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Apresentação 

Esta pesquisa aborda, no contexto da discussão da gestão dos recursos hídricos, as 

seguintes questões: 

• A Lei 9.433/97 deslocou o estado, de centro de referência na resolução de 

conflitos, envolvendo os recursos hídricos, para uma condição de mais um ator, 

dentre vários atores. Em que medida este deslocamento afeta a implementação 

da lei acima referida? 

• Em que medida a introdução de técnicas de apoio a tomadas de decisão nas 

decisões nos Comitês de Bacia, poderia contribuir para a gestão dos recursos 

hídricos? 

Para a primeira questão, partiu-se da pressuposição que a Lei 9.433/97 era por demais 

inovadora, mais do que o estado poderia assimilar. Algum tipo de resistência à sua 

implementação deveria, hipoteticamente, ser encontrada, além das resistências por 

desconhecimento da própria lei.  

A segunda questão é uma decorrência da primeira. Conflitos existem quando decisões 

devem ser tomadas sob a interveniência de muitos atores com muitos interesses a serem 

atendidos. A lei que regula a gestão dos recursos hídricos no Brasil é a Lei 9.433 de 8 de 

janeiro de 1997, que definiu a bacia hidrográfica como unidade de gestão e criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dentre os integrantes desse 

sistema está o Comitê de Bacia Hidrográfica, instituição que atua no âmbito da bacia 

hidrográfica e tem como finalidade, de acordo com o artigo 38 da referida lei, dentre 

outros: 

“I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

articular a atuação das entidades intervenientes 

II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 

aos recursos hídricos; (...) 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são os espaços privilegiados onde se deve garantir, 

de acordo com a lei, a participação dos diversos usuários de seus recursos hídricos. 
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Uma das condições fundamentais ao funcionamento dos Comitês de Bacia, é a sua 

independência ao fazer a gestão. É possível que a tradição autoritária na gestão dos 

recursos hídricos, tenha deixado, como conseqüência, uma cultura político 

administrativa, que não se coaduna com os princípios da Lei 9.433/97? Isso significa 

que os recursos oferecidos pela Lei 9.433/97 podem não ser suficientes para 

implementar uma gestão inovadora nas bacias hidrográficas. É possível que os conflitos 

oriundos de uma gestão integrada possam ser melhor enfrentados se forem incorporados 

ao processo de decisão metodologias de apoio à decisão. 

Pode-se aplicar alguma forma de apoio à tomadas de decisão, de modo a garantir um 

processo participativo e democrático. Está claro que não será alguma metodologia de 

apoio a tomadas de decisão que fará o processo mais ou menos democrático, mas sim a 

vontade dos tomadores de decisão em que ele assim seja. 

Essas pressuposições levaram, naturalmente, à busca de alguma situação-problema que 

pudesse ser estudada e pudesse sinalizar as dificuldades que a lei poderia estar tendo em 

ser reconhecida. Buscar uma situação-problema dessa ordem, significa buscar situações 

de conflitos em que as instituições do estado e as instituições criadas pela Lei 9.433 

estivessem presentes. 

E um tipo de conflito que se enquadra dentro das pretensões desta pesquisa são as 

transposições de águas entre bacias hidrográficas. 

Todos os elementos necessários à realização deste trabalho estão presentes nesse tipo de 

conflito: o estado, representado pelo setor público federal e estadual, o setor privado, 

representando os usuários, os Comitês de Bacia, e a opinião pública. Como não há 

legislação específica para as transposições, os conflitos devem, em boa medida, se situar 

em nível de princípios e valores, e deveria ter por base os fundamentos da Lei 9.433/97. 

Em particular, a escolha recaiu sobre a transposição das águas do rio Paraíba do Sul, rio 

sob o domínio da União, para a bacia do rio Guandu, sob o domínio do Estado do Rio 

de Janeiro. A presença fortemente acentuada do estado e a participação de um Comitê 

de Bacia bem organizado, o CEIVAP, forneceram os elementos necessários para que 

fosse iniciada a pesquisa. 
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O acompanhamento sistemático das negociações, participação nas reuniões dos 

Comitês, seminários promovidos pelos atores envolvidos, entrevistas, foram 

fundamentais para a elaboração deste trabalho, cujo objetivo é contribuir com os 

estudos de gestão dos recursos hídricos, dando ênfase aos conflitos relacionados às 

transposições de águas entre bacias hidrográficas. 

Em primeiro lugar foi feito um estudo das várias metodologias disponíveis e suas 

possíveis aplicações, de modo a atingir os objetivos deste trabalho. Em virtude das 

características da aplicação desejada, optou-se pela metodologia da Escolha Estratégica, 

que permite trabalhar com as incertezas, característica importante das tomadas de 

decisão em ambiente político. 

Em seguida foi feito um ensaio teórico/prático, baseando-se numa situação de estudo de 

caso; estudar as propostas de cobrança pelo uso dos recursos hídricos quando de uma 

transposição de bacia, no caso a transposição de parte do Rio Paraíba do Sul para a 

Bacia do Rio Guandu seguindo a metodologia preconizada pela Escolha Estratégica, a 

partir das propostas dos vários atores intervenientes das Bacias, de todos os setores da 

sociedade e fundamentalmente dos Comitês das respectivas bacias. A partir desse 

estudo pode-se fazer uma avaliação de uso de metodologia em situações de gestão de 

recursos hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1997 foi instituída no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da 

Lei Nº 9.433. A aprovação desta lei significa o fim de uma etapa, onde o mais 

importante foi a luta por mudanças conceituais profundas na gestão dos recursos 

hídricos e representa, ao mesmo tempo, a continuidade do mesmo processo, no plano da 

práxis, na sua implementação e execução. 

A discussão sobre o uso dos recursos hídricos é antiga bem como sua regulamentação. 

Em junho 1934 foi aprovada no Brasil o Decreto Nº 24 643 de 1934, o Código de Águas 

que regulamentava esse uso, cujos princípios se coadunavam com os princípios 

jurídicos e os conhecimentos científicos da época. 

Ao estado cabia a tarefa de fazer com que as numerosas regras e leis relativas aos 

recursos hídricos fossem cumpridas e para tanto se criaram numerosas comissões, 

departamentos e tantos órgãos públicos quanto se fizessem necessários para executar a 

função de fiscalizar e fazer cumprir a lei. Não se cogitavam, à época, nem a escassez da 

água e muito menos retirar do estado a responsabilidade administrativa dos recursos 

hídricos. 

Segundo LANNA (1994) este modelo de gestão dos recursos hídricos se coadunava 

com o que ele denominou de modelo burocrático, cujas características principais seriam 

a falta de planejamento estratégico e de negociação social tornando-se centralizador, 

burocrático e autoritário. Este tipo de gestão perdurou até os anos setenta, quando o 

mundo se voltou de modo mais incisivo para a defesa dos recursos naturais. Essa defesa 

incluía, naturalmente, os recursos hídricos e, ao criar a SEMA (Secretaria Especial de 

Meio Ambiente), em 1972, começou a existir uma justaposição de atribuições e de 

competências entre os órgãos administrativos que justificam as críticas ao chamado 

modelo burocrático. A precária integração administrativa entre os vários setores do 

governo, responsáveis pela administração pública dos recursos hídricos, decorreu em 

parte do próprio paradigma centralizador, mas também da falta de um planejamento 

estratégico que pudesse, por meio de um conceito integrador, fazer com que todos os 

órgãos funcionassem de maneira coordenada. 
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A busca de novos conceitos e princípios que pudessem servir de idéia central, de modo 

a transformar ações individuais isoladas em ações conjuntas e ações multidisciplinares 

em ações interdisciplinares foi tema de muitos encontros e conferências internacionais.  

O estudo do meio ambiente há muito havia se caracterizado como interdisciplinar. O 

meio ambiente era um tema privilegiado, que para ser estudado deveria ter a confluência 

de todas as ciências e para onde as intervenções antrópicas também deveriam ter esta 

característica. Portanto, a solução administrativa deveria ser coerente e adequada ao 

objeto. 

A criação de inumeráveis órgãos com atribuições supostamente complementares, não 

poderia satisfazer a demanda de normalizar, fiscalizar, comandar e controlar todas as 

ações poluidoras e de conservação ambientais1. 

Os novos paradigmas que a administração brasileira do meio ambiente deveria 

incorporar há muito já estavam sendo discutidas. Em 1992 foi realizada a Conferência 

de Dublin, com a participação de mais de cem países, onde foram definidos alguns 

princípios que deveriam nortear a gestão dos recursos hídricos, princípios esses que se 

imiscuíam nos paradigmas dos direitos de propriedade, definindo a água como um bem 

natural de domínio público e com valor econômico: 

““Os princípios de Dublin” 

A Conferência de Dublin sobre Água e o Meio Ambiente, realizada em 

janeiro de 1992, produziu quatro princípios de ação: 

Princípio No 1: A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para 

a manutenção da vida, para o desenvolvimento, e para o meio ambiente; 

                                                 

1 Conforme documento IBAMA - Organização Básica, editado pelo Ministério do Interior - MINTER (1989), coube à Diretoria de 
Controle e Fiscalização do IBAMA, através da Divisão de Normalização, elaborar normas e padrões referentes à qualidade das 
águas e da Divisão de Proteção Ambiental, do mesmo Departamento, promover e avaliar a aplicação do gerenciamento 
integrado da qualidade ambiental, especialmente o gerenciamento de bacias hidrográficas. Coube, todavia, ao Departamento 
de Registro e Licenciamento, da mesma Diretoria, através de sua Divisão de Licenciamento executar ou fazer executar o 
cadastro, registro e o licenciamento de atividades que utilizem os recursos da pesca e, ao Departamento de Fiscalização, através 
da Divisão de Fiscalização da Fauna e Flora executar e fazer executar a fiscalização referente ao cumprimento das normas 
sobre preservação da fauna e da flora e transporte de seus espécimes, assim como as decorrentes da legislação florestal e 
pesqueira. Tais normas foram elaboradas, entretanto, pelo Departamento de Pesca e Aquicultura, da Diretoria de Recursos Naturais 
ao qual compete coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas ao desenvolvimento e ordenamento da pesca e 
fomento da aquicultura. As atividades nesse Departamento são compartilhadas por suas duas divisões: Divisão de Ordenamento de 
Atividades Pesqueira e Divisão de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura. In Desenvolvimento Metodológico para Modelo de 
Gerenciamento Ambiental de Bacias Hidrográficas –Estudo de Caso: Bacia do Rio Verde, grifos do autor 
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Princípio No 2: O desenvolvimento e o gerenciamento da água deve ser 

baseado em uma abordagem participativa, envolvendo usuários, 

planejadores e encarregados de elaboração de políticas, em todos os níveis; 

Princípio No 3: As mulheres desempenham um papel essencial na provisão, 

no gerenciamento e na salvaguarda da água; 

Princípio No 4: A água tem um valor econômico em todos os seus usos e 

deve ser reconhecida como um bem econômico”.2. 

Abordar a gestão dos recursos hídricos de forma compartilhada não se cingia apenas ao 

problema administrativo, mas correspondia ao reconhecimento de necessidades 

objetivas na gestão dos recursos hídricos, principalmente no reconhecimento, embora 

que tardio, de que os governos, sozinhos, eram incompetentes para tratar da questão. 

Essa incapacidade seria em parte pela sua amplitude, mas principalmente pela exigência 

de processos descentralizados e democráticos que deveriam ser satisfeitos de modo a 

estabelecer relações de igualdade entre os usuários dos recursos hídricos. Esses 

princípios foram incorporados à Lei 9.433/97 e representam um avanço na relação dos 

usuários, instituições públicas e privadas com os recursos hídricos. Segundo 

CHIOCCIOLI (1998) 

“A abordagem integrada na gestão dos recursos hídricos não é realmente 

nova. Ela já foi recomendada na Conferência das Nações Unidas em Mar 

Del Plata, que levou à declaração dos anos 80 como a década do 

saneamento, com o objetivo de prover água potável e saneamento para 

todos na década de 1990. Isso foi analisado em grande medida durante 

numerosas conferências regionais e internacionais muitas notáveis como em 

Nova Déli em 1990, Delft em 1991, Dublin em Janeiro de 1992 e no Rio em 

Junho de 1992 e muitas mais em maiores e menores iniciativas. O resultado 

deste longo processo está refletido no capítulo 18 da Agenda 21, que 

representa o maior passo em direção à boa qualidade da gestão dos 

recursos hídricos por meio de um desenvolvimento sustentável”. 

                                                 

2 Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará in http://www.srh.ce.gov.br/dublin.htm 
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Apesar da clareza da exposição dos princípios que devem ser a base da gestão das 

águas, a sua implementação é um desafio que ainda está por ser vencido, nos países em 

desenvolvimento. 

Várias barreiras devem ser vencidas para que seja alcançada efetivamente a meta de 

preservar o meio ambiente, os recursos hídricos, dentro de um processo democrático de 

negociação. E este processo de negociação é um dos aspectos mais importantes na 

gestão do meio ambiente e dos recursos hídricos. LANNA (1994) definiu o 

gerenciamento de bacias hidrográficas como sendo: 

“... um processo de negociação social fundamentado em conhecimentos 

científicos e tecnológicos, que visa a compatibilização das demandas e das 

oportunidades de desenvolvimento da sociedade com a capacidade de 

suporte do ambiente”. 

A lei 9.433/97 incorporou em seu texto este conceito ao inserir como fundamento da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos que 

“VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e da comunidade”3 

Para que os novos conceitos de gestão dos recursos hídricos pudessem ter aplicação 

prática, buscou-se o modelo francês de gestão dos recursos hídricos cujas características 

poderiam ser adaptadas ao caso brasileiro. Subseqüentemente haveria a incorporação 

dos novos paradigmas que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, por meio das 

várias conferências da ONU e de outros organismos internacionais. 

Uma das características principais do modelo francês de gestão é justamente a 

descentralização administrativa das bacias hidrográficas, de onde foram aproveitadas as 

instituições do Comitê de Bacia e as Agências de Água, o primeiro como entidade 

colegiada, uma espécie de “parlamento da bacia” e o segundo como órgão de apoio 

técnico e administrativo. E será nos Comitês de Bacia que se encontrarão os 

beneficiários da bacia, juntamente com o poder público, para aprovar os Planos de 

                                                 

3 Lei 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 – Da política Nacional dos Recursos Hídricos 
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Recursos Hídricos da Bacia e “arbitrar em primeira instância administrativa, os 

conflitos relacionados aos recursos hídricos”4 

Portanto, ao longo dos últimos trinta anos, os conceitos de gestão ambiental e gestão 

dos recursos hídricos foram claramente sendo modificados no Brasil. A incorporação, 

aos poucos, nas leis e procedimentos legais, de um modelo de gestão cujas 

características são a necessidade de um planejamento estratégico e a participação dos 

beneficiários dos recursos neste planejamento, foi se tornando uma realidade legal. 

Gradativamente abandona-se o modelo burocrático, cujas características principais são a 

centralização e o autoritarismo. 

Mas, se por um lado, considerar como avanço a participação pública no planejamento e 

nas decisões em relação à gestão dos recursos hídricos, por outro lado deve-se ver nisso, 

na verdade, um grande desafio, já que falta ao país a tradição de participação pública 

nas tomadas de decisões. Em nosso país o paternalismo estatal sempre se fez presente, 

na maioria das vezes como representante, de fato, de interesses de uma minoria 

privilegiada. 

Haverá hoje alguém que defenda a intervenção do estado como único gestor dos 

recursos naturais, como único e legítimo representante da sociedade? Na verdade a Lei 

9.433/97 consegue fazer valer um conceito filosoficamente mais avançado, em termos 

políticos e mais pragmático em termos administrativos, já que permite, pelo menos em 

tese, a gestão dos conflitos de forma democrática e participativa. 

A aprovação da Lei 9.433/97 foi uma clara opção brasileira pelo uso de entidades 

sistêmicas de gestão, ou seja, aquelas que se articulam como um sistema integrado e tem 

como característica o poder de decidir, sobre questões de interesse da bacia, a partir dos 

integrantes da bacia. 

Essas entidades baseiam a sua atuação na possibilidade de participação e decisão social. 

Ao optar por este tipo de gestão dos recursos hídricos, optou-se intrinsecamente pela 

                                                 

4 Lei 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 – Da política Nacional dos Recursos Hídricos – Cap III, art. 38 - II 
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concepção de que estes recursos não podem ser geridos pela lei do mercado de maneira 

direta, linear e simples. 

Se, por um lado, essa opção representa um avanço formidável, no sentido da 

democratização das decisões e de fazer a sociedade civil assumir os encargos de gestão 

ambiental, através de uma participação ativa, por outro lado ela representa também um 

desafio, qual seja, a de garantir aos participantes a necessária equanimidade nos 

momentos de decisão. 

Ao traçar o plano de ação para realização deste trabalho, almejou-se, sobretudo dar uma 

contribuição à implementação da Lei 9.433/81, que instituiu a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos. 

O aprimoramento das leis que regem os recursos hídricos no Brasil, se notabiliza 

principalmente pelo caráter descentralizador e democrático, com amplas possibilidades 

de participação da sociedade civil, em todas as etapas decisórias. No entanto, em que 

pese a lei ser muito boa, há o problema da tradição política brasileira, cujos vícios e 

idiossincrasias podem levar a implementação da lei ao fracasso. 

Mas, pelo menos formalmente, muitos Comitês de Bacia se formam e com eles a 

cidadania se firma como princípio social fundamental. No que se refere aos aspectos 

ecológicos, éticos, sociais e jurídicos houve uma evolução na abordagem da questões 

ambientais, cujos conceitos foram aplicados às questões de uso das águas, de modo a 

atender aos novos paradigmas, reconhecidos em todo o mundo.  

A Lei 9.433/97 estabeleceu os fundamentos, os objetivos e os instrumentos necessários 

à gestão dos recursos hídricos no Brasil. Determina que as instituições gestoras das 

águas se articulem para as tomadas de decisões em relação às transposições entre bacias 

hidrográficas. 

Em que medida, metodologias de apoio à decisão, poderiam contribuir com os trabalhos 

desenvolvidos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, no sentido de cumprir essa 

determinação legal? 

Pretende-se tratar especificamente de uma metodologia que permita aos Comitês de 

Bacia Hidrográfica tomarem decisões que sejam mais complexas, com muitos atores 
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envolvidos e com considerável grau de incerteza. Refere-se a problemas não 

completamente estruturados e cuja dinâmica deve ser acompanhada pelo processo de 

apoio à tomada de decisão. 

No capítulo 2 são feitas observações envolvendo os conflitos ambientais, em seu caráter 

genérico e conflitos em gestão de recursos hídricos, sob a óptica da Lei 9.433/81. Neste 

capítulo associa-se bases da filosofia crítica, com a sustentação desses novos 

paradigmas.  

No capítulo 3 situa-se a gestão dos recursos hídricos dentro da história do Brasil, 

enfatizando os aspectos legais, desde a colônia até a Lei 9.433/97. Neste capítulo é feita 

uma descrição das características dos planos de gestão ambientais e os possíveis 

conflitos decorrentes de suas aplicações, enfatizando a bacia como unidade de gestão. 

Ressaltam-se também as especificidades da Lei 9.433/97 nos instrumentos 

disponibilizados por ela para gestão dos recursos hídricos, em particular dos Comitês de 

Bacia. 

Dentre os instrumentos de gestão disponibilizados pela Lei 9.433/97, merece especial 

atenção a outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, onde faz uma explanação 

sobre os aspectos conceituais que lhes são inerentes, principalmente no que se refere aos 

aspectos técnicos de suas implementações. 

No capítulo 4 serão analisados alguns casos de transposições importantes, ressaltando a 

idéia de que uma transposição de águas representa uma ação extremamente complexa, 

ultrapassando em muito as questões de engenharia, adentrando no terreno da cultura, da 

ética e em todos os simbolismos que a relação do ser humano com a água proporciona.  

No capítulo 5 faz-se um resumo das principais metodologias chamadas “soft”, que 

poderiam se candidatar a ser utilizadas pelos Comitês de Bacias, com a finalidade de 

contribuir para tomadas de decisão no âmbito da bacia. Os critérios de seleção para uma 

metodologia mais eficaz, se basearam no fato de que os elementos norteadores das 

decisões nesses comitês envolvem questões subjetivas, políticas, técnicas e com 

múltiplos interesses e atores. O resumo crítico torna compreensível a escolha de uma 

das metodologias. 
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Finalmente no capítulo 6 é feito o estudo do caso da transposição das águas do rio 

Paraíba do Sul, transposição realizada em 1952 e que deve se adequar à Lei 9.433 de 8 

de janeiro de 1997. Este estudo de caso permite que sejam retiradas as conclusões, 

contidas no capítulo 7. 

A metodologia utilizada para a obtenção das informações necessárias à aplicação do 

método da Escolha Estratégica foi a de participação nas reuniões dos Comitês e 

entrevistas com os tomadores de decisão. A participação nos seminários promovidos por 

instituições representativas, como FIRJAN e acadêmicas, como a FGV, onde os atores 

expunham suas posições foi muito importante porque possibilitou traçar o perfil, os 

objetivos e a estratégia de cada um, facilitando a elaboração das áreas de decisão e das 

áreas de comparação, elemntos primordiais da metodologia da Escolha Estratégica. 
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2. MEIO AMBIENTE: GESTÃO, CONFLITOS E 

DIÁLOGOS 

2.1. A RAZÃO INSTRUMENTAL 

A França, após a sua Revolução, difundiu no mundo a idéia dos valores universais, que 

se consolidaram em sua famosa constituição. A base sobre a qual se assentavam esses 

valores será a idéia de uma Razão Universal. A razão seria a medida do conhecimento, 

do saber, aquilo que dá ao homem o significado de sua existência. A razão, da revolução 

Françasa, ao igualar os indivíduos e quebrar com toda a hierarquia não fundada numa 

necessidade social, criou o Homem (com "h" maiúscula). 

Contra esse homem genérico, universal, os conservadores opunham a idéia de que a 

existência do ser humano não poderia estar balizada por um conceito genérico de 

humanidade. 

Os homens existiam, em sua concretude, dentro de um território, falando uma 

determinada língua e com um passado que lhes determinava as atitudes. Era a cultura e 

a tradição que davam ao homem a sua humanidade. O homem nasce numa sociedade 

definida e esta lhe dá a língua, a cultura, a tradição e uma maneira de ser própria. Na 

verdade, diziam os opositores, o homem, da revolução Françasa, não passa de um 

homem próprio da cultura Françasa, não passa de ...um francês. 

Esse homem sem identidade nacional, sem passado, tendo vontade própria, definindo 

seus passos por isso que chamam de razão, não passa de uma ficção. Contra a idéia de 

razão, portanto, opunha-se a idéia de nação. São as nações que fazem os homens, é a 

cultura que os transforma em seres pensantes, pensamento este articulado com a sua 

própria história, com sua tradição. O homem não pensa por si só, autonomamente, mas 

antes, o faz, articulado com a nação que o produziu: 

“As nações têm uma alma geral e uma verdadeira unidade moral que as 

constituem no que são. Essa unidade é, sobretudo, anunciada pela língua”.5 

                                                 

5 J. de Maistre, Oeuvres Completes, I, Vitte Lyon, 1884, p. 230, citado em FINKIELKRAUT (1988). 
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Essa discussão divide-se entre aqueles que vêem o homem como dirigente de seu 

próprio destino por meio do uso da razão, entidade comum a todo o indivíduo e uma 

outra posição que tenta (re)ligar o destino do homem àquilo ao qual ele não tinha 

acesso: ou a Deus, ou ao Rei, ou à Nação. 

Se a Igreja já não detém o mesmo poder de antes e o Rei foi deposto, à nação cabe o 

destino de alma nacional. A afirmação daquilo que se passou a chamar de identidade 

nacional, constitui-se até hoje numa forma de reação a agressões imperialistas. A reação 

do romantismo alemão ao imperialismo francês, no campo cultural, engendrou a 

formulação da nação versus razão: 

“(...) com o Romantismo alemão tudo se inverte: depositários privilegiados 

do Volksgeist”6, juristas e escritores combatem, em primeiro lugar, as idéias 

de razão universal ou de lei ideal. Sob o nome de cultura não se trata mais, 

para eles, de retroceder ao preconceito e à ignorância, mas de exprimir, em 

sua singularidade irredutível, a alma única do povo, da qual são os 

guardiões.(FINKIELKRAUT, 1988)” 

Pode-se dizer que, de certa maneira, esse conflito que se estabeleceu entre a chamada 

Razão Universal e a afirmação da identidade nacional persiste até os nossos dias. Uma 

das questões cruciais que determina a não resolutividade desse conflito é a identificação 

da razão com a ciência. As conquistas da ciência constituem-se, segundo esse ponto de 

vista, em conquistas da razão. É natural, portanto, que a difusão da ciência no mundo 

carregue consigo esse pressuposto. 

Considerar a Razão como um valor universal não é recente. Segundo FINKIELKRAUT 

(1988) os filósofos das luzes, mestres de verdade e justiça, opunham ao despotismo e 

aos abusos a equidade de uma lei ideal” e, em outro momento, citando Herder7. 

                                                 

6 Volksgeist tem o sentido de “espírito nacional”Segundo Finkilekraut, este conceito aparece pela primeira vez em 1774, no livro de 
Herder “une autre philosophie de l’histoire”(sem mais referências): “Diversas coisas governam os homens: o clima, a religião, as 
máximas do governo, os exemplos das coisas passadas, os hábitos, as maneiras: de onde se forma um espírito geral que delas 
resulta”, Alain Finkielkraut, op. Cit. P. 16. 

7 O autor não cita a fonte, porém como adiante existe uma referência, provavelmente será: Isaiah Berlin, Vico and Herder, 
Chatto&Windus, Londres, 1976, p. 182 
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“(Voltaire) ao julgar a história tendo por medida isso a que chama razão, 

ele comete um pecado de orgulho: confere dimensões de eternidade a uma 

maneira de pensar particular e provisória” . 

A idéia de um conceito de razão, como entidade autônoma, como 

característica essencial ao ser humano tem seus opositores. Mas a crítica 

dos conservadores não se dirigia à incapacidade desta razão de superar os 

obstáculos à emancipação do homem, como o fazem Adorno e Horkheimer, 

já em nosso século. 

Ao contrário, tais críticas, na verdade se dirigiam ao Iluminismo, justamente ao 

potencial crítico proporcionado por uma concepção de razão, cuja finalidade precípua 

era libertar o homem das amarras das religiões e das superstições. Tal concepção, ao 

situar o homem como senhor de seu próprio destino, dessacralizava as instituições que 

dominavam a sociedade, tinha o poder de desvelar contradições e tudo a ela estava 

submetido, inclusive as forças que impediam a emancipação do ser humano. Esse era o 

sentido da razão emancipatória, da razão crítica. 

HORKHEIMER et al. (1985), na década de 40, fazem uma reavaliação da razão crítica, 

que em suas origens se propunha a emancipar o homem. Consideram que, com o 

desenvolvimento capitalista, prevalece a razão instrumental, que tende ao controle do 

indivíduo e à sua massificação. Ao contrário do que se propunha, a razão, dominada 

pela sua vertente instrumental, tende ao controle da natureza, pretende a automatização 

dos processos sociais e tolhe a liberdade humana. 

