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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,
Estamos iniciando mais uma disciplina do curso de especialização a distância –
Aspectos Legais e Institucionais da Gestão de Recursos Hídricos. Esperamos que
você conheça mais sobre a legislação e as instituições que compõem o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Esta disciplina tem como objetivo apresentar o arranjo institucional da gestão de
recursos hídricos no Brasil, bem como o arcabouço legal que normatiza a gestão
de águas no Brasil, de forma que você possa aplicar esse conhecimento na
realidade local. Para isso, duas aulas abordam esse conteúdo.
A aula 1 tem como tema a discussão do arcabouço legal da gestão de recursos
hídricos; o funcionamento da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Águas; e a
construção das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos nos estados brasileiros.
Na segunda aula, serão abordados os temas pertinentes à Gestão de Recursos
Hídricos e à participação da sociedade e dos municípios no arranjo legal e
institucional. Veremos a importância dos Comitês de Bacias Hidrográficas na
transparência do processo participativo, os arranjos institucionais das agências de
bacias e a competência dos municípios na gestão de águas.
Para seu sucesso, é necessário comprometimento durante todo esse processo,
a fim de obtermos no final um resultado positivo, com ampliação de seus
conhecimentos sobre aspectos legais e institucionais dos recursos hídricos.
Sabemos que a educação a distância é um processo inovador e próspero,
entretanto a administração do seu tempo de dedicação é imperativo para seu
aprendizado e, consequentemente, para sua certificação.

A P R E S E N TA Ç Ã O
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1

Arcabouço legal da gestão dos
recursos hídricos no Brasil

Caro(a) cursista,
Nesta aula, veremos o arcabouço legal que constitui o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dessa forma, esses conhecimentos legais
e institucionais servirão como instrumentos na construção de futuros projetos
ligados à questão dos recursos hídricos locais e projetos sócio-ambientais, como
preconiza a política nacional de saneamento básico, através da Lei nº 11.445/2007.

Objetivos
•
•

6

Conhecer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Entender o papel do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da
Agência Nacional de Águas e das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos
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Fonte: www.corbisimages.com/

AULA

TÓPICO 1

O Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos
OBJETIVOs
•

•

N

Conhecer o rico processo histórico
de formação do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos
Hídricos
Entender o papel do Sistema
Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos dentro da Política
Nacional de Recursos Hídricos

as últimas décadas e com os avanços na política nacional de
recursos hídricos, o Brasil passou a ser referência no mundo, tanto
pela sua rica história nos recursos hídricos, como pela evolução na

sua legislação que se mostra eficiente como modelo de gestão.
Nos primeiros tópicos do módulo sobre Gestão dos Recursos Hídricos e
Gestão Ambiental, quando discorríamos sobre o histórico da gestão dos
recursos hídricos no Brasil, você pôde perceber a evolução dos modelos de
gerenciamento das águas no Brasil desde as Ordenações Filipinas, datadas
de 1603, até os tempos atuais com a Lei nº 9.433 de 1997, a lei das águas,
no entanto para entendermos mais objetivamente como chegamos nessa
moderna gestão, vamos partir de alguns acontecimentos da década de 80
que influenciaram na Constituição de 1988, mais precisamente no seu artigo
21 inciso XIX que trata da criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH).
Foi essa avançada Constituição Federal que estabeleceu a nossa atual
Política Nacional de Recursos Hídricos, implementada através da Lei nº 9.433
de 1997, que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH) e que, mais tarde, amadureceu para a criação da Agência
Nacional de Águas (ANA), através da Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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O principal ponto forte do SINGREH é o seu caráter de descentralização e
participação da gestão das águas no Brasil. Essa nova política de recursos
hídricos fomentou a criação de comitês de bacias hidrográficas, órgão
colegiado e ente do sistema de gestão, cujo perfil democrático consolidou
essa nova etapa do processo evolutivo da nossa política de recursos hídricos.
Foi o conjunto de todos esses processos que possibilitou o sucesso desse
sistema.
ANA (2002), no seu artigo “A Evolução da Gestão dos Recursos Hídricos
no Brasil”, enaltece as palavras do técnico Flávio Barth, que afirma que a
implantação do gerenciamento de recursos hídricos se tratava de um contínuo
processo político em evolução e com etapas sucessivas de aperfeiçoamento,
claro que respeitando as especificidades de cada local ou região hidrográfica.
A implementação do SINGREH foi um marco histórico conquistado a partir
das primeiras lutas e experiências do nosso passado. Essas experiências são
oriundas do uso desordenado e deletério dos recursos naturais, por um olhar
cego ao desenvolvimento econômico aliado às eventualidades naturais como
cheias e secas. Tudo isso empurrou a sociedade a buscar um novo eco de
um grito que alardeie um desenvolvimento mais sustentado.
Pode-se dizer que esse grande levante tomou

SAIBA MAIS

corpo na década de 80, e isso é facilmente
constatado no III Plano de Desenvolvimento
Nacional para o Exercício de 1980 a 1985, na

O
III
Plano
Nacional
de
Desenvolvimento
exercício
1980/1985 está disponível no site
<http://bibspi.planejamento.gov.
br/handle/iditem/493?show=full>.

sua seção I sobre políticas setoriais no item II
que diz que “o Governo deverá patrocinar o

estabelecimento de uma Política Nacional de
Recursos Hídricos”.
Outro grande evento dessa década foi a

