, bem como o desenvolvimento institucional para a gestão e o financiamento 

de projetos em bacias. 

De acordo com a Lei 9.433/1997, os comitês de bacias hidrográficas e as agências 

de bacias hidrográficas fazem parte do Sistema Nacional de Recursos Hídricos - 

SINGREH. A OCDE (2015) pontua que após o advento desta lei, a criação de comitês e 

agências de bacias hidrográficas alavancou em regiões com problemas graves e algum 

grau de mobilização dos usuários da água. Pereira e Formiga-Johnson (2005) apud 

Ribeiro (2012) ressaltam que:  

 

Entre as experiências bem sucedidas, podem ser considerados os Comitês dos 

rios Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ), São Francisco e Doce: 

em todos eles se aplicam os instrumentos da PNRH definidos pela Lei 9.433/97 

(planos de recursos hídricos, enquadramento, outorga de direito de uso e a 

cobrança pelo uso da água) e também já se encontram instaladas suas 

respectivas agências de água (PEREIRA; FORMIGA-JOHNSON, 2005 

apudRIBEIRO 2012, p. 15). 
 

Vale salientar que os comitês de bacia hidrográfica são instâncias consultivas e 

deliberativas que contribuem na gestão dos recursos hídricos, conforme a respectiva 

escala hidrográfica. Segundo o relatório da OCDE (2015), na atualidade, 

aproximadamente 25% da área do país possui comitês, estes localizam-se em regiões onde 

ocorrem problemas mais graves, especialmente com problemas de poluição como na 

região Sudeste e com problemas de escassez de água, como por exemplo, no Nordeste. 

Os comitês de bacia têm a função de arbitrar conflitos pelo uso da água em 

primeira instância administrativa; aprovar os planos de bacia hidrográfica; acompanhar a 

implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas estabelecidas; propor 
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aos conselhos nacional e estaduais a isenção de outorga para usos insignificantes; entre 

outras.  

A lei federal, que estabelece a política nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos apresenta como fundamento o conceito de que a água é um bem público e recurso 

natural limitado dotado de valor econômico, em caso de escassez e conflitos de uso, o 

abastecimento humano e animal tornam-se prioridades, os usos múltiplos precisam ser 

assegurados, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a efetivação da política, e a 

gestão das águas deve ser descentralizada e participativa. 

A mesma lei prevê ainda os instrumentos da política nacional, quais sejam, os 

planos nacional, estaduais e de bacias hidrográficas; o enquadramento dos corpos d’água 

em classes de acordo com os seus usos preponderantes; outorga pelo direito de uso da 

água; a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos ; e o sistema de informações de 

recursos hídricos. 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional 

(SINGREH) é composto por órgãos e entidades federais e estaduais, como o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, os conselhos estaduais - CERHs, o Ministério 

do Meio Ambiente – MMA, a Agência Nacional de Águas - ANA, os órgãos estaduais 

de recursos hídricos, os comitês de bacia federais e estaduais e as agências de água (Figura 

1). 

Figura 1 – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SINGREH. 

 

Fonte: OCDE, 2015. 
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O sistema administrativo em nível federal e estadual possui uma estrutura de 

gestão das águas com secretarias, órgãos gestores, servidores públicos, entre outros. A 

OCDE (2015) ressalta que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos atualmente está em 

fase de implantação. Segundo o relatório, determinados estados, que tiveram suas leis 

editadas há mais tempo, possuem maior organização, como São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná e a Bahia.  Segundo o mesmo relatório, o país deve ter precaução acerca dos 

valores para implantação e a instituição de comitês e agências de bacia deve ser precedida 

avaliação para a garantia dos benefícios, tanto monetariamente quanto socialmente para 

justificar os custos. 

 

3.2 Os Conselhos de Políticas Públicas 

 

3.2.1 Conselhos na Realidade Histórica Brasileira e Elementos Conceituais  

 

Os conselhos de políticas públicas no Brasil são instâncias consideradas recentes. 

No entanto, segundo Vilela (2005), 

 

 [...] a origem já é identificada em 1981, quando se realizou a 

primeira experiência de gestão compartilhada, por meio de 

conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária 

(CONASP), composto por representantes da sociedade civil e do 

Estado (VILELA, 2005, p. 4). 

 

A soberania popular e a participação social através dos conselhos de políticas 

públicas possuem cada vez mais destaque. Guedes (2008) esclarece que na década de 90 

aumentaram os canais de participação direta da sociedade na gestão pública, como leis de 

iniciativa popular, debates, audiências, orçamento participativo e conselhos gestores nas 

3 esferas de governo.  A década de 90 também é citada por Cortês (2005) como o período 

em que foi intensificada a criação dos conselhos integrados pela sociedade civil e pelos 

governos para definição de políticas setoriais, como por exemplo,  na saúde e no social. 

Para Almeida e Cunha, “os conselhos de políticas são, indubitavelmente, os 

mecanismos participativos mais difundidos do país nas diferentes áreas de políticas 
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públicas e responsáveis por uma expressiva alteração entre Estado e Sociedade” 

(ALMEIDA e CUNHA, 2009, p. 02). 

Porém existem inúmeros desafios na implementação das ações desses conselhos. 

Para Pontual (2008):  

 

[...] tais desafios supõem uma ampla reforma política que possa aperfeiçoar 

os mecanismos da democracia direta e participativa, mas também introduzir 
profundas mudanças no sistema político-partidário e eleitoral capazes de 

remodelar o exercício da democracia representativa na direção de práticas 

republicanas e voltadas no sentido de responder aos legítimos interesses da 

sociedade fundados nos princípios da equidade e justiça social e no 

aprofundamento da construção democrática. A democratização da 

informação e dos meios de comunicação é condição indispensável para 

avançarmos em ações de formação para cidadania, que possam ir 

incorporando contingentes cada vez maiores de pessoas no exercício de uma 

cidadania ativa em relação a coisa pública. (PONTUAL, 2008, p. 24). 

 
 

O modelo de democracia participativa prevê a interferência direta da sociedade 

civil na gestão do Estado.  Neste sentido, Carvalho (2003) apud Césare (2009) esclarece 

que os conselhos são palcos para o intercâmbio de informações para o debate e a 

negociação entre vários setores organizados. O mesmo autor afirma que a vantagem é 

que nesses espaços setores locais envolvidos com a área ambiental e órgãos de várias 

esferas públicas são coordenados para atuarem na gestão. 

Conforme Andrade e Rossetti (2006) quando são adotadas as boas práticas de 

governança na organização do Conselho de Administração leva a instância a ser o órgão 

guardião da instituição. Os autores pontuam também que o conselho corresponde à força 

interna de controle das ações da corporação, promovendo o envolvimento com a gestão, 

estabelece em regimento interno a sua missão e as suas competências e define regras 

para a sua atuação.  

No entanto, para haver a proteção da sua respectiva instituição são necessárias 

estratégias de aprendizagem coletiva. Jacobi (2006) ressalta que “o entendimento do 

problema é pressuposto para que os atores comecem a dividir sua compreensão sobre o 

mesmo, explorando as possibilidades de perspectivas para a intervenção” (JACOBI, 

2006, p. 04). O autor salienta que isto tem como resultado o surgimento da intersecção 

que subsidia a arena de negociação por meio do intercâmbio de variados pontos de vistas 

do problema. 

 Nesse sentido, a aprendizagem coletiva nos conselhos de política pública se 

estabelece pela forma em que os agentes modificam as suas categorias de percepção e 
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ação no processo de negociação e deliberação no interior dos conselhos.  No entanto, 

Camargos (2008), informa que: 

 

Cada campo social se caracteriza como um espaço onde ocorrem 

manifestações de relações de poder, isto é, os campos sociais se estruturam por 

meio da distribuição desigual de poder, que determina a posição que cada ator 

específico ocupa em seu interior. As movimentações de poder no campo social 

pressupõem uma identificação de interesses entre os atores envolvidos no 

sentido de haver contestação ou consenso sobre as ações (CAMARGOS, 2008, 

p. 47). 

 

Várias teorias democráticas são estudadas para a análise da efetividade de 

conselhos de políticas públicas, a teoria deliberativa é a que tem maior identidade com 

essas instâncias. Para Thompson (2008), vale a atenção para três princípios centrais da 

teoria democrática deliberativa: publicidade, pluralidade e igualdade deliberativa.  De 

fato, deve prevalecer a participação da representação dos vários segmentos da sociedade 

no processo de deliberação, bem como o imprescindível exercício da argumentação e da 

decisão dos membros representantes. Sendo que a publicidade contribui para a 

transparência, visibilidade e controle das ações públicas; enquanto que a pluralidade 

significa a diversidade dos atores e a possibilidade das divergências e o potencial de 

autorreflexão dos conflitos; a igualdade, sinônimo de participação nas tomadas de 

decisão, participação das discussões e influência na pauta da instância. 

Na área de meio ambiente e recursos hídricos os conselhos são constituídos por 

instituições preservacionistas e atores econômicos privados, com composição dos 

segmentos não paritários e têm maior influência dos técnicos.  Em Rondônia, por 

exemplo, existe a participação dos conselhos de classe, de organizações não 

governamentais socioambientais, de usuários da indústria, do saneamento, da agricultura, 

da mineração, da silvicultura.  O poder público é o mediador dos conflitos, com 

participação de representantes de secretarias estaduais, universidade federal e órgãos 

públicos federais que exercem atividades correlatas ao setor. Como resultado, os conflitos 

valorativos são envolvidos no processo de deliberação.  

Obviamente que os conselhos são espaços públicos e híbridos de discussão e 

deliberação, com diversos interesses de setores que possuem legitimidade para participar 

dessas instâncias. Segundo Abers e Jorge (2005), a inovação no modelo institucional 

ocorreu no momento em que foram instituídos os organismos de tomada de decisão em 

todas as esferas políticas e de bacia, para a inclusão de novos atores para a gestão dos 

recursos hídricos. 
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Conforme a Lei Federal de Recursos Hídricos, dentro do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, os conselhos são os colegiados que 

realizam a tomada de decisões estratégicas para suas respectivas regiões de abrangência 

e que, em última instância devem dirimir os conflitos pelo uso da água nos rios de domínio 

de sua jurisdição.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi definida a gestão de 

recursos hídricos com a divisão dos domínios das águas entre a União, os estados e o 

Distrito Federal e prevista, em seu artigo 21, XIX, a criação do SINGREH.  Nesse sentido, 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, os conselhos estaduais e os comitês 

de bacia são as instâncias colegiadas formadas com participação do poder público bem 

como de usuários da água e a sociedade.  

Com efeito, o CNRH funciona regularmente desde 1998, com reuniões ordinárias 

e extraordinárias convocadas por sua presidência, a cada seis meses.  O decreto 4.613, de 

11 de março de 2003, estabeleceu a coordenação de suas ações, que tem como presidente 

o Ministro do Meio Ambiente e o seu secretário executivo é o Secretário de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano, sendo sua composição representantes do Governo Federal 

29 assentos, 10 assentos de conselhos estaduais, 12 assentos de usuários de recursos 

hídricos, 6 assentos de organizações da sociedade civil, com um total de 57 conselheiros 

com mandato de 3 anos. O número de representantes do Poder Executivo Federal não 

pode exceder à metade mais um do total de membros. 