Dessa maneira, a razão abdica de sua condição fundamental, que é o exercício da crítica 

e se submete aos interesses dos meios de produção, tanto materiais quanto culturais. Ao 

buscar o conhecimento por meio da razão instrumental, esta se sobrepõe à razão 

emancipatória. Um dos capítulos do livro “Dialética do Esclarecimento”, intitulado 

Ulisses ou o Mito e o Esclarecimento, é assim resumido por FREITAG(1990): 

“Na leitura de Adorno (e Horkheimer) a razão iluminista tinha em seu 

começo (na viagem de Ulisses em busca de Ítaca) ambas as dimensões: a 

emancipatória e a instrumental. A sociedade burguesa, herdeira do 

Iluminismo, privilegiou o desdobramento da razão instrumental em 

detrimento da razão emancipatória que ficou reprimida e atrofiada. Ulisses, 
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ao tentar dominar a natureza externa (o canto e a tentação das sereias), teve 

de subjugar sua natureza interna (prendendo-se ao mastro de seu navio). A 

astúcia da razão empregada por Ulisses volta-se contra seu idealizador, 

transformando sua natureza interna: a razão instrumental (evocada para 

dominar a natureza externa) subjuga a razão emancipatória. O feitiço se 

vira contra o feiticeiro. A razão iluminista, que entrou em cena para 

subjugar o mito, transforma-se, por sua vez, em mito”.· 

Contra esse pessimismo em relação às possibilidades emancipatórias da razão, 

HABERMAS (1987) propõe que o paradigma da razão, sobre o qual a crítica é 

construída, seja transformado. 

Reconhecendo a crítica elaborada por esses pensadores ele propõe, no entanto, um outro 

conceito de razão, uma razão que não está submetida apenas às relações entre sujeito e 

objeto, mas entre sujeitos, ao qual ele chamou de razão comunicativa. Contra o 

positivismo que valida o conhecimento a partir da coerência de uma lógica interna à 

própria ciência, ele propõe, segundo ROUANET (1987): 

“Um conceito processual de racionalidade, e não substantivo: serão 

racionais não as proposições que correspondam à verdade objetiva, mas 

aquelas que atendam, ou possam vir a atender, os requisitos racionais de 

argumentação e da contra-argumentação, da prova e da contraprova, 

visando um entendimento mútuo entre os participantes”.· 

Habermas tenta dessa forma salvar o projeto iluminista emancipatório. Com o antigo 

conceito de razão fundado na subjetividade e na autonomia não é mais possível fazer a 

crítica da modernidade, já que cria um impasse: uma razão que critica sua própria 

existência. 

O seu conceito dialógico de razão pretende ser um instrumento capaz de fazer a crítica 

ao mundo sistêmico e assim situar a razão instrumental sob o controle da dimensão do 

mundo vivido. A verdade, nesse caso, não seria objetiva, mas surgiria de um processo 

argumentativo. 

A ciência incorporou integralmente a razão instrumental, sendo inclusive identificada 

com ela. A visão positivista da verdade objetiva, independente de valores e normas 

sociais, na verdade esconde outras dimensões da ciência, fundamentalmente aquelas que 
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se referem aos interesses inerentes à sua própria produção. A pretensa neutralidade 

científica é a expressão máxima dessa introjeção positivista. 

Esse novo conceito de razão, a razão comunicativa, expressa a necessidade de ligar as 

verdades científicas ao processo da vivência, das outras esferas da vida quer não os do 

mundo regido pela razão instrumental. A transposição do ideário positivista da verdade 

objetiva das ciências naturais para as áreas das ciências humanas representou a tentativa 

de sistematizar, controlar e normalizar o mundo do vivido. 

Habermas introduz um novo conceito de razão, diferente da razão kantiana, que seria 

autônoma, subjetiva e auto-suficiente na compreensão do mundo. Para se compreender 

o mundo, segundo Habermas tem-se de interagir com ele por meio da linguagem. A 

verdade deixa de ser algo objetivo e independente a ser descoberto, mas aquilo que 

surge a partir do diálogo, da ação comunicativa. A verdade passa a ser um compromisso 

assumido entre sujeitos. 

Habermas olha a sociedade como que comportando duas esferas: a esfera sistêmica, 

onde predomina a razão instrumental, cuja ação se vê mais na economia, na política, na 

administração, no estado, e uma outra esfera, a do mundo do vivido, onde predomina a 

integração social por meio das ações e experiências compartilhadas, da cultura, da 

história. Segundo FREITAG (1990), para Habermas: 

“Sistema e mundo vivido entram em choque. O mundo vivido, regido pela 

razão comunicativa, está ameaçado em sua sobrevivência pela interferência 

da razão instrumental. Ocorre uma anexação do mundo vivido por parte do 

sistema, desativando as esferas regidas pela razão comunicativa e impondo-

lhes a razão instrumental, tecnocrática”.· 

Nesse sentido fica claro que a uma razão crítica, cuja função precípua é a de denunciar 

todas tentativas de colonizar o mundo do vivido, deverá corresponder uma “ciência 

crítica”, que aceita o conhecimento como uma síntese de contradições, não sujeita 

apenas à sua lógica interna. 

Essas considerações mostram que, a prática da Pesquisa Operacional, a partir de suas 

particularidades e idiossincrasias, demonstra ter um sentido mais amplo do que 

aparenta. Também faz sentido a mudança paradigmática, analisada por ROSENHEAD.  
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(1998): num primeiro momento, é a intervenção da razão instrumental na tentativa de 

resolver conflitos. A abordagem excessivamente matematizada (razão instrumental), 

exige que a realidade estudada esteja muito bem estruturada, com variáveis muito bem 

definidas. Ou seja, a solução de conflitos em um determinado sistema só é possível com 

uma mudança estrutural no próprio sistema. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, na verdade os problemas solucionados eram outros, 

que os da realidade. O mundo do vivido, cheio de ambigüidades e incertezas não 

poderia estar submetido a técnicas instrumentais que ocultavam suas próprias 

contradições. 

Por outro lado não se pretende negar existência à razão instrumental. Muito pelo 

contrário, à razão instrumental coube e cabe o desenvolvimento material dos homens e a 

melhoria do chamado mundo do vivido. Mas caberia a este, dar a direção da razão 

instrumental e não o contrário. 

2.2. PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

O conceito de planejamento ambiental sempre esteve associado à idéia da 

interdisciplinaridade. A incapacidade de tratar as questões ambientais do ponto de vista 

de uma única disciplina ficou evidenciado desde os relatórios da Conferência de 

Estocolmo, em 1972, até o relatório da ONU “Nosso Futuro Comum”, de 1987. 

O conceito de interdisciplinaridade se diferencia do conceito de multidisciplinaridade, 

no que se refere à relação entre as várias disciplinas/investigadores e o objeto em 

estudo. Enquanto a interdisciplinaridade se refere à integração dos vários conteúdos das 

disciplinas, multidisciplinaridadee se refere às suas justaposições. 

JANTSCH (1995) propõe o seguinte esquema para distinção das várias relações dos 

pesquisadores, cada um com sua disciplina e um objeto de estudo. Assim como o 

planejamento ambiental, em geral, exige uma abordagem interdisciplinar, também o 

planejamento específico dos recursos hídricos necessita da interveniência de várias 

áreas de estudo para que possa ser apreendido em toda a dimensão. 
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O resultado final de um documento de planejamento ambiental deve ser aquele que 

traduza as contribuições de cada disciplina, integrando-as, de maneira que sua 

implementação obedeça a essas mesmas características. 

Figura 1 - 0 modelo de Jantsch 

 

Multidisciplinaridade: Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos. Nenhuma cooperação. O objeto sendo 
observado por vários pesquisadores, com um coordenador 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 

Texto 1 

Unidisciplinaridade: O objeto é observado por  uma única disciplina. Sem cooperação ou coordenação 

Disciplina (D) 1 Objeto 

D1 D2 D3 

Objeto Coordenador 

Interdisciplinaridade: Sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos; Cooperação e coordenação. Três textos, 
cada um refletindo parte da realidade da outra disciplina. 

D1 D2 D3 

Objeto 

Texto 1 Texto 2 Texto 3

Fonte: (SILVA, 1999) 

 

2.3. GESTÃO AMBIENTAL 

Ao longo do tempo foram adotadas abordagens distintas para que fossem atingidos os 

objetivos de qualidade ambiental. Cada abordagem reflete o nível de conscientização do 

estado, da opinião pública nacional e internacional, e das experiências administrativas 

vivenciadas no próprio país. Algumas abordagens são resumidas abaixo: 

2.3.1.  “COMANDO E CONTROLE” 

“Comando e controle” passou a ser uma expressão que identifica um certo tipo de 

abordagem em gestão ambiental, caracterizado fundamentalmente pela centralização 
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das ações no governo e o estabelecimento de normas e padrões para a gestão dos 

recursos e controle de poluição. 

Desde o Código de Águas até a Lei 6.938/81 que estabeleceu a Política Nacional de 

Meio Ambiente, no Brasil, o conceito dominante foi de que os recursos ambientais são 

de responsabilidade do estado. Ao governo caberia estabelecer os padrões, fiscalizar o 

cumprimento das normas, aplicar as multas e dirimir os conflitos que surgissem, entre 

usuários, na competição pelos recursos naturais. Essa tarefa gigantesca seria a execução 

das resoluções emanadas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, cuja 

primeira resolução é datada de 1986. 

Gradativamente a gestão do meio ambiente vai se realizando por meio de parcerias com 

as empresas poluidoras, e o estado vai perdedndo sua posição de centro de referência. 

Duas forças contribuem para esse deslocamento do estado, em sua relação com questões 

ambientais: em primeiro lugar a consciência da opinião pública, que passa a ter no meio 

ambiente um valor importante e, por conseguinte, as empresas introduzem um valor de 

mercado ao meio ambiente e, em segundo lugar, o reconhecimento por parte do estado 

da necessidade da descentralização da gestão e de sua incapacidade de atender a todos 

os interesses, público e privados. 

2.3.2. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

Para fazer a gestão ambiental do uso dos recursos naturais, água, solo e ar, pode-se usar 

várias abordagens, dentre elas os chamados instrumentos econômicos, que procuram 

utilizar os princípios das leis do mercado para atingir objetivos ambientais. 

Utilizar as leis do mercado implica dizer que se trata de considerar, nesse mecanismo, 

por um lado fornecedores de bens e serviços ambientais e por outro os compradores, 

mediados pelo preço desses produtos. Num modelo ideal de mercado, com muitos 

compradores e muitos fornecedores, haveria a possibilidade de se atingir o melhor 

preço, o “preço de mercado”, que denotaria uma eficiência econômica e, ao mesmo 

tempo, poderia se obter uma melhor alocação de recursos ambientais disponíveis. 

Quando se considera o meio ambiente como fornecedor de “bens naturais” é possível a 

utilização dos mecanismos de mercado para atingir objetivos ambientais. Para ter 

efetividade nesse mecanismo, esses bens precisam ser valorados. Com efeito, as 
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empresas que se utilizam desses bens, não incluíam em suas contabilidades os custos 

das externalidades produzidas. Ao internalizar os custos das externalidades, as firmas 

vão procurar minimizar suas ações poluidoras, de modo a manter um nível de eficiência 

econômica. Portanto uma premissa básica na introdução dos instrumentos econômicos 

para atingir objetivos ambientais é a valoração dos recursos naturais. 

Dentre as vantagens atribuídas ao mecanismo de mercado, para atingir objetivos 

ambientais, pode-se destacar: 

• É importante na determinação de mudanças tecnológicas dentro das empresas. A 

implementação das chamadas tecnologias limpas, são em grande parte devido a 

sinalizações de preços do uso de recursos naturais, ou como insumo ou como 

destino dos resíduos de produção; 

• Permite flexibilidade das empresas na resposta às demandas públicas de 

melhoria ambiental. Elas vão procurar sempre a solução de menor custo-

benefício; 

• Proporciona respostas rápidas das empresas. Se seus lucros estão sendo afetados 

por ineficiência energética, por exemplo, ou deterioração da imagem, devido a 

más práticas ambientais de produção, ela deve agir rápida e eficientemente para 

resolver o problema; 

• Em locais onde há concorrência entre as firmas, alguns instrumentos 

possibilitam chegar mais rapidamente aos objetivos ambientais, como no caso de 

certificados negociáveis de poluição. 

O conceito de poluidor-pagador está presente em grande medida, nos vários tipos de 

instrumentos econômicos usados na gestão ambiental. Os instrumentos mais conhecidos 

são: 

2.3.2.1. TAXAS 

A aplicação de taxas é uma forma de dar um valor monetário ao uso dos recursos 

ambientais. O uso, nesse caso, compreende tanto a utilização direta do bem como 

insumo ou como depositário de resíduos indesejáveis. Uma firma que provoque a 
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inutilização de um rio, para a atividade de pesca, por exemplo, deve indenizar os 

pescadores que poderiam estar tirando seu sustento daquela atividade. Uma taxa, cujo 

valor fosse proporcional à quantidade de efluentes lançada, poderia incentivar a firma a 

não poluir, desde que esta taxa fosse, em tese, no mínimo, igual ao valor monetário do 

dano causado. Vários objetivos podem ser atingidos por meio desta taxa, dentre os quais 

pode-se destacar:  

• Possibilita a redução ou mesmo a eliminação de algum produto danoso ao meio 

ambiente; 

• Incentiva mudanças tecnológicas na empresa poluidora, visando o abatimento de 

poluição; 

• Obriga a inclusão dos custos ambientais na contabilidade das empresas; 

O pagamento de taxas é uma ação que nos é familiar, pelo menos no que se refere ao 

consumo doméstico da água. No entanto, este instrumento econômico não é de fácil 

aplicação quando se trata de dar um valor aos danos ambientais e daí inferir o valor da 

taxa a ser aplicada. Para não incorrer em injustiça, a taxa a ser apresentada a uma 

empresa deveria ser o mais próxima possível dos danos causados, dos custos das 

externalidades produzidas. Com efeito, dar um valor monetário aos danos ambientais, 

considerando toda a cadeia de poluição e toda a sinergia entre os poluentes e o meio, é 

um desafio ainda a ser vencido. Numa situação idealizada, com um mercado de muitos 

compradores e vendedores, onde prevalece o preço de mercado, pode-se analisar, 

superficialmente, os efeitos econômicos da introdução de uma taxa ideal, conhecida 

como taxa pigouviana, por meio do gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 Taxa ótima para equilíbrio ambiental 

 

           c 
    BMgLP               CMgE 
 
            b             d             e    Taxa 
 
      t 
 
           o                        Q*                    Qπ 
Fonte: Baseado em (PEARCE et al., 1989) 

 

Neste gráfico ilustrativo tem-se, no eixo horizontal a produção de uma firma e no eixo 

vertical os valores monetários correspondentes aos benefícios marginais líquidos 

privados, BMgLP e dos custos marginais das externalidades produzidas, CMgE. 

Observe que, na falta de qualquer regulação, a empresa iria produzir até que o benefício 

marginal se igualasse ao custo marginal, ou seja, ele iria produzir até a quantidade Qπ. 

Se o instrumento econômico da taxa fosse aplicado, a igualdade entre o benefício 

marginal líquido privado e a soma dos custos (marginal e marginal externo) estaria em 

Q*. Portanto a taxa ideal seria aquela que movesse a empresa para a produção onde o 

nível de poluição fosse o melhor, sem que a empresa sofresse outra forma de punição 

A taxa ideal seria, no gráfico, igual a “t”. A função de danos (representada 

simplesmente pela reta CMgE), deveria ser bem conhecida, mas como já foi dito, é 

muito difícil de ser calculada, o que torna este instrumento econômico de difícil 

aplicação. 

Essa dificuldade de aplicação é uma das razões pelas quais o Brasil adota os padrões e 

normas em grande medida, na gestão do meio ambiente. 

2.3.2.2. CERTIFICADOS NEGOCIÁVEIS DE POLUIÇÃO 

Este instrumento econômico é muito criticado por parecer com uma autorização para 

poluir. Quando um regulador, por exemplo o governo, pretende que numa região a 
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poluição tenha um certo nível, distribui certificados que autorizam a poluição até um 

certo valor para cada empresa. A soma total desses certificados corresponde ao objetivo 

que se pretende atingir. Algumas empresas, por meio de incremento em tecnologia, 

podem abater a poluição produzida, de modo que podem colocar no mercado parte dos 

certificados que possuem, aqueles que excedem a poluição produzida. Empresas, cujo 

custo para abater a poluição é maior que o valor dos certificados, preferirá comprá-los e 

assim se manter no mercado. 

2.3.2.3. TÉCNICAS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL 

A valoração de um bem ambiental, por exemplo, a água,  pode ser visto sob duas óticas: 

a) a do valor econômico, onde se deseja saber a disposição do usuário para pagar pelo 

recurso natural, permitindo que a água seja fornecida prioritariamente para aqueles que 

maiores disposições apresentem. Podem ser usadas as seguintes alternativas para a 

valoração: 

 Custo de Oportunidade - O valor da água é igual ao benefício do seu uso na melhor 

alternativa existente sob a ótica econômica, e que não é suprida devido ao esgotamento 

do recurso. Se houver um investimento em um determinado projeto A, o custo deste 

investimento é igual ao benefício ao qual se renunciou, ao deixar de investir num outro 

projeto alternativo B. Esta é uma maneira de se buscar sempre a eficiência econômica. 

 Custo de Mercado - Esse é o caso, já mencionado onde o valor da água seria 

decidido num contexto de mercado, onde usuários mais eficientes poderiam adquirir 

direitos de uso de outros, traduzidos em volume de água. Vários países já fizeram 

experiências nesse tipo de valoração da água. 

 Método de Valoração Contingencial - Faz-se uma curva de demanda baseada na 

disposição a pagar pelo usuário. 

 Método de Custo de Viagem - Valora-se o bem baseado nos custos que os indivíduos 

têm, ao fazer viagens de turismo para lugares com atrativos naturais. 

b) a do custo de oferta da água, onde se busca a viabilidade financeira dos programas de 

investimentos no sistema de oferta. Adota-se seguintes abordagens: 
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 Custo Incremental Médio de Oferta (CIMO) - O valor de cobrança é obtido 

somando-se todos os investimentos necessários à operação e manutenção das obras 

necessárias ao incremento da oferta de água, anualmente, dividido pela soma das vazões 

a serem regularizadas pelas obras. Como os usuários arcam com os custos marginais de 

expansão da oferta de água, esse método induz a uma maior eficiência econômica. 

 Rateio de Investimento - Simplesmente divide-se o valor a ser investido na bacia, nos 

programas de gerenciamento, pelos usuários. 

Este instrumento econômico necessita do governo para estabelecer os objetivos 

ambientais e para garantir que as regras serão cumpridas. 

2.3.3. O VALOR ECONÔMICO DA ÁGUA 

A importância da água pode ser traduzida sob o aspecto econômico, social, estético, 

religioso, ambiental, biológico, dentre outros. Sob qualquer aspecto que se queira 

abordá-la, abre-se um leque de estudos e mistérios para toda vida. Um dos aspectos 

relevantes e importantes é ver a água como elemento importante na economia. Essa 

importância sempre existiu, pois sempre foi utilizada intensivamente nas várias 

atividades econômicas do homem. Mas, com o aumento de sua indisponibilidade, cresce 

sua importância no aspecto econômico, já que se torna um bem cada vez mais escasso, 

necessário e cujo consumo deve ser racionalizado. 

Mas essa característica de escassez não se expressa por meio de um preço de mercado. 

Raramente pessoas pagam pela água utilizada e, ainda hoje, há resistências em se pagar 

por um produto, que até bem pouco tempo, era considerado abundante. O custo da água, 

aceito como um custo a ser ressarcido pela população, em geral, é aquele que se refere 

aos custos de engenharia, bombeamento, canalização, e reservatórios. Isso nas cidades. 

Nas zonas rurais, onde há um grande consumo de água, usada nas irrigações, raramente 

se paga por sua utilização. 

Diferenciar o pagamento pelo uso da água do pagamento pelos custos da entrega da 

água é muito importante e se traduz, em termos econômicos, como uma sinalização de 

seu valor de raridade. As principais vantagens decorrentes dessa cobrança são inibir o 

uso exagerado do recurso e cobrir os custos que vão além das obras de engenharia e 

alcançam a gestão da água. 
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Os custos do planejamento ambiental, envolvendo os recursos hídricos implicam em 

realizar monitoração da quantidade e qualidade da água, conceder as outorgas, fiscalizar 

se os padrões estabelecidos em relação às classes de uso estão sendo obedecidos, 

garantir que os corpos de água estejam sendo mantidos de forma saudável e apropriada 

para utilização racional e sustentável. 

O valor econômico da água não deve ser confundido com o valor da cobrança pelo uso 

da água. O valor da cobrança pelo uso da água se realiza por meio de um modelo 

matemático que expressa de maneira simples as relações que podem ser estabelecidas 

entre os recursos hídricos e um usuário, como a captação, o consumo, a poluição ou 

mesmo a melhora das condições da água. O valor econômico é um valor teórico que 

expressaria o valor da água considerando suas diversas utilizações pelo ser humano, 

inclusive incorporando aspectos subjetivos. A figura abaixo expressa essa relação: 

Figura 2 – Valor Econômico da água 

Valor econômico total

Valor de uso

Valor de 
uso direto 

Valor de função 
ecológica 

Valor de não-uso 

Valor de 
opção futura 

Valor de 
existência 

Resultados de 
mercado 

Colheitas 
Carne/peixe 
Madeira 
Energia 
renovável 
Indústria 

Benefícios 
sem preço 

Recreação 
Paisagem 
Estética 

Descoberta de 
remédios no 
futuro 
Recreação 

Valor de 
herança 

Passar os benefícios 
para futuras 
gerações 

Satisfação de 
saber que o 
recurso existe 

Controle de 
inundações 
Estoque de 
carbono 
Armazenamento 
de água 
Assimilação de 
poluição 
Diversidade 
ecológica

Fonte: (HODGE et al., 1992) 

Para avaliar o valor econômico da água é necessário verificar a forma como ela está 

sendo utilizada e a partir daí inferir o seu valor por meio de alguma forma de valoração 

ambiental, como vimos. Pode-se, por exemplo, avaliar o valor de um lago, pesquisando 

o preço de mercado das terras localizadas próximas e comparando com os preços de 
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terras localizadas longe do lago. Pode-se estimar o valor do lago como sendo a 

diferença entre os dois preços. 

O valor econômico total de um recurso natural, em particular para a água, é a soma de 

cinco valores de usos e valores de não-usos: 

• Valor de uso direto 

• Valor de uso indireto 

• Valor de existência 

• Valor de opção futura 

• Valor de herança 

A partir dessas informações pode-se chegar a conclusão que o preço pago pela água não 

reflete seu valor, tendo em vista a complexidade desses procedimentos de valoração. 

2.4. GESTÃO AMBIENTAL: CONFLITOS E DIÁLOGOS 

A emergência das questões ambientais, como parte de políticas públicas, mostrou que a 

sociologia não estava preparada ou não acreditava que o meio ambiente fosse 

determinante para o desenvolvimento da sociedade. As relações sociais se situavam 

num lócus estável o suficiente para ser apenas um cenário de fundo para os verdadeiros 

conflitos, que se situavam nas relações de trabalho e capital. VICTORINO (2003) 

afirma que 

“Durante quase um século, os sociólogos trabalharam majoritariamente 

pensando que os constrangimentos causados à natureza não seriam 

relevantes para a formação e o desenvolvimento das instituições sociais”. 

Hoje se pode dizer que o meio ambiente deveria ser a premissa sobre a qual as políticas 

públicas seriam criadas. A forma como se organiza a sociedade para solucionar seus 

problemas ambientais reflete o estágio de democracia dessa sociedade, visto que é o 

meio ambiente o elo de ligação entre todos as pessoas e através do qual se percebe, de 

maneira mais nítida as relações de poder. 
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Apesar do homem estar há muito tempo agredindo o meio ambiente e colocando em 

risco de existência as espécies sobre o planeta, inclusive a própria, o conceito de 

conflito ambiental é recente. 

Na verdade, o próprio conceito de meio ambiente é recente. A Lei 6.938/81, que criou a 

Política Nacional do Meio Ambiente o define como “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. A idéia de que existem relações entre elementos do meio 

ambiente acabou por defini-lo. A idéia de um mundo sujeito a um equilíbrio dinâmico e 

frágil, no qual homem está incluído, o remete à uma nova consciência, a de sua própria 

fragilidade. Essa nova condição humana, dada por esta conscientização e sustentada 

pelos avanços da ciência que a evidenciam, teve como conseqüência uma nova idéia de 

sobrevivência, uma sobrevivência impessoal, planetária, que o leva, a todo momento, a 

fazer a denúncia daquilo que o ameaça: o desequilíbrio ambiental. 

O homem, ao transcender sua idéia de sobrevivência pessoal, local, para um conceito 

mais globalizante, vê-se também diante da necessidade de realizar a ação 

transformadora, de trabalhar pela conscientização do outro, para compartilhar sua 

angústia e para lutar por um mundo ambientalmente mais equilibrado. Isso faz com que 

o meio ambiente já surja, conceitualmente e inerentemente, como elemento social 

político e econômico. 

Pode-se observar na Constituição de 1988, que o meio ambiente é considerado bem de 

uso comum cabendo ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo8. Houve 

um reconhecimento, por parte dos legisladores, que a proteção, e conseqüentemente sua 

gestão, devem ser compartilhados pelo estado e pela população. Esta aí implícita a idéia 

de que os conflitos decorrentes dos usos dos recursos ambientais devem ser geridos 

numa parceria estado/comunidade e não mais unicamente pelo estado. Nesse caso pode-

se salientar um reconhecimento por parte do estado de sua incapacidade de ter um total 

comando e controle sobre a gerência do meio ambiente. 

                                                 

8 Constituição da República Federativa do Brasil Capitulo VI do Meio Ambiente, Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade e dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Esses novos conceitos implícitos na Constituição Federal de 1988, em relação ao meio 

ambiente em geral, e explícitos, na Lei 9.433/97, em relação aos recursos hídricos, em 

particular, são o resultado do desenvolvimento conceitual das idéias sobre o meio 

ambiente, de sua gestão, conservação e preservação e das experiências aplicadas ao 

longo dos últimos 40 anos, para essas finalidades. 

Esse desenvolvimento conceitual foi acentuadamente notado na gestão ambiental, 

quando a responsabilidade pelas ações foi se transferindo de um estado autoritário e 

centralizador, com os princípios conhecidos como “comando e controle”, para um outro 

tipo de gestão, onde o compartilhamento de responsabilidades com a sociedade e a 

parceria devem prevalecer. 

A maioria dos conflitos ambientais surge da convergência de dois fatores: a crescente 

escassez dos recursos naturais, frente às demandas do homem e a ocorrência da 

conscientização da necessidade de preservação e conservação ambiental. O consenso 

geral é que o primeiro deva ser controlado e, talvez, contido e o segundo incentivado. 

Essa contradição deveria ser, em tese, apenas aparente, visto que as duas posições 

poderiam se conciliar e convergirem para um desenvolvimento em que o meio ambiente 

se harmonizasse com o desenvolvimento econômico. Mas a contradição existe de fato e 

daí surgem os conflitos e conseqüentemente as leis, normas e as formas alternativas de 

resolução desses conflitos. 