realização do Seminário Internacional sobre Gestão dos Recursos Hídricos,
no ano de 1983, em Brasília, que trouxe especialistas da Inglaterra, França e
Alemanha que lançaram a semente da nova ideia da modernização da gestão
dos recursos hídricos (CÁNEPA, 2004).
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O debate e a preocupação por uma gestão participativa dos recursos hídricos
ficaram então mais acelerados, e uma demonstração disso foram as cartas
de Salvador e Foz do Iguaçu em 1987 e 1989, respectivamente, aprovadas
no VII e VIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, e que já contemplavam
temas, como a criação de um sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos, os usos múltiplos da água, a gestão descentralizada e participativa e
a capacitação técnica do setor (BARTH, 1996).
Enquanto isso, o Governo do Estado do Ceará cria a Secretaria dos Recursos
Hídricos através da Lei nº 11.306 de 01 de abril de 1987, ano em que o
Governo de São Paulo cria através do Decreto Estadual nº 27.576 de 11 de
novembro de 1987 o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Foram todos esses elementos fervilhantes que levaram à inclusão na
Constituição de 1988 do artigo 21 inciso XIX: “...compete à União instituir
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios
de outorga de direito de uso...”. Isso fez desencadear em 1989, no Brasil,
um amplo processo de modernização observado em 12 estados e no Distrito
Federal (ANA, 2002).
Começam então a surgir os primeiros comitês de bacias hidrográficas, como
os comitês das bacias do Rio dos Sinos e do Rio Gravataí no Estado do Rio
Grande do Sul no ano de 1989.
Não podemos esquecer que foi na Constituição de 1946 que primeiro se
falou de uma gestão de águas, conforme seu artigo 5º inciso XV alínea “l”,
bem como já preconizava a dominialidade das águas nos seus artigos 34
e 35, mas foi na Constituição de 1988 que se definiu não somente uma
dominialidade pública das águas entre a União e os Estados, como também
criou efetivamente um Sistema de Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
Outro avanço não menos importante foi a integração dos municípios como ente
participativo na construção da política nacional de recursos hídricos. É fato que
a participação dos municípios na gestão dos recursos hídricos é a questão mais
discutida atualmente entre os especialistas da área de gestão hídrica. Esse é um
tema que será posteriormente mais aprofundado no nosso curso.
A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)
é o marco legal do processo de gerenciamento dos recursos hídricos no
Brasil, instituído ainda na Constituição Federal de 1988, como já discutido
anteriormente. No entanto, foi através da Lei nº 9.433 de 1997 (a lei das
águas) que o SINGREH pôde ser regulamentado, bem como através da
citada lei pode-se instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
cujos fundamentos são:
I.
a água é um bem de domínio público;
II.
a água é um recursos natural limitado, dotado de
valor econômico;
III.
em situações de escassez, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação
de animais;
IV.
a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso últiplo das águas;
V.
a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI.
a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do poder
público, dos usuários e das comunidades.

A estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH) apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente é mostrada na
figura 1.

10

A S P E C TO S L E G A I S E I N S T I T U C I O N A I S D A G E S TÃ O D E R E C U R S O S H Í D R I C O S

Figura 1 – Estrutura do SINGREH, MMA

Fonte: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidrico

O SINGREH foi criado para implementar a Política Nacional de Recursos
Hídricos e coordenar a gestão integrada (GOMES e BARBIERE, 2004), contudo
seria necessário um outro órgão legal para possibilitar sua implementação,
neste caso o citado órgão criado, pela Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000,
foi a Agência Nacional de Águas (PORTO, 2012).
A Lei nº 9.433 de 1997, em seu artigo 32, define os objetivos do SINGREH,
que são:
I.
coordenar a gestão integrada das águas;
II.
arbitrar
administrativamente
os
conflitos
relacionados com os recursos hídricos;
III.
implementar a Política Nacional de Recursos
Hídricos;
IV.
planejar, regular e controlar o uso, a preservação e
a recuperação dos recursos hídricos;
V.
promover a cobrança pelo uso de recursos
hídricos.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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A composição do SINGREH é apresentada no artigo seguinte, o artigo 33 da
Lei nº 9.433/1997. Portanto, compõem o SINGREN:
I.
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II.
A Agência Nacional de Águas;
III.
os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e
do Distrito Federal;
IV.
os Comitês de Bacia Hidrográfica;
V.
os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais,
do Distrito Federal e municipais cujas competências se
relacionem com a gestão de recursos hídricos;
VI.
as Agências de Água.

Esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos se assemelha
ao modelo francês, diferindo apenas no fato de que enquanto no modelo
francês a estrutura se dá em dois níveis, no modelo brasileiro contempla-se
além dos níveis nacional e estadual, o nível local, representado pelos comitês
de bacias hidrográficas. Nesse nível, pode-se criar as Agências de Água para
realizarem o planejamento dos recursos hídricos.
No próximo tópico, estudaremos o papel e a importância do Ministério do
Meio Ambiente e da sua Secretaria de Recursos Hídricos dentro do processo
de gestão dos recursos hídricos.
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TÓPICO 2

O Ministério do Meio Ambiente
e a Secretaria de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano
OBJETIVOs
•
•

O

Conhecer a importância e a função do
Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Conhecer a função da Secretaria de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) como
secretaria executiva do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos

Ministério do Meio Ambiente, através de sua Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU), desempenha um
papel fundamental no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, uma

vez que compete à SRHU/MMA: coordenar a elaboração e atualização do
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), bem como acompanhá-lo e
implementá-lo, além de formular as políticas públicas para a área de recursos
hídricos.
A secretaria executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
é desempenhada pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
(SRHU) do Ministério do Meio Ambiente, que foi criada no ano de 1995 com
o nome de Secretaria de Recursos Hídricos, com a atribuição de dinamizar a
discussão da Política Nacional de Recursos Hídricos.
O Decreto nº 6.101 de 26 de abril de 2007, no seu anexo I, descreve a
estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente:
•
•

órgãos da assistência direta;
órgãos específicos singulares, destacando aqui a Secretaria
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, a Secretaria da

13

•
•
•

Biodiversidade e Floresta, a Secretaria de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano, a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento
Rural Sustentável e a Secretaria de Articulação Institucional e
Cidadania Ambiental;
órgãos colegiados;
Serviço Florestal Brasileiro;
autarquias.

O artigo 23 do anexo I do Decreto citado traz as competências da Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano:
I - propor a formulação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como acompanhar
e monitorar sua implementação, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da
Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000;
II - propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados com:
a) a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos;
b) a gestão de águas transfronteiriças;
c) a gestão de recursos hídricos em fóruns internacionais;
d) a implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
e) o saneamento e revitalização de bacias hidrográficas;
f) a política ambiental urbana;
g) a gestão ambiental urbana;
h) o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e regionais de planejamento
e gestão que incorporem a variável ambiental;
i) a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais em áreas urbanas;
j) o controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; e
l) a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos;
III - acompanhar a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos;
IV - coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos nacionais, referentes a revitalização de bacias hidrográficas;
V - coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos
nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de suas ações,
dentro do princípio da gestão integrada dos recursos hídricos;
VI - propor a formulação da Política Nacional de Combate à Desertificação em conformidade
com as diretrizes pré-estabelecidas pelo Ministério e os compromissos da Convenção das
Nações Unidas para o Combate à Desertificação;
VII - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
VIII - monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
IX - planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundações no
âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
X - desenvolver ações de apoio aos Estados, na implementação do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e na implantação da Política Estadual de Recursos
Hídricos;
XI - desenvolver ações de apoio à constituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
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XII - promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e internacionais,
os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e propor o encaminhamento de
soluções;
XIII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais
na área de sua competência;
XIV - coordenar e executar as políticas públicas decorrentes dos acordos e convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil na área de sua competência;
XV - prestar apoio técnico ao Ministro de Estado no acompanhamento do cumprimento das
metas previstas no contrato de gestão celebrado entre o Ministério e a ANA e outros acordos
de gestão relativos a recursos hídricos;
XVI - exercer a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
XVII - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência;
XVIII - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; e
XIX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.