Durante os seus dezenove anos de existência, entre 1998 e 2016, o CNRH se 

reuniu 73 vezes e aprovou 175 Resoluções, tanto relativas à sua estrutura e funcionamento 

quanto relativas à efetivação do Sistema e da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Entre as Resoluções já aprovadas pelo CNRH, destacam-se as diretrizes para formação 

dos comitês de bacia, a gestão dos usos considerados insignificantes, instrumentos de 

outorga de direito de uso, planos de recursos hídricos, da aprovação da Divisão 

Hidrográfica Nacional e a aprovação de valores, dos mecanismos de cobrança e das 

prioridades para sua aplicação nos comitês de bacia onde a cobrança já foi implementada. 

Os conselhos de recursos hídricos estão presentes em todos os estados brasileiros, 

a única exceção é o estado do Acre, onde as questões de recursos hídricos são discutidas 

no âmbito de câmara técnica do conselho de meio ambiente. A Ana (2013) destaca que 

“Os conselhos exercem suas funções de caráter normativo e deliberativo, sendo que, no 

âmbito estadual, representam as instâncias máximas dos Sistemas Estaduais de 
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Gerenciamento de Recursos Hídricos” (ANA, 2013, p. 228). Segundo o mesmo relatório 

a composição dessas instâncias é variável, devido às especificidades do estado e têm 

como seus conselheiros: representantes de secretarias de estado, de municípios, de 

usuários de águas e de organizações civis.  

Por sua vez, os comitês de bacias, de acordo com a Lei Recursos Hídricos de 1997, 

devem promover debates e coordenação sobre temas pertinentes; arbitrar disputas em 

primeira instância administrativa; aprovar os planos de bacia hidrográfica; acompanhar a 

implementação dos planos entres outros. As decisões dos comitês são passíveis de recurso 

junto ao conselho nacional e aos conselhos estaduais. O comitê é uma instância colegiada 

formada por representantes dos poderes públicos (municipal, estadual e federal), da 

sociedade civil e dos usuários da água (dos setores de irrigação, abastecimento humano, 

energia elétrica, navegação, lazer, turismo e pesca).  

 

3.3 Os Conselhos de Recursos Hídricos e Gestão das Águas – A experiência de 

Rondônia 

 

3.3.1 CRH/RO: Criação, Composição e Atribuições 

 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – CRH/RO foi 

criado pela Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002. Sua composição não 

passou por alterações até a presente data e suas ações vêm sendo intensificadas desde o 

ano de 2011, composta pelo poder público, usuários e sociedade civil.  Vale salientar que 

houve avanços significativos nas ações do CRH/RO nos últimos anos. 

Na realidade, mesmo após o advento da Constituição de 1988, o estado de 

Rondônia tem a sua evolução marcada pela centralização do poder, pela limitação da 

participação social, principalmente nas gestões anteriores. No entanto, o atual 

Governador do Estado, desde o primeiro mandato vem demonstrando claramente uma 

tendência ao projeto democrático – participativo. Salienta-se a implementação das ações, 

como por exemplo, de: implantação do Plano Plurianual - PPA participativo em 2011, 

implantação da Gestão democrática nas escolas desde 2011, convocação de conferências, 

reativação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2011, criação dos primeiros 

Comitês de Bacia Hidrográfica em 2014, criação do Conselho das Cidades em 2015, 

atendimento de demandas dos conselhos consultivos e comunidades do entorno das 
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Unidades de Conservação, entre outros. No que se refere à experiência na gestão de 

recursos hídricos, no atual governo, todas as iniciativas do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos foram aprovadas, não havendo ocorrências de empecilhos políticos para barrar 

tais iniciativas. 

O CRH/RO possui a principal finalidade de ser o órgão colegiado formulador da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo diretrizes, normas e medidas 

necessárias à sua gestão em Rondônia. Foi formalmente instalado em 14 de agosto de 

2012, quando realizou a sua primeira reunião ordinária, que empossou seus conselheiros 

para a Gestão 2012-2014.  Além disso, na oportunidade, aprovou o seu regimento interno 

que foi debatido em reuniões preparatórias. Vale ressaltar que desde a sua concepção visa 

à administração pública participativa com a representação de organizações sociais entre 

seus assentos. 

 Entre as suas competências figura fixar as diretrizes para elaboração do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos - PERH/RO e acompanhar sua implantação; aprovar e 

fazer publicar o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/RO; indicar ao Governo do 

Estado a conveniência da instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica bem como aprovar 

os critérios de composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica; incentivar a formação e 

consolidação de Comitês de Bacia Hidrográfica; analisar e aprovar os planos de bacia, 

encaminhados pelos respectivos Comitês; arbitrar, em última instância administrativa, no 

âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os conflitos 

advindos do uso da água, entre os Comitês de Bacia. 

E ainda, aprovar o enquadramento dos corpos de água estaduais em classes de uso 

preponderante, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA; homologar o uso da água, considerado inexpressivo e não conflitante com os 

interesses maiores do gerenciamento dos recursos hídricos da bacia, para efeito de isenção 

de outorga do direito de uso; e delegar ao Município que, a seu critério, esteja 

devidamente organizado técnica e administrativamente, o gerenciamento de recursos 

hídricos do domínio do Estado, de interesse exclusivamente local. 

A secretaria executiva do CRH/RO é ocupada pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – Sedam, conforme estabelecimento da lei estadual de 

recursos hídricos. A secretaria executiva viabiliza as pautas das reuniões e o local para 

realização das reuniões, dentre outras atribuições que possibilitaram uma influência maior 

na formulação da política das águas. Vale registrar que o regimento interno do CRH/RO 
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estabelece que o titular representante do órgão gestor deve figurar como presidente e a 

vice-presidência deve ser eleita entre os seus pares. 

Por sua vez, foi observado que o CRH/RO tem em sua composição um titular e 

um suplente. No período indicado nunca houve cancelamento de reunião ordinárias e 

extraordinárias, por ausência de quórum regimental. 

As reuniões do conselho são públicas e abertas à sociedade civil, conforme 

determina o seu regimento.  Em geral, representantes de grupos de interesse participam 

das reuniões quando o tema envolve demandas existentes.  O CRH/RO reúne-se 

ordinariamente bimestralmente e são convocadas reuniões extraordinárias para tratar do 

encaminhamento de temas geralmente urgentes ou que não se conseguia finalizar nas 

reuniões regulares. 

De outra forma, desempenhando atividade de secretaria executiva, a Sedam 

propôs a pauta das reuniões, criou e manteve página na internet do conselho (com ata das 

reuniões, documentos e resoluções), apoiou financeiramente o deslocamento dos 

conselheiros da sociedade civil para eventos, publicou coletânea de decretos e resoluções 

do CRH/RO, estabeleceu apoio técnico aos conselheiros e membros da câmara técnica e 

convidou técnicos de outras instituições (por exemplo, Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, 

Universidade Federal de Rondônia) para exposição técnica nas reuniões do conselho. 

Vale salientar que além da proposição de pauta de reuniões realizada pela secretaria 

executiva também foram aprovadas inclusão de pauta propostas pelos próprios 

conselheiros. 

 

3.3.2 Gestão das Águas no Estado de Rondônia 

 

O conhecimento da hidrografia estadual e do conjunto de bacias hidrográficas 

na região é imprescindível para ações de planejamento para a gestão dos recursos 

hídricos. A hidrografia estadual é composta pelo rio Madeira e seus tributários, e pelos 

lagos de várzea que interagem com os rios, fazendo parte da grande bacia Amazônica. 

Essas áreas de várzeas são formadas em virtude da disposição das chapadas dos Parecis 

e Pacaás Novos, com prevalência de sudeste a oeste, onde se origina o grande divisor da 

drenagem superficial no estado. 
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Os principais rios do estado são  o rio Madeira, Machado, Mamoré, Guaporé e 

Jamari. O rio Madeira é o principal, com aproximadamente 1.056 km de extensão, no 

geral se apresenta com mais de 500 m de largura. Nasce da confluência dos rios Mamoré 

e Beni, atravessa o Estado a noroeste e torna-se totalmente navegável a partir da cachoeira 

de Santo Antônio, nas proximidades da cidade de Porto Velho, até sua foz no rio 

Amazonas (SEDAM, 2002).  

A divisão hidrográfica do estado é composta por 7 bacias hidrográficas: Bacia 

hidrográfica do Rio Guaporé, Bacia do Rio Mamoré, Bacia do Rio Abunã, Bacia do Rio 

Madeira, Bacia do Rio Jamari, Bacia do Rio Machado e Bacia do Rio Roosevelt,  

conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Divisão hidrográfica do Estado. 

 

Fonte: http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/component/content/article/106-meio-

fisico/136-bacias-hidrograficas-de-rondonia 

 

Comrelação à dominialidade, as bacias hidrográficasa Bacia do Rio Guaporé, a 

Bacia do Rio Mamoré, Bacia do Rio Abunã, Bacia do Rio Jamari, Bacia do Rio Machado 

são de dominialidade do Estado. Já as Bacias do Rio Madeira e do Rio Roosevelt são de 

dominialidade da União. 

A premissa de quantidade hídrica abundante na região Amazônica mostra-se 

vulnerável diante das pressões socioeconômicas vigentes, como o avanço do 
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desmatamento no estado de Rondônia, exploração madeireira, o crescimento da pecuária, 

entre outras. Segundo a OCDE (2015), vale ressaltar que 3 (três) comitês de bacia 

hidrográfica que se localizam ao longo da BR 364, nos últimos anos sofreram com a 

escassez de água para consumo humano. 

Os problemas oriundos da falta de planejamento ambiental impulsionaram a 

criação da Lei rondoniense das águas. No estado de Rondônia, a gestão das águas foi 

iniciada em 2002, com a promulgação da Lei Complementar nº 255/2002, que estabelece 

a Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos tem como objetivo garantir o uso 

racional e integrado dos recursos, para o bem estar da população. Dentre os princípios da 

Lei Estadual, destacam-se: o acesso aos recursos hídricos como direito de todos, 

atendendo às necessidades essenciais humanas; a natureza dos recursos hídricos, que 

deverão ser tratados como bem público, de valor econômico e cuja utilização deve ser 

tarifada; a consideração da bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos; e a determinação de que o gerenciamento deverá 

ser realizado de forma participativa e integrada, considerando os aspectos quantitativos e 

qualitativos dos recursos hídricos.  

A Lei Complementar nº 255/2002 define, como instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos estaduais: o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/RO, os 

Planos de Bacias Hidrográficas, a outorga dos direitos de uso das águas, a cobrança pela 

utilização das águas, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os seus 

usos preponderantes e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Os Planos de Bacias têm como objetivo principal a concretização das diretrizes 

definidas pela Política de Recursos Hídricos do Estado, elaboradas por bacia ou sub-

bacias e orientar a implementação dos demais instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos, previstos na Lei 9.433/97, em consonância com a Legislação Estadual. Com 

relação ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, de acordo com o Decreto Estadual nº 

10.114/2002, para o atendimento de sua finalidade, os principais elementos que devem 

compor o PERH/RO são: o balanço hídrico por meio da avaliação das disponibilidades 

hídricas, superficiais e subterrâneas do estado, considerados os aspectos qualitativos e a 

estimativa das demandas hídricas para usos múltiplos com avaliação prospectiva, de 

médio e longo prazos, considerados os usos consuntivos e não consuntivos, e os 

respectivos potenciais de desenvolvimento; o estabelecimento de diretrizes, normas e 
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procedimentos para distribuição equitativa dos recursos hídricos entre usos e usuários;  a 

identificação de áreas críticas, com sua respectiva caracterização na(s) bacia(s) 

hidrográfica(s); e o estabelecimento da interdependência entre o aproveitamento e o 

controle racional dos recursos hídricos com outros recursos ambientais multifuncionais. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia teve seu 

financiamento aprovado através da submissão do Projeto ao Ministério de Meio 

Ambiente em 2012. Desde então os técnicos do órgão gestor vêm empreendendo esforços 

para a elaboração de termo de referência para execução indireta via consultoria. Somente 

em 2014 houve avanços no que diz respeito ao processo licitatório e após recente 

apreciação da última versão do Termo de Referência pelo CRH/RO foi prosseguido o 

certame para finalmente ocorrer a assinatura do contrato com a empresa vencedora. 