Deve-se salientar que no quesito “conflito ambiental”, muitas questões foram sendo 

adicionadas, e com razão, quando se descobriu que elas tinham legitimidade suficiente 

para pertencer essa categoria de problema. Mas como essa legitimidade é conquistada? 

Quais são os processos sociais que definem o que é ou não uma questão ambiental, ou 

melhor ainda, um conflito ambiental? Se por um lado, a questão ambiental parece ser 

um consenso universal, a prática mostra que as manifestações em prol do meio ambiente 

são restritas, em sua maioria, a grupos sociais mais organizados e com maior 

informação. 

Talvez os conflitos ambientais simplesmente se enquadrem no contexto de uma questão 

pública, com a particularidade de ter, como elemento agregador, um discurso 

universalista. Segundo FUCKS (1998),  
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“as demandas e os argumentos que organizam os conflitos ambientais 

definem o perfil do meio ambiente enquanto problema social”. 

Significa dizer que o discurso ambientalista foi apossado pelo estado e por setores das 

classes média e alta, impedindo a difusão de outras interpretações conceituais do que 

seja meio ambiente. Num trabalho em que analisa vários conflitos, BREDARIOL et al. 

(2003), especifica os atores envolvendo um dos conflitos, aquele que se deu, segundo o 

citado autor “sobre os impactos ambientais das obras previstas para a sub-bacia do rio 

Piraquê, dentro do Programa de Macrodrenagem, do trecho carioca da Bacia 

Contribuinte da Baía de Sepetiba(...)” Os atores listados são: 

Grupo pró – Prefeito, Ex-Prefeito, Políticos locais, SMO, SMAC, CEF, Empreiteiros, 

Consultores, Fiscais de Obra, Associações de Moradores; 

Contestadores – Ministério Público, Ambientalistas do Estado, Ambientalistas Locais, 

Cooperativas de Pescadores, Pesquisadores, Universitários, Técnicos de Governo; 

Reguladores – FEEMA, IBAMA, IEF, SMAC, Tribunal, DPC, ISPHAN 

Mídia – O Globo, O Dia, RJ-TV e outros 

Dentro do jogo de tomada de decisão, cada ator convive com seu próprio dilema, seja o 

de ganhar dinheiro, caso dos empreiteiros, ou de prestígio político, para os 

ambientalistas, mas todos querem que a “opinião pública” creia que ele defende o meio 

ambiente, esse “meio ambiente”, que se localiza no imaginário de cada um e cujo 

discurso legitimador é elaborado e aceito pelos próprios atores. 

O exemplo citado acima reflete a nova tendência nos processos de decisão, quando se 

trata de questões ambientais: a participação da sociedade, trazendo uma perspectiva 

democrática na gestão do meio ambiente e um novo direcionamento nas relações 

jurídicas entre os conflitos ambientais e seus atores. 

Nesse contexto, o conceito de direito difuso se sobressai, como uma forma de atender 

não ao indivíduo, mas a um número grande de pessoas, anônimas, que abdicam do 

privilégio pessoal em prol do coletivo como pode ser observado em (MOREIRA, 2004) 
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Os direitos difusos, chamados também de direitos de terceira geração 

incorporam um conteúdo de universalidade não como projeção, mas como 

compactuação, comunhão, como direitos de solidariedade, vinculados ao 

desenvolvimento, à paz internacional, ao meio ambiente saudável, à 

comunicação, nascendo a partir da reinvidicação de uma nova realidade.  

Esses novos conceitos jurídicos incorporam novos procedimentos em que a participação 

da sociedade passa a ser importante na resolução de conflitos. Veja-se, por exemplo, o 

caso da Comarca de São Carlos, expresso na tabela abaixo (DE MIO, 2004), onde são 

listados vários tipos de conflitos ambientais, destacando-se a forma como a promotoria 

busca a resolução dos conflitos, por meio do chamado Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC). 

Tabela 1 – Dados da Resolução de Conflitos Ambientais em 2003 

Quantificação Tipologia dos Conflitos 
Ambientais 

PA Aud/cia Vistoria TAC ACP Neg/ção

Supressão vegetação, reserva legal, 
reposição 

32 35 3 4 1 27 

Danos ambientais em APP 13 15 - 4 - 9 
Queimada em área urbana 41 41 - 36 - 5 
Poluição industrial 3 4 - - - 3 
Poluição sonora – Perturbação do 
sossego 

4 8 1 - - 4 

Pesca em período e Piracema 2 2 - 2 - - 
Esgoto sanitário 2 1 - - - 2 
Impacto ambiental trevo rodoviário 1 1 1 - - 1 
TOTAL 1 - - - - 1 
% 99 107 35 46 1 52 
       
Fonte – Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de São Carlos – SP, 2004 

A coluna PA representa os Procedimentos Administrativos, a coluna Aud/cia, o número 

de audiências realizadas, a coluna Vistoria indica o número de vistorias feitas pela 

promotoria, indo em cada local da denúncia, a sigla ACP indica o número de ações civis 

publicas iniciadas e a coluna Neg/ção representa o total de ações que aguardam 

informações. A linha (%), indica a porcentagem de Procedimentos Administrativos que 

resultaram em TAC, ACP ou continuam em negociação. 
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A tabela demonstra o sucesso nas negociações que resultaram em Termo de 

Ajustamento de Conduta. Pode-se observar a variedade dos chamados conflitos 

ambientais, que vão desde a preocupação puramente ecológica, com danos imediatos ao 

meio ambiente , aqueles que se vinculam às condições de vida da população a médio e 

longo prazo, e aqueles que afetam a saúde do homem de maneira imediata, como 

esgotamento sanitário, poluição sonora e poluição industrial. 

Vê-se assim, que o direito ambiental apresenta características novas, reivindicando para 

si peculiaridades que, mesmo apoiadas no direito clássico, se situa num contexto em que 

as decisões não estão circunscritas apenas à área jurídica mas exigem a participação de 

múltiplas disciplinas. 

2.5. CONFLITOS E RECURSOS HÍDRICOS 

A possibilidade do uso múltiplo da água sempre foi um princípio defendido na maioria 

dos encontros e congressos sobre a gestão dos recursos hídricos. E a lei 9.433/97, em 

seus fundamentas contempla esse princípio vinculando a gestão dos recursos hídricos 

com o uso múltiplo das águas. As NAÇÕES UNIDAS (1976) apresentam três classes de 

uso da água: 

• Infra-estrutura social, quando se refere aos usos gerais disponíveis para a 

sociedade; 

• Agricultura, florestamento e aquacultura, quando se refere aos usos da água 

como bem de consumo intermediário; 

• Indústria, quando se refere aos usos em atividades de processamento industrial e 

energético. 

Essas utilizações podem ser consuntivas (C), quando a água utilizada não é devolvida ao 

corpo hídrico original, não-consuntiva (NC), quando parte ou toda água é devolvida ao 

corpo hídrico ou local (L), quando o uso da água não interfere em sua disponibilidade 

posterior. Essas definições podem ser resumidas na Tabela 2 
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Tabela 2 – Principais categorias de uso da água (Adaptado de (NAÇÕES UNIDAS, 1976)) 

Infra estrutura Agricultura e 
aquicultura 

Indústria Em todas as clases 
de uso 

Conservação e 
preservação 

Dessedentação 
(C) 

Agricultura 
(C) 

Arrefecimento (C) Transporte, 
diluição e 
depuração de 
efluentes (NC) 

Consideração de 
valores de opção, xde 
existência ou intrínseco 
(N,C,L) 

Navegação (NC) Piscicultura 
(NC) 

Mineração (NC)   

Usos domésticos 
(C) 

Pecuária (C) Hidreletricidade 
(NC) 

  

Recreação (NC) Uso de 
estuários 
(N,C,L) 

Processamento 
industrial (C) 

  

Usos públicos 
(C) 

Irrigação (C) Termoeletricidade 
(C) 

  

Amenidades 
ambientais (NC) 

Preservação 
de banhados 

Transporte 
hidráulico (C) 

  

Fonte: LANNA, 1983) 

CUNHA (1998) apresenta o conceito de segurança ambiental como sendo aquela 

situação em que o estoque de recursos oferecidos pela natureza está em risco, 

comprometendo a saúde, a alimentação, a água e a segurança tanto de indivíduos como 

de animais. Em relação especificamente aos recursos hídricos, a ameaça desse estoque 

pode estar relacionada a eventos naturais, mas, em geral, é devida à competição pelo seu 

uso. Vários tipos de conflitos podem ocorrer em relação ao uso da água (LANNA, 

1983): 

• Conflitos de destinação de uso, quando o uso da água é feito fora das 

determinações legais, como o uso de águas de aqüíferos ou de reservas 

ecológicas para irrigação; 

• Conflitos de disponibilidade qualitativa, quando a água fica indisponível devido 

à poluição; 

• Conflitos de disponibilidade quantitativa, quando o uso da água por parte de um 

usuário impede que outros a utilizem como a competição entre irrigantes e 

abastecimento urbano, barragens para usinas hidrelétricas e navegação; 

A esses CUNHA (1998) acrescenta a  

• Variabilidade das disponibilidades de água e incerteza relativamente à sua 

ocorrência. 
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No âmbito da bacia esses conflitos devem ser enfrentados por meio da gestão integrada 

dos recursos hídricos. Gestão integrada significa a distribuição harmônica da água entre 

os vários usuários de modo a garantir sua utilização por todos, administrando o balanço 

entre a oferta e a demanda desses recursos. 

O Brasil é um país de dimensões continentais. Possui uma área de mais de 8 milhões e 

quinhentos mil km2  e é reconhecido pelo seu grande potencial hídrico. Em termos 

hidrológicos, possui uma bacia total que representa 12% das reservas de água doce do 

mundo. 

Com tantos recursos hídricos poder-se-ia supor que os conflitos relacionados ao uso da 

água estivessem minimizados. No entanto não é isso que acontece. Os recursos existem, 

mas não estão distribuídos de maneira homogênea em todo o território. Isso acarreta 

uma abundância de água em algumas regiões e uma escassez desses recursos em outra. 

A Tabela 3 mostra as diferenças entre as várias regiões do país.  

Tabela 3 -  Distribuição das águas no Brasil, por bacia hidrográfica 

Bacia 
Hidrográfica 

Área 
 

População Densidade Vazão Disponibilidade 
Hídrica 

Disponibilidade 
Per Capita 

 103 
km2 

% Ano Base 
1996 

% Hab/Km2 m3/s Km3/ano m3/ano/hab. 

Amazonas1 3900 45,8 6.687.893 4,3 1,7 133.380 4.206,27 628.938,24 
Tocantins 757 8,9 3.503.365 2,2 4,6 11.800 372,12 106.219,25 
Atlântico 
Norte 

76 0,9 406.324 0,3 5,3 3.660 115,42 284.063,36 

Atlântico 
Nordeste 

953 11,2 30.846.744 19,6 32,4 5.390 169,98 5.510,44 

São 
Francisco 

634 7,4 11.734.966 7,5 18,5 2.850 89,88 7.658,96 

Atlântico 
Leste 1 

242 2,8 11.681.868 7,4 48,3 680 21,44 1.835,71 

Atlântico 
Leste 2 

303 3,6 24.198.545 15,4 79,9 3.670 115,74 4.782,81 

Paraguai 368 4,3 1.820.569 1,2 4,9 1.290 40,68 22.345,45 
Paraná 877 10,3 49.924.540 31,8 56,9 11.000 346,90 6.948,41 
Uruguai 178 2,1 3.837.972 2,4 21,6 4.150 130,87 34.099,88 
Atlântico 
Sudeste 

224 2,6 12.427.377 7,9 55,5 4.300 135,60 10.911,78 

Brasil 8.512 100,0 157.070.163 100,0 18,5 182.170,00 5.744,91 36.575,46 
Fonte: Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas – ANEEL 1 Dados referentes 
à área situada em território brasileiro 

No norte do país, onde estão 68% da água brasileira, situam se as bacias do rio 

Amazonas e do Rio Tocantins, e a densidade populacional é baixa, já que nesta região 

vivem apenas 7% da população do país. 
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De maneira inversa, regiões mais habitadas, como a Região Sudeste e a Região 

Nordeste, que concentram 43% e 29% da população, respectivamente, contam com 

somente 7% (SE) e 3% (NE) dos recursos hídricos do país. Soma-se a essa disparidade, 

de caráter quantitativo, o fato de que nas regiões Sudeste e Sul, mais densamente 

povoadas, a porcentagem da população urbana é bem maior, fazendo com que haja uma 

escassez quanti-qualitativa que segundo TUCCI (2001) ”(...) significa a deterioração 

dos mananciais e a redução da cobertura de água segura para a população (...)”.Os usos 

preponderantes da água no Brasil pode ser visto no gráfico abaixo. 

Gráfico 2 – Uso da água no Brasil 
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Fonte: SRHMMA - 2000 

Onde o crescimento urbano é maior, há um maior risco de escassez qualitativa, tendo 

em vista o crescimento desordenado dos centros urbanos, na maioria das vezes sem 

preocupações ambientais. Já no nordeste do Brasil, devido às características naturais, a 

escassez quantitativa tende a se agravar.  

Nas regiões onde existe o uso mais intensivo da água, tanto para o uso agrícola e 

doméstico quanto para a produção de energia, o potencial de conflito no uso desse 

recurso é maior, tendo em vista a competição pelo uso. Portanto, as questões 

envolvendo a escassez dos recursos hídricos, tanto em seus aspectos quantitativos e 

qualitativos está longe de ter uma solução adequada no Brasil, em curto prazo, apesar de 

possuir 12% de toda água doce do planeta. 
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2.5.1. LIGHT E A REPRESA BILLINGS 

Pode-se dizer que foi na década de vinte que se deu o grande e emblemático conflito, 

entre o setor de abastecimento e o setor elétrico, que colocou os recursos hídricos 

definitivamente nas mãos deste último, ao longo de praticamente todo século passado. 

No começo do século, a demanda por energia elétrica na cidade de São Paulo 

aumentava consistentemente. Em 1900 havia 165 estabelecimentos industriais, em 1920 

esse número já era de 4.415, o que bem mostra a pressão sobre as autoridades no sentido 

de atender às necessidades de energia. 

Ao final do século XIX, a eletricidade participava com apenas 4,29% do total da energia 

em São Paulo, sendo que o vapor era utilizado em 73,23% das atividades. Em 1920, a 

energias elétrica já participava com 47,2%, um crescimento espetacular. 

Em 1899 a empresa canadense The São Paulo Tramway Light and Power Co. ( Light & 

Power) ganhou a concessão para explorar os serviços de transporte urbano, 

fundamentado em bondes elétricos, telefonia e energia produzida por sistema gerador 

termelétrico na cidade de São Paulo. 

Aproveitando-se de estudos feitos pela Comissão Geográfica e Geológica com vistas a 

verificar o potencial hidrelétrico, a Light & Power constrói a primeira usina hidrelétrica 

em 1901, a Usina de Parnaíba, hoje Edgard de Sousa. 

Para viabilizar essas atividades, a Light & Power recebeu, em 1908, concessão para 

formar a represa de Guarapiranga, cujas águas eram lançadas no rio Pinheiros e daí para 

o Tietê, regularizando sua vazão e garantindo uma maior estabilidade na geração de 

energia elétrica. Com a crescente demanda, foi criado o projeto Serra9, cujo objetivo 

inicial era atender às necessidades de água e geração de energia elétrica. Segundo a 

descrição de VICTORINO (2003): 

“...(o projeto) seria originalmente (até 1927) um complexo conjunto de 

obras de engenharia hidráulica, composto por 14 reservatórios espalhados 

pela região próxima da Capital, em diferentes altitudes, conectados por 12 

                                                 

9 Hoje conhecido como Sistema Tietê-Pinheiros-Billings-Usina Henry Borden 
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túneis e 2 canais, formando um sistema único que encaminharia as águas 

para o reservatório do rio Grande (atual Billings); em seguida, as águas 

seriam desviadas para o reservatório do rio das Pedras desaguando em 

tubulações que alimentariam a usina de Cubatão (Henry Borden,) situado 

no nível do mar”. 

Em 1927, para prejudicar um concorrente, que pretendia construir uma usina 

hidrelétrica em Itu, a jusante, a Light & Power solicitou e conseguiu uma concessão 

para ampliar a represa do rio Grande (hoje Billings) de 0,3 Km3 para 1,2 Km3 com as 

águas do Tietê inviabilizando o projeto concorrente e alterando radicalmente o projeto 

inicial, que seria prejudicado em seu compromisso de cessão de águas limpas para o 

abastecimento e saneamento da cidade de São Paulo. Estes últimos não conseguiram 

força política suficiente para reverter a decisão, em parte devida provavelmente à 

pressão social por mais energia elétrica. 

A necessidade de estabelecer regras claras em relação à utilização dos recursos hídricos 

resultou no Código de Águas, de 1937, cujo conteúdo está voltado eminentemente para 

sacramentar a gestão das águas pelo setor elétrico. 

Conflitos decorrentes das demandas de água para abastecimento e produção de energia 

sempre existiram. Até a década de oitenta, com a promulgação da Constituição Federal, 

era o setor elétrico que praticamente fazia a gestão dos recursos hídricos, cujas obras de 

represamento de água, além da produção de energia, regularizava a vazão dos rios. A 

partir da Lei 9.433/97 a gestão dos recursos hídricos passou a ser uma parceria do 

estado com a sociedade. 

 36



3. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

Para que possamos comparar o desenvolvimento conceitual da gestão das águas no 

Brasil e a participação do estado nessa gestão, faremos um breve histórico. 

3.1. HISTÓRICO DA GESTÃO DAS ÁGUAS 

A administração do Brasil até a promulgação da Constituição do Império, em 1824, se 

baseava, em normas e leis, oriundas de Portugal, principalmente nas chamadas 

Ordenações do Reino. As primeiras foram as chamadas Ordenações Afonsinas de 1446 

e as últimas as Ordenações Filipinas que vigoraram em Portugal até 1868 e no Brasil até 

1916, sendo revogadas somente com a promulgação do Código Civil em 1917. 

É preciso considerar que os governadores e outras autoridades vindas de Portugal 

acabaram por elaborar, de maneira avulsa às Ordenações, novos códigos e regras de 

maneira que a colonização e a exploração das riquezas se fizesse de maneira mais 

eficiente. 

De acordo com as Ordenações, todo rio perene e navegável pertencia ao direito real e 

sua utilização dependia de autorização real. Num país como o Brasil, essa norma era 

impossível de ser implementada devido à grande riqueza hídrica e com o uso desses 

recursos incorporado ao cotidiano da sociedade. Em 1804 essa situação foi reconhecida 

por meio de um Alvará, onde foi estabelecido como livre a derivação das águas dos rios 

para uso em irrigações e pela indústria. 

A partir de então emergem, como uma espécie de norma consuetudinária, dois 

problemas em relação à utilização dos recursos hídricos: o seu uso como recurso 

ilimitado, compreensível em virtude da abundância e a ao mesmo tempo a falta de 

normas para regularizar e controlar as derivações das águas dos rios. Questões 

referentes às derivações só surgem quando se estabelece, a idéia de dominialidade sobre 

os recursos hídricos. Assim como os rios eram de direito régio, nas Ordenações 

portuguesas, também os Estados, a União e os Municípios passaram a deter seu domínio 

sobre os recursos hídricos. 

A Constituição do Império de 25/03/1824 abordou o tema dos recursos hídricos em seu 

texto apenas no que se referia à questão da propriedade do solo e subsolo e 
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conseqüentemente da água porventura existente nas propriedades. Havia o direito de 

propriedade sobre as águas em toda sua plenitude (POMPEO, 2001), direito este que só 

foi retirado com a constituição de 1988.  

A idéia de dominialidade, como elemento importante na definição de políticas 

envolvendo os recursos hídricos só surgiu em 1834, quando o Ato Adicional 16 de 

12/08/1834 estabeleceu a competência das Assembléias Legislativas das províncias para 

legislar sobre a navegação dentro de seu território (ANTUNES, 2002). 

Mais tarde o Código Civil, de 01/01/1916 definiu a competência da União para legislar 

sobre a navegação em rios que cruzassem mais de um estado ou se estendessem a 

territórios estrangeiros (GRANZIERA, 1993) 

Na Constituição de 16/07/1934, ficam claramente estabelecidas as dominialidades dos 

recursos hídricos em relação à União e aos Estados, mantendo, como se vê no art. 21, 

inciso II, a água ainda com bem privativo. 

Art 20 - São do domínio da União:  

I – (...);  

II - os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro;  

III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiriças.  

Art 21 - São do domínio dos Estados:  

I – (...);  

II - as margens dos rios e lagos navegáveis, destinadas ao uso público, se 

por algum título não forem do domínio federal, municipal ou particular. 

(BRASIL, 1934) 

Curiosamente esta constituição não estabelece os critérios para a dominialidade 

municipal dos recursos hídricos. Esta constituição também garantiu à União legislar 

sobre águas e energia elétrica, elementos fundamentais para o projeto de governo que se 

iniciava. 
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Art 5º - Compete privativamente à União: 

(...)XIX - legislar sobre: 

j) bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, 

águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração; 

(BRASIL, 1934). 

Vislumbrando o grande potencial econômico advindo dos recursos hídricos, para fins de 

geração de energia elétrica, esta constituição determina que: 

Art 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 

d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial.  

Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem 

como das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, 

depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei. (BRASIL, 

1934) 

O Código de Águas, de 10/07/1934, define uma política de utilização dos recursos 

hídricos. Até então, as várias legislações sobre as águas se restringiam a determinar as 

dominialidades e competências, mas não explicitavam os instrumentos legais capazes de 

facilitar e dar critérios que pudessem dirimir os emergentes conflitos que se 

avizinhavam, principalmente quanto à utilização dos recursos hídricos na produção de 

energia elétrica.  

O Código de águas de 1934 estabelece os conceitos básicos de gestão dos recursos 

hídricos, quando se refere às responsabilidades dos poderes públicos em relação às 

águas públicas: as derivações e ações de privados sobre as águas públicas devem ficar 

estritamente sob o controle do estado, por meio de outorgas de concessões, como se 

pode ver nos artigos abaixo: 

Art, 43 - As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da 

agricultura , da indústria e da higiene, sem a existência de concessão 

administrativa, no caso de utilidade pública e, não se verificando esta, de 

autorização administrativa, que será dispensada, todavia na hipótese de 

derivações insignificantes 
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Art. 150 - As concessões serão outorgadas pelo decreto do Presidente da 

República, referendado pelo Ministro da Agricultura. 

Art. 153 - O concessionário, obriga-se: 

a) a depositar, nos cofres públicos, ao assinar o termo de concessão, em 

moeda corrente do País, ou em apólices da dívida pública federal, como 

garantia do impedimento das obrigações assumidas, a quantia de vinte mil 

réis, por quilowatt de potência concedida, sempre que esta potência não 

exceder a 2.000 KW. Para potência superior a 2.000 KW a caução será de 

quarenta contos de réis em todos os casos;10 

O Código de Águas estabelece quem deve pagar os custos que envolvem a gestão dos 

recursos hídricos, para aquelas atividades que são atribuições das hoje chamadas 

Agências de Água: 

Art. 160 - O concessionário, obriga-se, na forma estabelecida em lei, e a 

título de utilização, fiscalização, assistência técnica e estatística a pagar 

uma quantia ;11 

O Código de Águas estabelece também o conceito de crime ambiental, relacionado às 

águas, definindo que multas deverão ser impostas aos infratores, conforme o artigo 110 

Art. 110 - Os trabalhos para a salubridade das águas serão executados às 

custas dos infratores, que, além, da responsabilidade criminal, se houver, 

responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes 

forem impostas nos regulamentos administrativos. 

O moderno princípio poluidor-pagador também está presente no Código de Águas de 

1934, ou seja, admite que a indústria possa produzir externalidades negativas, mas que 

estas devem ser internalizadas pelos poluidores, para usar um jargão da economia 

ambiental: 

                                                 

10 Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, Código de Águas 

11 Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, Código de Águas 
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Art. 111 - Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o 

exigirem, e mediante expressa autorização administrativa, as águas poderão 

ser inquinadas, mas os agricultores ou industriais deverão providenciar 

para que elas se purifiquem, por qualquer processo, ou sigam o seu esgoto 

natural; 

Art. 112 - Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os 

Estados, os Municípios, as corporações ou os particulares que pelo favor 

concedido no caso do artigo antecedente, forem lesados. 

O moderno conceito de poluidor-pagador está presente apenas em tese, em sua forma 

legal, visto que uma leitura mais atenta pode sugerir a interpretação de que o legislador 

estava mais preocupado com as compensações que deveriam ser feitas a terceiros. A 

preocupação, portanto, antes de ser com o meio ambiente, era na verdade em legitimar o 

Código de Águas ante o Código Civil. 

Apesar de hoje serem reconhecidas como precursoras de importantes conceitos na 

gestão dos recursos hídricos, esse aspecto do Código não foi reconhecido assim, na 

época. As leis que se referiam a esses aspectos ambientais não foram regulamentadas e 

só retornaram à preocupação da legislação com a lei que estabeleceu a Política Nacional 

do Meio Ambiente, a Lei 6.938/81, quando em seu artigo 4º., inciso VII reza 

“Art. 4° - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(...) 

VII - a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”  

A cobrança pelo uso das águas públicas, o hoje chamado princípio usuário-pagador, 

estava também presente no Código, pelo menos em tese. 

Art. 36 - É permitido a todos usar de quaisquer águas públicas 

conformando-se com os regulamentos administrativos. 

(...) 
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§ 2º  -      O uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme 

as leis e regulamentos da circunscrição administrativa a que pertencerem. 

Apesar do Código de Águas conter, de forma tímida, muitos elementos que hoje são 

fundamentais na gestão das águas, não houve por parte dos legisladores que vieram a 

seguir, uma real preocupação em aplicar estes aspectos do Código, visto que não houve 

regulamentação dessas leis.  

“Embora previstas medidas de conservação, proteção e recuperação das 

águas estas não foram implementadas, ao contrário das destinadas à 

exploração energética”.(HENKES, 2003) 

Isto é compreensível tendo-se em vista que o Código de Águas buscava basicamente 

regulamentar o uso dos recursos hídricos com a finalidade precípua de produção de 

energia elétrica. 

Pode-se ver, ao longo de sua leitura, o cuidado que o legislador teve em abarcar todas as 

possibilidades de conflitos que poderiam surgir, quando da competição pelo uso dos, à 

época, abundantes, recursos hídricos. Especial atenção é dada às questões que se 

referem às concessões de outorgas para derivações e outro temas de interesse da 

produção de energia elétrica. 

O Código de Águas mantinha a dominialidade das águas também na esfera do 

município 

Art. 29 - As águas públicas de uso comum, bem como o seu álveo, 

pertencem: 

(...) 

III - Aos Municípios: 

quando exclusivamente situados em seus territórios e sejam navegáveis ou 

flutuáveis ou façam outros navegáveis e flutuáveis, respeitadas as restrições 

que possam ser impostas pela legislação dos Estados.12 

                                                 

12 Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, Código de Águas 
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No mesmo artigo o Código garante à União o controle do uso desses recursos, quando 

são aproveitados para a produção de energia e finalidades industriais. 