Como pode ser observado, a SRHU apresenta funções extremamente
importantes na Política Nacional de Recursos
Hídricos. A implantação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos é uma de

ATENÇÃO!

suas mais fortes incumbências.
Portanto se a implantação da Política Nacional de
Recursos Hídricos é uma atribuição do Ministério
do Meio Ambiente através do apoio da SRHU,
então por que a questão ambiental ainda anda a

A SRHU é constituída por três
departamentos:
de
recursos
hídricos, de revitalização de bacias
hidrográficas e de ambiente
urbano (ANA, 2013).

passos lentos frente ao extraordinário avanço da
política de recursos hídricos?
Se de um lado temos a lei das águas, a Lei nº 9.433 de 1997, como uma
lei inovadora, pois tem perfeita consonância com a questão ambiental
e pressupõe a descentralização da gestão, do outro temos uma política
ambiental instituída pela Lei nº 6.938 de 1981 que se mostra ainda pouco
eficiente nos seus objetivos, provavelmente por não ter esse caráter
descentralizador na tomada de decisão e por não ter essa forte participação
popular devido aos Comitês de Bacias Hidrográficas, que proporcionam
entre seus componentes um sentimento de pertença da bacia hidrográfica
onde residem, enquanto que a política ambiental sustentada nas colunas
do ente federal e estadual ressente uma participação mais efetiva e eficaz
do ente municipal. Isso provavelmente se deve ao fato da hipossuficiência
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por qual passa a maioria dos nossos municípios

SAIBA MAIS!

(FARIA et al., 2007), ou seja, municípios pobres,
com infraestrutura básica precária ou ausente,
carente de recursos materiais e técnicos.

A questão ambiental passou a
ter um destaque maior a partir
da introdução do conceito de
desenvolvimento
sustentável
na Conferência das Nações
Unidas sobre meio ambiente em
Estocolmo no ano de 1972. Essa
preocupação foi consolidada
na ECO 92, realizada no Rio de
Janeiro em junho de 1992, de
onde saiu a declaração do Rio e a
Agenda 21.

Essa questão do fortalecimento do município
como ator do processo da política ambiental é
um tema que pode ser discutido por você. O que
deve ser feito para que os municípios possam
ter uma participação mais proativa na questão
ambiental local? Como inserir um comportamento
mais descentralizado e participativo no sucesso
da política de meio ambiente? O consórcio entre
municípios poderia ser a solução esperada?
O seu município participa de algum consórcio
municipal?

No próximo tópico, discutiremos sobre o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e o papel da Agência Nacional de Águas dentro de todo o processo
de construção dessa nova política de recursos hídricos.
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TÓPICO 3

O Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH) e a
Agência Nacional de Águas (ANA)
OBJETIVOs
•
•

V

Conhecer o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e suas atribuições
Conhecer o processo de criação da Agência
Nacional de Água e seu papel dentro da
Política Nacional dos Recursos Hídricos

ocê se lembra da nossa discussão sobre o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) no tópico 1 da
presente aula? Discorremos que o Conselho Nacional de Recursos

Hídricos é um dos atores que compunham o SINGREH, além de ser um
órgão integrante do Ministério do Meio Ambiente.
A lei das águas, a Lei nº 9.433 de 1997, em seus artigos 34 e 35, descreve
a composição e competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH).

17

Quadro 1 – Composição e competências do CNRH

Composição
(art. 34)

Competências legais
(art. 35)

- representantes dos Ministérios e Secretarias
da Presidência da República com atuação no
gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;*

- promover a articulação do planejamento de recursos
hídricos com os planejamentos nacional, regional,
estaduais e dos setores usuários;

- representantes indicados pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos;

- arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos
existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos;

- representantes indicados pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos;
- representantes das organizações civis de
recursos hídricos.

- deliberar sobre os projetos de aproveitamento de
recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o
âmbito dos Estados em que serão implantados;
- deliberar sobre as questões que lhe tenham sido
encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de recursos
Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;
- analisar propostas de alteração da legislação
pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de
Recursos Hídricos;
- estabelecer diretrizes complementares para a
implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação
do Sistema Nacional de Gerencialmento de Recursos
Hídricos;
- aprovar propostas de instituição dos Comitês de
Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a
elaboração de seus regimentos;
- acompanhar a execução do Plano Nacional dee
Recursos Hídricos e determinar as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas;
- estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos
de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu
uso.
Fonte: Santili (2007)

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) tem seu arcabouço legal
próprio, que é o Decreto nº 4.613 de 11 março de 2003 , que o regulamenta
e dá outras providências.
O CNRH é criado pela lei das águas, nos artigos 34 a 36, sendo gerido por:
•
•

um presidente que será o Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
e seu secretário executivo que será um titular do órgão integrante
da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal.

Na composição do CNRH, encontram-se representantes do Ministério e
Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento
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dos recursos hídricos, representantes dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos, dos usuários de recursos hídricos, das organizações civis de recursos
hídricos, atentando-se para o fato de que o número de representantes do
poder executivo federal não poderá exceder à metade mais um do total dos
membros do conselho.
Os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos são equivalentes ao CNRH,
sendo as instâncias máximas em seus respectivos Sistemas Estaduais de
Recursos Hídricos. Atualmente 26 estados apresentam Conselhos Estaduais,
conforme figura 2.
Figura 2 – Avanço da instalação dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs)

Fonte: ANA (2013)