No que diz respeito à outorga de direito de uso dos recursos hídricos constitui-se 

em um  instrumento administrativo que possibilita o controle qualitativo e quantitativo da 

água, tendo como objetivo garantir aos usuários o acesso à água, visando ao seu uso 

múltiplo. 

No estado de Rondônia, a outorga definida na Lei 255/2002 é regulamentada pelo 

Decreto 10.114/2002, o qual determina que a Sedam poderá emitir outorgas preventivas 

de uso de recursos hídricos com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para 

os usos requeridos, observados os usos múltiplos, o enquadramento dos corpos d`água e 

a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso.  

De acordo com o Decreto 10.114/2002, dependerá de prévia outorga, o uso de 

águas dominiais do estado de Rondônia que envolva: derivações ou captações de água 

superficial ou aqüífero subterrâneo, para consumo final, inclusive para abastecimento 

público ou insumo de processo produtivo; o lançamento, em corpo de água, de dejetos, 

águas servidas e demais resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim 

de sua diluição, transporte ou disposição final; o aproveitamentos de potenciais 

hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, qualidade ou quantidade da água. 

De acordo com a lei estadual, o prazo máximo de vigência da outorga de direitos 

de uso será de 35 (trinta e cinco) anos, podendo ser renovado, a critério do órgão 

outorgante. Atualmente a outorga é realizada de forma cartorial no estado, no entanto, o 

levantamento de informações estão sendo realizadas para a regularização. 

Segundo a ANA (2013), as outorgas de uso da água emitidas pela Sedam possuem 

uma vazão outorgada total (de agosto de 2011 a julho de 2012) = 24,66% m3/s. Sendo a 
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vazão outorgada acumulada (até julho de 2012) = 70,22 m3/s. E a outorga para 

abastecimento público corresponde à 1%, para indústria 4,8%, para irrigação 0,2% e para 

outros usos 94%. 

Em se tratando da cobrança pelo uso da água, instrumento que também é 

estabelecido na lei de Recursos Hídricos Estadual, deverá ser operacionalizado a partir da 

instalação e estruturação dos comitês de bacia hidrográfica com debates sobre os critérios 

e valores para a cobrança pelo uso da água. Através das deliberações dos comitês será 

definida a forma de implantação e determinado os valores a serem cobrados pelo uso dos 

recursos hídricos, nas suas áreas de atuação. Com base nas deliberações dos comitês, o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovará a cobrança, através de instrumento 

legal próprio. Este instrumento ainda não está implementado no estado. 

O enquadramento dos corpos de água segundo os usos preponderantes também é 

um instrumento importante definido pela Lei nº 255/2002, que visa assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os 

custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Os 

usos preponderantes da água serão estabelecidos nos planos de bacia e no PERH/RO, 

sendo que o enquadramento somente será possível após a aprovação do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. 

Por último, vale destacar o instrumento denominado Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos que objetiva reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Estado; 

atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos 

hídricos em todo o território estadual; e fornecer subsídios para a elaboração do 

PERH/RO e dos Planos de Bacias Hidrográfica. 

Conforme o Decreto 10.114/2002, o Sistema Estadual de Informações sobre 

Recursos Hídricos - SERH/RO é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua 

gestão. Ressalta-se que os dados gerados pelo SERH/RO serão incorporados ao Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SINGREH.  

Os princípios básicos para o funcionamento do SERH/RO são: a descentralização 

da obtenção e produção de dados e informações; a coordenação unificada do sistema pela 

SEDAM; e o acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Atualmente 

estão sendo cadastrados os usos dos recursos hídricos para a sua consolidação, utilizando-
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se o Sistema da Agência Nacional de Águas – ANA, denominado Cadastro Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH. 

 

3.3.2.1 Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado de Rondônia 

 

O CRH/RO, considerando a Política Estadual de Recursos Hídricos que tem 

como princípio a bacia hidrográfica como unidade básica de gerenciamento dos recursos 

hídricos, institucionalizou no ano de 2014 os primeiros comitês de bacia hidrográfica no 

estado de Rondônia. Resultado de trabalhos intensos de membros da Câmara Técnica de 

Instrumentos e Gestão – CTPIG com o apoio técnico e administrativo da equipe da 

Secretaria Executiva do Conselho. 

Foram abertos cinco processos administrativos para a criação dos respectivos 

comitês de bacia hidrográfica, que após várias reuniões da CTPIG foram emitidos 

pareceres para apresentação à plenária do CRH/RO para discussão e aprovação. Ao final 

das apresentações dos pareceres pelas relatorias, o CRH/RO deliberou pela aprovação dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Jamari; do Rio Jaru – Baixo Machado; do Rio São 

Miguel e Vale do Guaporé; Rios Branco e Colorado e Alto e Médio Machado (Figura 4). 

Atualmente, os Comitês de Bacia do Rio Jamari, do Rio São Miguel e Vale do Guaporé 

e dos Rios Branco e Colorado encontram-se em fase de mobilização para instalação. Após 

a instalação destes comitês, os demais comitês deverão iniciar o processo de mobilização 

social. 
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Figura 4 – Unidades Estaduais de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de 

Rondônia. 

 

Fonte: http://progestao.ana.gov.br/panorama-dos-estados/ro/a-gestao-de-recursos-

hidricos-em-rondonia 

 

 

3.3.2.2 CRH/RO: Atuação no Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

 

A lei de recursos de recursos hídricos de Rondônia, Lei Complementar nº 255, de 

25 de janeiro 2002, estabeleceu o papel preponderante do CRH/RO no sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos e estabeleceu ainda a participação de 28 (vinte e oito) 

instituições públicas, de usuários e organizações da sociedade civil (Quadro 1), com 

representação de dois membros de cada, um titular e um suplente. Somando um total de 

56 membros para representação nas plenárias do colegiado. 

O CRH/RO não é um conselho paritário, o poder público e entidades profissionais 

possuem maioria das cadeiras.  Por consequência, estas instituições exercem a tarefa de 

mediadores dos conflitos da sociedade pelo uso da água. O poder público geralmente tem 

influência técnica nos processos de decisão.  Por exemplo, na disposição sobre critérios 

para definição de derivações, captações, lançamentos de efluentes, acumulações e outras 
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interferências em corpos de água de domínio do Estado de Rondônia que independem de 

outorga, que não estão sujeitos à outorga o papel técnico da Sedam e de outras instituições 

públicas foi significativo na elaboração de pareceres que subsidiaram a decisão do 

conselho. 

 

Quadro 1 – Composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (8 Assentos) 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - Sedam 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Dfaara/RO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa/RO 

Companhia de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil– Cprm 

Secretaria Estadual de Saúde - Sesau/RO 

Polícia ambiental/RO 

Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia -

Emater/RO 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Fundação Universidade Federa de Rondônia – Unir  

SOCIEDADE CIVIL (16 Assentos) 

Conselho Regional de Administração - CRA 

Conselho Regional de Biologia - CRB 

Conselho Regional de Economia - Corecon 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea/RO 

Conselho Regional de Farmácia e Bioquímica - CRF 

Conselho Regional de Química - CRQ/RO 

Ordem dos Advogados - Seccional Rondônia - OAB/RO 

Representação dos Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH 

Federal dos Trabalhadores Rurais de Rondônia - Fetagro 

Colônias de Pescadores 

Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia, noroeste do  

Mato Grosso e sul do Amazonas - Cunpir 

Organização dos Seringueiros de Rondônia - OSR 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Rondônia – Sindur 

Movimentos de Cidadania pelas Águas de Rondônia 

Consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas 

Sindicato das Faculdades Privadas 

USUÁRIOS (3 Assentos) 

Companhia de Água e Esgotos de Rondônia – Caerd 

Empresas geradoras de energia hidrelétrica 

Empresas privadas geradoras de energia hidrelétrica 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre o sistema de recursos hídricos do estado de Rondônia, cabe assinalar que a 

Secretaria do Desenvolvimento Ambiental - Sedam assume papel de órgão central, tendo 

a finalidade de assegurar a promoção do desenvolvimento sustentável, formulando e 
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implementando as políticas públicas, voltadas para harmonizar a preservação, 

conservação e uso sustentável do meio ambiente, com respeito à diversidade e à justiça 

socioambiental no estado de Rondônia. 

O órgão gestor das águas é a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - Sedam, 

que também exerce o papel de secretaria executiva do CRH/RO, subsidiando 

tecnicamente os conselheiros no processo decisório através da Coordenadoria de 

Recursos Hídricos. Vale ressaltar que com a intensificação das atividades desenvolvidas 

no setor de Recursos Hídricos da Sedam, a partir do ano de 2011, a Diretoria de Recursos 

Hídricos foi elevada ao patamar de Coordenadoria de Recursos Hídricos da Sedam no 

ano de 2015, através da Lei Complementar nº 827, de 15/07/ 2015. 

As ações para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos tiveram 

início efetivamente no ano de 2011 com a reativação do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CRH/RO. Nesse período a Diretoria de Recursos Hídricos entrou em 

funcionamento com equipe formada por apenas 2 (dois) servidores efetivos, equipe a qual 

a autora desta monografia foi parte integrante. A primeira iniciativa foi convocar os 

representantes do CRH/RO para a retomada das ações. Ao longo desses 6 anos de pleno 

funcionamento, a Sedam como o órgão gestor dos recursos hídricos do estado de 

Rondônia, vem desenvolvendo ações de forma participativa através do CRH/RO, com a 

realização de debates com a sociedade acerca da forma mais adequada de implementar a 

Gestão e o funcionamento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Com a reativação do Conselho, suas ações culminaram principalmente com a 

institucionalização dos cinco primeiros Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs e com o 

avanço do processo licitatório para contratação de empresa para a elaboração do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH/RO, no ano de 2014 (Figura5). Vale destacar a 

ocorrência da 1ª Posse dos Conselheiros após a aprovação do seu regimento interno no 

ano de 2012. 
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Figura 5 – Cronologia dos principais avanços do CRH/RO 

 

Fonte: adaptado de OCDE, 2015. 

Até meados de 2013 já fazia parte do plano de trabalho da secretaria executiva 

do CRH/RO a formação e instalação dos primeiros comitês de bacia hidrográfica do 

estado e a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Ao final do mesmo ano, 

foi assinado convênio com a Agência Nacional das Águas – ANA denominado Pacto 

Nacional de Gestão das Águas- Progestão, que tem como parte interveniente o CRH/RO. 

Este convênio representou para o estado uma pressão e ao mesmo tempo um impulso para 

a implementação da política de recursos hídricos estadual que havia estagnado 4 (quatro) 

anos após a sua criação. 