§ 1º - Fica limitado o domínio dos Estados e Municípios sobre quaisquer 

correntes, pela servidão que a União se confere para o aproveitamento 

industrial das águas e da energia hidráulica, e para navegação. 

Toda legislação sobre recursos hídricos, posterior ao Código de Águas, teve esse 

instituto legal como referência. Se no início sua aplicação contemplou mais as 

necessidades de regulamentação do uso dos recursos hídricos na produção de energia, 

negligenciando aqueles conceitos importantes de preservação e manutenção, hoje dá-se 

o contrário. 

Conceitos como de poluidor-pagador, usuário-pagador, crimes ambientais, que estavam 

apenas esboçados, foram amadurecidos e hoje estão consolidados e regulamentados nas 

legislações atuais. 

Logo após, a Constituição de 18/09/1946 retirou dos municípios a dominialidade das 

águas, ficando esta dominialidade dos recursos hídricos restrita à União e aos Estados.  

Art 34 - incluem-se entre os bens da União:  

I - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se 

estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres 

nas zonas limítrofes com outros países;  (...) 

Art 35 - incluem-se este os bens do Estado os lagos e rios em terrenos do seu 

domínio e os que têm nascente e fez no território estadual.13 

Esta constituição manteve a prerrogativa da União para legislar sobre o uso dos recursos 

hídricos e do solo 

Art 5º - Compete à União: (...) 

XV - legislar sobre: (...) 
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 l) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, 

floresta, caça e pesca; 

mas teve o cuidado de não excluir os Estados de um poder complementar 

Art 6º - A competência federal para legislar sobre as matérias do art. 5º, nº 

XV, letras b , e , d , f , h , j , l , o e r , não exclui a legislação estadual 

supletiva ou complementar. 

Esta constituição determina que seja executado um plano para o aproveitamento do rio 

São Francisco e seus afluentes: 

Art 29 - O Governo federal fica obrigado, dentro do prazo de vinte anos, a 

contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e executar um 

plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São 

Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não 

inferior a um por cento de suas rendas tributárias.14 

Apesar da constituição não se referir explicitamente à bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, surge, constitucionalmente, a idéia de planejamento de utilização dos 

recursos hídricos, no âmbito de um espaço geográfico que, além do rio, abrangia 

também seus afluentes. 

Para atender a essa determinação constitucional foi criada em 1948 a Superintendência 

do Vale do São Francisco –SUVALE, e em 1978, já dentro de um outro contexto, foram 

criadas comitês executivos de bacias hidrográficas, para atuarem junto ao Comitê 

Especial de Estudos Integrados – CEEIBH, cujo objetivo era o “estudo integrado e do 

acompanhamento da utilização racional dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Federais, no sentido de obter o aproveitamento múltiplo de cada uma e 

minimizar as conseqüências nocivas à ecologia da Região"15. Os comitês criados foram: 

                                                                                                                                               

13 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (De 18 de setembro de 1946) 

14 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (De 18 de setembro de 1946) 

15 Histórico do Comitê Especial de Estudos Integrados – CEEIBH, CEEIVASF, OUT/97 - http://www.riob.org/ag98_disc/histor.htm 
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CEEIVAP - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul.  

CEEIPEMA - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranapanema.  

CEEIGRAN - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 

Grande.  

CEEIVASF - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco  

CEEIRJ - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Jarí  

CEEIG - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Desde que foi criado, pela Portaria Interministerial n.º 90, dos Ministérios das Minas e 

Energia e Interior, de 29 de março de 1978, a maioria desses comitês que compunham o 

CEEIBH foi extinta, mas a sua própria extinção só ocorreu em 08 de janeiro de 1997, 

quando foi sancionada a Lei 9.433, criando a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

fixando novos parâmetros na gestão das bacias hidrográficas. 

O Código Florestal, de 15/09/1965, apesar de ter tido inúmeras modificações ao longo 

dos últimos anos, estabeleceu como área permanente de preservação as matas ciliares, 

fixando as distâncias das faixas marginais dos rios, indicando assim uma convergência 

entre a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. 

A preocupação com a manutenção e preservação dos recursos hídricos se consolidou na 

década de setenta, quando houve uma institucionalização das preocupações ambientais, 

por meio da criação da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. 

A convergência das preocupações com as questões ambientais e com os recursos 

hídricos se pode observar quando da criação das Áreas de Proteção Ambiental e 

Estações Ecológicas com a Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981. O critério para 

criação dessas áreas passou a ter um caráter mais técnico e menos estético. 
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Em 31/08/1981 foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente por meio da lei 

6.938, mais tarde alterada pela lei 7.804 de 18/07/1989. O formato dessa lei é 

representativo do momento político que o Brasil atravessava. Em seu artigo 2º, que trata 

dos Princípios, pode-se ler, em cada inciso, de forma resumida: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV - proteção dos ecossistemas (...) 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 

nacional e a proteção dos recursos ambientais;  

VII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 

meio ambiente. 16 

Para se atingir o desenvolvimento da proteção ao meio ambiente no Brasil, essa lei, 

delega ao estado toda a responsabilidade da gestão das ações necessárias para tal fim, 

incluindo-se aí a gestão dos recursos hídricos. Os princípios se referem à “ação 

governamental”, “racionalização”, “planejamento e fiscalização”, “proteção”, cabendo 

ao estado a aplicação desses princípios.  

Para aplicação desses princípios legais, a Lei 6.938 criou o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, 

Art. 8º - Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA: 
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(...) 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

com a “finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de 

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 

âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”. O CONAMA passou 

a elaborar e emitir um sem número de resoluções de modo a assegurar que padrões 

ambientais fossem satisfeitos, bem como procedimentos ambientalmente corretos. 

É de se ressaltar a Resolução CONAMA 01/86 que estabelece a obrigatoriedade de 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental, para projetos potencialmente poluidores e em 

particular, no caso de obras hidráulicas 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 

aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, 

o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

(...) 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 

irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 

retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; (...) 

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW;  

Uma outra resolução importante para a gestão dos recursos hídricos foi a Resolução 

20/86 de 18/06/1986, que estabeleceu os padrões para a classificação e o 

                                                                                                                                               

16 Lei 6.938 de 31/08/1981 
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enquadramento das águas. O enquadramento dos corpos de água em classes é um dos 

instrumentos da Lei 9.433/97, que definiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A Lei 6.938/81 foi fundamental para o desenvolvimento da gestão ambiental no Brasil e 

pode ser considerada um dos exemplos de lei onde o conceito de gestão tipo Comando e 

Controle está presente de maneira acentuada. 

A centralização da gestão, fiscalização e normalização em torno do estado, a falta de 

uma perspectiva de gestão integrada ou de parcerias são suas características mais 

importantes, em nível conceitual. O seu caráter genérico possibilitou sua aplicação em 

todos os contextos de proteção e manutenção do meio ambiente. 

Desde meados dos anos oitenta, a  abordagem da gestão ambiental tem-se modificado, 

estando os atores muito mais voltados para uma ação conjunta, de parceria, integrando 

todos os instrumentos para alcançar uma maior eficiência na gestão ambiental, como 

enfatiza (MAGRINI et al., 2001): 

“ (...) as políticas ambientais de quase todos os países parecem endereçar-

se para a busca de um enfoque integrador: integrar o desenvolvimento com 

o uso sustentável dos recursos, integrar os instrumentos de comando e 

controle tradicionalmente aplicados ao meio ambiente com instrumentos 

econômicos, integrar os agentes públicos e privados na gestão do meio 

ambiente, integrar a dinâmica da problemática ambiental local com a 

global.” (Op. Cit p. 14) 

A Constituição Federal de 05/10/1988 consolidou as preocupações com o meio 

ambiente destinando um capítulo inteiro a esta questão e, em particular, aos recursos 

hídricos, reservou uma grande mudança, ao estabelecer o fim do domínio privado sobre 

os recursos hídricos. 

Art. 20. São bens da União: (...) 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
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IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as 

áreas referidas no art. 26, II; (...) 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

 I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras 

da União; 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, 

excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 

O texto deixa claro que os recursos hídricos ou são da União ou dos Estados, ficando de 

fora da dominialidade desses recursos os interesses privados. É preciso salientar aqui a 

relação entre a dominialidade sobre os recursos hídricos e o âmbito que a cada poder é 

concedido para legislar sobre esses mesmo recursos. Pela Constituição de 1988 a 

legislação sobre as águas pode ser feita tanto pela União quanto pelos Estados 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre (...) 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (...) 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

O que à primeira vista pode parecer uma sobreposição de competências, na verdade está 

muito bem diferenciado, já que  

(...) legislar sobre águas significa dizer que cabe à União estabelecer normas gerais, de 

aplicação nacional, incidente sobre as águas federais e estaduais, com  a finalidade de criar, 

alterar ou extinguir os direitos sobre as águas (...) a criação, alteração e extinção de direitos 

sobre a água é bem diversa da instituição de normas administrativas referentes à utilização, 

preservação e recuperação do recurso, na qualidade de bem público” (POMPEO, 2001) 
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3.2. O MODELO BRASILEIRO: LEI 9.433/97 

A cooperação Brasil-França, no desenvolvimento de estudos para aprimorar as técnicas 

de gerenciamento de bacias, fez com que as propostas se voltassem para o tipo de gestão 

que buscasse a integração dos vários setores da bacia, na responsabilidade dessa gestão, 

ao invés de se criar uma infinidade de órgãos de estado com esta finalidade. A lei 

9.433/97 é a expressão dessa discussão. 

A partir de 1997, por meio da Lei 9.433/97, o Brasil instituiu uma forma de gestão dos 

recursos hídricos que pode ser denominado de modelo sistêmico de integração 

participativa, inspirado nos procedimentos adotados pela França, e que procura gerir os 

recursos hídricos utilizando-se do conceito de Bacia Hidrográfica como unidade de 

gestão. A partir de um instrumento de gestão denominado Plano de Bacia, a bacia 

hidrográfica passa a ser gerenciada, no sentido de maximizar seu uso, de forma racional, 

implementando ações que visem uma adequada gestão ambiental da bacia. 

Para financiar essas ações, a lei prevê os instrumentos da Outorga e Cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos. Com a outorga, o usuário da bacia tem uma licença para usar os 

recursos hídricos, licença essa que lhe é dada, de modo a compatibilizar as atividades 

que o usuário propõe, com o Plano de Bacia. Ao usuário outorgado é feita a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos, visando o financiamento da gestão bem como a 

racionalização do uso desses mesmos recursos. 

Para implementar a gestão da água em cada bacia hidrográfica, a Lei 9.433/97 instituiu 

os Comitês de Bacia e as Agências de Água. O Comitê de Bacia é composto por 

representantes do poder público, dos usuários e de entidades civis que atuam no âmbito 

dos recursos hídricos. Cabe ao Comitê promover o debate sobre os problemas 

relacionados à bacia, arbitrar conflitos, aprovar o Plano de Bacia e estabelecer os 

mecanismos de cobrança e sugerir os valores a serem cobrados. 

Cabe às Agências de Águas a execução dos Planos de Bacia bem como proceder às 

outorgas e cobranças pelo uso dos recursos hídricos. A Agência de Água atua como a 

executora das resoluções dos Comitês. Esquematicamente, pode-se resumir os 

elementos importantes na gestão dos recursos hídricos no Brasil conforme apresentado 

na figura abaixo: 
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Figura 3 – Esquema de gestão de uma bacia hidrográfica, no Brasil. 
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Em 2000 foi aprovada pelo Congresso Brasileiro a Lei 9.984 de 17 /07/00 que criou a 

Agência Nacional de Águas, ANA, cujo objetivo expresso na lei é regular o uso da água 

dos rios e lagos de domínio da União. A criação da ANA alterou o formato inicial do 

modelo de gestão que previa, como princípio, a descentralização da gestão dos recursos 

hídricos, mesmo em bacias de jurisdição federal. 

Um aspecto importante que deve ser levado em consideração em relação a uma Agência 

de Água é a que diz respeito à sua figura jurídica, que não foi definida em lei. Cada 

estado brasileiro definirá a forma que melhor lhe convier. 

No modelo brasileiro de gestão dos recursos hídricos, essa flexibilização do caráter 

jurídico da Agência de água permite, pelo menos em tese, que os Estados e a União 

estabeleçam arranjos institucionais específicos para cada situação, principalmente em 

situações de conflito, como em casos de transposições de águas entre bacias 

hidrográficas. 
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3.2.1. OS FUNDAMENTOS 

De todos os fundamentos, dois se sobressaem como norteadores da Lei 9.433/97: a 

água é um bem de domínio público e a bacia hidrográfica deve ser a unidade 

territorial, para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O primeiro princípio evidencia que não se pode ter o direito de propriedade privada 

sobre a água. Este princípio, que dá à água o status de bem público, não lhe retira, 

contudo, características econômicas importantes, como a possibilidade de incidir sobre 

ela um preço, indicador de sua raridade e da necessidade de sua utilização racional. O 

princípio que afirma que a água é um recurso natural limitado dotado de valor 

econômico é um complemento necessário no sentido de realçar o fato de que, apesar de 

a água ser de domínio público, sua gestão não deve ser atividade exclusivamente do 

estado. Além disso, uma gestão que garanta o uso múltiplo permite uma maior 

diversidade econômica. 

Portanto pode-se observar que os princípios estão interligados, de modo a atender a um 

conceito mais amplo que é o de garantir o acesso de todos a um recurso natural, sem o 

qual a vida não pode existir. 

Definir a bacia como a unidade de gestão dos recursos hídricos é o coroamento de um 

processo que já acontecia de fato, inclusive estando implícito na Constituição de 1946, 

em relação à bacia do rio São Francisco. Ao superar a limitação da gestão dos recursos 

hídricos, por meio da divisão política, em prol de da divisão por bacia hidrográfica, a 

Lei 9.433/97 teve o mérito de tornar racional um processo político-administrativo. A 

interligação entre os princípios da Lei 9.433/97 pode ser vista por meio da Figura 4: 
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Figura 4 - Fundamentos da Lei 9.433/97 
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Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.2. OS INSTRUMENTOS 

A Lei 9.433/97 definiu cinco instrumentos que devem ser usados para implementar a 

gestão de águas numa bacia hidrográfica. São eles: 

3.2.2.1. PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Os Planos de Recursos Hídricos são documentos elaborados com a finalidade de 

projetar o futuro da bacia hidrográfica, estabelecendo as prioridades no uso dos recursos 

financeiros, os programas de ação a serem desenvolvidos, de modo a manter a bacia 

dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Devem conter um diagnóstico da 
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situação atual, projeções demográficas, de modificações de padrões de ocupação do solo 

no âmbito da bacia, balanço entre demanda e oferta de água, metas de racionalização e 

os programas a serem desenvolvidos para atingir esses objetivos. 

A sua natureza interdisciplinar é evidente, tendo em vista a necessidade de garantir o 

uso múltiplo dos recursos hídricos, ao mesmo tempo que deve refletir os anseios e 

necessidades dos usuários da bacia, no que se refere à compatibilização entre a demanda 

e a oferta de água. Uma das preocupações, ao se elaborar um Plano de Bacia, é a sua 

exeqüibilidade financeira, proporcionada pela outorga e cobrança pelo uso das águas da 

bacia. 

3.2.2.2. O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES 

Para garantir aos usuários o acesso à água é preciso estabelecer um critério de 

qualidade, segundo a sua finalidade. O enquadramento dos corpos de água em classes, 

de acordo com a qualidade a ser pretendida ou mantida é um dos instrumentos mais 

importantes para a gestão da bacia hidrográfica. 

O enquadramento dos corpos de água em classes seguia a diretriz da Resolução 

CONAMA Nº 20, de 18 de junho de 1986, substituída pela Resolução 357 de 17 de 

março de 2005. No caso de água doce, por exemplo, têm-se as seguintes classes: 

ÁGUAS DOCES 

• I - Classe Especial - águas destinadas: 

o ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção. à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

• II - Classe 1 – águas destinadas:  

o ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado;  

o à proteção das comunidades aquáticas;  

o à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);  
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o à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao Solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película.  

o à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas á 

alimentação humana. 

• III - Classe 2 - águas destinadas:  

o ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;  

o à proteção das comunidades aquáticas;  

o à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho) ;  

o à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;  

o à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 

• IV - Classe 3 - águas destinadas:  

o ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;  

o à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  

o à dessedentação de animais. 

• V - Classe 4 - águas destinadas:  

o à navegação;  

o à harmonia paisagística;  

o aos usos menos exigentes.  

A exigência de enquadramento estabelece uma ligação entre a gestão da água e a gestão 

ambiental, o que caracteriza a gestão de uma bacia hidrográfica e estabelece a diferença 

deste tipo de gestão com simplesmente a gestão da água. 
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3.2.2.3. A OUTORGA 

A Outorga, como instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, está prevista 

no art. 5o. Incisos III, da Lei 9.433/97. Segundo o art. 11 da mesma lei: 

“O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como 

objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água e o efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água”17 

E, de acordo com o art. 12, da referida lei estão sujeitos a Outorga, dentre outros: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 

água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de 

processo produtivo; 

(...) 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.18 

A Outorga é um procedimento adotado como fase preparatória para a implementação da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A implantação da Outorga possibilita um 

cadastramento de todos os usuários da bacia, permitindo que esses usuários possam 

estar representados nos Comitês de Bacia. Essa participação dos usuários outorgados 

permite uma visão sistêmica, da situação de utilização da bacia, e quanto ao potencial de 

utilização, importante para a elaboração do Plano de Recursos hídricos da bacia. 

A Outorga é concedida a partir de critérios que devem ser fixados pelos Comitês por 

meio dos Planos de Gestão das respectivas bacias. Esses critérios devem envolver os 

usos vocacionais da bacia, adoção de parâmetros de poluição aceitáveis, dentre outros, 

de modo que, quando atendidos, seja concedida a Outorga para a utilização dos recursos 

hídricos. 

                                                 

17 Anexo 1, pág.207 

18 Anexo 1, pág.207 
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A importância da outorga reside no fato de que os critérios de sua concessão é que vão 

determinar a situação da bacia no futuro. Daí resulta a necessidade da atualização 

constante dos dados dos usuários, que decorre de um eficiente sistema de informações e 

de um gerenciamento eficaz sobre os usos dos recursos hídricos. Percebe-se, dessa 

maneira, a sua relação com a gestão ambiental como um todo, visto que a concessão da 

Outorga obriga o usuário a adotar uma atitude pró-ativa na sua relação com o meio 

ambiente. 

É necessário também que a Agência de água da bacia tenha recursos humanos e 

tecnológicos capazes do monitoramento hidrológico a fim de determinar as vazões 

outorgáveis e as prioridades de uso. 

O valor econômico da outorga se manifesta quando da garantia, pelo Governo Federal 

ou Estadual do abastecimento da água em quantidade e qualidade aos usuários. Em um 

rio, por exemplo, os usuários a jusante deveriam ter razões para se preocupar com os 

usuários a montante, caso não houvesse um controle dessa natureza. 

Muitas atividades econômicas se instalam próximas a corpos hídricos (trecho de rio, 

reservatório, artificial ou natural ou aqüífero subterrâneo) pelas suas características 

físico-químicas. Deve ser garantida ao usuário outorgado que a água a ser utilizada por 

ele será mantida com as mesmas características, sem alterações artificiais. Nesse caso, a 

Outorga é um importante instrumento de gestão dos recursos hídricos e as decisões de 

outorgas concedidas podem ser fundamentais para que uma região se desenvolva ou 

não, já que a qualidade da água poderá ser garantida. 

A análise da outorga em um rio pode dar uma idéia de como é delicado esse 

procedimento e como tal concessão se torna importante como instrumento de gestão. A 

concessão de uso da água a um usuário-poluidor pode ser interpretado como a 

concessão de uso não apenas da água localizada geograficamente no local de utilização, 

mas seria como se o usuário estivesse se utilizando de toda a água que acompanha a 

pluma poluidora a jusante. Nesse caso o usuário deverá lançar mão de uma determinada 

quantidade de água para diluir o poluente lançado no rio. A quantidade q de água 

necessária para diluir uma quantidade h de poluente depende da concentração de 

poluição c* determinado pela lei e da concentração c de seu poluente. A quantidade 

utilizada deverá ser 
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q = ch/c* 

Observe que se c = c* então a quantidade de água é igual à de poluente. Se c > c* então 

a quantidade de água utilizada passa ser maior, obrigando o usuário poluidor a pagar 

mais. Mas nem sempre esse pagamento, em troca do direito de poluir, pode ser feito, 

obrigando o governo a simplesmente impedir qualquer poluição acima de certos limites, 

para evitar que os usuários a jusante sejam prejudicados. 

Existe a possibilidade de que se estabeleça um mercado de outorgas, fazendo com que 

os usuários possam comprar de outros, quantidades de água, de modo a satisfazer, em 

determinadas épocas do ano, suas próprias necessidades. Por exemplo, um usuário 

poluidor poderia se manter dentro dos limites legais de poluição de duas formas: ou 

diminuindo sua carga poluidora ou comprando água de outros usuários, ou no seu 

próprio trecho de rio ou a jusante. 

Ao impedir a utilização da água por usuários a jusante sua carga poluidora poderia se 

diluir ao longo do próprio rio. A interpretação seria, como já foi dito, como se ele 

estivesse se utilizando daquela carga hídrica. 

Os críticos de tal mercado de outorgas dizem que, para que realmente esse contexto se 

constituísse num mercado, alguns princípios básicos deveriam ser contemplados, como 

por exemplo, "direitos de propriedades bem definidos, um grande número de 

participantes comprando e vendendo com diferentes custos e benefícios e fraca 

interdependência de mercado". (MOTTA, 1998) 

O principal instrumento da Outorga é o cadastro dos usuários. O processo de 

cadastramento implica em buscar todas as informações necessárias do projeto de uso do 

requerente, de modo a dar o máximo de informações para que o poder concedente possa 

tomar as decisões de forma correta, protegendo a bacia e os usuários já outorgados. 

Esse cadastro deve conter, dentre outras informações: 

• A origem da água (águas superficiais ou subterrâneas); 

• A quantidade a ser utilizada; 

• A quantidade de efluentes na bacia; 
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• O tipo de atividade; 

• Ponto de lançamento dos efluentes. 

Essas informações dos usuários, em seu conjunto, vão compor o sistema de informações 

da bacia, que vai possibilitar as concessões de outoga. 

3.2.2.4. A Cobrança 

A cobrança é um dos instrumentos de gestão estabelecido pela Lei 9.433/97 e 

provavelmente é um dos instrumentos mais importantes porque pode transformar em 

realidade a gestão integrada dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Além de ser 

um instrumento importante no sentido de estimular a racionalização do uso da água. A 

própria lei deixa isso claro quando, em seu art. 19 diz que os objetivos da cobrança são: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 

de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.19 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos garante a observância dos princípios que 

representaram uma mudança paradigmática na gestão de bacias hidrográficas. 

A Lei 9.433/97 define quando a cobrança deve ser realizada, por meio do art. 21, que 

diz: 

I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu 

regime de variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o 

volume lançado e seu regime de variação e as características físico-

químicas, biológicas e de toxidade do afluente. 

                                                 

19 Anexo 1, pág207 
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Quatro usos da água que podem ser cobrados: 

• Uso da água bruta; 

• Uso de serviços de captação, tratamento e distribuição da água; 

• Destinação final de esgotos; 

• Como receptor de resíduos. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, como instrumento de gestão é de 

fundamental importância para a bacia, já que será por meio dela que a gestão poderá se 

efetivar de maneira adequada, atendendo a todas as demandas ambientais e garantindo 

água em quantidade e qualidade para todos os beneficiários. LANNA (1995) identifica 

quatro motivações para a cobrança: 

“Financeira: 

• Recuperação de investimentos e pagamentos de custos operacionais 

e de manutenção; 

• Geração de recursos para a expansão dos serviços 

Econômica: 

• Estímulo ao uso produtivo do recurso; 

• Distribuição de renda: transferência de renda de camadas mais 

privilegiadas economicamente para as menos privilegiadas; 

• Equidade social: contribuição pela utilização de recurso ambiental 

para fins econômicos”. 

Pode ser citado, dentre outras razões, que os recursos financeiros oriundos da cobrança 

proporcionarão a garantia da gestão das informações sobre a bacia hidrográfica, de 

interesse dos próprios usuários. Outros custos que poderão ser cobertos por esses 

recursos são as necessárias e constantes avaliações dos volumes outorgáveis e o 

monitoramento qualitativo e quantitativo da água. 
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Os instrumentos da Outorga e da Cobrança poderão permitir o controle de qualidade, a 

manutenção de um sistema de registro de outorgas e, não menos importante, a 

manutenção de um sistema fiscalizador, de modo a reprimir usos ilegais da água que 

possam prejudicar usuários legais. Em geral, as fontes de despesa para obtenção das 

informações numa bacia são as de: 

• cálculos de demanda de água e disponibilidade de água; 

• rede de monitoramento hidrológico; 

• definição das regiões prioritárias para fiscalização e localização georeferenciada 

das demandas de água; 

• mapas temáticos e relatórios técnicos de apoio à decisão. 

Além da cobrança pelo uso da água para fins de financiamento de sua gestão, a 

cobrança pelo uso da água pode ser feita a partir das externalidades, como já foi visto, 

quando o usuário poluidor deve pagar a mais pelas externalidades ou "comprar" de 

terceiros, mercado de outorgas, o direito de poluir. 

Portanto, ao ser incorporado legalmente à bacia, com a outorga concedida pelo poder 

federal ou estadual, o usuário paga pelo direito de uso. Com esse direito garantido, o 

usuário dos recursos hídricos passa a pagar pelo uso que fizer da água. Essa cobrança 

admite que todos os usuários paguem o mesmo valor ou um valor diferenciado com 

base em alguns critérios como, por exemplo, o volume de água que seria outorgado 

anualmente para cada um. Essa cobrança só se justifica se os recursos financeiros 

obtidos compensar, no mínimo, o custo da gestão da bacia hidrográfica. 

3.2.2.4.1. Cobrança pela quantidade utilizada 

É pagamento feito pelo volume utilizado. Este tipo de cobrança é uma expressão do 

conceito emanado pela lei que define a água como um bem econômico, cujo uso deve 

ser racionalizado. Podem ser cotejadas duas alternativas: 

a) Cobrança = valor de referência para a cobrança × volume efetivamente retirado e 
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b) Cobrança = coeficiente de ponderação × valor referência para cobrança × volume 

efetivamente retirado de água 

O tipo de cobrança dependerá da política a ser adotada em cada bacia. No primeiro 

caso, o mais simples possível, simplesmente dá-se um valor ao m3 de água e mede-se a 

quantidade de água utilizada. Esse pode ser o caso de uma bacia com características 

homogêneas no uso dos recursos hídricos. No caso de haver vários tipos de uso da água, 

esse procedimento poderia causar conflitos de justiça. 

A segunda alternativa contempla a introdução de coeficientes que podem representar 

características individuais que são determinadas pelo tipo de uso da água. Por exemplo, 

no caso de haver algum tipo de subsídio, ou no caso da cobrança só se iniciar após uma 

determinada faixa de consumo, ou existir algum incentivo econômico. 