Dentre as várias competências atribuídas no artigo 35 da lei 9.433 ao CNRH,
destaca-se a articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, estadual e dos setores de usuários, o que evidencia
o conselho como a última instância administrativa, quer seja na tomada de
decisão, na negociação de conflitos e consulta. O CNRH ainda aprova a
instituição de Comitês de Bacias Hidrográficas em domínio da União.
No ano de 2006, o CNRH aprovou o Plano Nacional de Recursos Hídricos,
através da Resolução nº 58/2006. Essa resolução determinou que a cada
quatro anos houvesse uma revisão do plano, isso aconteceu pela primeira vez
no ano de 2010. Essa primeira revisão foi coordenada pela SRHU (Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano), com o apoio incondicional da
ANA (Agência Nacional de Águas).
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A Agência Nacional de Águas (ANA) é a entidade federal responsável pela
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), criada pela
Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000. A ANA é uma autarquia com autonomia
administrativa e financeira, também vinculada ao Ministério do Meio Ambiente
e parte integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH).
No artigo 4º da lei supracitada, enumeram-se as competências dessa entidade
federal, destacando-se a função de atuar como entidade federal responsável
pela implementação da PNRH, obedecendo aos fundamentos, objetivos
e instrumentos de gestão. Com sua criação, a ANA absorveu uma das
atribuições da SRHU (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano),
a responsabilidade de organizar, implantar e gerir o SINGREH. A outorga de
direito de uso da água em domínio da União, também é de responsabilidade
da ANA, bem como a sua fiscalização.
A receita arrecadada pela ANA através da cobrança pelo uso de recursos
hídricos deve ser mantida em conta única do Tesouro Nacional, para depois
fazer a devida distribuição ou a aplicação. A aplicação dessa receita é definida
pelo CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) em articulação com os
Comitês de Bacias Hidrográficas.
No próximo tópico, discutiremos sobre o papel das políticas estaduais no
processo de gestão dos recursos hídricos.
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TÓPICO 4

Política Estadual de Recursos
Hídricos (PERH)
OBJETIVOs
•
•

A

Entender o papel das políticas estaduais no
processo de gestão dos recursos hídricos
Conhecer todo o processo histórico
de instituição dessas políticas e suas
peculiaridades

lguns elementos são importantes e imprescindíveis para se fazer uma
gestão de recursos hídricos de forma eficiente e integrada, são eles:
um bom arcabouço jurídico, um estruturado arranjo institucional e um

profundo conhecimento científico e tecnológico. Vimos nos tópicos anteriores
o arranjo institucional e agora trataremos de um elemento que compõe o
arcabouço jurídico, as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos.
Atualmente, os 26 estados e o Distrito Federal apresentam legislação estadual
de recursos hídricos, conforme pôde ser visto na figura 2. No tópico 1 desta
aula, elencamos alguns fatos históricos que proporcionaram que a política
nacional de recursos hídricos trilhasse um caminho sem volta. Alguns estados
brasileiros contribuíram muito para a solidificação dessa impressionante lei.
Onze estados promulgaram suas legislações estaduais de recursos hídricos
antes mesmo da legislação nacional de 1997, conforme destacou Anjos et al.
(2001). Depois disso, os outros Estados promulgaram suas legislações. Veja
na figura 3 a evolução da instituição das políticas estaduais no Brasil.
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Figura 3 – Evolução da instituição das políticas estaduais de recursos hídricos no Brasil

Fonte: ANA (2013)

Lopes (2012) destaca que tanto a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº
9.433 de 1997 estabeleceram uma nova estrutura para a gestão dos recursos
hídricos nos estados do Brasil. No entanto, não foram unicamente essas
condições legais que regeram o estabelecimento dessa nova ordem, alguns
Estados tiveram trajetórias próprias para a construção de sua legislação.
Dentre esses Estados, destacam-se o Estado de São Paulo e Ceará. O
Estado de São Paulo tem uma história que justifica bem esse pioneirismo
na gestão dos recursos hídricos e ambiental, apresentando como marcos
históricos a criação do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) em
1950 e a criação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
em 1968, que contribuíram enormemente para a consolidação da política
estadual de São Paulo.
O Estado do Ceará devido a sua condição inerente de escassez hídrica e
vulnerabilidade na oferta de água, com certeza de períodos de estiagem e
incerteza de chuva, viu-se na obrigação de construir também um arcabouço
jurídico voltado para a gestão das águas. O grande marco histórico é a criação
da Secretaria dos Recursos Hídricos em 1987 e da sua Política Estadual no
ano de 1992, ano também da construção do plano de bacias.
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Em virtude dessas e outras questões já relatadas, algumas legislações
estaduais possuem peculiaridades, tais como a legislação do Ceará, instituída
através da Lei nº 11.996 de 24 de julho de 1992 e mais tarde atualizada
em 2010, no entanto a citada legislação não menciona a agência de bacia,
conforme destacou Barth (1996). Esse autor afirma que a criação da
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), no ano de 1993,
foi uma estratégia do Estado para atender as condições de financiamento do
Banco Mundial, neste caso ele questiona sobre a real descentralização da
gestão de água nesse Estado, já que a COGERH desempenha o papel de
uma Agência de Água, mas sendo na verdade um ente do poder público com
atuação em todas as bacias hidrográficas.
No caso da legislação estadual de recursos hídricos do Rio Grande do Sul,
instituída em 1994, o ponto discutível, conforme Oliveira (2008), é a composição
dos comitês, pois os usuários têm uma participação de 40%, a população
tem participação de 40%, ficando os 20% restante para o poder público
federal e estadual. À primeira vista, pode-se ter a impressão de que a tomada
de decisão se dará mais fortemente pela sociedade civil, caracterizando uma
descentralização da gestão, no entanto a mesma lei considera como setor
de usuários estatais e autarquias e como setor da sociedade civil organizada
o poder legislativo. Dessa forma, é possível que os comitês desse Estado
tenham uma profunda predominância do poder público, descaracterizando
os fundamentos da descentralização e participação.
A política estadual de recursos hídricos estimulou a instituição também de
cada Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com suas
devidas instituições e arcabouço jurídico. O principal elemento de um Sistema
de gerenciamento de recursos hídricos é a implementação de seu Plano
Estadual de Recursos Hídricos, nesse caso boa parte dos estados brasileiros
já contam com seus respectivos planos, como pode ser visto na figura 4.
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Figura 4 – Situação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos no Brasil

Fonte: ANA (2013)

Podemos agora entender que um Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos é um conjunto de organismos, agências e instalações governamentais
e privadas, cujo objetivo maior e primordial é

PRATICANDO

executar uma política de recursos hídricos,
que possa ser antes de tudo descentralizada e
participativa, através da adoção de um modelo de