A assinatura deste convênio significou principalmente o aporte de R$ 

750.000.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) anual para o fortalecimento da gestão 

das águas no estado de Rondônia por um período de 5 (cinco) anos. A assinatura deste 

convênio com a ANA somente foi possível devido ao preenchimento do pré-requisito 

referente ao pleno funcionamento do conselho de recursos hídricos. 

Coube ao CRH/RO a partir de proposta da entidade coordenadora do Programa, 

aprovar os patamares mínimos de gestão de recursos hídricos a serem alcançados com o 

convênio, os quais compuseram o Quadro de Metas específico no âmbito do estado, com 

horizonte de cinco anos. 

A partir da assinatura do convênio, já em 2014, foi promovido pela Sedam 

oficina de trabalho para elaboração do Planejamento Estratégico participativo para 

execução das metas do Progestão. As metas, concebidas em ciclos quinquenais de 

proposição e de avaliação, incluem: 
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 Metas de cooperação federativa, definidas pela ANA com base em normativos 

legais ou de compartilhamento de informações, comuns a todas as unidades da 

federação; e 

 Metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual, selecionadas 

pelos órgãos gestores e aprovadas pelos respectivos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, a partir da tipologia de gestão escolhida.A seguir são descritas 

as metas federativas: 

 

 Meta I.1: Integração de dados de usuários de recursos hídricos - compartilhamento 

no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH), por meio do Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos 

(CNARH), das informações referentes aos usuários de recursos hídricos de 

domínio estadual. Tem por objetivo a gestão integrada das águas de domínio da 

União e dos estados. 

 Meta I.2: Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas - 

compartilhamento por meio do SNIRH, das informações sobre autorizações de 

perfuração de poços e, quando houver, sobre as emissões de outorgas de captação 

de águas subterrâneas pelo estado. Tem por objetivo a gestão integrada das águas 

superficiais e subterrâneas. 

 Meta I.3: Contribuição para difusão do conhecimento - fornecimento das 

informações sobre a situação da gestão das águas solicitadas ao estado para 

subsidiar a elaboração do Relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos”. Tem por 

objetivo contribuir para o conhecimento da situação dos recursos hídricos em 

escala nacional. 

 Meta I.4: Prevenção de eventos hidrológicos críticos - operação adequada dos 

sistemas de prevenção a eventos críticos, com adequado funcionamento das 

plataformas de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela 

disponibilização de informações aos órgãos competentes. Tem por objetivo 

garantir a operação das salas de situação implantadas nos estados. 

 Meta I.5: Atuação para segurança de barragens - cumprimento de exigências 

relativas à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB). Tem por objetivo a observância dos dispositivos legais e normativos da 
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PNSB e do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB). 

 

As metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual foram 

definidas pela Sedam (que é o órgão gestor do Progestão) com base em diagnóstico e 

prognóstico sobre a situação da gestão dos recursos hídricos realizada pela ANA. 

Essas metas foram traduzidas em até 32 variáveis, correspondentes à tipologia 

de gestão B escolhida pelo estado e que refletem aspectos referentes à organização 

institucional e à implementação dos instrumentos de gestão, dentre outros temas 

relacionados à governança das águas. As variáveis procuram medir o grau de 

implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades de natureza legal e 

institucional relacionadas à política estadual de recursos hídricos. Estão relacionadas a 

seguir essas variáveis: 

 

1 Variáveis legais, institucionais e de articulação social 

1.1 Organização institucional do modelo de gestão 

1.2 Organismos Gestor 

1.3 Gestão de processos 

1.4 Arcabouço legal 

1.5 Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

1.8 Comunicação social e difusão 

1.9 Capacitação setorial 

1.10 Articulação com setores usuários 

 

2 Variáveis de planejamento 

2.1 Balanço hídrico 

2.2 Divisão hidrográfica 

2.3 Planejamento estratégico institucional 

2.4 Plano Estadual de Recursos Hídricos 

2.6 Enquadramento 

2.7 Estudos especiais de gestão 

2.8 Modelos e sistemas de suporte à decisão 

 

http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variaveis-institucionais-legais-e-de-articulacao-social
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-2-organismo-s-coordenador-gestor
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-3-gestao-de-processos
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-4-arcabouco-legal
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variaveis-1-5-conselho-estadual-de-recursos-hidricos
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-8-comunicacao-social-e-difusao
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-9-capacitacao-setorial
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-legais-institucionais-e-de-articulacao-social-1/variavel-1-10-articulacao-com-setores-usuarios-e-transversais
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-1-balanco-hidrico
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-2-divisao-hidrografica
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-3-planejamento-estrategico-institucional
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-4-plano-estadual-de-recursos-hidricos
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-6-enquadramento
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-7-estudos-especiais-de-gestao
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-planejamento/variavel-2-8-modelos-e-sistemas-de-suporte-a-decisao
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3 Variáveis de informação e suporte 

3.1 Base cartográfica 

3.2 Cadastros de usuários e infraestrutura 

3.3 Monitoramento hidrometeorológico 

3.4 Monitoramento da qualidade de água 

3.5 Sistema de informações 

3.6 Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

 

4 Variáveis operacionais 

4.1 Outorga de direito de uso 

4.2 Fiscalização 

4.4 Sustentabilidade financeira do sistema de gestão 

4.5 Infraestrutura hídrica 

4.6 Gestão e controle de eventos críticos 

4.7 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

4.8 Programas indutores 

 

A implementação das ações para implementação tanto das metas de cooperação 

federativa quanto das Metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual 

vem esbarrando na falta de estrutura física, administrativa e falta de pessoal no órgão 

gestor do programa. O CRH/RO vem aprovando os relatórios de auto-avaliação mesmo 

de metas não cumpridas, mediante apresentação de justificativas do órgão gestor 

acompanhadas do prazo previsto para atendimento. 

De acordo com o informe do Progestão (2015), o estado de Rondônia está no 4º 

período de certificação das metas, o total de recursos repassados até 2015 foi de R$ 

2.171.250,00 (dois milhões cento e setenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) e 

atualmente o maior gasto tem sido com diárias e passagens (Figura 6). Fator que pode 

está relacionado à lentidão nos processos burocráticos executados pelo órgão gestor, por 

exemplo, para prestação de serviços e aquisição de equipamentos e mobiliários para 

apoiar a operacionalidade do programa.  

 

 

 

 

 

http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-1-base-cartografica
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-2-cadastros-de-usuarios-e-infraestrutura
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-3-monitoramento-hidrometeorologico
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-4-monitoramento-da-qualidade-de-agua
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-5-sistema-de-informacoes
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-de-informacao-e-suporte/variavel-3-6-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4.1
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-2-fiscalizacao
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-4-sustentabilidade-financeira-do-sistema-de-gestao
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-5-infraestrutura-hidrica
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-6-gestao-e-controle-de-eventos-criticos
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-7-fundo-estadual-de-recursos-hidricos
http://progestao.ana.gov.br/progestao-1/o-programa/glossario/metas-de-gerenciamento-estadual/variaveis-operacionais/variavel-4-8-programas-indutores
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Figura 6 – Aplicação dos recursos para operacionalização do Progestão. 

 
Fonte: ANA (2015) 

 

4 METODOLOGIA 

 

Com a definição dos objetivos da pesquisa pode-se determinar o que se procura 

atingir para a sua realização. Para que fossem atingidos os objetivos da pesquisa foi 

realizada uma investigação procurando analisar a eficácia das ações do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – CRH/RO no período de 2011-2016, com 

análise de suas deliberações. 

A escolha dos instrumentos e procedimentos metodológicos para a realização do 

estudo convergiu para a utilização da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 

adotando-se, assim, o entendimento de Fachin (2001), sobre o conceito de método, em 

que a seleção deve-se basear em dois critérios fundamentais: a natureza do objeto e o 

objetivo do estudo.  

Em razão do conhecimento prévio da dinâmica de funcionamento do CRH/RO, o 

interesse investigativo convergiu para o desenvolvimento de uma análise qualitativa. 

Além disso, a perspectiva do estudo de caso serviu de referência considerando-se suas 

vantagens para tornar visível o problema e levantar questões, entretanto, observando as 

suas fragilidades no que se refere à tendência a direcionar o pesquisador a conclusões 

equivocadas.  
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Para consecução do estudo, foi inicialmente realizado o levantamento 

bibliográfico com a finalidade de coletar informações sobre o referencial teórico que 

apoia o estudo e norteia sua análise. A segunda etapa fez parte da coleta de dados, 

envolveu a coleta de memorandos, ofícios, comunicados, agendas, planos, propostas, 

relatórios, cronogramas e principalmente atas de reuniões e teve como objetivo a 

confirmação de evidências de outras fontes e/ou acrescentar informações. 

Deste modo, para apoiar a pesquisa e atingir os objetivos propostos, adotou-se o 

seguinte roteiro de pesquisa composto pelas seguintes etapas articuladas entre si: 

 

 

 

Dessa forma, a discussão foi desenvolvida tendo como premissa o método de 

interpretação desenvolvido por Minayo (1992) apud Césare (2009), hermenêutico-

dialético, que é dividido por dois níveis de interpretação. O primeiro nível é constituído 

pelo contexto sócio-histórico, ou seja, conjuntura sócio-econômica e política em que 

corresponde o grupo social a ser investigado. O segundo nível tem a formação de 3 fases: 

(1) ordenação do dados: mapeamento de todos os dados (transcrição, releitura, 

organização dos relatos); (2) classificação dos dados: estabelecimento das categorias 

baseado na fundamentação teórica; (3) análise final: articulações entre dados e referências 

teóricos, com o propósito de responder à questão de pesquisa que é analisar a eficácia da 

participação social do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia, com 
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análise de suas deliberações. Por último, foram elaboradas as conclusões e 

recomendações baseadas nos dados obtidos no estudo e nas reflexões da pesquisadora. 

 

4.1 Pesquisa bibliográfica  

 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para a construção da base teórica, para tornar 

possível o estabelecimento do histórico e conceituação sobre conselhos de políticas 

públicas e conselhos de recursos hídricos e gestão das águas – a experiência de Rondônia. 

Quanto aos conselhos de políticas públicas, a pesquisa bibliográfica propiciou 

uma revisão da contextualização histórica, considerando livros, artigos em revistas 

científicas, dissertações e teses, documentos resultantes de encontros internacionais e 

nacionais, documentos disponíveis em endereço eletrônico de instituições nacionais.  

No que se refere aos conselhos de recursos hídricos e gestão das águas - 

experiência de Rondônia, foi realizado levantamento em bibliografia nacional com 

publicações em revistas científicas, livros, teses e dissertações de várias instituições 

nacionais. 

Vale ressaltar que a pesquisa foi instrumentalizada nos parâmetros da Lei 

Nacional das Águas (Lei nº 9.433/97) e na Lei Complementar Estadual (Lei nº 255/2002). 