Na equação para cobrança vimos que existe, no caso b) os chamados coeficientes de 

ponderação. Esses coeficientes são valores adimensionais que visam ajustar os valores 

cobrados a peculiaridades sazonais da bacia ou individualizar cada usuário por classe de 

uso. Por exemplo, (PEREIRA, 1996) 

$i = (ABCDE). $ref .Qi. 

onde $i é a cobrança para o tipo de usuário i no período analisado; A é pode ser o 

coeficiente que depende da estação do ano; B o coeficiente dependente da localização 

da captação; C o coeficiente dependente do tipo de uso; D o coeficiente dependente da 

eficiência do uso da água pelo usuário; E o coeficiente dependente do tipo de 

manancial; Qi  o volume retirado pelo usuário i, inferior ou igual ao volume outorgado, 

em m3; $ref é o valor de referência da cobrança ($/m3) 

Vemos que a adoção desse tipo de critério pode dar uma maior margem de manobra aos 

gestores das bacias e às decisões dos Comitês de Bacia hidrográfica e pode minimizar 

conflitos entre os usuários, o que acontece quando se procura definir um critério único 

para usuários diferenciados. 

Usuários que estão perto de nascentes, ou aqueles que desperdiçam água devem ter 

tratamento diferenciado de outros, o que pode ser feito por meio desses coeficientes de 
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ponderação. Portanto a cobrança é de fundamental importância no processo de gestão e 

na própria definição dos critérios de outorga a serem concedidas. 

No caso da cobrança realizada na bacia do rio Paraíba do Sul, decidiu-se usar esses 

coeficientes para diferenciar a cobrança pela captação da água da cobrança pelo 

consumo da água. 

Custo de Captação = Qcap × K0 × PPU, onde Qcap é a quantidade captada num 

determinado período e PPU é o preço unitário de referência, cujo valor é de R$0,02 por 

m3. Ao coeficiente Ko foi arbitrado o valor de 0,4. Tudo se passa como se o preço da 

água para captação fosse de R$0,008/m3 . 

Custo de Consumo = Qcap × K1 × PPU, onde K1 é a fração da água captada que foi 

consumida, que não retorna ao corpo de água. A importância da separação da cobrança 

do uso da água bruta em duas parcelas reflete a preocupação em beneficiar os usuários 

que economizam água, pois a parcela de consumo possibilitaria um controle do próprio 

usuário sobre seus gastos. 

Os Comitês de Bacia podem decidir por políticas de preço da água diferenciada, de 

acordo com seus planos de bacia. 

3.2.2.4.2. Cobrança pelo Lançamento de Efluentes 

Os usuários que, além de fazerem uso da água, em quantidade, modificam sua 

qualidade, devem ter seus preços definidos de modo a refletir essa prática. A cobrança 

nesse caso deve atender àqueles aspectos já definidos para a cobrança do uso da água 

em seus aspectos quantitativos e a outros critérios qualitativos, que caracterizam a 

atividade poluidora. Nesse caso a cobrança deve atender aos requisitos: 

a) na proporção da sua carga poluidora; 

b) de acordo com os objetivos despoluidores, definidos para aquela bacia; 

c) de forma a contemplar o financiamento dos processos de gestão; 

d) na proporção do custo de tratamento de cada fonte. 
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Para atender a esses pré-requisitos, o Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul adotou 

como parâmetro de poluição a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e a cobrança 

leva em consideração a quantidade de efluentes tratados, do total que é devolvido, e a 

eficiência desse tratamento: 

Custo por Lançamento de Efluentes: Qcap x (1-K1) x (1-K2 x K3)x PPU, onde K2 é a 

fração de efluentes tratados e K3 índice de eficiência do tratamento. Assim o fator 

Qcapx (1-K1) é a quantidade de água não consumida que está sendo devolvida e o fator 

(1-K2K3) aplicada sobre o termo anterior faz a correção considerando a quantidade 

tratada e a eficiência do tratamento. 

Nessa forma de cobrança, o usuário paga pelo dano causado ao meio ambiente. Caso 

diminua a quantidade de efluentes e/ou melhore sua eficiência no tratamento desses 

efluentes será beneficiado. Portanto essa forma de cobrança estimula o poluidor na 

atenuação de suas externalidades. Incntivar o poluidor a internalizar suas externalidades 

negativas se constitui em peça-chave na diminuição da carga poluidora e nos danos 

ambientais causados pela pelos processos produtivos. 

Muitas outras propostas de formas de cobrança já surgiram e poderão ser usadas, 

dependendo da bacia hidrográfica e dos objetivos definidos pelos Comitês de Bacia. 

Alguns critérios gerais ou sugestões no sentido de valorizar a água para cobrança de seu 

uso e criação de mercado, pode ser encontrado em MOTTA (1998) que relaciona dez 

critérios econômicos que poderiam ser seguidos, como listados a seguir: 

1. Utilizar a regra de preços públicos na qual os preços por usuários são 

proporcionalmente inversos às suas elasticidades-preço da demanda e, no caso da 

poluição, as elasticidades-preço das curvas de controle. 

2. Introduzir na cobrança de forma mais diferenciada possível por tipo de usuário de 

acordo com sua contribuição na disponibilidade e qualidade hídrica na sua sub-bacia e 

nas outras bacias. 

3. Cobrar toda emissão, mesmo que abaixo dos padrões de emissão individuais e cobrar 

todo o nível de poluição. 
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4. Propor descontos para investimentos em realização ou quando níveis de controle ou 

consumo estão abaixo de um padrão mínimo desejável. 

5. Utilizar subsídios cruzados para diferenciar a cobrança por tipo de uso com critérios 

distributivos que sejam explícitos. 

6. Estimar impactos no uso, geração de receita, capacidade de pagamento dos usuários e 

necessidades de financiamento da gestão com base nas curvas de custo, demanda e 

controle dos usuários. 

7. Associar um modelo hidrológico para avaliar os impactos ambientais, as alterações de 

uso e estimar seus respectivos valores monetários. 

8. Identificar as variáveis ambientais e econômicas que mais influenciam nos resultados. 

9. Adotar a criação de mercado somente quando as condições de garantia de direito e 

competitividade estiverem asseguradas (por exemplo, nas situações de racionamento) 

10. Planejar a implementação do sistema de forma gradual de acordo com o 

desenvolvimento da capacidade institucional que ofereça também uma gestão eficiente 

de baixo custo administrativo e de transação. 

Vimos, assim, que Outorga e Cobrança, como instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos estão intrinsecamente relacionados, não podendo ser separados 

conceitualmente. São dois instrumentos que, usados de maneira democrática e 

transparente, garantem uma minimização dos conflitos entre os usuários e permite um 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da própria gestão. 

3.2.2.4.3. Cobrança pela quantidade utilizada 

É pagamento feito pelo volume utilizado. Este tipo de cobrança é uma expressão do 

conceito emanado pela lei que define a água como um bem econômico, cujo uso deve 

ser racionalizado. Podem ser cotejadas duas alternativas: 

a) Cobrança = valor de referência para a cobrança X volume efetivamente retirado e 

b) Cobrança = coeficiente. de ponderação X valor referência para cobrança x volume 

efetivamente retirado de água 
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Observou-se que o tipo de cobrança dependerá da política a ser adotada em cada bacia. 

No primeiro caso, o mais simples possível, com a atribuição de um valor ao m3 de água 

e mede-se a quantidade de água utilizada. Esse pode ser o caso de uma bacia com 

características homogêneas no uso dos recursos hídricos. No caso de haver vários tipos 

de uso da água, esse procedimento poderia causar conflitos de justiça. 

A segunda alternativa contempla a introdução de coeficientes que podem representar 

características individuais que são determinadas pelo tipo de uso da água. Por exemplo, 

no caso de haver algum tipo de subsídio, ou no caso da cobrança só se iniciar após uma 

determinada faixa de consumo, ou existir algum incentivo econômico. 

Uma especial atenção deve ser dada ao valor de referência para cobrança pela água.  

Na equação para cobrança vimos que existe, no caso b) os chamados coeficientes de 

ponderação. Esses coeficientes são valores adimensionais que visam ajustar os valores 

cobrados a peculiaridades sazonais da bacia ou individualizar cada usuário por classe de 

uso. Por exemplo, se t 

$i = (ABCDE). $ref .Qi. 

onde $i é a cobrança para o tipo de usuário i no período analisado ($); A é o coeficiente 

que depende da estação do ano; B é o coeficiente dependente da localização da 

captação; C é o coeficiente dependente do tipo de uso; D é o coeficiente dependente da 

eficiência do uso da água pelo usuário; E é o coeficiente dependente do tipo de 

manancial; Qi é o volume retirado pelo usuário i, inferior ou igual ao volume outorgado, 

em m3; $ref é o valor de referência da cobrança ($/m3) 

V que a adoção desse tipo de critério pode dar uma maior margem de manobra aos 

gestores das bacias e às decisões dos Comitês de Bacia hidrográfica e pode minimizar 

conflitos entre os usuários, o que acontece quando se procura definir um critério único 

para usuários diferenciados. 

Usuários que estão perto de nascentes, ou aqueles que desperdiçam água devem ter 

tratamento diferenciado de outros, o que pode ser feito por meio desses coeficientes de 

ponderação. Portanto a cobrança é de fundamental importância no processo de gestão e 

na própria definição dos critérios de outorga a serem concedidas. 
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O Governo Federal ou Estadual poderá adotar medidas de subsídio, com vistas a 

estimular o desenvolvimento econômico de regiões e com isso determinará, na bacia 

hidrográfica, as decisões concernentes à política de preços da outorga e/ou cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos. 

3.2.2.4.4. Cobrança pelo Lançamento de Efluentes 

Os usuários que, além de fazerem uso da água, em quantidade, modificam sua 

qualidade, para os usuários a jusante, devem ter seus preços definidos de maneira 

diferenciada. A cobrança nesse caso deve atender àqueles aspectos já definidos para a 

cobrança do uso da água em seus aspectos quantitativos e a outros que caracterizam a 

atividade poluidora. Nesse caso a cobrança deve atender aos requisitos: 

a) na proporção da sua carga poluidora; 

b) de acordo com os objetivos despoluidores, definidos para aquela bacia; 

c) de forma a contemplar o financiamento dos processos de gestão; 

d) na proporção do custo de tratamento de cada fonte 

Para atender a esses pré-requisitos, pode-se usar a equação (Pereira, 1996) 

Onde $(i,u) é o valor da cobrança anual a ser paga pelo usuário i, que lança seus 

efluentes no trecho i; Cin(i,k) é o coeficiente de inefetividade do parâmetro k no trecho 

i; Preço (u,k) é o preço básico relacionado ao parâmetro k lançado pelo usuário u; 

Carga(i,u,k) é a carga do parâmetro k, lançado pelo usuário u no trecho i 

Nessa equação, os vários fatores se desdobram para contemplar as peculiaridades de 

cada usuário e assim dar maior flexibilidade aos gestores das bacias hidrográficas. Por 

exemplo, o fator 

Preço(u,k) = $F(u).$P(k), 

é o preço básico relacionado ao parâmetro k lançado pelo usuário u; $F(u) é o 

componente do preço unitário básico relacionado à fonte de emissão u e $P(k) é o 

componente do preço unitário básico relacionado ao parâmetro k. 
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O outro componente da equação se refere à carga de poluição lançada e é a razão entre a 

carga líquida emitida e a carga poluidora do parâmetro k, definida para aquela região. 

Essa componente pode ser escrita como sendo: 

CIn(i,k) = [ Carga(i,k) - carga*(i,k) ] / Carga*(i,k) 

Nesse caso CIn(i,k) é o coeficiente de inefetividade; Carga(i,k) é a carga observada do 

parâmetro k no trecho i e Carga*(i,k) é a carga do parâmetro k tolerável, por norma 

ambiental, por exemplo. 

Este fator definirá o pagamento pelos efluentes lançados. Se, por exemplo, CIn(ik) = 0, 

isso significa que não há carga poluidora, o que significa que não há cobrança por 

efluentes emitidos. 

Se CIn(i,k) >0, significa que a fonte emissora terá um acréscimo no pagamento devido 

ao lançamento de efluentes, caracterizando uma situação de inefetividade. 

Se CIn(i,k) <0 significa que a fonte emissora obterá um crédito, situação em que terá 

seu pagamento diminuído. O usuário poderá estar se aproveitando do fato de que, ainda, 

naquela região, há uma capacidade de assimilação do parâmetro k na região, ou seja, o 

meio ambiente ainda não atingiu o máximo em sua capacidade de suporte. 

Nessa forma de cobrança, o usuário paga pelo dano causado ao meio ambiente e pelos 

possíveis custos dos gestores na atenuação de suas externalidades. A internalização das 

externalidades se constitui em peça-chave na diminuição da carga poluidora e nos danos 

ambientais causados pela pelos processos produtivos. 

No sentido de valorizar a água para cobrança de seu uso e criação de mercado, já 

comentado, Ronaldo Seroa da Mota relaciona dez critérios econômicos que poderiam 

ser seguidos20 

1. Utilizar a regra de preços públicos na qual os preços por usuários são 

proporcionalmente inversos às suas elasticidades-preço da demanda e, no caso da 

poluição, as elasticidades-preço das curvas de controle. 

                                                 

20 Ronaldo Seroa da Mota, "Utilização de Critérios Econômicos para a Valorização da água no Brasil", IPEA, MIMEO, 1998 
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2. Introduzir na cobrança de forma mais diferenciada possível por tipo de usuário de 

acordo com sua contribuição na disponibilidade e qualidade hídrica na sua sub-bacia e 

nas outras bacias. 

3. Cobrar toda emissão, mesmo que abaixo dos padrões de emissão individuais e cobrar 

todo o nível de poluição. 

4. Propor descontos para investimentos em realização ou quando níveis de controle ou 

consumo estão abaixo de um padrão mínimo desejável. 

5. Utilizar subsídios cruzados para diferenciar a cobrança por tipo de uso com critérios 

distributivos que sejam explícitos. 

6. Estimar impactos no uso, geração de receita, capacidade de pagamento dos usuários e 

necessidades de financiamento da gestão com base nas curvas de custo, demanda e 

controle dos usuários. 

7. Associar um modelo hidrológico para avaliar os impactos ambientais, as alterações de 

uso e estimar seus respectivos valores monetários. 

8. Identificar as variáveis ambientais e econômicas que mais influenciam nos resultados. 

9. Adotar a criação de mercado somente quando as condições de garantia de direito e 

competitividade estiverem asseguradas (por exemplo, nas situações de racionamento) 

10. Planejar a implementação do sistema de forma gradual de acordo com o 

desenvolvimento da capacidade institucional que ofereça também uma gestão eficiente 

de baixo custo administrativo e de transação. 

Vimos, assim, que Outorga e Cobrança, como instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos estão intrinsecamente relacionados, não podendo ser separados 

conceitualmente. São dois instrumentos que, usados de maneira democrática e 

transparente, garantem uma minimização dos conflitos entre os usuários e permite um 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da própria gestão. 
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3.2.2.5. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

A criação de um sistema de informações no âmbito da bacia possibilitará que as 

outorgas sejam concedidas de maneira mais eficiente. Além das informações 

hidrológicas, esse sistema permitirá que a população da bacia possa participar das 

decisões em relação à sua gestão de maneira, desde que as informações possam estar 

livres para serem acessadas. 

3.2.3. SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

O arranjo institucional previsto pela Lei 9.433/97 pretende atender aos princípios da 

descentralização e da gestão por bacia hidrográfica. Para tanto, duas novas instituições 

foram criadas, o Comitê e Bacia e a Agência de Água.  

Figura 5 - Organograma do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
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3.2.3.1. COMITÊS DE BACIA 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas foram criadas ainda na década de 1960 por alguns 

países da Europa Ocidental, como parte de um programa de gerenciamento dos recursos 

hídricos, integrando os vários segmentos da sociedade que fazem parte da bacia. 

A criação dos Comitês de Bacia representa a admissão por parte do estado de sua 

incapacidade de gerir, sozinho, todo o conflito inerente aos vários usos dos recursos 

hídricos. Representa também  uma mudança conceitual importante, na gestão dos 

recursos hídricos. 

A gestão dos recursos hídricos é a gestão das demandas e ofertas de água, no contexto 

de uma bacia hidrográfica. A definição da bacia hidrográfica como unidade de gestão 

consolidou-se institucionalmente já no final da década de 70, com a criação do Comitê 

Especial de Estudos Integrados das Bacias Hidrográficas – CEEIBH em 1978 e em 

1987 com o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas – PNMH, cuja atuações 

se pautavam pela bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão. No entanto, só 

em 1997, com a Lei 9.433 é que finalmente a bacia foi definida como o alvo das 

políticas de recursos hídricos. 

Dentre as vantagens de se ter a bacia hidrográfica como unidade de gestão, pode-se 

destacar: 

• A bacia representa um ecossistema mais homogêneo, o que facilita sua proteção 

e conservação, integrando-se com mais consistência à sua gestão ambiental; 

• A bacia representa uma única área de drenagens (considerando-a como um 

todo), o que facilita a sua gestão integrada, considerando-se a diversidade 

política da bacia, que não necessariamente coincide com a divisão política; 

• A gestão por bacia abre espaço para a participação da sociedade na definição de 

políticas para o seu desenvolvimento sustentável 

• A gestão por bacia se integra na gestão do uso do solo e adequa demanda e 

oferta dos recursos hídricos com maior racionalidade. 
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Em 1978, já dentro do contexto de uma preocupação com o futuro de nossos recursos 

hídricos, foi criado o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 

(CEEIBH), por meio de uma portaria interministerial dos Ministérios das Minas e 

Energia e do Interior. A finalidade desse Comitê era classificar os rios da União e fazer 

um estudo integrado de modo que a utilização desses recursos fosse realizado de 

maneira sistemática e racional, dentro dos novos parâmetros ecológicos e ambientais. 

A composição do Comitê incluía a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), as Centrais 

Hidrelétricas Brasileiras (ELETROBRÁS), o Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), 

as Superintendências de Desenvolvimento Regional e os Secretários de Estado. Neste 

ano foram criados os Comitês Executivos de Estudos Integrados de Bacias 

Hidrográficas para o Rio São Francisco (CEEIVASF), e para o Rio Paraíba do Sul 

(CEEIVAP). 

Esse é o contexto que foi definido por LANNA (1994) como “modelo econômico 

financeiro” para gestão de bacias hidrográficas, cujas características principais são a 

forte intervenção do estado e tem como objetivos a promoção de desenvolvimentos 

setoriais, a partir de programas de investimento em irrigação, saneamento, eletrificação 

e outros grandes projetos. 

Neste modelo se destacam as autarquias e empresas públicas com pouca participação da 

sociedade. O aparecimento desse modelo ocorreu nos Estados Unidos, em 1933, com a 

criação do Tennessee Valley Authority e, já em 1948, acompanhadndo o mesmo 

formato, era criada a Superintendência do Vale do São Francisco –SUVALE. Em 1996 

o Decreto NO. 1.842 de 22 de março, institui o Comitê para Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –CEIVAP, que substitui este último, já dentro de 

outros parâmetros e já atualmente com um enfoque diferente do antigo Comitê. 

Este modelo de gestão exauriu sua capacidade de controle administrativo e de resolução 

de conflitos, contribuindo para o fortalecimento e aceitação de proposta mais 

descentralizada e com maior participação da sociedade civil. Deve-se acrescentar que, 

conforme já foi citado, a própria burocracia fragmentou-se em ações que impedia a si 
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própria de funcionar de maneira a atender as demandas exigidas, nas políticas 

ambientais e de recursos hídricos21. 

Em 1983 a SEMA, criou a Coordenadoria de Controle da Poluição das Águas Interiores 

com a finalidade de, dentre outros: 

(...) elaborar e propor o estabelecimento de normas e padrões de qualidade 

das águas interiores e dos efluentes líquidos industriais e domésticos e b) 

diligenciar para que sejam cumpridas as normas emanadas pela SEMA, no 

que tange à preservação, controle e combate da poluição das águas 

interiores22. 

A outra coordenadoria criada foi a Coordenadoria de Estudos Integrados das Bacias 

Hidrográficas cujas funções, dentre outras eram de: 

(...) estudar e apresentar recomendações e providências normativas para 

administração dos recursos hídricos e do solo nas áreas de influência das 

bacias hidrográficas federais; b) acompanhar as medidas adotadas pelos 

diferentes órgãos responsáveis pela preservação e pelo controle de 

situações críticas nas bacias hidrográficas federais e c) prestar assessoria 

técnica a associações, gerências e comitês de bacias hidrográficas23 

Segundo Lanna (1994), dois equívocos acompanharam a discussão sobre o 

desenvolvimento da gestão das bacias hidrográficas. O primeiro se refere à gestão de 

microbacias, quando se adota o ponto de vista que a soma das ações resultaria numa 

ação global adequada à gestão global. E o segundo equívoco é o de identificar a gestão 

da bacia somente com a gestão dos recursos hídricos. 

No primeiro caso, a falta de uma visão global, abrangendo os vários aspectos da gestão, 

pode acabar prejudicando principalmente os usuários a jusante. A abordagem sistêmica 

deve sempre ser a preferencial, de modo a que as ações sejam adequadas para a bacia 

                                                 

21 Vide nota de rodapé 1 

22 Desenvolvimento Metodológico para Modelo de Gerenciamento Ambiental de Bacias Hidrográficas –Estudo de Caso: Bacia do 
Rio Verde. (http://www.hidricos.mg.gov.br/verdgran/) 

23 Idem 
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como um todo. No segundo caso, a abordagem da gestão deve sempre levar em 

consideração as questões ambientais como um todo e não somente os aspectos de 

qualidade e quantidade da água. 

A Lei 9.433/97 prevê a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com a 

participação dos usuários, do Poder Executivo, da sociedade civil organizada, como 

uma espécie de parlamento das águas da bacia. A lei 9.433/9724 em seu artigo 38 prevê 

as competências dos Comitês, dentre eles salientam-se: 

I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

articular a atuação das entidades intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 

aos recursos hídricos; 

(...) 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados 

A lei determina que as competências do Comitê são aquelas relacionadas a um poder 

que legisla, julga em primeira instância, propõe e cria normas que irão definir os 

destinos da bacia. Não compete ao Comitê executar as ações, senão que determiná-las. 

O legislador teve o cuidado de criar uma instância política na gestão dos recursos 

hídricos, de modo que a participação da sociedade se desse num nível diferente do 

técnico. Isto se coaduna com o que LANNA (1994) denominou de modelo sistêmico de 

integração participativa, referindo-se a um documento do Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica - DNAEE (1985), que que elaborou uma proposta (MME, 

1985) com essas características. Neste modelo são possíveis as negociações de caráter 

econômico, político, jurídico, que amplia as possibilidades de participação. 

Em relação à composição dos Comitês de Bacia, a Lei 9.433/97 em seu artigo 39, se 

refere aos representantes 

                                                 

24 Anexo1 pág. 207 
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I - da União; 

II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 

parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; 

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; 

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na 

bacia. 

§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, 

bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos 

regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de 

membros.25 

A resolução no 05, de 10 de abril de 2000 atende ao § 1o, regulamentando as 

participações dos vários setores, definindo o estado como mais um participante do 

processo de decisão: 

Art. 8o Deverá constar nos regimentos dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

o seguinte: 

I - número de votos dos representantes dos poderes executivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecido o limite de 

quarenta por cento do total de votos; 

II - número de representantes de entidades civis, proporcional à população 

residente no território de cada Estado e do Distrito Federal, com pelo 

menos, vinte por cento do total de votos; 

III – número de representantes dos usuários dos recursos hídricos, cujos 

usos dependem de outorga, obedecido quarenta por cento do total de votos26 

                                                 

25 Anexo1 pag.207 

26 Anexo 2 pág.217 
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Essa configuração dos Comitês ressalta a importância da participação dos usuários e do 

poder executivo, deixando para entidades da sociedade civil apenas 20 por cento dos 

votos. Não há dúvida que a lei representa um avanço enorme nas relações da sociedade 

com o meio ambiente, por meio da participação na gestão dos recursos hídricos. 

Chamou-se a atenção também para o fato de a lei restringir a participação do estado, 

quando usa a expressão “obedecido o limite”, para os representantes dos poderes 

executivos e “pelo menos” quando se refere aos representantes de entidades civis e 

representantes dos usuários. É importante ressaltar, no entanto, que os representantes 

dos usuários estão defendendo interesses bem específicos e, portanto, sua cota de 

participação não pode ser identificada com os interesses da sociedade como um todo, os 

chamados interesses difusos. Convém ressaltar, no entanto, que cabe ao estado criar as 

condições de participação social nesses colegiados criados pela 9.433/97, 

principalmente durante essa fase de transição entre um modelo de gestão paternalista e 

estatal para outro que investe na capacidade da sociedade civil de assumir 

responsabilidades ante as questões ambientais. 

A utilização das bacias hidrográficas como unidades de gestão, apesar de ser 

administrativamente lógico e pragmático não garante de per si o sucesso almejado. 

O modelo adotado no Brasil, que acompanha o modelo francês depende ainda em 

grande medida da ação do governo para implementar e catequizar as comunidades da 

nova realidade administrativa. Depende, portanto, de um certo grau de conscientização e 

comprometimento da sociedade em assumir parte da responsabilidade pela conservação 

e preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. 

O principal obstáculo não é a participação, propriamente dita, mas a capacidade dos 

comitês de estabelecerem processos democráticos de decisão e participação. Os comitês 

de bacia devem atender às demandas sociais de participação, tendo em vista a 

valorização do meio ambiente por parte da população, a elevação do nível político e o 

aumento dos canais que possibilitam a entrada em cena desses novos atores 

principalmente por intermédio das organizações não governamentais. 

A gestão de bacias, por meio dos comitês, tem toda a dinâmica dos conflitos sociais 

onde se chocam interesses específicos, dos usuários, interesses difusos e de princípios, 
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defendidos pelas entidades da sociedade civil e até interesses de caráter político-

partidário, que serão aqueles trazidos pelos representantes do poder público, mostrando 

toda a riqueza que se pode esperar na discussão dos caminhos que devem ser tomados 

na gestão das bacias hidrográficas. 

Alguns fatores indicam vantagens na instituição dos Comitês de Bacia como órgão de 

gestão de recursos hídricos, dentre os quais pode-se citar: 

• Complementa o mercado como regulador de conflitos. 

o Duas correntes de opiniões se evidenciam quando se trata de definir 

políticas para o meio ambiente: aquelas que advogam um papel 

preponderante para o estado, como agente regularizador e fiscalizador da 

gestão ambiental e as outras que consideram que as questões ambientais 

deveriam ser tratadas com os mesmos mecanismos regulatórios do 

mercado. Nenhuma dessas correntes preponderou na elaboração da Lei 

9.433/97. O que fica evidente é que a lei se utiliza de instrumentos 

econômicos como cobrança e competição por recursos, mas institui os 

comitês, já prevendo que, em se tratando de meio ambiente, existem 

falhas de mercado que só podem ser dirimidas por algum agente externo. 

o Os comitês de bacia acabam por fazer o papel de negociador e regulador 

do mercado dos recursos hídricos, quando as regras de competição não 

estiverem sendo seguidas igualmente por todos os beneficiários da bacia. 