Você conhece o Plano Diretor do
seu município? Quais questões
hídricas e ambientais o plano
contempla? O que poderia ser
incluído no plano ainda sobre a
questão ambiental e de recursos
hídricos? O que mudou na vida das
pessoas com o projeto do plano e
suas devidas implementações?
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gerenciamento que contemple o planejamento, o
equilíbrio ambiental e a sustentabilidade. Com
essas novas informações, você poderá ser eficaz
multiplicador em seu município. A próxima aula
é instigante e importante, pois trataremos dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, das Agências
de Águas e da participação dos municípios.
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2

Gestão de recursos hídricos e a participação da sociedade
e dos municípios no arranjo legal e institucional

Nesta aula, trataremos da importância da presença dos Comitês de Bacias
Hidrográficas na construção de uma gestão de recursos hídricos mais democrática
e participativa, bem como do arranjo institucional das Agências de Bacias e
da inserção dos municípios nessa dinâmica da gestão ambiental e de recursos
hídricos.
O nosso sistema de gestão de recursos hídricos não é perfeito, há muitos desafios
a serem enfrentados, mas também podemos comemorar grandes avanços
nessa área através de uma gestão que escolheu como princípio compartilhar as
informações e a governabilidade.

Objetivo
•
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Identificar o papel dos Comitês de Bacias Hidrográficas, das agências de
bacias e dos municípios dentro do poder decisório da gestão de recursos
hídricos no Brasil
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Fonte: www.corbisimages.com/

AULA

TÓPICO 1

A

Comitês de Bacias Hidrográficas –
Transparência e Processo
Participativo
OBJETIVO
•

Conhecer
a
sistemática
de
funcionamento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas no Brasil

gestão dos recursos hídricos no Brasil tem se desenvolvido a partir
da adoção de alguns fundamentos, são eles: a bacia hidrográfica é
a unidade de planejamento; os aspectos quantitativos e qualitativos

são discutidos de forma conjunta; e a existência de uma descentralização das
ações usando a participação da sociedade no processo decisório através dos
Comitês de Bacias Hidrográficas. É essa gestão democrática que permite um
maior controle social dos aspectos de uso racional e preservação da água.
Diversas experiências administrativas têm acontecido para a implementação
da gestão participativa dos recursos hídricos, buscando a descentralização
do processo decisório, com uma maior participação social. A partir das
experiências de descentralização, um novo padrão de governabilidade tem
sido desenhado através da formação de colegiados, em que se materializa a
participação social na gestão dos recursos hídricos.
Neste tópico, trataremos da adoção da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento. Para isso, a primeira conceituação que precisa ser feita é do
que significam Comitês de Bacias Hidrográficas.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados que fazem
parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGERH)
e estão previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de
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8 de janeiro de 1997). Na sua composição, todos os setores da sociedade
com interesse sobre a água na bacia estão representados e têm o poder
de decisão sobre a gestão de água na bacia hidrográfica de sua jurisdição.
Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/1997),
Art. 39, os Comitês de Bacia Hidrográfica devem ter em seus colegiados

representantes da União, dos Estados, dos Municípios, dos usuários das
águas e entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na
bacia.
Segundo orientação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº
9.433/1997), o número de representantes de cada setor, bem como os critérios
para sua indicação, é estabelecido nos regimentos dos comitês, limitada a
representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios à metade do total de membros. Como exemplo, podemos citar
o caso do Ceará que adotou na sua Política Estadual de Recursos Hídricos
(Lei n° 14.844/2010) o total de representação do Poder Público Municipal,
Estadual e Federal de 40%, sendo 20% de Poder Público Municipal e 20% de
Poder Público Estadual/Federal. Os outros 60% é dividido entre Sociedade
Civil e Usuários de Água Bruta, sendo 30% de Usuários de água e 30% de
Sociedade Civil, conforme se pode observar na figura 5.
Figura 5 – Composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Ceará

Fonte: Política Estadual de Recursos Hídricos do Ceará (Lei n° 14.844/2010, Art. 47)

Percebe-se por essa composição que a ideia é que usuários e sociedade
civil, ao deterem 60% do poder decisório em um colegiado de Comitê de
Bacia Hidrográfica, possam obter um compartilhamento mais democrático
da gestão das águas.
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A Política Nacional de recursos hídricos também orienta que nos Comitês de
Bacias Hidrográficas cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser
incluídos representantes da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte
da representação da União e representantes das comunidades indígenas ali
residentes ou com interesses na bacia.
As principais competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas são:
•
•
•

Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia;
Arbitrar conflitos pelo uso da água, em primeira instância
administrativa;
Estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo
uso da água; entre outros.

Esse formato de controle social a partir dos Comitês de Bacias Hidrográficas
permite a implantação de uma gestão mais democrática das águas, planejando,
controlando e preservando seu uso com racionalidade e parcimônia.
Tendo em vista que a água é um tema importante, pois sua distribuição
desigual e seu uso inadequado comprometem a garantia da água, os Comitês
surgem então como um organismo fundamental para reverter esse quadro,
ao permitir que diferentes interesses representados no fórum dos Comitês
de Bacias possam construir soluções coletivas para o uso eficiente da água.
Cada CBH tem seu próprio regimento, no qual são definidas as regras e
procedimentos para realização das assembleias deliberativas, formas de
participação, eleição e competências. No entanto, todos têm as mesmas
atribuições, definidas pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n°
9.433/1997) e podemos separar essas atribuições da seguinte forma:
ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA DELIBERATIVA (DECISÓRIA)
•  Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo uso da água.
•  Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica (metas de racionalização de
uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade; prioridades para outorga de direito
de uso de recursos hídricos; diretrizes e critérios gerais para cobrança; e condições de
operação de reservatórios, visando a garantir os usos múltiplos).
•  Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos.
•  Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
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ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA PROPOSITIVA
•  Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas.
•  Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao Conselho de Recursos Hídricos competente.
•  Escolher a alternativa para enquadramento dos corpos d’água e encaminhá-la aos conselhos de recursos hídricos competentes
•  Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água.
•  Propor aos conselhos de recursos hídricos a criação de áreas de restrição de uso, com
vista à proteção dos recursos hídricos.
•  Propor aos conselhos de recursos hídricos as prioridades para aplicação de recursos
oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor elétrico na bacia.

ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA CONSULTIVA
•

Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos.

•

Articular a atuação das entidades intervenientes.

Existem comitês de rios federais que estão

SAIBA MAIS

vinculados diretamente à Secretaria de Recursos
Hídricos (SRH) do Ministério do Meio Ambiente;
e os comitês de rios estaduais vinculados aos

Através da Agência Nacional de
Águas, os Comitês de Bacias
Hidrográficas mantêm um site
onde é possível obter informações
sobre todos os comitês atualmente
existentes, sejam eles estaduais
ou interestaduais. Acesse: <http://
www.cbh.gov.br>.