 

4.2 Pesquisa documental  

 

A pesquisa documental foi utilizada para a construção do primeiro nível de 

interpretação que corresponde ao contexto sócio-histórico do Conselho estadual de 

Recursos Hídricos – CRH/RO. Além disso, possibilitou a identificação e reconhecimento 

da base de dados da secretaria executiva do CRH/RO, a qual a autora atuou efetivamente 

na organização de reuniões plenárias, de reuniões de câmara técnica e de grupos de 

trabalho, na organização de oficinas de trabalho, encontros, cursos e também na 

implementação dos encaminhamentos das reuniões.Em síntese, os documentos 

levantados foram: textos de leis e regimento interno, resoluções publicadas, pauta das 

reuniões, relatórios e calendário de reuniões, principalmente atas das reuniões ordinárias 

e extraordinárias. Conforme Tatagiba (2002), a verificação documental tendo como 

referência as atas de reuniões é uma importante ferramenta e fonte de dados. 
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4.3 Análise dos dados 

 

Para a análise dos resultados obtidos, foram utilizados os três princípios centrais 

da teoria democrática deliberativa propostos por Thompson (2008), como foi 

anteriormente mencionado no referencial teórico: publicidade, pluralidade e igualdade 

deliberativa.  De fato, no processo de deliberação é imprescindível o exercício da 

argumentação e da decisão e deve favorecer a participação dos diferentes segmentos 

representados. O princípio da publicidade influi diretamente na transparência das ações, 

visibilidade e controle das ações públicas; Já a pluralidade pressupõe a diversidade dos 

atores envolvidos e a possibilidade das divergências e o potencial autorreflexivo da 

conflituosidade; enquanto a igualdade é sinônima de participação social no processo 

decisório, a participação das discussões, inclusive influenciando na pauta da instância.  

Deste modo, os critérios da teoria deliberativa foram utilizados para cada princípio 

na análise da eficácia do CRH para a gestão das águas do estado de Rondônia, segundo a 

análise documental, em especial as atas de reuniões do colegiado. 

Na pesquisa foi estabelecido diálogo com literatura que trata da temática da gestão 

participativa (Abers, 2004; Almeida e Cunha, 2009; Dolabela, 2011; Pontual, 2008), e 

em especial, a teoria democrática deliberativa como referencial para o estudo dos 

conselhos (Thompson, 2008), uma vez que, geralmente, possuem papel deliberativo. 

A teoria deliberativa preconiza que as discussões são enriquecedoras nas tomadas 

de decisão política, destaca também que não somente as preferências de cada membro 

prevalecem na formação da vontade política. 

Thompson (2008) destaca que “a deliberação é um meio para se chegar às decisões 

coletivas que devem ser mutuamente justificadas pelas pessoas que são afetadas por essas 

decisões” (THOMPSON, 2008, p. 501). É importante salientar que no processo de 

discussão e deliberação vence o melhor argumento. 

Para Almeida e Cunha (2009), “a exposição de diferentes razões, consideradas 

mutuamente acessíveis e aceitáveis entre os participantes, deve ser público, tanto no 

sentido de tratar de questões que são de interesse público quando de ocorrerem de forma 

transparente” (ALMEIDA & CUNHA, 2009, p. 13). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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 O CRH/RO é o órgão consultivo e deliberativo, que tem a incumbência de 

promover e supervisionar a implementação da política estadual de recursos hídricos no 

estado de Rondônia. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, é 

o órgão gestor dos recursos hídricos e também exerce a função de secretaria executiva do 

CRH/RO, organizando as reuniões que são realizadas bimestralmente e apoiando técnica 

e administrativamente o colegiado. 

As reuniões para a retomada das ações do conselho foram denominadas reuniões 

preparatórias, em razão de se tratarem de reuniões para estruturação mínima para o pleno 

funcionamento das reuniões plenárias. As atas de reuniões que subsidiam a pesquisa são 

referentes às Gestões 2012-2014 e 2014-2016 e também referem-se às atas das reuniões 

denominadas preparatórias. 

As oito reuniões preparatórias, realizadas entre outubro de 2011 a julho de 2012, 

foram reuniões caracterizadas por decisões estruturantes cuja pauta principal foi a 

elaboração do regimento interno. Nessas reuniões ocorreram intensos debates e as 

decisões foram essencialmente por consenso entre os participantes. 

Na 1ª Reunião Preparatória, que ocorreu no dia 25 de outubro de 2011, foi 

levantada a necessidade de estruturação do conselho, foi sugerida a discussão sobre a 

composição dos membros representantes do conselho, foram expostos os pontos críticos 

relacionados à atual legislação estadual de recursos hídricos, sendo eles: a formação do 

conselho; criação de um fundo próprio para a gestão dos recursos hídricos, desvinculado 

do fundo de meio ambiente; e revisão de conceitos na regulamentação da lei e 

estruturação do órgão gestor. Devido ao fato dessa reunião ser a primeira com intuito de 

retomar as ações, as deliberações tiveram características de sugestões para a estruturação 

da instância colegiada e também de exposição de problemas relacionados ao setor, bem 

como sobre o apoio político para dar sustentação às ações do colegiado. 

Na 2ª Reunião Preparatória, realizada no dia 21 de novembro de 2011, foi criado 

Grupo de Trabalho– GT para o resgate dos documentos atinentes ao Conselho, foram 

sugeridas a análise da lei atual de recursos hídricos para revisão, o resgate do regimento 

interno existente e também das propostas de alteração da lei de Recursos Hídricos já 

encaminhadas ao Poder Legislativo, por ocasião de discussões anteriores à retomada das 

ações do CRH/RO. Foi definido que o Secretário Adjunto da Sedam seria o Presidente do 

Conselho e a Vice-Presidente ficaria a cargo da representante da Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR e a Secretaria Executiva a cargo do técnico da Coordenadoria de Meio 
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Físico - Sedam. Foi sugerida ainda a criação de câmaras técnicas específicas para estudar 

os comitês de bacia hidrográfica. As deliberações tiveram preponderância propositiva 

com intenção de contribuir para a estruturação do conselho.  

A 3ª Reunião Preparatória, realizada no dia 19 de dezembro de 2011, não obteve 

quórum. No entanto, os presentes definiram a data da próxima reunião plenária tendo 

como pauta a aprovação do Regimento Interno do Conselho. 

Na 4ª Reunião Preparatória, realizada no dia 02 de março de 2012, foram feitas 

proposições com relação aos artigos do regimento interno. 

Foi proposto que as reuniões extraordinárias realizadas fora do município de Porto 

Velho devem ser custeadas pela Sedam. Foi sugerido que somente as reuniões ordinárias 

seriam convocadas pelo Presidente e as extraordinárias convocadas pelo Presidente ou 

pela Secretaria Executiva. E com relação às sugestões de pautas, foi sugerido que fossem 

prerrogativas dos Conselheiros, mediante prévia comunicação à secretaria executiva. Foi 

proposta a mudança do texto para que primeiro seja feita verificação de quórum mínimo 

e posteriormente seja feita abertura da sessão. Foi excluída “a votação da ata anterior”, 

pois as atas serão redigidas e assinadas ao final das reuniões. Foi sugerida pela plenária a 

necessidade de uma reunião extraordinária relembrando a urgência para a aprovação do 

regimento para que sejam iniciadas as atividades do Conselho. As deliberações tiveram 

cunho propositivo acerca dos artigos do Regimento Interno que foi resgatado, resultado 

de reuniões logo após o período de criação do colegiado. 

Na 5ª Reunião Preparatória, na 6ª Reunião Preparatória e na 7ª Reunião 

Preparatória realizadas respectivamente nos dias 29 de março de 2012, 27 de abril de 

2012 e 10 de maio de 2012, foram realizados debates sobre a elaboração do Regimento 

Interno, em continuidade às reuniões anteriores. As deliberações tiveram cunho 

propositivo em contribuição à versão que foi aprovada em reunião de posse dos 

conselheiros. 

Na 8ª Reunião Preparatória, realizada no dia 19 de julho de 2012, foram debatidos 

os preparativos para a primeira Cerimônia de Posse dos Conselheiros Gestão 2012-2014. 

As deliberações tiveram cunho propositivo, com contribuições para apoiar a secretaria 

executiva do conselho na realização do evento. 

Vale destacar que as reuniões realizadas entre agosto de 2012 a dezembro de 2013, 

no total de 12 reuniões, foram tomadas decisões estruturantes, em continuidade às 

reuniões anteriores. Na 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de agosto de 2012, 
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ocorreu a primeira posse dos conselheiros na história do CRH/RO, para o biênio 2012 – 

2014, mediante assinatura individual do Termo de Posse lavrado em livro próprio do 

Conselho e foi proclamado o Termo de Compromisso.  Além disso, o Regimento Interno 

do CRH/RO foi aprovado e assinado pela Presidente. 

Na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2012, foi 

regularizada a posse através da retificação do livro de posse, fichas de cadastro, ata de 

reunião e documentação pendente dos Conselheiros que não compareceram à cerimônia 

de posse. Foram aprovadas adequações para publicação da versão final do Regimento 

Interno no Diário Oficial do Estado. As deliberações foram de aprovação da versão final 

do Regimento Interno, conforme orientação da Procuradoria Geral do Estado – PGE/RO.  

Na 2ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20 de setembro de 2012, foi 

apresentado e aprovado por consenso o Plano de Trabalho da secretaria executiva e o 

calendário de reuniões ordinárias. Além de terem sido aprovadas as atas das reuniões 

anteriores, novamente assinado o livro de posse, e ter sido feitos esclarecimentos 

referentes à publicação do Regimento Interno aprovado no Diário Oficial do Estado. As 

deliberações giraram em torno da aprovação das atividades a serem desenvolvidas a cargo 

da secretaria executiva na gestão 2012 a 2014, seguindo um calendário anual de reuniões 

aprovado na ocasião. 

Na 2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2012, foi decidido que 

seria realizada pesquisa de contribuições técnicas referentes ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos – PERH/RO para ser encaminhadas ao Secretário Executivo. Foi 

determinado que a Secretaria Executiva deveria encaminhar às instituições um ofício com 

o resumo do PERH/RO por email, solicitando contribuições e documentos técnicos para 

elaboração do projeto. Foi decidida de forma consensual a formação de grupo de trabalho 

para discussão sobre a elaboração do projeto do PERH/RO. Além de ter sido proposto o 

estudo das possíveis Câmaras Técnicas, conforme interesse da participação dos 

Conselheiros. As deliberações tiveram cunho propositivo sobre a elaboração do 

PERH/RO e sobre os meios necessários para elaboração do documento. 

Na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2012, foi aprovada 

a minuta de proposta de Resolução CRH/RO sobre as Diretrizes Gerais para formação, 

instalação e funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica de rios do Estado de 

Rondônia, que seguiu para análise jurídica da Sedam e para aprovação em plenária 

posterior. Foi também criada Câmara Técnica de Planejamento e Instrumentos de Gestão 
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- CTPIG, com a seguinte composição: Titulares – Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental - Sedam, Universidade Federal de Rondônia - Unir, Centrais 

Elétricas do Norte - Eletronorte, Companhia de Pesquisa em recursos minerais - Cprm, 

Conselho Regional de Administração - CRA e Suplentes – Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental - Sedam, Federação de Pescadores Artesanais e 

Aquicultores do Estado de Rondônia - Fepearo, Empresas Privadas de Geração de Energia 

- Epge, Empresa de Assistência Técnica e de Extensão - Emater e Conselho de Economia 

- Corecon. As deliberações tiveram objetivo de aprovar minuta de resolução com regras 

gerais para viabilizar a criação dos comitês de bacias do estado de Rondônia. As 

deliberações também tiveram objetivo de criar a primeira câmara técnica do CRH/RO. A 

criação da primeira câmara técnica do colegiado irá apoiar nos estudos e emissão de 

pareceres. 