O comitê substitui o estado, fazendo com que haja participação social 

nos processos de negociação. 

• Estabelece uma dinâmica mais eficaz na gestão 

o A resposta aos problemas decorrentes na bacia pode ser tratada com mais 

rapidez e legitimidade. Essa dinâmica vai depender muito da forma como 

os comitês funcionem, na tomadas de decisões. 

o Em geral é o processo decisório que fixa a confiança dos participantes 

nas instituições não governamentais. Se a prática de decisão seguir o 
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receituário da política tradicional, o esforço de termos comitês 

representativos e legítimos, enquanto representação fica mais dificultado. 

• Incentiva a participação da sociedade civil nas decisões de interesse do meio 

ambiente como um todo 

o A atividade do Comitê, enquanto representação social, enriquece e 

valoriza a política enquanto atividade social que visa a melhoria das 

condições materiais e culturais. Isso favorece a elevação dos valores 

éticos e morais das comunidades participantes e aumenta o nível de 

exigência em relação às administrações dos poderes públicos. 

Cada item citado acima pressupõe alguma espécie de conflito com os valores de política 

cultural atualmente existente: a idéia de que o estado é único na defesa dos interesses 

ambientais, prescindindo da participação social, a abdicação de participação das 

comunidades nos fóruns de discussão, em favor de lideranças políticas tradicionais A 

participação de setores da população muitas vezes só é desejável se o for de maneira 

simulada. As formas de participação ou daquilo que se considera participação às vezes 

não passa de engodo como acontece muitas vezes nas audiências públicas. 

O mérito dos comitês é o de ser um fórum onde os conflitos serão apresentados, 

discutidos e, de alguma forma, resolvidos. Os conflitos decorrentes de participação 

efetiva e democrática da sociedade civil versus simulação de participação, poderão 

contribuir para as desejáveis transformações na concepção das ações políticas, de 

maneira geral. 

3.2.3.2.  AS AGÊNCIAS DE ÁGUA 

As Agências de Água são o braço executivo dos Comitês de Bacia. A sua área de 

atuação é a mesma do Comitê (ou dos Comitês) da bacia hidrográfica. As Agências de 

Água tem a função precípua de secretaria executiva do Comitê (ou Comitês). 

Como pode ser observado, da leitura da lei 9.433/97, em seu artigo 41 a 44, Anexo1 

deste trabalho, pág. 207, as atribuições da Agência de Água são essencialmente técnicas 

e sem as quais não há possibilidade de gestão: o cadastramento para fins de Outorga, o 

acompanhamento hidrológico da bacia, o gerenciamento do Sistema de Informações e a 
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elaboração do Plano de Recursos Hídricos dão idéia da magnitude da tarefa de uma 

Agência de Água. 

Para os rios de domínio da União, foi criada a Agência Nacional de Águas, cuja função 

principal é a de implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, por meio da articulação com os governos estaduais e a sociedade civil. 

Dois aspectos são importantes em relação à existência de uma Agência de Água. De 

acordo com o artigo 43 da Lei 9.433/97, a existência de uma Agência de Água está 

condicionada a 

• prévia existência de respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

• viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em 

sua área de atuação. 

A viabilidade financeira está condicionada à existência de Cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos na bacia. Como deve existir um estudo para saber o preço que deve ser 

cobrado, fazer um cadastro e muitas outras atividades, o governo deveria arcar com 

esses custos iniciais. Mesmo assim a Agência deve provar que a gestão na bacia provê 

os recursos necessários para a sua própria manutenção e para a implementação do Plano 

de Bacia. 

Uma outra questão que acompanhou a implementação das Agências de Água foi a sua 

indefinição quanto à personalidade jurídica. A possibilidade de assinar convênios e 

assumir responsabilidades financeiras estava comprometida, se não fosse garantido que 

a Agência poderia realizar legalmente essas atividades.  

Segundo os autores de um estudo sobre Agências de Águas (FGV, 2003), essa 

indefinição é um dos entraves á gestão descentralizada dos recursos hídricos por bacia 

hidrográfica 

“Inexistência de dispositivo legal ou regulamento governamental definindo 

a natureza do ente “Agência de Bacia” (...) A tentativa de criar as agência 

sob a forma jurídica de “entes” já existente (Organizações Sociais – OS, 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, Fundações, 

Autarquias, Emprea Públicas ou Consórcios tem esbarrado nas limitações 
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legais dos entes para exercício pleno das funções, resistências 

governamentais ou dos próprios usuários/interessados (pág 3)” 

Para contornar essas dificuldades foi finalmente aprovada a Lei Nº.10.881 de 9 de junho 

de 2004, que autoriza a ANA, Agência Nacional de Águas, a firmar contratos de gestão, 

por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos. 

3.3. O MODELO DE GESTÃO DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL 

A gestão da bacia do rio Paraíba do Sul está bastante avançada em relação às outras 

bacias brasileiras. Segue uma descrição dos principais elementos da Lei 9.433/97 

aplicado à essa bacia hidrográfica. 

3.3.1. O COMITÊ DE BACIA - CEIVAP 

O Comitê de Bacia da bacia do rio Paraíba do Sul é o CEIVAP – Comitê para 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – criado pelo Decreto Nº. 

1.842, de 22 de março de 1996. é formado por sessenta membros, sendo três da União e 

nove de cada Estado que compõe a bacia(Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). Os 

municípios tem nove representantes, três de cada Estado, os usuários 24 (oito de cada 

Estado e 15 representantes das organizações civis (cinco de cada Estado)  Portanto, a 

composição percentual do Comitê obedece o que determina a resolução No 05, de 10 de 

abril de 2000 que estabelece: 

Art. 8o Deverá constar nos regimentos dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, o seguinte: 

I - número de votos dos representantes dos poderes executivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecido o limite de 

quarenta por cento do total de votos; 

O CEIVAP tem 21 representantes dos poderes executivo, perfazendo 35% dos 

componentes 

II - número de representantes de entidades civis, proporcional à população 

residente no território de cada Estado e do Distrito Federal, com pelo 

menos, vinte por cento do total de votos; 

 80



O CEIVAP tem 15 representantes civis, que totalizam 25% dos componentes 

III – número de representantes dos usuários dos recursos hídricos, cujos 

usos dependem de outorga, obedecido quarenta por cento do total de votos; 

O CEIVAP possui 24 representantes dos usuários, o que perfaz 40% do total. 

Possui três Câmaras Técnicas: Planejamento e Investimento, Institucional e de 

Educação Ambiental, composta por dezenove membros no total. 

3.3.2. O PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

O CEIVAP elaborou um programa de aplicação dos recursos da cobrança, baseado no 

potencial de arrecadação indicado pela ANA, que pode ser visto por meio da Tabela 4 

abaixo e cujos valores podem ser comparados com a Tabela 8 na página 86., que 

representa a arrecadação real até janeiro de 2005. 

Tabela 4 – Receita prevista em 25/04/2003, para Cobrança 

RECEITA PREVISTA DA COBRANÇA (Informado pela ANA, em 25/04/03) 

SETOR VALOR MENSAL VALOR ANUAL 
   BRUTO  18% 

DESCONTO 
 15% 
INADIM 

 
LÍQUIDO 

 TOTAL 
2003 

 TOTAL 
2004 

 TOTAL 
2005 

INDUSTRIA E 
SANEAMENTO 

1.000.000 180.000 150.000 670.000 6.700.000 8.040.000 8.040.000 

IRRIGAÇÃO 6.400 1.152 960 4.288 42.880 51.456 51.456 
PCH''s 2.500 450 375 1.675 16.750 20.100 20.100 
TOTAL 
USUÁRIOS 
CADASTRADOS 

      675.963 6.759.630 8.111.556 8.111.556 

USINAS (0,75%)         1.300.000 1.300.000 1.300.000 

RECEITA TOTAL 
COBRANÇA 
UNIÂO 

        8.059.630 9.411.556 9.411.556 

RECEITA TOTAL 
COBRANÇA RJ 

180.000 32.400 27.000 120.600  - 1.447.200 1.447.200 

RECEITA TOTAL 
COBRANÇA MG 

135.000 24.300 20.250 90.450  -  - 1.085.400 

RECEITA TOTAL 
COBRANÇA SP 

169.000 30.420 25.350 113.230  -  - 1.358.760 

RECEITA 
TOTAL 
COBRANÇA 
BACIA 

        8.059.630 10.858.756 13.302.916 

Fonte: Deliberação CEIVAP No. 19/2003 
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Este programa de aplicação de recursos é decorrente do Projeto Qualidade das Águas e 

Controle da Poluição Hídrica (PQA), da então Secretaria de Política Urbana do 

Ministério do Planejamento e Orçamento (SEPURB/MPO), de 1996, quando então o 

governo federal celebrou convênios com os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro para 

elaboração de programas de recuperação ambiental da bacia do rio Paraíba do Sul. 

Tabela 5 - Programa de Aplicação dos Recursos da Cobrança para a Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
para 2003 e 2004. 
    Valor (milhões 

de R$) 
 

 Valor 
total 

2003 2004 

Receita prevista Cobrança27   8,06 10,86 

 
OBSERVAÇÕES 

1.       Ações de Gestão e 
Planejamento 

  2,42 3,26 Estes recursos vêm para a Agência de Águas através do 
convênio (de imediato) 

1.1 - Implantação e operação da 
agência 

  0,60 0,81 

1.2 - Ações de Gestão   0,36 0,49 
1.2.1 Programa de educação ambiental  0,20  

1.2.2 Programa de capacitação 
técnica, comunicação social, 
mobilização participativa 

 0,16  

 1.3 - Ações de Planejamento   1,45 1,95 
1.3.1 – Sistema de Informações 
da Agência de Bacia 

0,30 0,30   

1.3.2 – Plano diretor de controle 
de inundações da Bacia 

1,26 0,27 0,99 

1.3.3 – Plano de Recuperação 
Ambiental do Rio Piraí a jusante 
do Reservatório de Santana 

0,35 0,16 0,19 

1.3.4 – Levantamento cartográfico 
de apoio aos planos 3.2 e 3.3 

0,23 0,23   

1.3.5 – Desenvolvimento e 
Aplicação de Programa de 
Técnicas de Gestão e Manejo de 
Irrigação – Projeto Frutificar e 
Baixada Campista  

0,20 0,20   

1.3.6 – Ações emergenciais 
decorrentes de acidentes que 
afetem os recursos hídricos da 
bacia  

 0,30   

Saldo a investir ações de 
planejamento 

- - 1,07 

  
Todas estas ações deverão ser executadas direta ou 
indiretamente (mediante sub-contratações) pela 
Agência. 
A dificuldade é que algumas delas têm prazo de 
execução que ultrapassa 2003, ou seja teria que ser 
feito um convênio entre a ANA e a Associação de 
maior duração que seria interrompido quando da 
assinatura do Termo de Parceria/Contrato de Gestão 
com a OSCIP/OS. 

2.       Ações Estruturais   5,64 7,60 A partir de 2004, pelo menos 20% dos recursos deverão ser 
aplicados em financiamentos com retorno 

2.1 Obras de Esgotamento 
Sanitário 

  2,24   

Investimento em obras de 
esgotamento sanitário respeitada 
a hierarquização do Plano Diretor 
de Recursos Hídricos 

      

Estas ações deverão ser contratadas pela ANA através do seu 
agente financeiro com os municípios em obras a serem 
aprovadas pelo CEIVAP.  

2.2 Controle de erosão   3,4   Estas três ações poderão ser contratadas diretamente pela 
ANA (CEF) com os executores (prefeituras) e de imediato. 

                                                 

27 Ver à página 81  Tabela 4 
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2.2.1 Sub-bacia do rio Barra 
Mansa,municípios de Barra Mansa 
e Rio Claro, RJ 

     

2.2.2 Sub-bacia do rio Ubá, 
municípios de Ubá e Divinésia, 
MG 

      

2.2.3 Sub-bacia do rio São 
Gonçalo, município de 
Guaratinguetá, SP 

      

ANA (CEF) com os executores (prefeituras) e de imediato. 
Já existem projetos básicos e editais de licitação prontos para 
Ubá e São Gonçalo e a Prefeitura de Barra Mansa já fez um 
detalhamento do projeto para atender à CEF. Os projetos 
estão na COPPE.  

2.3 Plano de incentivo ao Reuso 
da Água  

 - Ad28 

Saldo a investir em ações 
estruturais 

  - 6,08 

  Total dos Investimentos   8,06 10,86 

 

Fonte: Deliberação CEIVAP No 19/2003 

3.3.3. A AGÊNCIA DE ÁGUA - AGEVAP 

O CEIVAP, por meio da Deliberação No 12 de 20 de junho de 2002, decide criar sua 

Agência de Água, autorizada pela Resolução No 26 de 29 de novembro de 2002 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

A Deliberação No 12, do CEIVAP em seus “considerandos”, reflete a dificuldade de 

definir a identidade jurídica da Agência de Bacia. Os “considerando” abaixo falam em 

“estrutura com personalidade jurídica própria” ou “entidade”, capaz de exercer a função 

de secretaria executiva do CEIVAP: 

Considerando a urgência de dotar o CEIVAP de uma estrutura técnica, 

administrativa e financeira, com personalidade jurídica própria, que 

desempenhe as funções de Secretaria Executiva, operacionalize as suas 

deliberações e venha a desempenhar as funções inerentes à Agência de 

Água da Bacia do rio Paraíba do Sul; 

Considerando a necessidade de instituição da Agência de Água da Bacia do 

rio Paraíba do Sul, ou entidade com capacidade de desempenhar as suas 

funções, atendendo à condição estabelecida pela Deliberação CEIVAP n.º 

08/01 para o início da implementação da cobrança pelo uso da água. 

Uma possível solução poderia ser encontrada dando às Agências o status de 

Organização Social (OS), se adequando à Lei 9.637/98 que disciplina tais organizações 

e regula os chamados contratos de gestão. Esta OS seria formada pelos próprios 

membros do Comitê. Mas a solução final, o fim das incertezas jurídicas em relação à 
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identidade das Agências de Água, e conseqüentemente o imobilismo conseqüente a isso, 

deu-se pela publicação da Lei No 10.881 de 9 de junho de 2004, que é específica para a 

ANA e lhe concede o poder de firmar contratos de gestão, com entidades civis sem fins 

lucrativos, tal como a Lei 9.637/98 estabelece de maneira geral. 

3.3.4. COBRANÇA 

O dia 30 de março de 2003 é considerado o dia do início da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul, já que nesse dia venceu a primeira 

fatura emitida pela Agência Nacional de Águas29. apesar de ter sua implantação 

deliberada em 2001, para ter início em 2002. Essa cobrança foi possível e justificada 

porque foi elaborado um Programa Inicial de Investimentos aprovado pela Deliberação 

CEIVAP nº 02/00 e, mesmo não tendo uma Agência de Água da bacia, o art. 4º da Lei 

nº 9.984, de 2000 dá competência para a Agência Nacional de Águas implementar a 

cobrança. 

A fórmula aprovada foi 

Tabela 6 – Fórmula da cobrança pelo da água na bacia do rio Paraíba do Sul 

Valor da 
cobrança 

 1º. Parcela  2º. Parcela  3º. Parcela 

C = Qcapx K0 x PPU + Qcapx K1 x PPU + Qcapx (1 – K1)x (1 - 
K2 K3)x PPU 

  cobrança pelo 
volume de água 
captada no 
manancial 

 cobrança pelo 
consumo (vol. 
captado que não 
retorna ao corpo 
hídrico) 

 cobrança pelo 
despejo do 
efluente no corpo 
receptor 

Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2001) 

Onde: 

Qcap corresponde ao volume de água captada durante um mês (m3/mês) 

K0 expressa o multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0 (um) e 

definido pelo CEIVAP).  

                                                                                                                                               

28 Valores a definir. Os recursos deverão ser aplicados em financiamentos com retorno 

29 Deliberação CEIVAP Nº. 24 de 31/03/2004 
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K1 expressa o coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, ou seja, a 

relação entre o volume consumido e o volume captado pelo usuário (ou o índice 

correspondente à parte do volume captado que não retorna ao manancial). 

K2 expressa o percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de 

efluentes produzidos (ou o índice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou 

industrial), ou seja, a relação entre a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta 

K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes. 

PPU é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, pelo consumo 

e pela diluição de efluentes, para cada m3 de água captada (R$/m3). 

Os únicos valores definidos pelo CEIVAP são o PPU – Preço Público Unitário e o fator 

de redução K0. que foram definidos respectivamente em 0,02 r$/m3 e 0,4. Este fator de 

redução estabelece uma diferenciação entre a captação e o consumo, considerando este 

mais impactante, visto que a água não retorna à bacia. 

Seja um usuário que capte 10.000 m3 de água, ao longo de um certo período, consuma 

6.000 m3 e devolva 4.000 m3, ao rio. Destes, 2500 m3 foram tratados com um nível de 

eficiência de redução de DBO de 90% (K3 = 0,9). Quanto esse usuário terá que pagar 

pelo uso da água nesse período? 

K0 (Definido pelo CEIVAP) = 0,4; K1 = (10.000-4.000)/10.000 = 0,4 

K2 = 2.500/4.000 = 0,625 e K3 = 0,9 

Tabela 7 – Exemplo de custo pelo uso dos recursos hídricos 

 Captação 
(m3) 

10000 

Consumo 
(m3) 

6000 

Efluentes Total 

Custo 80 120 35 235 
Usou-se Ko = 0,4, K1 = 0,6, K2 = 0,625, K3 = 0,9e PPU = R$0,02 

A Lei 9.433/97 define todos os usos que estão sujeitos à Outorga, que são as áreas de 

saneamento, indústria; agropecuária; mineração; aqüicultura; dentre outras. A Tabela 8 

mostra o que já havia sido arrecadado em toda bacia do Paraíba do Sul, até 21 de janeiro 

de 2005-02-15: 
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Tabela 8 – Montante arrecadado pela Cobrança, até 21/01/2005 

 Pago 
Líquido 

A vencer 

Dessedentação 243,94 0,00 
Indústria 2.193.948,56 2.842.255,80 
Irrigação 2.098,23 6.810,01 
Mineração leito do 
rio 

368,21 42,93 

Outros usos 17.139,83 34.045,61 
Saneamento 4.116.838,02 2.855.334,94 
Total 6.330.636,79 5.738.489,29 

Fonte: Agência Nacional de Águas 

3.3.5. A TRANSPOSIÇÃO PARA A BACIA DO RIO GUANDU: 

CONFLITOS 

A Lei 9.433/97 não estabelece norma específica para os casos de transposições de 

águas. Mas fornece todos os instrumentos para negociação, participação e gestão 

democrática no caso de uma transposição. No caso da transposição entre bacias 

hidrográficas, uma sob o domínio da União, outra do Estado do Rio de Janeiro, a lei 

prevê que: 

“Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o 

gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum” 

3.3.5.1. RECURSOS ORIUNDOS DA COBRANÇA, NO CONTEXTO DA 

TRANSPOSIÇÃO 

Uma simulação feita por CAMPOS (2001) mostrou que há uma grande diferença entre 

o potencial a ser arrecadado por cobrança pelo uso dos recursos hídricos, na bacia do rio 

Paraíba do Sul e na transposição para a bacia do rio Guandu, no Rio de Janeiro. Esta 

simulação é mostrada na Tabela 9: 
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Tabela 9 – Resumo dos Valores Arrecadáveis com a Cobrança pelo Uso da Água na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul e nas Transposições 

LOCAL TOTAL ANUAL 
(R$ milhões/ano) 

Rio de Janeiro 28,89 
São Paulo 17,13 
Minas Gerais 13,77 
Subtotal (bacia) 59,79 
Transposição do rio Piraí 18,92 
Transposição do rio 
Paraíba do Sul 

151,37 

Subtotal (transposições) 170,29 
TOTAL 230,08 

Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2001) 

Não se pode comparar a simulação da Tabela 9 com os valores reais da Tabela 8 pelo 

fato de o processo de cobrança ter pouco mais de um ano e o aumento das outorgas estar 

condicionado sempre à campanhas que devem ser feitas na bacia. Mas o valor que 

chama a atenção é o referente às águas transpostas da bacia do rio Paraíba do Sul para a 

bacia do rio Guandu30.  

O conceito utilizado no cálculo da simulação considera a transposição como uso 

consuntivo, ou seja, seria como se um usuário captasse 160 m3/s e a água não retornasse 

à bacia original, como realmente acontece,. Usando a fórmula aprovada pelo CEIVAP e 

usando o conceito apresentado, como de uso consuntivo, pelo fato de não haver retorno 

algum à bacia original, K1 =1 e K2 = 0, então só se tem a primeira parcela e a segunda 

parcela apresentada na Tabela 6, referentes à captação e ao consumo: 

Tabela 10 = Valores atualizados da simulação feita por CAMPOS (2001) 

 Captação 
160 m3/s 

Consumo 
160 m3/s 

Total 

Custo 40.366.080 100.915.200 141.281.280
Considerou-se Ko = 0,4, K1 = 1 e PPU = R$0,02 

Mesmo que não seja esta a forma de cobrança, o potencial de arrecadação devido à essa 

transposição parece ser maior que aquela arrecada no restante da bacia do rio Paraíba do 

Sul. Uma outra forma de arrecadação promissora, se fosse considerar as águas 

                                                 

30 À época desse trabalho, o CEIVAP e o CNRH não tinham deliberado sobre os valores finais do PPU, Preço Público Unitário. 
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transpostas como ainda sendo águas da União, seria aquela feita dos usuários a jusante 

da transposição , na bacia do rio Guandu, uma região bastante industrializada. 

A negociação do Comitê de Bacia do rio Paraíba do Sul com o Comitê de Bacia do rio 

Guandu teve início em 12 de setembro de 2002, data da primeira reunião deste Comitê. 

Algumas questões interessantes e importantes tinham que ser resolvidas, visto que essa 

transposição existe desde 1952, acontece entre bacias, sendo que uma delas é de 

domínio da União e a Lei 9.433/97 estabelece apenas que a União deverá se articular 

com o Estado para resolver os conflitos. E o conflito é grande devido ao fato de que, 

adaptar essa antiga transposição à nova lei poderá implicar em transferência de recursos 

de uma bacia para outra. Além do mais, existem propostas de que a gestão desses 

recursos se faça por meio de uma Agência de Água integrada, com um só plano de 

investimento na bacia. 

A importância dessa discussão reside no fato dela ser emblemática. A gestão deste 

conflito, suas resoluções deveriam servir de guia para possíveis outras transposições 

entre bacias. 

No entanto, o governo do Estado do Rio de Janeiro determinou por meio da Lei Nº 

4247, de 16 de dezembro de 2003. que: 

“Art. 11 - Para os fins tratados nesta lei, devem também ser considerados os 

seguinte critérios 

 IV - em virtude da transposição, serão aplicados, obrigatoriamente, na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 15% (quinze por cento) dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso de água bruta na bacia 

hidrográfica do rio Guandu.” 

A SERLA – Fundação Superintendência de Rios e Lagoas – órgão gestor dos recursos 

hídricos do Estado do Rio de Janeiro, vai atuar como Agência de Água, já que vai gerir 

os recursos oriundos da cobrança na bacia do rio Guandu, administrar o cadastro de 

usuários e também atuar como Comitê de Bacia, visto que vai definir também, onde 

serão aplicados os recursos. 

 88



Para muitos31, esta posição política tomada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, 

reflete um certo desprezo ou incompreensão da Lei 9.433/97, já que retoma uma forma 

de gestão centralizadora e autoritária. 

A Lei 9.433/97, com seu caráter genérico, deixa à articulação dos Estados com a União, 

a gestão de possíveis conflitos envolvendo recursos hídricos de dominialidade federal e 

estadual. Não se pode dizer, portanto, que a solução encontrada pelo governo do Estado 

do Rio de Janeiro seja a definitiva, pois transposições futuras podem ser impedidas se 

este tipo de jurisprudência for firmada: a bacia receptora determinar os benefícios da 

bacia doadora. 

3.3.5.2. A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DA 

TRANSPOSIÇÃO 

A transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu existe desde 

1952. Com a introdução da Lei 9.433/97 essa transposição teve que se adequar à nova 

realidade legal. Essa realidade implica no uso do instrumento de Cobrança pelo uso da 

água. A transposição das águas do Paraíba do Sul gera energia elétrica além de ser 

responsável pelo abastecimento de 80% da Região Metropolitana da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

Inicialmente essa água é transposta para um reservatório de uma usina hidrelétrica, e a 

seguir é encaminhada para o rio Guandu, de onde são retiradas para tratamento e 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. 

Portanto a questão é simples: Quem deve pagar ao Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, 

pelo uso desses recursos hídricos? A Usina Hidrelétrica que capta as águas? Os usuários 

da bacia do rio Guandu, por meio de um consórcio? Ou os usuários da bacia do rio 

Guandu deveriam ser outorgados individualmente? E quem deveria fazer tal outorga, o 

governo federal, por intermédio da Agência Nacional de Águas, já que as águas são 

originárias de uma bacia sob o domínio da União ou pelo governo estadual, por meio da 

                                                 

31 Leia-se, por exemplo, no informativo nov –dez/2004 da ASEAC – Associação de Empregados de Nível Universitário da CEDAE, 
a notícia: SERLA ganha poderes de Agência de Bacias. Comitê de Gestão da bacia do Guandu vai questionar a lei 4247/03 de 
Cobrança pelo Uso da Água,encaminhada à ALERJ pela governadora do Estado, Rosinha Matheus. Lei estadual ignora diretrizes 
federais para os recursos hídricos. Veja também o Anexo 5, excerto da ata da 29ª reunião câmara técnica de cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos. 
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SERLA, já que as águas estão em bacia estadual? Essa discussão está no capítulo 6, 

com um ensaio de metodologia de apoio à decisão. 

A criação do Comitê de Bacia do Rio Guandu veio contribuir com a discussão e dar-lhe 

uma legitimidade institucional, visto que ele passou a responder como o Comitê da 

bacia receptora de água. 

Uma das idéias propostas, no sentido de dar um curso à esse conflito foi a de que as 

águas da transposição deveriam ser geridas por uma Agência de Água, que tivesse 

representação dos outros dois Comitês. Para se adequar à Lei 9.433/97, teria também a 

participação de outras entidades, buscando-se com isso uma gestão compartilhada no 

contexto da transposição. 
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4. TRANSPOSIÇÕES DE ÁGUAS ENTRE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

Un río es más valioso como río que como agua 

Pedro Arrojo Agudo32 

A quantidade total de água no planeta Terra é de, aproximadamente, 1,4 bilhões de 

Km3. Deste total, 97% são de águas salinas. O total de água doce é de 2,5%, grande 

parte concentradas em geleiras e aqüíferos. Um balanço geral pode ser visto na tabela 

abaixo 

Anualmente 41.000 Km3 caem sobre os continentes e ilhas na forma de chuva. Esta é a 

parte renovável. Pode parecer muito, mas apenas uma pequena fração dessa água está 

disponível para atender as necessidades humanas de saúde, geração de energia e para a 

produção econômica. 