órgãos de gestão dos estados.
Segundo o Fórum Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas, que é uma instância colegiada
formada por Comitês legalmente instituídos
no Sistema Nacional e Sistemas Estaduais de
recursos hídricos, atualmente, no Brasil, existem
170 Comitês cadastrados.

Segundo Cardoso (2003), os Comitês de Bacias Hidrográficas desempenham
um papel estratégico na política nacional de recursos hídricos, pois sintetizam
os princípios da lei: são os órgãos que materializam a descentralização da
gestão, contam com a participação da sociedade e têm a bacia hidrográfica
como unidade de gestão. Assim, o êxito de seu funcionamento pode ser
considerado também o êxito da própria política das águas.
O conceito de bacia hidrográfica ganhou um novo status na política de
recursos hídricos, pelo fato de ser considerada unidade de gestão, isto é,
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possuidora de um arcabouço institucional próprio para administração e
deliberação sobre o uso das águas. No entanto, há fragilidades na adoção
da bacia como unidade de gestão.
Uma dessas fragilidades é que a bacia é um redesenho territorial que se
sobrepõe às divisões político-administrativas tradicionais entre municípios,
estados e países e essa configuração já se coloca como um potencial
gerador de conflitos, haja vista que, no Brasil, os municípios são unidades
fortes em termos administrativos e políticos, reforçados pela política de
descentralização impulsionada com a Constituição de 1988. Portanto, de
certa forma, o comitê cria uma instância supramunicipal que muitas vezes
extrapola o limite da bacia, por isso os municípios precisam dialogar dentro
dos Comitês para buscar soluções em conjunto. Ao mesmo tempo em que
isso pode ser um desafio de convergir ideias, é também uma oportunidade
para fortalecer ainda mais esse recorte supramunicipal.
No foco desse desafio, a proposta da Política Nacional de Recursos Hídricos
foi a criação de instâncias colegiadas (comitês e conselhos), em que o poder
de decisão é dividido com três setores por ela definidos: o poder público, os
usuários da água e a sociedade civil, tirando das mãos do estado o monopólio
da gestão de um bem público.
Um exemplo de como funcionam essas instâncias colegiadas é o Ceará, onde
o manejo da água significa negociar a dimensão da escassez. Diversos rios
intermitentes foram perenizados através de sistemas de açudes que implicam
uma complexa engenharia de controle da quantidade de água liberada no rio.
Essa metodologia adotada para negociar a perenização dos rios é chamada
de “alocação negociada de água”, em que os diversos atores sociais através
de colegiados como os Comitês de Bacias Hidrográficas ou em menor escala
através das Comissões Gestoras dos açudes públicos discutem e negociam
a forma mais racional e eficiente possível de satisfazer as necessidades dos
múltiplos usos, obedecendo às prioridades descritas na Política Nacional de
Recursos Hídricos – abastecimento humano e dessedentação animal.
A implementação de uma política negociada dentro de uma estrutura de
governo é um grande desafio porque, provavelmente, sofre influência de
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determinados grupos que podem vir a resistir duramente à criação de espaços
participativos. No entanto, isso é um ônus que a democracia obrigatoriamente
tem que passar. Os espaços participativos tem que ser conquistados e
construídos ao longo do tempo.
Nesse primeiro tópico, vimos a importância dos Comitês de Bacias Hidrográficas
no processo de gestão compartilhada de recursos hídricos que aos poucos
está sendo implementado no Brasil, com todas as suas fragilidades e desafios.
No próximo tópico, identificaremos o arranjo institucional das agências de
bacias dentro do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos.
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TÓPICO 2

A

Agências de Bacias – Diversos
Arranjos Institucionais
OBJETIVO
•

Discutir o papel das agências de
bacias no sistema de gestão de
recursos hídricos

s agências de bacias hidrográficas são unidades executivas
descentralizadas de apoio aos seus respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica, com personalidade jurídica de direito privado e de

intuito não lucrativo. Elas são destinadas a prestar suporte administrativo,
técnico e econômico aos Comitês de Bacias Hidrográficas, representando o
braço executivo dos comitês de bacia. As agências de bacias são instituídas
pelos Estados Brasileiros por meio de Decreto do Poder Executivo, mediante
autorização legislativa. Para águas da União, a agência recebe o nome de
Agência de Água. Para águas dos Estados, o nome atribuído é Agência de
Bacias.
Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/1997), as
Agências de bacia exercerão a função de secretaria-executiva e terão a
mesma área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
A criação das Agências de Água ou também chamadas de Agência de
Bacia é autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou
mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
Conforme a Lei nº 9.433 de 1997, em seu artigo 43, a criação de uma Agência
de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
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I.
II.

prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica;
viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos
recursos hídricos em sua área de atuação.

Compete às Agências de Água, de acordo com o artigo 44 da Lei nº 9.433 de
1997, no âmbito de sua área de atuação:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

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

O que acontece com a gestão de águas enquanto as agências de bacias
não são criadas? A legislação estadual pode permitir que associações ou
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consórcios intermunicipais de bacias hidrográficas ou as associações
regionais de usuários de recursos hídricos, legalmente constituídas, exerçam
a função de agência de bacia, desde que amparadas legalmente por ato do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Dentre os desafios de gestão de uma agência de bacia, está a questão da
dupla dominialidade dos rios, a abrangência regional dos principais conflitos,
o nível de mobilização em torno dos recursos hídricos, entre outros, os quais
tornam o sistema de gestão por bacia hidrográfica extremamente complexa.
Não há como definir um padrão de arranjo institucional de agência de bacia
para todos os Estados Brasileiros, porque não se
sabe até que ponto uma bacia pode ser subdividida
em sub-bacias, para efeito de formação de comitês

SAIBA MAIS

e agências, sem comprometer a sustentabilidade
econômica e financeira do conjunto de bacias
hidrográficas daquele Estado Brasileiro. Portanto, esse
arranjo institucional cabe a cada Estado Brasileiro.
Para exemplificar a pluralidade de arranjo institucional
de Agência de Bacia, veja o caso do Ceará e de
São Paulo. No caso do Ceará, a Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), órgão
de gerenciamento de recursos hídricos, criada em
1993, funciona como Secretaria Executiva de todos
os Comitês de Bacias Hidrográficas do Ceará. Não
há no Ceará uma agência de bacia para cada comitê,
até porque seria inviável economicamente, visto que
a Bacia Hidrográfica Metropolitana, das doze bacias
hidrográficas do Ceará, é aquela responsável por 92%
de toda a arrecadação financeira.