Na 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de fevereiro de 2013, foi aprovada a 

Minuta de Resolução CRH/RO nº 02 que trata sobre as Diretrizes Gerais para formação, 

instalação e funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica de rios do estado de 

Rondônia, que fora submetida à prévia análise jurídica da Sedam. Foi aprovada a criação 

de links do CRH/RO no site da Sedam. As deliberações tiveram objetivo de aprovar a 

minuta da resolução com regras gerais para criação dos comitês de bacia do estado após 

a análise pelo jurídico da Sedam. As deliberações tiveram também objetivo de aprovar o 

link referente às informações sobre o CRH/RO. Com a aprovação da Resolução que 

estabelece as Diretrizes Gerais para a formação, instalação e funcionamento dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica, o estado de Rondônia tornou possível a descentralização da gestão 

dos recursos hídricos, preconizada pela Lei Federal e Lei Complementar Estadual de 

Recursos Hídricos. A criação de links do CRH/RO no site do órgão gestor significou a 

viabilização de uma ferramenta de transparência das ações do conselho. 

Na 3ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 03 de outubro de 2013, foi 

aprovado o Quadro de Metas do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão e 

aprovada a Resolução CRH/RO nº 03/2013 que aprova o Quadro de Metas do Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas – Progestão. Foi também reivindicada destinação de 

pessoal para as atividades da secretaria executiva do CRH/RO, devido à crescente 

demanda e à imprescindibilidade do bom andamento das atividades do CRH/RO. As 

deliberações tiveram como objetivo aprovar as metas a serem cumpridas no âmbito do 

Progestão. As deliberações também tiveram cunho propositivo acerca da estruturação da 
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secretaria executiva do CRH/RO quanto ao quadro de pessoal insuficiente para as 

demandas do estado. A adesão ao Progestão seguida da deliberação aprovando o quadro 

de Metas significou a aprovação do aporte de recursos financeiros durante 5 (cinco) anos, 

no valor de R$ 750.000,00 anual, para apoiar a implementação dos instrumentos de gestão 

das águas do estado. 

Na 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de abril de 2013, foi decidido por 

consenso o encaminhamento dos processos de criação dos respectivos Comitês à Câmara 

Técnica de Planejamento e Instrumentos de Gestão – CTPIG para discussão e emissão de 

parecer. Foi aprovado o Layout final do site do CRH/RO apresentado pela secretaria 

executiva. Foi decidido que a Sedam ficaria responsável por montar a turma para 

efetivação das inscrições nos cursos de capacitação disponibilizados pelo órgão gestor. 

As deliberações tiveram objetivo de encaminhar os processos de criação dos comitês de 

bacias à Câmara Técnica criada para discussão de temas referentes ao planejamento e 

instrumentos de gestão. As deliberações tiveram objetivo de aprovar o formato do site do 

CRH/RO com todos os dados atualizados do conselho. 

Na 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 8 de julho de 2013, o secretário 

executivo do CRH/RO prestou esclarecimentos sobre a retomada do processo de 

elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia - PERH/RO com a 

participação do Secretário e Técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e Urbanos - 

SRHU/MMA. Prestou ainda informações sobre os comitês de bacia hidrográfica 

legalmente instituídos perante a Sedam e a situação atual desses comitês. Além de 

informações sobre a situação local dos recursos hídricos e sobre a mobilização social para 

criação de comitês com processos formalizados junto à secretaria executiva do CRH/RO. 

Os conselheiros propuseram estudo sobre os impactos aos recursos hídricos em razão das 

atividades de aquicultura e mineração. A reunião teve principalmente cunho informativo 

sobre as duas grandes ações do CRH/RO que até o momento era o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e a formação dos primeiros comitês de bacia hidrográfica. 

Na 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de agosto 2013, aconteceu uma 

Palestra sobre Pesca e Aquicultura em Rondônia. As deliberações tiveram objetivo de 

aprovar a constituição do GT (Grupo de Trabalho) para elaboração de minuta de projeto 

para elaboração do Sistema de Informações Geográficas SIG-Piscicultura, com a 

participação dos conselheiros representantes da Fepearo, Unir e Emater. 
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Na 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2013, decidiram criar 

Grupo de Trabalho - GT para uma discussão mais criteriosa da Minuta de Resolução que 

dispõe sobre critérios para definição de derivações, captações, lançamentos de efluentes, 

acumulações e outras interferências em corpos de água de domínio do estado de Rondônia 

que independem de outorga, que não estão sujeitos à outorga. Vale ressaltar que os 

conselheiros cobraram do secretário executivo que sejam feitas notificações aos técnicos 

responsáveis pela apresentação de estudos sobre os impactos aos recursos hídricos em 

razão das atividades de aquicultura e mineração, para cumprimento do compromisso que 

consta na ata da 6ª Reunião Ordinária. Os conselheiros cobraram ainda providências sobre 

a regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e solicitaram a inclusão de 

pauta sobre a apresentação e discursão da minuta de decreto que regulamenta o Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos para a próxima reunião ordinária. Diante da necessidade 

de uma discussão envolvendo técnicos da Sedam e demais instituições que exercem 

atividades vinculadas com os usos insignificantes da água, foi deliberada a formação de 

GT no âmbito do conselho. Várias cobranças foram feitas ao órgão gestor para 

apresentação de estudos dos impactos das atividades de piscicultura assim como sobre a 

regulamentação do fundo estadual. 

Na 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2013, ocorreu a 

apresentação de estudos sobre os impactos aos recursos hídricos em razão das atividades 

de aquicultura e de atividades de mineração pela Sedam, ocasião em que os conselheiros 

esclareceram dúvidas sobre o tema. Foi ressaltada a necessidade de um estudo dos corpos 

receptores dos efluentes advindos das atividades de piscicultura. Foi enfatizada a 

importância do direcionamento de recursos financeiros do programa Progestão – Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas para capacitação de técnicos e para elaboração de estudos 

técnicos sobre impactos das diversas atividades de recursos hídricos. Foi enfatizada ainda 

a importância do Conselho em priorizar a tomada de decisão sobre os diversos impactos 

aos recursos hídricos do estado. 

Nas cinco reuniões ocorridas no ano de 2014 houve preponderância de decisões 

que potencializam diretamente a qualidade da gestão das águas, diferenciando-se das 

reuniões anteriores que tiveram decisões essencialmente estruturantes. Na 10ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 2014, foi deliberada a criação e Instalação 

do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Alto e Médio Machado (CBH-AMMA-RO; 

do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Jaru e Baixo Machado (CBH-JBM-RO); do 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari - RO (CBH-JAMARI-RO); do Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO); e do Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos Rios São Miguel – Vale do Guaporé (CBH-RSM/VDG-RO). 

Vale ressaltar que foi elaborado um Termo de Conciliação referente aos CBHs dos Rios 

Branco e Colorado e dos Rios São Miguel – Vale do Guaporé para posterior aprovação 

da Câmara Técnica responsável pela emissão dos respectivos pareceres para criação 

destes CBHs. Por fim, ocorreu a apresentação do relatório de atividades do ano de 2013. 

Na 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2014, foi aprovada a 

Minuta de Resolução nº 04 que dispõe sobre critérios para definição de derivações, 

captações, lançamentos de efluentes e acumulações que não estão sujeitos à outorga. Foi 

deliberado o encaminhamento das Minutas de Resolução nº 05, 06, 07, 08 e 09 que 

dispõem sobre as propostas de instituição dos Comitês de Bacias Hidrográficas CBH-

JAMARI-RO, CBH-JBM-RO, CBH-AMMA-RO, CBH-RBC-RO e CBH-RSMVDG-

RO à CTPIG para maiores discussões e detalhamento.  

Vale ressaltar que com relação à Resolução CRH/RO nº 04/2014 foi sugerida a 

realização de estudos técnicos posteriores para subsidiar futura revisão da resolução, uma 

vez que os dados técnicos utilizados para a construção da resolução nº 04 foram baseados 

na legislação nacional.  

Na 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2014, foram aprovadas 

as Minutas de Resolução nº 05, 06, 07, 08 e 09 que aprovam as propostas de instituição 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Jamari (CBH-JAMARI-RO); do Rio Jaru - 

Baixo Machado (CBH-JBM-RO); do Rio Alto e Médio Machado (CBH-AMMA-RO); 

dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO), dos Rios São Miguel - Vale do Guaporé 

(CBH-RSMVG-RO). Foi aprovado o Relatório Anual de Autoavaliação das Metas 

Federativas e Institucionais do Progestão – Avaliação das Metas de Gestão de Águas no 

âmbito do Sistema Estadual em 2013. Foi aprovada a indicação de 3 (três) membros 

titulares e 3 (três) membros suplentes, como representantes dos comitês de bacia 

hidrográfica eleitos para representação junto ao CRH/RO, na gestão 2014 – 2016. Foi 

aprovada a criação do Grupo de Trabalho para elaboração do regimento interno do Fundo 

Estadual dos Recursos Hídricos composta por membros do CRH/RO.  

Na 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de agosto de 2014, ocorreu a posse 

de 25 instituições representantes no CRH/RO, para a 2ª gestão do CRH, biênio 2014 – 

2016. Vale destacar que pela primeira vez representantes de comitês de bacia hidrográfica 
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tomaram posse, evento ocorrido durante a 8ª Reunião Extraordinária ocorrida na 

sequência da 13ª Reunião Ordinária.  Ocasião em que também ocorreu a posse do 

presidente interino e secretário executivo dos cinco comitês de bacia hidrográfica do 

estado, para o biênio 2014-2016. 

Na 14ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2014, foi deliberada 

a eleição do Vice Presidente do CRH/RO entre os pares. Ocorreu a eleição da Câmara 

Técnica e também a eleição de nova composição de membros para a Câmara Técnica de 

Planejamento e Instrumentos de Gestão – CTPIG. Foi aprovada por consenso a eleição 

dos membros da câmara técnica para acompanhar a execução do Projeto Pacto Nacional 

pela Gestão das Águas – Progestão. Vale ressaltar que os membros de CRH/RO foram 

cientificados sobre os problemas ocorridos no processo licitatório do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, que deveria ir para um terceiro certame. Os membros também foram 

cientificados sobre a realização de reunião com a responsável pelos convênios na Sedam 

com intuito de transmitir orientações sobre o acompanhamento e a execução dos trabalhos 

da mobilização e instalação dos comitês de bacia, bem como sobre a respectiva prestação 

de contas.  

É importante destacar que as três reuniões ocorridas no ano de 2015 tiveram 

deliberações estruturantes, principalmente referentes à implementação das metas e ações 

do Progestão e do respectivo planejamento estratégico. Na 15ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 25 de março de 2015, foi decidida a indicação do nome de um conselheiro 

para representar o estado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Foi 

aprovado ainda o Planejamento Estratégico das atividades de Gestão de Recursos 

Hídricos 2015/2018, bem como o planejamento das atividades de gestão de recursos 

hídricos para o ano de 2015. Além disso, foi aprovado o Relatório de execução das 

atividades do Progestão 2014, referente à avaliação das metas de cooperação Federativa 

e de Gerenciamento de Recursos Hídricos estabelecidas em âmbito Estadual para 2014 - 

3º período do Progestão. Foram aprovados ainda o Plano de Ação do Comitê de Bacia do 

Rio Branco e o valor de R$ 80.000 para pesquisa, no âmbito do Progestão. Foi aprovado 

ainda o valor de R$ 70.000 para cada Comitê de Bacia no âmbito do Progestão. Sendo 

que o valor de R$ 20.000 destinados para aquisição de bens mobiliários. Vale ressaltar 

que a aprovação do Planejamento estratégico da Gestão dos Recursos Hídricos significou 

o início da execução das ações com o enfoque no cumprimento das metas do Progestão. 
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Na 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 04 de setembro de 2015, foi deliberada 

a transferência de data da realização do Seminário Estadual de Recursos Hídricos para o 

primeiro semestre de 2016, devendo ser discutidos os aspectos técnicos para sua 

realização, devendo haver fechamento da proposta na próxima reunião ordinária. Foi 

deliberada a realização do seminário bianualmente, em anos pares, a partir do ano de 

2016.  