Tabela 11 Os recursos hídricos no mundo 

 Área 
(106 Km2)  

% total Área Volume 
106 km3  

% total Água  % Água 
doce  

      
Superfície 
terrestre  

510      

Terra  149  29     
Oceanos  361  71  1338  96.5   

Água doce:  -  -  35  2.5   
Gelo 16  -  24  1.75  69  

Aquíferos -  -  10.5  1.7  30  
Terras 
úmidas 

2.6  -  0.1  0.0008  0.03  

Lagos 1.5  -  0.09  0.007  0.26  
Rios -  -  0.02  0.0002  0.006   

Notas: 1) todas estimativas são aproximações e variam de acordo com os métodos usados para 
deduzi-las; para consistência os dados são  de uma única fonte. * no sentido tradicional, isso é, 
pântanos, lagoas, planície de aluvião, etc.;**excluindo lagos salinos. FONTE: Anon. (USSR 
Committee for the international Hydrological Decade) 1978. 

                                                 

32 Professor de Análise Econômica da Faculdade de Economia da Universidade de Zaragoza e presidente da Fundação Nova Cultura 
da água, na Espanha 
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Estima-se que o total de água disponível no planeta esteja entre 9.000 e 14.000 Km3, 

muito acima dos 4.500 Km3 previstos como demanda, para o ano 2000. O problema é 

que essa disponibilidade não está igualmente distribuída. Uma convergência de fatores 

locais como aumento da população e uma crescente indisponibilidade de água pode 

levar uma região a incluir transposições de águas de outras bacias ou entrar em colapso. 

Existem muitas ações antrópicas que, se realizadas de forma incorreta, podem levar a 

essa indisponibilidade, como se pode ver na tabela abaixo 

Tabela 12 – Fonte de fatores que podem impactar a disponibilidade hídrica 

Escala 
espacial 

Fonte de Impacto 

Grandes 
represas 

Chuva ácida 

 Transposição entre bacias 
Açudes  Desflorestamento, reflorestamento 

 Urbanização 
 Desenvolvimento da agricultura 
 Dragagem 

Calha dos 
rios  

Proteção contra inundações 

 Regularização de vazão; represas, 
barragens, canalização 

 Remoção de vegetação ciliar 
 Mineração 

Água dos rios Poluição orgânica e inorgânica 
 Poluição térmica 
 Derivações 
 Navegação 
 Exploração de espécies nativas 
 Introdução de espécies alienígenas  

Fonte: (GROOMBRIDGE et al., 1998) 

O aumento da população acompanhado de um aumento da indisponibilidade da água, 

seja por esgotamento da oferta, razões naturais, seja pelas razões antrópicas, acima 

descritas, pode levar a que no ano de 2025, duas, em cada três pessoas sejam obrigadas 

a viver sob stress hídrico, ou seja, sobrevivendo com menos de 50 litros de água por dia 

por pessoa33. Para se ter uma idéia das diferenças, no consumo médio de água, entre 

                                                 

33 World Meteorological Organization como citado em UNEP. Global Environmental Outlook 2000, p. 41. 
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alguns países, verifica-se que no Canadá a média é de 326 litros por pessoa por dia34 

enquanto no Brasil, o consumo médio total é de 670 litros/dia por habitante e nos EUA 

5.120 litros/dia. Conforme a ONU, em 2025 cerca de 2,7 bilhões de pessoas por todo o 

mundo enfrentarão falta de água, caso continuemos a tratá-la como um bem inesgotável, 

e 4,2 bilhões de pessoas terão de viver com um consumo de menos de 50 litros por 

dia35. 

A escassez de água é o reflexo de um mundo dinâmico, onde as populações migram 

para as cidades em busca de melhores condições de vida e isso acarreta uma maior 

demanda de utilização dos serviços que uma cidade oferece. Saneamento básico, água 

tratada, e o abastecimento com água a todos os setores da economia, são parte de 

exigências mínimas de uma comunidade. 

À medida que as populações urbanas crescem, crescem também os problemas em 

relação à água, onde as principais ações deletérias são o desperdício e o aumento das 

chances de degradação ambiental, principalmente devidos à poluição e à falta de 

saneamento 

Figura 6 – A dinâmica populacional e o uso da água 

e o crescente custo com o tratamento da água, decorrente do aumento de sua 

contaminação 

Malin Falkenmark, um hidrologista sueco, estabeleceu o conceito de stress hídrico 

(water stress), “baseado em um aproximado mínimo nível de água per capita exigido 
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 Environment Canada. "Canada and Freshwater: Experiences and Practices." Sustainable Development in Canada Monogr
ies #6. Environment Canada: Ottawa, 1998. p. 3. 

  Dados fornecidos por “A água no Mundo” em http://www.springway.com.br/aagu/aamu.html 

Dinâmica Populacional 
Crescimento da migração, da densidade 
populacional, urbanização morbidade e 
mortalidade 

Uso da água 
Agricultura, indústria,  uso doméstico, 
saneamento, diluição de efluentes, 
geração de energia, pesca 

Conseqüências ambientais 
Águas superficiais e subterrâneas exauridas, poluição, 
erosão, degradação de ecossistemas, declínio da pesca, 
interrupção do ciclo hidrológico  

Conseqüências antrópics 
Falta de comida, doenças de veiculação hídrica, 
instabilidade política e social, conflitos pelo uso da 
água, baixo crescimento econômico, deslocamento 
populacional 

Fonte: (IUCN ET AL.,1996) 

Dinâmica Populacional 
Crescimento da migração, da densidade 
populacional, urbanização morbidade e 
mortalidade 

Uso da água 
Agricultura, indústria,  uso doméstico, 
saneamento, diluição de efluentes, 
geração de energia, pesca 

Conseqüências ambientais 
Águas superficiais e subterrâneas exauridas, poluição, 
erosão, degradação de ecossistemas, declínio da pesca, 
interrupção do ciclo hidrológico  

Conseqüências antrópics 
Falta de comida, doenças de veiculação hídrica, 
instabilidade política e social, conflitos pelo uso da 
água, baixo crescimento econômico, deslocamento 
populacional 

Fonte: (IUCN ET AL.,1996) 

34 aph 
Ser

35



para manter uma adequada qualidade de vida em um país em desenvolvimento 

moderado, em uma zona árida”. Os critérios hoje que definem a escassez hídrica para os 

países são assim definidos: 

• Acima de 1700 metros cúbicos anuais, per capita, este país apenas 

ocasionalmente terá problemas com o abastecimento de água; 

• Entre 1000 e 1700 metros cúbicos, esse país pode vir a sofrer o que se chama de 

stress hídrico; 

• Se o índice está abaixo de 1000 metros cúbicos per capita por ano, esse país está 

com escassez hídrica, em que existe a ameaça ao desenvolvimento econômico e 

à saúde das pessoas (GROOMBRIDGE, 1998) 

O anexo 4 (pág.224)  traz uma relação de países sobre os quais paira a grave ameaça de 

escassez de água. 

Muitos países estão usando as suas reservas de águas subterrâneas para resolver seus 

problemas hídricos, principalmente os do oriente médio. Isso é válido até que se consiga 

uma resposta estável para o suprimento de água, porém é um risco muito grande, visto 

que essas reservas não são renováveis. Ao se utilizar desses aquíferos, eles consomem 

acima do suprimento anual renovável, o que determina para esses países um índice de 

risco, que pode ser observado na Tabela 13: 

 

 

 

 

 

Tabela 13 – Consumo de água de alguns países com escassez de recursos hídricos 

Países Águas retiradas como uma 
porcentagem do 

suprimento renovável, 
década de 1980 (%) 

Anos para a população 
dobrar , na atual taxa de 

crescimento* 
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Libia 374 20.4 
Qatar 174 33.0 
Emirados Árabes Unidos 140 24.8 
Iêmen 135 21.7 
Jordânia 110 19.3 
Israel 110 46.2 
Fonte: Adapted de Peter H Gleick, “Water and Conflict”, Population Reference Bureau, 1993, 
World Population Data Sheet *Exclui taxas do fluxo migratório, que são significantes em alguns 
desses países 

Como pode ser observado, os países não podem mais contar com seus próprios recursos 

hídricos. Por mais que se faça uma gestão adequada desses recursos, os outros fatores 

citados, como o crescimento populacional, a crescente degradação das fontes dos 

recursos hídricos, a sobreutilização dos aqüíferos terminam por prevalecer e colocam o 

país frente à dura realidade da escassez presente ou futura de água. 

Uma constante fonte de conflitos são as águas advindas de outros países. Não existem 

ainda leis internacionais que protejam os países a jusante. A maioria dos países que tem 

rios comuns fazem acordos bilaterais de modo a protegerem seus interesses. Alguns 

países têm uma situação particularmente crítica, em relação à dependência de águas 

vinda de países vizinhos, como se pode ver na tabela abaixo 

Tabela 14 – Países importantes que estão a  jusante 

Países Percentual do suprimento 
renovável vinda de outros 

países (%) 

Anos para a população 
dobrar sob a atual taxa 

crescimento 
Egito 97 30.1 
Holanda 89 138.6 
Cambodja 82 27.7 
Síria 79 18.2 
Sudão 77 22.4 
Iraque 66 18.7 
Fonte: Adapted de Peter H Gleick, “Effects of Climate Change on Shared Fresh Water Resources”, 
in Confronting Climate Change: Risks, Implications and responses 1992;”, Population Reference 
Bureau, 1993, World Population Data Sheet *Exclui taxas do fluxo migratório, que são significantes 
em alguns desses países 

A ausência de leis internacionais para tratar desse tema, encaminhará a questão sempre 

para uma solução negociada. Essa experiência internacional que vai se acumulando, 

poderá levar a elaboração de alguma regra geral. 

A partir da figura abaixo pode-se ver com mais clareza um quadro que poderá, 

dramaticamente se projetar num futuro próximo. Mesmo um país como o Brasil, poderá, 

localmente, se tornar um país com sérios problemas de desabastecimento. 
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Fonte: Population Reference Bureau 
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Gráfico 3 – Decréscimo na disponibilidade de água de 1950 a 2050 (Projeção) 

 

Diante desse quadro, as transposições de águas entre bacias hidrográficas estão surgindo 

como uma realidade que deve ser encarada como cada vez mais presentes.  

As transposições de águas dentro do próprio país e entre nações já estão ocorrendo e 

muitas em grande escala. À medida que se tornam mais freqüentes, essas transposições 

acabam por se tornar um teste da medida da solidariedade humana e de sua capacidade 

de superar diferenças políticas ou étnicas. 

A transposição de águas entre bacias hidrográficas pode ser definida como a remoção de 

água de um sistema de maior superfície drenada para um segundo sistema onde a 

superfície drenada é menor. 

A transposição de águas não ocorre apenas entre bacias de um mesmo país. 

Transposições entre bacias de diferentes países estão se tornado cada vez mais 

freqüentes e os estudos sobre as possibilidades e critérios para que isso ocorra também 

estão se tornando mais necessários. 
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A tendência de promover a transferência de águas, tanto em níveis locais quanto entre 

países, está levando gradualmente a modificação da rede natural fluvial, fazendo crer 

num futuro onde uma rede artificial de distribuição de águas se sobreporá a rede fluvial 

natural. 

As transposições entre bacias internacionais podem se basear num ato de solidariedade, 

quando a motivação do doador se baseia na necessidade real da população da bacia 

receptora ou a transposição pode se basear num simples comércio de águas, quando a 

bacia doadora percebe a água que possui como uma commodity. Em qualquer das duas 

situações, a transposição de águas entre bacias, ou sua negação, se baseia em critérios os 

mais diversos. Na Austrália, uma transposição é motivada, pretextamente, para salvar 

um rio bem conhecido por causa de um poema infantil36. 

As razões para transposições são os mais diversos, como os exemplos da tabela abaixo: 

Tabela 15 - Algumas transposições internacionais de águas 

Objetivos da transposição Projeto de transposição 
Reno-Barcelona, França-Espanha 
LRC, França 
Helsink Metropolitan Área (Finlândia 

Água potável para cidade 

Urban centers in Alemanha 
Ebro-Tarragona Água potável e irrigação 
Tajo-Segura 

População, industria e agricultura África do Sul 
Índia Irrigação e energia elétrica 
Bangladesh 

Irrigação combinada com água 
potável e reabilitação ambiental 

Ásia Central 

Navegação e meio ambiente Rhine-Main-Danube 
San Pedro river, Arizona Melhoria ambiental 
Snowy Mountains, Austrália 

Fonte: (COX, 1999) 

A transposição é uma das formas que uma determinada comunidade tem de garantir 

seus recursos hídricos, como o são a perfuração de poços, a construção de barragens, 

dentre outros. Todos esses procedimentos de captação de água já convivem com o ser 

                                                 

36 O poema é  folclórico e seu título é “The man from Snowy River” e foi citado em ( Cox, 1999) 
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humano há milênios e o que tem causado, atualmente, maiores conflitos, é a escala em 

que esses projetos estão sendo construídos. 

Todos os projetos de captação de água, acima citados, aumentaram em proporção e 

custos, para atender a todas as demandas industriais, dessedentação humana e de 

animais, utilização na produção agrícola, diluição de poluentes. Mas, de longe, são as 

transposições que causam conflitos de maior complexidade porque necessitam de 

interações entre pessoas, comunidades, interesses diversos de ordem política, social, são 

necessários contratos e acordos e, em geral, não existem regras definidas para dar uma 

direção a todos essas questões. 

As transposições não são decididas unilateralmente e, muitas vezes, a bacia que solicita 

a transposição tem que provar que a utilização da água cedida é realmente necessária e 

que a falta de água não se resolveria apenas com um gerenciamento eficaz. 

Muitas vezes a transposição não se traduz num uso imediato da água, mas para 

aumentar a resiliência da bacia receptora, regularizando e tornando mais estável a oferta 

dos recursos hídricos, já que, mesmo não necessitando de imediato das águas 

transpostas, é sempre desejável a diversificação das fontes desse recurso. 

Uma transposição deve ser analisada pelo possível doador que deverá avaliar os 

argumentos da bacia requisitante. Nesse processo separou-se alguns aspectos 

importantes: 

a) Para que uma transposição seja concretizada, faz-se necessário um estudo de projeção 

de déficit da bacia que solicita a transposição. Alguns elementos que devem ser 

analisados e projetados para verificação desse déficit são 

• O crescimento da população; 

• O crescimento do consumo da população; 

• A taxa de diminuição da disponibilidade hídrica devido à deterioração 

ambiental; 

• Aumentos populacionais devido a deslocamentos populacionais 
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b) Uma outra questão muito importante é o conceito do uso da água e o modelo de 

desenvolvimento e de sociedade que se tem ou que se quer projetar para o futuro. Se 

considerarmos que este modelo de economia, cuja característica principal é a 

necessidade do desperdício, não existem razões para crer que haverá mudanças dessa 

atitude em relação a qualquer bem, incluindo-se aí a água. 

As soluções encontradas em relação à água são sempre do ponto de vista do aumento da 

oferta. Não há dúvida que há casos em que este seja efetivamente o problema. Porém, 

do ponto de vista do rio ou da bacia doadora, é necessário exigir da bacia receptora que 

ela cumpra alguns requisitos importantes, antes que a decisão de transposição seja 

implementada. 

É preciso projetar, além do aumento de demanda na bacia receptora, também a 

possibilidade de resolver o problema da falta de água, propondo políticas de estado. 

Mudando algumas atitudes ou conceitos em relação aos recursos hídricos, pode-se até 

evitar as transposições e os problemas ecológicos e ambientais que daí podem decorrer. 

Nesse sentido pode-se citar como melhoria na gestão da bacia receptora: 

• O desperdício de água; 

• a preservação das matas ciliares; 

• a diminuição da poluição, disponibilizando mais os recursos hídricos por uma 

intervenção qualitativa; 

• a proteção das fontes de água; 

• uma política urbana, diminuindo a migração para diminuir o crescimento da 

população; 

• a priorização nos usos. 

c) Um outro aspecto que deve ser avaliado são os clientes das águas transpostas, que se 

localizam na bacia receptora. A decisão de realizar transposições sofre influências dos 

decisores se a transposição for beneficiar grandes empresas agrícolas ou manter uma 

situação de desperdício ou para irrigação de agricultura familiar ou para dessedentação 
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humana. A água, um bem fundamental para a vida, por cima de todas as determinações 

econômicas, ainda tem a força de estabelecer uma relação ética entre as pessoas. 

O ato de dar água parece estar em nosso inconsciente coletivo como um ato simbólico 

de solidariedade, seja um copo ou 100 m3/s 

Portanto, decisão para implementação de transposição implicam numa intervenção 

multidisciplinar, onde as informações hidrológicas se somam às informações 

sócioambientais, éticas, econômicas e de projeções de política governamental. Se por 

um lado, as transposições significam atos de solidariedade, por parte da bacia doadora, 

exige, pelo aspecto ético, compromissos importantes por parte da bacia receptora. É por 

isso que, numa transposição, não se deveria abdicar de uma gestão compartilhada e 

integrada das bacias, que estão no contexto da transposição. 

4.1. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE TRANSPOSIÇÃO 

Em 1999 a UNESCO, por meio do International Hydrological Programme promoveu o 

International Workshop Interbasin Water Transfer, (COX, 1999) onde foram definidos  

alguns roteiros e critérios para análise de projetos de transposição de águas entre bacias 

hidrográficas: 

4.1.1. VIABILIDADES TÉCNICA E ECONÔMICA 

Raramente fatores técnicos e econômicos são limitadores de transposições. No 

Brasil, apesar da água ser considerada um bem público, a lei 9.433/97 definiu-a como 

tendo valor econômico, sinalizando a sua condição de bem escasso e cuja utilização 

deve ter um caráter racional. Portanto, em situações de transposição de águas entre 

bacias hidrográficas a capacidade financeira de gestão da água transposta deve ser 

considerada, visto que a sua disponibilização gera um custo que deve ser coberto pelos 

usuários. 

Aproximadamente 40% da produção agrícola mundial provém de culturas irrigadas, que 

correspondem a 17% do solo utilizado. De toda água retirada de rios, aqüíferos e lagos, 

70% tem seu destinado à irrigação. Portanto o uso de irrigação de terras para produção 

agrícola é uma atividade que vai exigir muita pesquisa em tecnologia de modo a 

aumentar a eficiência. Com a crescente tendência do uso dessa tecnologia, o potencial 
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de conflitos com outros usos será inevitável. Segundo a Agência Nacional de Águas, na 

bacia do Rio São Francisco, por exemplo, 57% dos usuários são de irrigantes e 9,3% 

para abastecimento de água. A ANA37 conclui uma apresentação de um diagnóstico 

preliminar apresentando esses problemas da bacia do rio São Francisco: 

• Reduzido grau de articulação institucional e pequena participação das entidades 

públicas na resolução dos conflitos locais pelo uso do recurso hídrico, devido, 

principalmente, à escassez de projetos específicos e outros aporte financeiros; 

• Desconhecimento da população sobre a vigência da lei nacional de recursos 

hídricos (lei 9.433, de 08/01/1997) e da legislação ambiental; 

• Municípios com baixo índice de desenvolvimento humano – IDH inferior a 0,5 

(pobreza generalizada da população); 

• Grande número de intervenções antrópicas que afetam o rio São Francisco e 

interferem, diretamente, em sua qualidade da água: desmatamento de matas 

ciliares, atividades minerais predatórias, intensa ocupação agrícola das várzeas 

que utilizam agrotóxicos sem receituário agronômico; 

• Grande desperdício de água: elevada evaporação nos reservatórios da região do 

semi-árido, uso de técnicas inadequadas de irrigação, falta de manutenção 

periódica da maioria das barragens e canais etc; 

• Represamentos irregulares de água, promovidos por grandes usuários, que 

prejudicam as populações de baixo poder aquisitivo, residentes a jusante ou nas 

proximidades; 

• Rede hidrometeorológica deficiente em algumas regiões; 

• Utilização predatória das lagoas marginais, prejudicando a reprodução da 

ictiofauna, sem a efetiva intervenção do Poder Público; 

                                                 

37 Levantamento de Usuários de Recursos Hídricos do Rio São Francisco Agência Nacional de Águas Superintendência de 
Fiscalização = ANA/SFI, 2002 
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• Conflitos emergentes envolvendo a expansão da agricultura irrigada e os 

empreendimentos de geração de energia elétrica. 

A utilização da água para irrigação, na agricultura, constitui uma tecnologia notável 

para a humanidade, uma solução para o problema da produção e, provavelmente a maior 

fonte de conflito em torno do uso dos recursos hídricos. Agricultura irrigável sempre 

existiu mas nunca na escala atual. E este é o problema a ser enfrentado. 

A viabilidade econômica de uma transposição está relacionada, dentre outros aspectos, 

aos custos do projeto para o qual ela servirá de insumo. Como a maior parte das 

transposições de água são para projetos de irrigação, estes devem ter seus custos 

calculados para verificar se as transposições são viáveis. 

Para calcular o valor do custo da água em projetos de irrigação pode-se usar, por 

exemplo, o método residual, cuja técnica consiste em determinar os custos de outros 

fatores de produção, exceto da água. Ao serem deduzidos da receita total, o valor 

restante é o resíduo que, dividido pela quantidade de água consumida, dará o valor 

obtido de receita por volume de água utilizado. Isso pode ser expresso pela equação 

(MACGREGOR, 2000): 

Pw* = {TVP – [(PKxQK) + (PLxQL)+ (PRxQR)]}/Qw 

PW* = o preço da água 

TVP = o valor do produto 

P e Q = os preços e quantidades dos fatores, com exceção da água 

K, L e R são, respectivamente os custos relacionados com o capital, trabalho e a terra. 

Qw = a quantidade de água usada 

MacGregor realizou este trabalho na Namíbia, para avaliar o valor da água, retirada da 

aqüífero Stampriet, usada na irrigação. Foi encontrado o valor de $0,0043/m3 para o 
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preço da água, relacionado aos custos financeiros e o valor de $0,092/m3 para o custo 

econômico38.É preciso salientar que neste caso não há custo de outorga ou cobrança. 

PINHEIRO et al. (2001), usando o mesmo método, obtém resultados mais detalhados 

em relação aos custos relacionados com culturas utilizadas no Projeto Apodi, no Ceará. 

A Tabela 16 abaixo mostra os resultados parciais, onde aparecem a renda bruta total e o 

custo total. 

Tabela 16 - Área Irrigada, Rendimento, Preço, Custos e Receitas Totais por produto no Projeto 
Apodi-CE – 2º semestre de 2000 

Culturas Área 
Irrigada 

(ha) 

Rendimento 
(t/há) 

Preço do 
Produto 
(R$/t) 

Renda Bruta 
Total (R$) 

Custo Total 
(R$) 

Uva 7 30 800 168.000 135.861,95 
Tomate 6,2 45 400 111.600 66.070,98 
Abacaxi 4 33 700 92.400 39.433,48 
Melão 52 30 540 842.400 409.262,88 
Pimentão 0,5 30 600 9.000 3.934,92 
Feijão 664,3 2,4 980 1.562.434 1.278.843,90 
Milho 553 5,7 440 1.386.924 846.952,68 
TOTAL 1287 - - 4.172.758 2.780.360,79 

Fonte: SEAGRI. (PINHEIRO et al., 2001) 

Esta tabela é complementada pelos dados da Tabela 17 que mostram a quantidade de 

água utilizada em cada cultura e os resíduos, ou seja, a diferença entre a renda bruta e os 

custos totais.  

Tabela 17 - Volume Total de água demandada e resíduos por cultura no projeto Apodi – 2º 
semestre 2000. 

Acumulados Culturas Volume de 
Água 

(mil m3) 

Resíduo Total 
(R$) Volume (mil 

m3) 
Resíduo (R$) 

Melão 260 433.137,12 260 433.137,12 
Tomate 37,2 45.529,01 297,2 478.666,13 
Pimentão 6 5.065,08 303,2 483.731,2 
Abacaxi 64 52.966,52 367,2 536.697,12 
Uva 119 32.138,05 486,2 568.835,78 
Milho 2.488,5 539.971,40 2.974,7 1.108.807,10 
Feijão 3.321,5 283.589,67 6.296,2 1.392.396,70 
Fonte: Dados da pesquisa (PINHEIRO et al., 2001) 

                                                 

38 Os valores encontrados e publicados foram respectivamente N$0,03 e N$0,64. Foi usada a cotação de $1 = N$6,9398  
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No caso do melão, foi obtido o valor de (433.137,12/260000) = R$1,665/m3 e para o 

caso do feijão foi obtido o valor de (283.589,67/3321500) = R$0,0853/m3 , 

demonstrando a baixa produtividade do feijão. 

Do ponto de vista da produção por volume de água, pode ser destacado das tabelas 

elaboradas para o Projeto Apodi, no Ceará, os valores das quantidades de melão e feijão 

que são produzidos por metro cúbico de água, resumido na Tabela 18: 

Tabela 18 – Produção, água utilizada e produtividade para duas culturas do Projeto Apodi - CE 

 Total produzido 
(Ton) 

Volume total de 
água (m3) 

Produtidade 
(Kg/m3) 

Melão 1.560 260.000 6,00 
Feijão 1594,32 3321.500 0,48 
Fonte: Elaboração própria a partir de (PINHEIRO et al., 2001) 

Na Tabela 19 foram indicados o quanto cada produtor estava disposto a pagar pela 

irrigação e o valor efetivamente pago. A diferença entre os dois valores indica o 

benefício líquido para cada cultura. 

Tabela 19 - Disposição a pagar, quantidade, remuneração possível e efetiva, benefício líquido de uso 
do recurso por cultura – Projeto Apodi – 2º semestre de 2000 

Remuneração da Água  
(R$) - 1000m3 

Culturas Disposição a 
Pagar por 
Água 
(R$/1000m3) 

Quant. 
de Água 
(1000m3) Disposição 

Total a Pagar 
(DAP) (R$ 
1,00) 

Valor Efetivo 
a Pagar por 
Água  (R$)* 

Benefício 
Líquido 
(R$/1000m3) 

Melão 594,70 260 154.622 20.046,00 134.576,00 
Tomate 549,20 37,20 20.430 2.868,12 17.561,88 
Pimentão 542,20 6 3.253 426,60 2.826,40 
Abacaxi 479,37 64 30.679,68 4.934,40 25.745,28 
Uva 400,20 119 47.623,80 9.174,90 38.448,90 
Milho 124,87 2.488 310.676,56 191.824,80 118.851,76 
Feijão 76,10 3.321 256.049,10 256.049,10 -- 
Total -- 6.295,20 823.334,14 485.323,92 338.010,22 
Fonte: Dados da pesquisa (PINHEIRO et al., 2001) 

A partir desses dados, fica evidenciada a necessidade de que, nos projetos de 

transposições, cuja finalidade precípua seja a irrigação, seja considerado o custo da água 

transposta para os irrigantes. A competitividade no setor agrícola aumenta a cada dia e a 

não inclusão dos custos pela utilização dos recursos hídricos, das águas transpostas, se 

torna um subsídio que talvez a sociedade não esteja disposta a pagar. 
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Um dos principais objetivos, ao se estabelecer um preço no uso da água, é estimular o 

seu uso de forma racional, principalmente para os produtores agrícolas poderem 

organizar sua produção, por meio do reconhecimento dos custos de produção. 