No caso de

São Paulo, existem diversas Agências de Bacias,
como por exemplo, a dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (Agência de Bacia PCJ) que gerencia os
recursos hídricos arrecadados com a cobrança pelo
uso dos recursos hídricos nos rios citados.

Existe também a Associação
Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul (AGEVAP) que foi constituída,
inicialmente, para o exercício das
funções de Secretaria-executiva
do Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(CEIVAP). A partir da edição da
Medida Provisória nº. 165/04,
posteriormente convertida na Lei
nº 10.881/04, a AGEVAP pôde,
por meio do estabelecimento de
Contrato de Gestão com a Agência
Nacional de Águas (ANA), assumir
as funções de uma Agência de
Bacia, que são, essencialmente,
receber os recursos oriundos da
cobrança pelo uso da água bruta
na bacia e investi-los segundo o
plano de investimentos aprovado
pelo Comitê da Bacia (Fonte:
http://agevap.org.br/agevap/
apresentacao.php).
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De forma geral, vimos as competências de uma agência de bacia e os critérios
para sua criação, bem como a realidade do arranjo institucional em vários
estados brasileiros. Não é uma realidade uniforme, depende de todo um
contexto político-administrativo que vai se materializando ao longo do tempo.
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TÓPICO 3

O município e suas
competências para a gestão
ambiental e de recursos
hídricos
OBJETIVO
•

G

Identificar o papel dos municípios
no processo de gestão ambiental e
de recursos hídricos no âmbito local

estão Ambiental, segundo Krieger (2006), é o conjunto de medidas
organizacionais,

responsabilidades

práticas,

procedimentos,

processos e recursos de uma empresa ou administração pública

para execução de sua política ambiental.
Na versão de Matos (2013), Gestão Ambiental segue duas linhas divisórias na
sua atuação junto à sociedade: aquela que é voluntária ou não compulsória, em
que a gestão é feita por uma empresa ou corporação em razão da excelência
administrativa do negócio; e, a outra, da obrigatória ou compulsória, ou seja,
a que está descrita na lei, de responsabilidade do setor público.
Nesse sentido, da gestão ambiental compulsória, é que fazemos o parâmetro
com a gestão de recursos hídricos, pois é baseada na política nacional e
estadual desses recursos que todas as diretrizes da gestão de recursos
hídricos são fundamentadas e exigidas. Além disso, assim como a gestão
de recursos hídricos, a gestão ambiental também tem seus instrumentos de
gestão que servem como ferramental para as ações propostas.
Na Gestão Ambiental Privada, os instrumentos utilizados são:
•

Sistema de Gestão Ambiental significa a adoção de
procedimentos operacionais voltados para a melhor gestão de
negócios com foco em passivos ambientais, isto é, redução de
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•

•

•

•

resíduos, de efluentes ou mesmo na utilização de insumos.
Certificação Ambiental: significa o reconhecimento por
entidade credenciada para esse fim, dizendo que aquela empresa
ou corporação atende as normas regulamentadoras para
implantação e execução de procedimentos respectivos à gestão
ambiental.
Auditoria Ambiental: significa o exame de avaliação periódica
ou ocasional do procedimento de uma empresa em relação ao
meio ambiente.
Pagamento por Serviços Ambientais: mecanismos regulatórios
que remuneram ou recompensam aquele que colabora com a
proteção ao meio ambiente através da manutenção de processos
ecológicos que trazem o equilíbrio ambiental.
Reserva Particular do Patrimônio Natural: é um tipo de
unidade de conservação de uso sustentável, cuja criação é de
natureza voluntária por parte do proprietário do imóvel que ao
desejar a proteção de determinada área em vista de sua riqueza
natural, pode buscar os entes federativos para reconhecimento
dessa unidade, conforme dispõe a Lei Federal n° 9.985/2000.

Não é foco desta aula aprofundar o tema da Gestão Ambiental privada, no
entanto, a conceituação de cada item citado como instrumento da gestão
ambiental é importante para que você possa saber a conceituação básica
desse tema, bem como se for do seu interesse, se engajar na parte da Gestão
ambiental privada.
A Gestão Ambiental Pública tem como característica principal a
obrigatoriedade, amparada pelo interesse público da garantia da manutenção
da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, executando as leis de
proteção do meio ambiente. A obrigatoriedade no caso da gestão pública se
deve ao princípio da legalidade, ou seja, a administração pública está regrada
pelos limites e permissões descritas na lei.
A gestão ambiental pública observa a Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº. 6.938 de 31/08/81) e os Estados, Distrito Federal e Municípios devem
observar o que nela está regulamentado para fazer uma gestão ambiental
eficiente.
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A partir da Constituição Federal de 1988, o município brasileiro teve seu
reconhecimento como natureza de entidade federativa, dotada de autonomia
política, administrava e financeira, regendo-se por lei orgânica elaborada
pela câmara municipal, observando, porém, os limites legais previstos na
Constituição Federal, Estadual e os preceitos contidos no Art. 29 da Carta
Maior.
Portanto, as leis complementares que relacionam as competências da União,
Estados, Distrito Federal e municípios na questão ambiental devem fixar
normas para a cooperação entre os entes federativos. Neste caso, a Lei
Complementar n° 140 de 08 de dezembro de 2011 fixa normas embasadas
na Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Essa lei representa um grande avanço na gestão pública local, pois
estabeleceu as competências do controle ambiental, através do licenciamento
e/ou autorização ambiental. Para que os municípios possam exercer essa
competência, são necessárias duas prerrogativas:
a) Existência do órgão ambiental capacitado para executar as ações
administrativas a ele delegadas;
b) Existência do Conselho do Meio Ambiente.
A legislação ambiental municipal deve estar amparada pela legislação federal
e estadual. A Constituição Federal deixa claro que não é atribuição do
município a competência de legislar sobre meio ambiente. No entanto, é o
município, em primeira instância, que tem a competência administrativa de
promover a proteção do meio ambiente.
Alguns municípios, na tentativa de disciplinar o uso dos recursos hídricos
e do meio ambiente nos seus territórios, criam códigos municipais de meio
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ambiente e políticas de recursos hídricos, estabelecendo normas e diretrizes
para conservação e preservação dos recursos hídricos. Não há problema
nenhum nisso, desde que a legislação implantada seja suplementar ao que
está proposto na legislação federal e estadual.
Em todo o Brasil, dependendo do arranjo político e administrativo de cada
município, existem secretarias municipais que abrangem a pasta do meio
ambiente e de recursos hídricos.
De uma forma geral, cabe a essas secretarias as atribuições de:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
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Planejar, coordenar, desenvolver e executar as políticas municipais
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; de Saneamento
Ambiental; e de Preservação e Conservação da biodiversidade e
das florestas;
Diagnosticar, monitorar, acompanhar, controlar e divulgar a
qualidade e do meio ambiente e promoção do gerenciamento
adequado dos recursos ambientais; e coordenar o sistema de
prevenção e controle de poluição ambiental;
Definir, implantar e administrar os espaços geográficos e seus
componentes a serem especialmente protegidos;
Incentivar a execução de pesquisas e capacitação tecnológica
para a resolução dos problemas ambientais locais e disponibilizar
as informações sobre estas questões:
Garantir que a legislação ambiental seja respeitada,
podendo normatizar, fiscalizar e licenciar as atividades e/ou
empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente
causadores de degradação ambiental, de forma direta ou
indireta, todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e saudável, bem como a justiça social no uso sustentável dos
recursos ambientais, através da promoção do desenvolvimento
sustentável dos recursos ambientais, através da promoção do
desenvolvimento sustentável, de forma integrada com outros
órgãos de governo e da sociedade civil;
Coordenar programas de desenvolvimento sustentável de bacias
hidrográficas; empenhar na proteção das mananciais d’água, e
realizar trabalho de recomposição dos que já estão degradados;
Implantar gradativamente a coleta seletiva de lixo, organizar
cooperativas de reciclagem do lixo e, consequentemente criar
postos de trabalho para aumentar a vida útil do aterro sanitário
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VIII.
IX.
X.
XI.