Vale ressaltar a dificuldade quanto à liberação dos recursos do programa 

Progestão, com execução lenta do planejamento estratégico aprovado pelo CRH/RO 

em 2013. Inclusive foi relatada a ocorrência de conflitos entre conselheiros e o órgão 

gestor de recursos hídricos, responsável pela implementação das metas do Progestão. 

Foi deliberada a formação de grupo de trabalho no âmbito da câmara técnica para a 

construção de uma resolução disciplinando a participação de servidores em curso, sendo 

o GT formado por conselheiros representantes da Sedam, CRBio, OAB e comitês de 

bacia. Salienta-se que na reunião foi suscitada a retomada das discussões sobre a 

implementação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que poderia ser realizada 

através de convocação de oficina de trabalho. 

Na 9ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 15 de outubro de 2015, foi 

deliberado que a Câmara Técnica de Planejamento e Instrumentos de Gestão – CTPIG 

ficaria responsável por discutir os aspectos importantes para a realização do Seminário 

Estadual de Recursos Hídricos. Foi deliberado ainda que as reuniões do ano de 2016 

fossem realizadas, conforme regimento interno, bimestralmente, sendo realizadas na 

última quinta-feira de cada mês e iniciadas a partir do mês de fevereiro de cada ano. Além 

disso, foi deliberado que a CTPIG seria convocada para deliberação sobre o atendimento 

ao inciso V, do Artigo 47, da Lei Nº 9.433 de 8, de janeiro de 1997 que trata de outras 

organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, que as Câmaras Municipais possam ter representantes nos comitês de 

bacia hidrográfica.   

Houve deliberação sobre a reativação da Câmara Técnica do Progestão que deverá 

realizar a análise dos processos referentes ao programa e posteriormente apresentar ao 

CRH/RO. Foi deliberado ainda que a discussão em nível da câmara técnica para a 

aquisição de veículos para os comitês de bacia, ficando na responsabilidade do 

Conselheiro representante dos comitês de bacia hidrográfica - CBHs, para suscitar a 

demanda. Com relação à aprovação da justificativa do não cumprimento integral da Meta 
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correspondente ao Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, do Progestão/2014 – 

3º Período de Avaliação, foi deliberado que será solicitada parceria junto ao Idaron, Emater, 

Cprm e Dnpm, e em um prazo de 90 (noventa) dias, para que seja realizado um prospecto 

real do quantitativo através do cadastro estadual dos usuários de recursos hídricos, o qual 

deverá ser georreferenciado. A meta do CNARH terá um novo enquadramento de Metas, 

sugerido pelo gestor nacional do programa, no estado de Rondônia. O secretário 

executivo salientou que o universo considerado por ocasião do estabelecimento da meta 

terminou não representando a realidade estadual, apresentando-se superior. Com a 

reedição do nível, retrocedendo do nível 3 (três) para 2 (dois). Vale salientar que durante 

a reunião ocorreu a entrega de equipamentos de informática, como computadores e 

impressoras aos comitês de bacia hidrográfica que estão em processo de instalação, tais 

como: Jamari, Rios Branco e Colorado e Rios São Miguel - Vale do Guaporé. 

As deliberações até junho de 2016, final da gestão 2014-2016, tiveram 

características estruturantes além de deliberações direcionadas à implementação de ações 

de gestão dos recursos hídricos. Na 17ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de fevereiro 

de 2016, foi deliberado que o órgão gestor deverá formalizar documento assinado pelo 

Presidente do CRH/RO esclarecendo a contextualização técnica adotada para a construção 

dos produtos realizados no âmbito do PERH/RO para apresentação à plenária. Os produtos 

seriam a Cartilha das Diretrizes Metodológicas para Elaboração do PRH/RO, o Relatório do 

Produto 01 relativo à Meta 01 do PRH/RO e a Revisão do Projeto Básico (TR) – para 

contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos. Foi deliberada ainda a 

composição da comissão para emissão de parecer quantos aos produtos do PERH/RO para 

ocorrer a nomeação dos membros por meio de portaria, sendo que 2 membros devem ser 

representantes do CRH/RO. 

É importante destacar que referente ao Relatório de Segurança de Barragens – 2015 

com relação ao cumprimento da meta do Progestão apresentado pela Sedam, foram 

cadastradas 23 barragens em 2014, e em 2015 foram 19 barragens. Nos últimos anos foram 

cadastradas 42 barragens, estas serão visitadas para a verificação dos documentos quanto ao 

Plano de Segurança de Barragens. Segundo a Sedam, o cumprimento das metas para o ano 

de 2016 não está comprometida. O conselho cobrou ao órgão gestor a publicação das atas das 

reuniões no site da instituição, visando a transparência das ações do CRH/RO. Foi ainda 

cobrada a retomada das discussões sobre a implementação do Fundo Estadual de Recursos 
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Hídricos. Para a aprovação do PERH/RO foi exigido pelos conselheiros a transparência no 

processo de construção dos produtos executados pelo órgão gestor. 

Na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 06 de maio de 2016, foi deliberado 

a complementação de mais 2 membros do CRH/RO à comissão de acompanhamento do 

processo de elaboração  do PERH/RO, somando 4 membros do conselho e mais 4 técnicos 

do órgão gestor.  

Foi deliberada a formação de grupo de trabalho para posicionamento conclusivo 

quanto à dispensa ou não de análise de água dos parâmetros DBO (demanda bioquímica 

de oxigênio), DQO (demanda química de oxigênio), N (nitrogênio) e P (fósforo) como 

condição para obtenção da renovação da Licença de Operação e Outorga de direito de 

Uso de Recursos Hídricos para a atividade de piscicultura, conforme demanda da 

Conselheira da Emater. A discussão sobre a dispensa refere-se aos empreendimentos 

que utilizam até 5 há (hectares) de lâmina d’água, tanques-rede ou tanques revestidos 

com até 1.000 (mil metros cúbicos), com exploração de espécies nativas. Foi 

argumentado pelo presidente do CRH/RO a questão de que o licenciamento da 

piscicultura foi uma das primeiras ações colocadas como prioritárias na atual gestão 

do governo do estado de Rondônia. 

A formação de um grupo de trabalho foi necessária para um estudo mais 

pormenorizado da dispensa de análise de parâmetros da água para subsidiar o parecer 

a ser apresentado posteriormente à plenária para deliberação. 

A 18ª Reunião Ordinária foi realizada no dia 23 de junho de 2016 e foi decidido 

em consenso a não aprovação do Relatório anual do Progestão para a liberação da 

quarta parcela do programa, em razão de pendências a serem justificadas e 

apresentadas em reunião extraordinária. Com relação à apresentação do Produto I do 

Plano Estadual de recursos hídricos – PERH/RO, que se trata das bases metodológicas 

para elaboração do PERH/RO, foi decidida a substituição do mapa dos comitês de bacia 

hidrográfica do estado pelo mapa oficial aprovado pelo CRH/RO. Com relação à 

exigência pelo órgão gestor de pessoa jurídica (CNPJ) para o repasse de recursos 

financeiros às diretorias provisórias para mobilização e estruturação dos comitês de 

bacia, foi decidido que o órgão gestor fará consulta à Procuradoria Geral do Estado – 

PGE/RO.  

Ressalta-se que nesta plenária foi apresentado pela Sedam o relatório 

substanciado sobre as deliberações, encaminhamentos, avanços e pendências no 
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período de 2015 a 2016 que ficaram a cargo do órgão gestor, do CRH/RO, de sua 

câmara técnica e da secretaria executiva do CRH/RO. No entanto, os conselheiros 

solicitaram esclarecimentos sobre os encaminhamentos referentes às decisões tomadas 

pelo CRH/RO nos anos indicados, devendo a secretaria executiva do CRH/RO 

apresentar novo relatório com as adequações necessárias. Vale destacar que os 

conselheiros cobraram justificativas para a não realização de reuniões pré-agendadas 

da câmara técnica, sendo que o presidente do CRH/RO justificou, verbalmente, 

informando que ocorreu viagem naquele período e também naquele momento ocorria 

uma reestruturação da Coordenadoria de Recursos Hídricos. Foi decidida nova data 

para a realização do Seminário Estadual de Recursos Hídricos, a ser realizado nos dias 

24 e 25 de novembro de 2016. Com relação à apresentação de parecer do Grupo de 

Trabalho para posicionamento conclusivo quanto à dispensa ou não da dispensa de 

análise de água dos parâmetros DBO, DQO, N e P como condição para obtenção da 

renovação da Licença de Operação e Outorga de direito de Uso de Recursos Hídricos 

para a atividade de piscicultura, foi decidida a inclusão no plano de trabalho a Bacia 

do Médio Machado, em especial a Bacia do Rio Urupá, a depender do parecer da 

Emater.  

Nesse sentido, em 10 reuniões (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª) 

ordinárias houve votação de matéria constante na pauta, porém essas votações 

ocorreram após intensos debates momentos em que foi proporcionado o direito a voz 

a todos os participantes. Em todas as reuniões denominadas preparatórias e nas 

reuniões 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 16ª, 17ª, 18ª Ordinárias e 1ª, 2ª, 3ª, 8ª, 9ª, 10ª Extraordinárias, 

totalizando 22 reuniões, o conselho aprovou suas deliberações por consenso entre seus 

participantes.  As decisões políticas envolveram muitas discussões, no entanto acordos 

públicos de consensos foram construídos pelos membros do CRH/RO. Ressalta-se que 

foi observada descontinuidade na numeração das reuniões extraordinárias, da 3ª  

passou a 8ª reunião. Entretanto, não houve comprometimento na análise documental.  

Foi observado que no processo de deliberação nas reuniões do CRH/RO houve o 

exercício da argumentação e da decisão, e esse processo foi inclusivo à participação dos 

diferentes segmentos representados no colegiado. 

Ocorreu publicidade das ações do órgão gestor junto ao CRH/RO apesar de 

algumas limitações da secretaria executiva. Todavia ainda não se chegou ao ideal, o que 

pode ter dificultado a transparência, a visibilidade e controle das ações públicas.  
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Apesar de no CRH/RO não haver paridade entre setor público, usuários e 

organizações sociais, a pluralidade no que tange à diversidade dos atores e à possibilidade 

das divergências foram respeitadas no período investigado. O que tornou possível a 

potencialização da autorreflexão dos conflitos vivenciados. 

No que se refere à igualdade, que no caso é sinônimo de participação no processo 

decisório, os membros do CRH/RO tiveram espaço aberto para suas manifestações nas 

discussões sem distinção, chegando muitas vezes os conselheiros  influenciarem nas 

pautas de reuniões da instância. 