de Caldas Novas;
Cuidar adequadamente dos parques municipais;
Fortalecer a educação ambiental da população, nas escolas e
através da comunicação social;
Atuar junto aos diversos órgãos nacionais e internacionais,
voltados para a preservação e recuperação do meio ambiente;
Elaborar o Plano Municipal de Recursos Hídricos, em harmonia
com a Secretaria de indústria e Comércio, a Secretaria de
Agricultura e a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento.

Nesse modelo de atribuições, o município tem um papel fundamental
na gestão de recursos hídricos e do meio ambiente que é de coordenar,
normatizar, preservar e fiscalizar o uso dos seus recursos hídricos e do meio
ambiente, em parceria com os órgãos da União e
do seu respectivo Estado Brasileiro.

PRATIQUE

Nessa aula, vimos que os desafios hoje enfrentados
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas são tão
grandes quanto suas potencialidades. O processo
político

próprio

que

vem

sendo

construído,

evidentemente, vem carregado de velhos vícios,
entretanto, sua própria dinâmica traz novos ares.
Não há dúvida de que os comitês já estão contribuindo
para fortalecer o papel dos diversos atores sociais
na discussão e criação de políticas públicas que
contemplem os interesses de uma camada maior da
população. Seria inadmissível que reforçassem as
elites políticas e ampliassem as desigualdades.
No caso das agências de bacias e dos municípios,
os desafios de operacionalização também são muito
expressivos, mas cabe a todos que fazem parte do
sistema de gestão de recursos hídricos estarem
atentos aos rumos que a gestão compartilhada
vem tomando e, ao mesmo tempo, construir uma

1. Identifique três problemas
hídricos do seu município e os
agentes envolvidos no conflito.
Aponte soluções, prazos e
recursos
necessários
que
poderiam ser implementados para
dirimir o problema.
2. Monte o que foi proposto na
atividade 1 como um projeto
contemplando:
I.
Objetivos
(exemplo:
Identificar
três
problemas hídricos do município
de
Maracanaú
e
apontar
soluções com prazo e recursos
necessários); II. Justificativa (o
porquê de montar o projeto); III.
Metodologia (como eu farei –
etapas para conseguir identificar o
problema e apontar soluções); IV.
Cronologia (etapas do projeto com
prazos definidos) e VI. Recursos
financeiros.

gestão cada vez mais integrada, descentralizada e
participativa.

41

REFERÊNCIAS
CARDOSO, Maria Lúcia de Macedo. Desafios e Potencialidades dos Comitês de Bacias Hidrográficas. São Paulo: Ciência e Cultura, volume 55 nº
4. Oct./Dec, Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), 2003.
KRIEGER, Maria das Graças. Glossário de Gestão Ambiental. São Paulo:
Dissal, 2006.
MATOS, Michele Moura. O Código Municipal de Meio Ambiente. Fortaleza:
Expressão Gráfica e Editora, 2013.

42

A S P E C TO S L E G A I S E I N S T I T U C I O N A I S D A G E S TÃ O D E R E C U R S O S H Í D R I C O S

CURRÍCULO
Berthyer Peixoto Lima
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do
Ceará (UFC), atualmente é Gerente de Segurança de Barragens e Infraestrutura Hídrica pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do
Ceará (COGERH). Mestre em Engenharia Agrícola na área de concentração
em Irrigação e Drenagem pela Universidade Federal do Ceará (1994), e doutorando em Manejo de Bacias Hidrográficas no Semiárido pela Universidade
Federal do Ceará (2015). Atuou como pesquisador chefe pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Estado de Pernambuco (IPA) no Centro de Pesquisa
de Irrigação e Drenagem em Belém do São Francisco - PE. Participou como
pesquisador no Programa WAVES – Water Availabilite and Vulnerability of Ecosystems and Society in the Northeast of Brazil (1999 a 2001). Foi Gerente das
Bacias Hidrográficas do Curu e Litoral pela COGERH – Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos (2001 a 2003), Gerente das Bacias Hidrográficas Metropolitanas pela COGERH (2003 a 2014) e Revisor da Revista Econômica do
Nordeste (REN) (2006 até a presente data).
Márcia Soares Caldas
Possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (1997).
Pertence ao quadro de empregados públicos da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos (COGERH) com a função de Analista em Planejamento e
Gestão de Recursos Hídricos desde 2003. Foi nomeada com Coordenadora
do Núcleo de Gestão da Gerência Metropolitana da Cogerh em 2007 e permaneceu no cargo até julho de 2014. Atualmente exerce o cargo de Orientadora de Célula de Articulação de Usuários na Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará.

43