Nesse sentido, a teoria deliberativa democrática se apresenta como referencial 

teórico utilizado para compreensão da realidade política dos conselhos.  É fato registrado 

nas atas que o conselho foi conduzido em suas reuniões pelo seu presidente e vice-

presidente em exercício e secretário executivo, os quais buscaram o convencimento 

progressivo em conformidade ao melhor argumento. Nos encaminhamentos das reuniões, 

evitou-se a estratégia da votação para tratar a divergência, mas o debate continuado, com 

garantia das “falas” dos atores no processo decisório.  Na análise das reuniões foi possível 

a reflexão com base na noção teórica proporcionada por Thompson (2008) que a 

deliberação mais produtiva é aquela que provem sistemas de consenso em detrimento da 

deliberação provinda de sistemas competitivos. 

A aprendizagem coletiva no conselho foi estabelecida com o aumento da 

confiabilidade entre seus membros na compreensão de que todos os membros tinham 

a missão de proteger e conservar os recursos hídricos. Os representantes do poder 

público, dos usuários e da sociedade civil construíram no processo de negociação e 

deliberação no interior do conselho as bases para impulsionar a efetivação da gestão 

das águas do estado de Rondônia.  

Como exemplo, a criação do comitê de Bacia do Rio Branco e Colorado e da 

Bacia do Rio São Miguel – Vale do Guaporé foi aprovado pelo CRH/RO após acordos 

políticos de consenso. O comitê de bacia tem como funções arbitrar em primeira 

instância os conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovar o plano de recursos 

hídricos da bacia; acompanhar a execução dos planos e propor adequações e 

estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da água e sugerir valores a serem 

cobrados. A maneira como foi conduzida a criação desses dois comitês 

especificamente, demandou amplo debate e negociação que resultou na assinatura de 
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termo de conciliação entre representantes de diversos segmentos de cada região 

hidrográfica.  

Portanto, conforme destaca Maillard (2001) apud Dolabela (2008) é muito 

relevante o fato de que as políticas públicas devem valorizar a aprendizagem baseada 

nas experiências e conhecimentos adquiridos pelos atores sociais.  

Durante os cinco anos de reativação das ações do CRH/RO, entre 2011 a 2016, o 

CRH/RO se reuniu 32 vezes e aprovou 10 Resoluções, tanto relativas à sua estrutura e 

funcionamento quanto relativas à efetivação do Sistema e da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. No período investigado foram realizadas reuniões ordinárias e 

extraordinárias e aprovadas resoluções que tratam de temas estratégicos, como o 

estabelecimento das competências específicas e composição da Câmara Técnica de 

Planejamento e Instrumentos de Gestão, como o estabelecimento de diretrizes para a 

formação e o funcionamento de Comitês de Bacia hidrográfica, aprovação do Quadro de 

Metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de Gestão das Águas - Progestão, 

a que dispõe sobre critérios para definição de derivações, captações, lançamentos de 

efluentes, acumulações e outras interferências em corpos de água de domínio do Estado 

de Rondônia que independem de outorga, que não estão sujeitos à outorga, e instituição 

dos 5 (cinco) primeiros comitês de bacia hidrográfica do estado.  

O CRH/RO desempenhou papel importante na estruturação para implementação 

da política de recursos hídricos de Rondônia, porém para a consolidação da política 

ainda serão necessárias capacitação dos membros do CRH/RO, capacitação dos 

gestores públicos vinculados à gestão dos recursos hídricos, avaliação de desempenho 

dos membros do CRH/RO, operacionalização do fundo estadual de recursos hídricos e 

estruturação do órgão gestor para implementar todas as decisões do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – CRH/RO e também para implementar 

ações para cumprimento de metas de importantes convênios com o governo federal.  

Pela primeira vez a política de recursos hídricos pode dar passos iniciais para 

sua efetivação de forma participativa com intervenção de atores não estatais no 

processo deliberativo da gestão das águas do estado de Rondônia, conforme histórico 

das ações no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Histórico das ações após a inserção da participação social na implementação 

da Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado. 
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2011 

 

Foram retomadas as ações do CRH/RO com a retomada das 

discussões do Regimento Interno 

 

 

 

2012 

 

Aprovado o Regimento Interno 

Foram empossados os Conselheiros do CRH/RO Gestão 2012 - 2014 

Foi aprovada pelo CRH/RO Resolução que instituiu Câmara Técnica 

de Instrumentos e Gestão – CTPIG 

Retomada das discussões sobre a criação dos CBHs pela CTPIG e 

abertos processos 

Rondônia tem a aprovação do Projeto para elaboração do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, sob critério de comprovação mínima 

de 1 (um) de funcionamento do CRH/RO 

 

 

 

 

2013 

 

CRH/RO aprova a Resolução das diretrizes para criação e instalação 

dos Comitês 

A Sedam assina com a ANA o Progestão – Pacto Nacional para a 

Gestão das Águas, com aporte de recursos financeiros 

CRH/RO aprova o Quadro de Metas do Progestão 

Aprovação da Resolução nº 04 que dispõe sobre critérios para 

definição de derivações, captações, lançamentos de efluentes e 

acumulações que não estão sujeitos à outorga 
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2014 

 

Elaborado e aprovado pelo CRH/RO o Planejamento Estratégico para 

as ações do Progestão 

A Câmara Técnica CTPIG apresenta parecer favorável ao CRH/RO 

para a criação de 5 (cinco) comitês de bacias, CRH/RO aprova e 

Governador assina os decretos que efetivam a criação dos respectivos 

CBHs 

Inicia a implementação do Plano Estratégico, com abertura de 

processos para aquisições, passagens aéreas e terrestres para cursos, 

seminários e reuniões de trabalho e também para  trabalhos de campo 

para instalação de Plataformas de Coleta de Dados - PCD’s 

São empossados membros do CRH/RO para a gestão 2014-2016, 

além dos membros das diretorias provisórias dos CBHs em fase de 

instalação 

 

 

 

 

 

2015 

 

São retomadas as discussões sobre o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, com a participação do CRH/RO e instituições afins 

A Diretoria de Recursos Hídricos é transformada em Coordenadoria 

de Recursos Hídricos, por meio de Lei Complementar nº 827, de 15 

de julho de 2015 

São entregues equipamentos de informática para 3 (três) Comitês de 

Bacias em processo de instalação, com recursos do Progestão 

As diretorias provisórias dos Comitês iniciam mobilização para 

instalação dos mesmos 

Assinatura do Contrato do Programa Nacional de Avaliação da 

Qualidade de Água (PNQA/ANA) 
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2016 

 

Assinatura do Contrato do Programa de Estímulo à Divulgação de 

Dados de Qualidade de Água (QUALIÁGUA/ANA) 

Destinação de 2 (dois) veículos financiados pelo Progestão, para o 

uso de 2 Comitês de Bacia, para apoiar a diretoria provisória na 

mobilização social para instalação dos colegiados 

Foram empossados os Conselheiros para a Gestão 2016 – 2018 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Os conselhos são instituições imprescindíveis no processo da democratização dos 

espaços decisórios para a gestão dos recursos hídricos.  A democracia da gestão das águas 

tem nesses espaços decisórios uma estrutura de discussões e elaboração das políticas 

públicas. No estado de Rondônia foram observados avanços na participação social na 

gestão das águas e há uma tendência de melhoria através da implementação das ações do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO aliada à adoção de importantes 

medidas para consolidação da Política Estadual de Recursos Hídricos.  

1. A complexidade da implementação da política pública aberta à participação 

social não se constitui em um empecilho à gestão, ao contrário, existe uma grande 

tendência do papel dos conselhos de recursos hídricos serem ampliados para fazer frente 

aos conflitos de uso da água e promoverem o reconhecimento e valorização do colegiado 

pelos cidadãos das próprias instituições representadas. E para o pleno desenvolvimento 

da Política Nacional das Águas que preconiza que a água é um bem de domínio público, 

dotado de valor econômico, é necessário que seja fortalecido o Sistema Nacional e os 

Sistemas Estaduais. O que possibilitaria um impulso da descentralização da gestão de 

forma balanceada podendo-se tomar como base  a experiência de estados melhor 

estruturados. 



56 
 

 

 

 

2. Os conselhos de políticas públicas no Brasil são instâncias consideradas 

recentes, no entanto a origem remonta à década de 80 sendo que na década de 90 que 

houve intensificação com a criação dos conselhos integrados pela sociedade civil e pelos 

governos para definição de políticas setoriais, como por exemplo, na saúde e no social. 

Os conselhos de políticas públicas funcionam como mecanismos participativos em que 

provocam profundas alterações entre o Estado e a sociedade, onde o estado realiza a 

mediação de conflitos e onde são respondidos os legítimos interesses da sociedade, 

fundados na equidade e justiça social que se alinham ao conceito de democracia. 

3. No estado de Rondônia, a atuação do CRH/RO vem sendo intensificada nos 

últimos anos com destaque para decisões políticas construídas com base em acordos 

públicos de consensos, onde o exercício da argumentação e da decisão foi inclusivo à 

participação dos diferentes segmentos representados no colegiado. 

3.1 Observou-se que os princípios da teoria deliberativa foram respeitados no 

período pesquisado, entretanto, devem ser aperfeiçoados os procedimentos adotados.  

Com relação ao princípio da publicidade, a ineficiência dificultou a transparência, a 

visibilidade e controle das ações públicas. O princípio da pluralidade dos atores e a 

possibilidade das divergências foram critérios respeitados no período investigado, sendo 

potencializada a autorreflexão dos conflitos vivenciados. E com relação ao princípio da 

igualdade, os membros do CRH/RO tiveram, sem distinção, espaço aberto para suas 

manifestações nas discussões.O convencimento progressivo em conformidade ao melhor 

argumento foi priorizado, o que permitiu aferir que as deliberações do CRH/RO foram 

produtivas no período analisado apesar de que o órgão gestor não conseguiu implementar 

todas as decisões por falta de estruturação institucional. 

3.2 Todavia, algumas medidas são sugeridas com intuito de contribuir para o 

processo de consolidação da Política Estadual de Recursos Hídricos, tanto em relação à 

estruturação do CRH/RO quanto à estruturação do Órgão Gestor de recursos Hídricos. 

No que tange à estruturação do CRH/RO, é importante a execução de um plano de 

capacitação de seus membros visando uma melhor compreensão do papel da instância e 

o cumprimento das suas atribuições como membros representantes, bem como um 

sistema de avaliação da atuação dos conselheiros. No que se refere à estruturação do órgão 

gestor, para implementar as decisões do CRH/RO e  implementar ações para 

cumprimento de metas de importantes convênios, faz-se necessária a modernização do 

sistema estadual perpassando pela contratação de servidores  através de concurso público 
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e execução de um plano de capacitação, priorização na criação de mecanismos 

administrativos para implementar a gestão dos recursos hídricos e por fim, a 

operacionalização do fundo estadual de recursos hídricos para o financiamento de 

projetos de obras públicas e de ações de educação ambiental, conforme às demandas 

dos comitês de bacia hidrográfica do estado. 

É fato que o CRH/RO possui grande potencialidade na eficácia da gestão de 

recursos hídricos, no entanto, a  estruturação do colegiado bem como do órgão gestor 

deverá ser prioridade nos próximos biênios. Além de que é de suma importância que as 

ações empreendidas sejam institucionalizadas para manter as conquistas e evitar 

retrocessos na política participativa das águas de Rondônia em razão de descontinuidades 

de políticas de governo. 
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