Mas é preciso reconhecer que é muito difícil fazer a cobrança de água no setor agrícola 

O Brasil possui hoje 5% de agricultura irrigada, que corresponde à 59% da água 

consumida no país. Isso significa baixa tecnologia na irrigação e ainda a falsa idéia de 

que água existe em abundância. Há uma grande desigualdade na distribuição de água no 

Brasil, sendo que as regiões mais irrigadas não são aquelas que detém a maior 

quantidade de recursos hídricos. A tabela abaixo mostra a relação entre a percentagens 

de recursos hídricos e de população em relação ao total, no Brasil. 

Tabela 20 – Recursos Hídricos por Região do Brasil (Porcentagem Total do País) 

Regiões Recursos hídricos Superfície População 
Norte 68,5 45,3 6,98 
Centro-Oeste 15,7 18,8 6,41 
Sul 6,5 6,8 15,05 
Sudeste 6 10,8 42,65 
Nordeste 3,3 18,3 28,91 
Fonte: Consumo Sustentável: Manual de Educação Ambiental. MMA/IDEC. Brasília/2000 

A gestão dos recursos hídricos com vistas à irrigação devem ter a preocupação com a 

quantidade utilizada e a qualidade da água que retorna aos corpos de água, visto que são 

águas que podem estar contaminadas com substâncias tóxicas usadas na lavoura, para 

combater pragas. 

O desenvolvimento de técnicas de manejo de irrigação se torna uma importante 

ferramenta de política de desenvolvimento sustentável. MOREIRA (1998) destaca as 

vantagens na utilização dessas técnicas: 

Redução no consumo de água e de energia de 10 a 18%; 

Se fosse adotado um manejo racional de irrigação e otimização energética 

dos equipamentos, em apenas 20% da área irrigada com Pivô-Central em 

Minas Gerais, o resultado imediato seria a economia de 7,2 GWH/ano; 
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Evitar-se-ia o gasto desnecessário de 1 milhão de litros de água e um 

consumo extra de energia de 400 Kwh, a cada milímetro de lâmina de água 

excedente numa área irrigada, por pivô-central, de 100 ha. 

A economia de água numa cultura de feijão que consome quatro milhões de 

litros de água / ha, corresponderia a 1 milhão de litros/ha, água suficiente 

para atender todas as necessidades de consumo de uma família de 4 

pessoas, por 3 anos. 

O instrumento adequado para o controle das irrigações é o sistema de outorga, previsto 

na Lei 9.433/97. Já em 1996, outorgas foram suspensas na Barragem Bico da Pedra, na 

bacia do rio Verde Grande, com a finalidade de resolver problemas com o uso da água. 

A utilização da cobrança pelo uso da água na irrigação, como instrumento econômico, 

com objetivo de reduzir o desperdício, aumentando a eficiêcia, é muito polêmica e de 

resultados variáveis. A Lei 8.9496 de 29/03/1984 define as condições das tarifas a 

serem pagas pelos irrigantes. 

“Art. 43 - O valor das tarifas incidentes sobre o uso de água nos projetos 

públicos de irrigação, de que trata este Regulamento, será composto pela 

adição: 

I - de parcela correspondente à amortização dos investimentos públicos nas 

obras de infra-estrutura de irrigação, de uso comum, com base no valor 

atualizado das mesmas; 

II - de parcela correspondente ao valor das despesas anuais de 

administração, operação, conservação e manutenção das infra estruturas. 

§ 1º - A parcela, a que se refere o item I deste artigo, será calculada, 

anualmente, por projeto, em cruzeiros, para cada hectare de área irrigável 

do usuário. 

§ 2º - A parcela, a que se refere o item II deste artigo, será calculada, 

anualmente, por projeto, em cruzeiros, para cada 1.000 (mil) metros cúbicos 

de água fornecida ao usuário.” 

Essa lei é de difícil aplicação, já que a renda dos irrigantes sofrerá uma grande queda se 

ela fosse efetivamente aplicada. PEREIRA (1999), citando dados do Banco Mundial, 
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observa que estudos realizados mostram que o custo de abastecimento para irrigação 

fica entre $8 e $50 por 1.000 m3 e o benefício obtido por esses 1.000 m3 , fica em média 

em $20 para cultivos de baixo valor. 

Águas provenientes de transposições se tornam mais caras e a compensação pelas obras 

se tornam mais problemáticas. Estudos realizados na Espanha, para verificar a eficácia 

no uso de tarifas, para aumento de eficiência na utilização da água para irrigação, 

mostrou que diante das tarifas havia as seguintes possibilidades dos agricultores: 

Tabela 21 – Estratégias dos agricultores diante do aumento de taxas sobre águas para irrigação 

Bacia Hidrográfica  Principais Estratégias Adotadas pelos Agricultores 
del Duero Substituição de cultivos irrigados por cultivos de 

sequeiros 
 

Guadalquivir Tarifas baixas - substituição por cultivos também 
irrigados, porém, que demandem menos água 
Tarifas de média a alta - substituição de cultivos 
irrigados por cultivos de 
sequeiros. 
 

Jucar e Segura Abandono total da atividade agrícola 
 

Guadiana Substituição de cultivos irrigados por cultivos de 
sequeiros 

Fonte: PEREIRA (1999) 

Parte das águas que abastecem Jucar-Segura, são provenientes da transposição entre as 

bacias do Tajo-Segura, o que eleva o valor da tarifa, resultando na estratégia de 

abandono total da atividade agrícola. 

Uma transposição importante no Brasil é a transposição do rio São Francisco. A 

transposição que ora se projeta do rio São Francisco, não pode ter como argumento que 

as águas transpostas vão desenvolver a região do semi-árido. O subdesenvolvimento 

desta região não é devido à falta de água mas à uma estrutura fundiária e um tipo de 

poder que impediu seu desenvolvimento. A água é um fator de produção e o que 

determina o progresso social são as relações de produção. 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, do Estado do Rio Grande do Norte, o 

custo estimado para irrigação foi de em R$ 0,04 por m3, considerado muito alto pelas 

Comissões de Estudo dos Aspectos Hidrológicos e Socioeconômicos do projeto da 

transposição do São Francisco: 
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“Esse valor é muito alto, comparativamente ao benefício líquido apurado 

nos atuais projetos de irrigação. Isso porque a renda líquida atual do 

agricultor, apurada ao nível de lotes de irrigação, é da ordem de R$0,064 

por m³, no caso de áreas inseridas nos Projetos Públicos; e de R$0,069 por 

m³, no caso de irrigação espontânea. Ressalte-se que esses custos foram 

apurados sem considerar os dispêndios adicionais da água da transposição 

do rio São Francisco. Já os custos d’água do Projeto da Transposição do 

rio São Francisco,avaliados pelo 1o PERH, foram os seguintes: Custo de 

manutenção de R$0,05 por m³; Custo de amortização igual a R$ 0,45 por 

m³; ou seja, Custo total da ordem de R$ 0,50 por m³.”(UFRN, 2000) 

Esses dados indicam que, mesmo que a decisão de transposição já esteja tomada, essas 

questões devem ser respondidas. 

4.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL  

A avaliação de impacto ambiental deve ser parte orgânica do projeto de transposição e 

não um adendo. 

Uma avaliação ambiental estratégica é tanto mais importante quanto maior a escala da 

transposição. E quanto maior a transposição mais está sujeita a interferências políticas 

que podem comprometer o futuro das águas transpostas e do meio ambiente envolvido. 

Transposições para irrigação que se transformaram em tragédias, devem alertar para o 

cuidado que se deve ter com as avaliações de impacto ambiental, ainda no contexto da 

elaboração do projeto e não quando a transposição for um fato consumado. As 

características fundamentais de toda avaliação de impacto ambiental são a publicidade e 

a transparência de seus relatórios. 

Desde os estudos ecológicos, quando houver transferência de espécies entre bacias, até a 

verificação da correta utilização das águas na bacia receptora, são elementos 

importantes na tomada de decisão de uma transposição e de sua gestão. 

4.1.3. CONCEITOS ÉTICOS 

Conceitos éticos podem contribuir ou não para projetos de transposição de águas. 

Argumentos éticos podem ser usados tanto a favor quanto contra uma transposição de 

águas. Pode-se invocar a solidariedade entre comunidades nacionais e internacionais, no 
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sentido de uma transposição, como se pode também recorrer a argumentos culturais, 

ecológicos e ambientais para negar uma transposição. Ou se pode recorrer a argumentos 

puramente técnicos, não se levando em conta outras variáveis importantes, no sentido de 

atingir objetivos políticos. 

O mais importante é que fique claro para a bacia doadora o destino que será dado à sua 

água, por meio de um processo em que todos os interessados possam ter participação 

democrática. 

4.1.4. O CONTEXTO LEGAL 

As leis de transposição estão se tornando mais complexas à medida que as escalas 

de transposições crescem. Feito o estudo de impacto ambiental, aprovados os 

relatórios e se as comunidades ou estados das bacias doadoras e receptoras 

concordarem, não pode haver impedimento legal para transposições. 

O fato é que as transposições dependem muito mais das formas políticas de gestão da 

bacia doadora que propriamente de questões legais. 

Outros tipos de conflitos podem surgir em países como o Brasil, que usa instrumentos 

econômicos para gestão dos recursos hídricos. Como a água, por princípio, é 

considerado um bem escasso e, portanto, tem valor econômico, a gestão das águas se 

processa por intermédio de Outorgas de Uso e Cobranças pelo uso da água. 

No caso de transposições, as outorgas e cobranças e o destinos dos recursos financeiros 

oriundos dessas instrumentos de gestão, devem ser resolvidos por acordos, muitas vezes 

políticos. Nesse caso pode-se invocar a lei e as transposições podem ser adiadas até que 

se chegue a um acordo 

4.1.5. ASPECTOS SOCIAIS, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  

Um projeto de transposição não é apenas um projeto de engenharia. Envolve 

questões ambientais, sociais, econômicas, ambientais e éticas. 

As águas de uma bacia podem ser compartilhadas ou vendidas ou simplesmente 

transpostas, num gesto de solidariedade para uma outra bacia.  
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Em qualquer caso é muito importante que essa transposição se dê de maneira pública, 

de modo que todos possam compartilhar e concordar com os potenciais riscos da 

transposição. Desde simples acordo entre as partes, para simples derivações ou 

transposições de pouca monta, até transferências de grandes volumes de água, como o 

caso do rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, onde as partes são uma grande quantidade 

de usuários, consumidores, prefeituras, a publicidade das negociações e os conceitos e 

valores ali expressos devem ser sempre tornados públicos.  

Nesses casos complexos, a tomada de decisões, devido ao grande número de 

interessados, pode se tornar um longo exercício de negociação. 

No caso do Brasil, dificuldades adicionais podem ser percebidas, como, por exemplo, o 

fato de ter tido, no passado, uma cultura política de gestão de recursos naturais 

altamente centralizada no estado e, já dentro do contexto da nova lei, moderna e 

descentralizante, tem-se o problema da falta de experiência de aplicações. 

4.2. APOIO A DECISÃO. 

Valores ambientais, sociais, culturais, éticos e estéticos se somam agora aos aspectos 

técnicos e legais quando se trata de uma tomada de decisão em relação à transposição de 

águas. A participação popular e de organizações que defendem o meio ambiente tem 

tornado o processo de decisão para transposições mais transparentes e complexas, tendo 

em vista o aumento no número de variáveis que devem ser consideradas.  

O uso de metodologias de apoio a tomadas de decisão são importantes na medida em 

que sejam mais flexíveis e incorporem as incertezas como partes inerentes ao processo 

de decisão e não como questões que devam ter solução final. 

No Brasil a transposição de águas entre dois Estados, segundo a Lei 9.433 será sempre 

uma questão em que a União deve participar, pois são águas que “percorrem” mais de 

um Estado. Em seu art. 4º, Capítulo III, Das Diretrizes Gerais de Ação, diz 

(...) A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento 

dos recursos hídricos de interesse comum. 

Vimos, portanto vários fatores que podem contribuir para a existência de conflitos 

quando se trata de transposição de águas entre bacias hidrográficas, entre Estados ou 

 110



mesmo entre países. Os impactos decorrentes das transposições devem sempre ser 

lavados em consideração, dentro de um planejamento estratégico, com participação das 

comunidades das bacias doadoras e receptoras. 

4.2.1. IMPACTO NA PRODUTIVIDADE ECONÔMICA 

O impacto na produtividade econômica, como resultado de uma transposição de água, 

pode ser positivo ou negativo. A disponibilização da água, como insumo nas atividades 

econômicas e a conseqüente diminuição da incerteza em relação à regularidade do 

fornecimento desse bem, deve ser acompanhado de medidas que compatibilizem o custo 

da operação de transferências com os custos de produção, na bacia receptora. 

A baixa produtividade na produção agrícola, se decorrente de baixa tecnologia, por 

exemplo, esquemas de irrigação ineficientes, não pode ser compensada com o aporte de 

mais água. A geração de riqueza e renda não necessariamente será resolvida com 

transposições de águas e sim com políticas econômicas e com reformas no contexto do 

uso do solo. 

O exemplo citado da Espanha (página 30), em que o custo da transposição não poderia 

ser repassado aos agricultores, já que seus produtos se tornariam não competitivos e eles 

simplesmente abandonariam a produção, é emblemático. Institui-se dessa forma uma 

espécie de subsídio em que a sociedade paga pelos erros de planejamento. João Abner 

Guimarães Filho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), diz, em 

relação à transposição do rio São Francisco, que: 

“(...) para pagar os custos da transposição, a água tirada dos rios 

beneficiados para projetos de irrigação ficará cerca de cinco vezes mais 

cara para os agricultores. (...)o líquido advindo da transposição vai ficar 

mais caro para os pequenos produtores, com um custo de cerca de R$0,11 

por metro cúbico de água tirada do rio. Não existe nenhuma atividade 

hidro-agrícola que possa pagar esse valor pela água", avalia. Para custear 

a transposição(...), o governo vem propondo um subsídio cruzado. Neste 

caso, os moradores das grandes cidades nordestinas pagariam para custear 

água mais barata no campo. "Resta saber se as pessoas vão querer pagar 

essa conta", conclui”· 

 111



Uma outra questão que pode ser discutido, ainda em relação à transposição do rio São 

Francisco, é que as relações de produção da região do semi-árido, destino das águas 

transpostas, não parece ter perspectivas de mudanças. Portanto, o aumento da 

quantidade de água, num ambiente cujas relações de produção se traduzem em 

desigualdade social, pode aumentar essa desigualdade. 

4.2.2. IMPACTO NA QUALIDADE AMBIENTAL 

A realização de estudos de impacto ambiental é uma medida necessária e obrigatória no 

exame da exeqüibilidade de uma transposição. No Brasil é o IBAMA o órgão 

responsável em conceder a Licença Ambiental, após aprovação do Relatório de Impacto 

Ambiental. No caso de transposições, também se torna necessária a audiência pública, 

de modo a permitir à sociedade em geral a possibilidade de manifestação em relação ao 

projeto. 

O Relatório de Impacto Ambiental elaborado para a transposição do rio São Francisco 

prevê 44 impactos, sendo 11 positivos e 12 negativos (RIMA, 2004). Os impactos de 

relevância para o meio ambiente foram: 

• Melhoria da qualidade da água na bacia receptora; 

• Biologia aquática nativa das bacias receptoras; 

• Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas 

nativas nas bacias receptoras; 

• Perda e fragmentação de cerca de 430 hectares de áreas com vegetação nativa e 

de hábitos de fauna terrestre ocorrerá devido ao desmatamento para a construção 

dos canais; 

• Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas ao homem 

nas bacias receptoras. 

Vê-se que o maior impacto se localiza no processo de sinergia que pode ocorrer com a 

introdução de fauna e flora exóticas, num ecossistema diferente do original. 
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4.2.3. IMPACTO SÓCIO-CULTURAL 

Os impactos sócio culturais podem ocorrer quando, por causa da transposição, há o 

deslocamento de comunidades para outras regiões, reassentamentos, migração para 

região devido ao atrativo da possibilidade de uso da água, aumento ou diminuição da 

renda. 

A avaliação desses impactos é importante porque atinge as pessoas diretamente, no seu 

modo de vida.  

4.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

É importante que se considere a projeção dos efeitos dos impactos na bacia doadora, 

devido a transposição. Isso possibilitará, se for o caso, uma distribuição dos benefícios 

advindos da transposição. Sempre deverá ser levado em consideração uma compensação 

à bacia doadora. 

4.3. CONFLITOS EM TRANSPOSIÇÕES DE ÁGUAS 

As transposições de águas entre bacias hidrográficas, em países ou entre países 

democráticos, sempre vão envolver questões de caráter jurídico, econômico, a opinião 

pública e principalmente muita negociação. Conciliar os múltiplos interesses entre duas 

bacias depende em grande parte da qualidade dos argumentos e da capacitação técnica 

dos interlocutores, no sentido de projetar o balanço de demanda e oferta para o futuro, 

nas duas bacias, já que a transposição envolve o futuro das duas. Muito importante 

também, no contexto de uma negociação, é a forma como os recursos hídricos são 

administrados, porque a flexibilidade na gestão facilita as futuras modificaçãos nos 

acordos de transposição. A Comunidade Européia, por meio de uma diretiva, já 

estabeleceu para seus países membros, até 2015, uma maior permeabilidade na gestão 

dos recursos hídricos e, conseqüentemente, nos acordos entre eles. 

Abaixo alguns exemplos de conflitos em transposições e as formas de abordá-los. 

4.3.1. ESTADOS UNIDOS 

À medida que as demandas para utilização de água aumentam, aumentam também os 

conflitos em torno das águas e de suas dominialidades. No caso dos Estados Unidos, a 
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questão da dominialidade e as questões referentes a transposições são problemas legais 

ainda não solucionados inteiramente. 

 

4.3.1.1. RIPARIAN LAWS 

Nos Estados Unidos, não existe uma lei única para gestão de bacias e, assim, em alguns 

Estados, prevalece as chamadas “riparian laws”, que são leis que são chamadas 

comumente de consuetudinárias, aplicadas aos usuários ribeirinhos. O sistema 

“riparian” de direitos de água é o direito de uso da água que está associado com a 

propriedade da terra que está à margem ou por onde passa o rio. 

O Estado do Tennessee usa uma riparian law. Sob essa lei o proprietário tem o direito 

de uso “razoável” da água que passa por sua propriedade, estando sujeito aos direitos de 

outros usuários. 

Desviar água da área de drenagem do rio, sem retornar o fluxo à bacia original é 

considerado uso não razoável e se o usuário a jusante reclamar, o desvio será proibido. 

Os Estados Unidos usam o direito comum para estabelecer as relações entre os usuários. 

“o direito de um vai até o início do direito do outro”  Se pode usar água de um aqüífero 

desde que o uso seja razoável: Um usuário não deve bombear uma quantidade de água 

que inviabilize o uso da água por outro. Dessa maneira, sob as riparian laws a 

transposição de águas é, de per si, não razoável. Os direitos sobre a água são direitos de 

usufruto (rights property) e não direitos de posse (ownership rights) . 

Segundo HANSON (1991) “a determinação de razoabilidade de uso da água depende de 

considerações de interesse de uso do proprietário ribeiro (riparian proprietor), de 

qualquer proprietário ribeirinho prejudicado por ele e da sociedade como um todo. 

Para se julgar usos não razoáveis adota-se alguns parâmetros como por exemplo 

(FELDMAN, 2000, HANSON, 1991): 

• Os propósitos do uso da água; 

o O uso da água deve ser benéfico e preencher alguma necessidade. Usos 

domésticos são preferenciais. Em épocas de estiagem, um chefe de 
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família não precisa reduzir sua retirada de água para acomodar os 

interesses de outros usuários. 

• A adequação ao corpo d’água; 

o Usos não planejados podem requerer mais água do que pode ser ofertado. 

A despeito de seu valor econômico, um tipo de uso pode causar dano 

para atividades recreacionais ou ao meio ambiente. Isso torna este uso 

não razoável, porque inviabiliza ou interrompe outros usos. 

• seu valor econômico; 

o Uma consideração importante da razoabilidade de uso é a sua utilidade, 

medido em termos econômicos, como na irrigação ou manufatura. Uma 

outra consideração são os investimentos feitos pelo usuário em 

equipamentos e instalações para o uso da água. 

• seu valor social; 

o Um uso tem um valor social se, ao fazê-lo, há, de alguma maneira, a 

promoção ou proteção do bem público. O uso da água que traz benefícios 

econômicos à comunidade tem preferência sobre aqueles que trazem 

benefícios privados, nesse caso considerados não razoáveis. 

• os danos que causa; 

o Este fator não é considerado, a não ser que o dano seja relevante. Nesse 

caso se coteja o benefício do usuário com o dano causado e os possíveis 

custos sociais. 

• seu potencial de coordenação com outros competidores; 

o Níveis de eficiência no uso da água devem ser aproximadamente 

padronizados entre os usuários competidores. O desenvolvimento e 

melhoramento das fontes devem fazer com que os usuários se adaptem às 

novas situações. Mas não são permitidos que usuários com maior poder 
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econômico imponham melhorias que tornem inviável as atividades de 

usuários com menos recursos. 

• Ajuste da quantidade de uso, relativo a outros competidores; 

o É considerado uso não razoável, por exemplo, o usuário que, 

propositalmente cria uma situação de risco, definindo uma área de 

irrigação maior que a oferta de água. A previsão de períodos de seca é 

um elemento importante para esse tipo de tomada de decisão. Em 

períodos normais cada irrigante terá direito à água de acordo com a sua 

área de irrigação, tipo de solo, tipo de cultura, dentre outros fatores, que 

devem ser respeitados pelos demais. 

• Justificativa aceitável, no desvio de padrão de uso. 

o A proteção de usuários existentes não significa o congelamento dos 

padrões de uso. Se um usuário se desviar do padrão, com ganho 

econômico, ele é bem vindo. Mesmo assim, o novo uso não pode causar 

dano a um outro usuário, mesmo que as atividades deste tragam menos 

benefícios, pois será considerado uso não razoável, a não ser que haja 

indenizações. 

• Garantia de direitos. 

o Sem uma garantia de suprimento de água haveria um desencorajamento 

de investimentos que necessitassem do uso das águas. Portanto a 

prioridade de uso deve prevalecer. 

Essas leis riparianas estabelecem que as águas são um bem público para serem 

usufruídas pelos proprietários, não se constituindo em posse. Isso faz a diferença entre 

propery rights e ownership rights. As leis riparianas são consideradas leis intangíveis 

(incorporeat rights), já que é um direito sobre um bem imaterial, que é, por exemplo, a 

corrente de água. O direito sobre as águas é um direito sobre sua utilização, sendo igual 

para todos que usufruem a mesma fonte. 
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Sequer o Estado tem o domínio das águas, tal como entendido aqui no Brasil. No 

entanto, como os governos têm obrigações de defesa da navegação, saúde pública e o 

meio ambiente em geral, incluindo-se aí o meio aquático, isso determina um grande 

poder político e de polícia para os governadores, quando se trata de recursos hídricos. 

A Suprema Corte, recentemente, ampliou o conceito “riparianista” ao declarar que os 

municípios do Estado de Ohio tem direitos riparianos sobre todas as correntes de água 

que passem pelos seus domínios. 

4.3.1.2. TRANSPOSIÇÕES 

O caso do possível desvio do rio Tennessee, perto de Chattanooga para suprir as 

necessidades de Atlanta, Geórgia é um caso em que questões legais se misturam com as 

chamadas “common law” ·, aplicadas à gestão das águas. O que torna o Estado do 

Tennessee em um ripariam&common law (FELDMAN, 2000), é que todo proprietário 

de terra ribeirinho, tem direito ao uso razoável da água, assim como todos os outros. A 

derivação da água para outra bacia é considerado uso não razoável e, portanto, proibido. 

Estados norte americanos “riparianos”, que fazem fronteira com estados não riparianos, 

têm problemas quando se trata de transposição de águas, justamente porque as 

negociações se baseiam em instrumentos legais e leis consuetudinárias. Em tese, 

existem seis possibilidades de alocação de águas interestaduais nos Estados Unidos 

(FELDMAN, 2000): 

• Um processo privado entre os usuários da água – está se tornando raro porque 

agora os Estados estão intervindo na defesa dos interesses de seus residentes; 

• Um processo de partilha eqüitativo (justa) entre os estados – se tornando mais 

freqüente; 

• Alocação interestadual por ato do congresso; 

• Alocação por meio de acordos entre os estados; 

• Regulação estadual da água exportada; 

• Cooperação interestadual para alocar água sem um acordo. 
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A alocação dos recursos hídricos por meio de acordos interestaduais é o preferido 

porque, diferente dos outros, permite certeza, é durável, possibilita maior sabedoria na 

alocação da água e é menos contencioso no longo prazo. 

Como vimos, sob as “riparian law” os usuários não podem retirar águas da bacia para 

outra bacia, pois isso se constituiria em um uso não razoável. Nos Estados Unidos sob 

as leis riparianas, não existe, em geral, a quantificação da água para efeitos legais. 

Em outros Estados, dos Estados Unidos, a gestão das águas se faz pela chamada Law of 

Prior Appropriation39, cujos direitos que se estabelecem sobre o uso das águas podem 

ser resumidos com a frase “first in time, first in right”. Essa doutrina existe mais nos 

Estados do Oeste, onde a escassez de água para mineração moldou esse tipo de lei. 

Diferentemente das leis riparianas, o direito sobre o uso das águas não está amarrado à 

posse da terra e sim ao seu uso. O direito de uso do recurso hídrico só pode ser mantido 

se a água for utilizada. Alguns Estados chegam a determinar os tipos de usos 

preferenciais e proibindo outros, como, por exemplo, algumas técnicas de irrigação 

pouco eficientes. Alguns Estados utilizam uma mistura entre a doutrina de apropriação e 

as leis riparianas. 

Tendo em vista a forma como os Estados Unidos fazem a gestão das águas, os conflitos 

em relação às transposições surgem mais quando se envolvem Estados “riparianos”, já 

que, por lei, não se permite que as águas possam sair de sua bacia original. 

Metodologias de apoio à decisão estão sendo cada vez mais usadas, principalmente nos 

Estados Unidos, onde o número de atores é grande e, como vimos, grande também são 

as incertezas nos processos de decisão envolvendo as transposições de águas entre 

bacias, devido à complexidade das leis e das barreiras das leis consuetudinárias que 

devem ser superadas. 

Uma das formas propostas para superar essas barreiras nos Estados Unidos é a criação 

de um mercado de águas, que já acontece em longos períodos de seca, como forma de 

gestão do recurso escasso. 
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Uma das dificuldades que devem ser superadas é o fato que sob as “riparian law”, não 

existe uma quantidade de água definida para uso. Portanto, contratos que envolvam 

entrega de quantidades de águas não estão previstos. Se o Estado resolve fazer a gestão 

por meio de outorgas de quantidades, muito provavelmente os atuais usuários terão que 

ser indenizados. 

No Oeste americano também já existem movimentos contra a doutrina de “first in time, 

first in right”. Em períodos de seca, quando se torna necessário algum nível de 

racionamento o critério para distribuição de águas é baseado na antiguidade da outorga 

concedida ao direito de uso. Os usuários mais novos podem ficar sem nenhuma água 

disponível, não importando a qualidade do benefício produzido com a água. As novas 

idéias sobre a gestão de água sugerem algum nível de comércio, que indique o valor 

econômico da água e, em épocas de racionamento, que seja estabelecido uma vazão 

mínima, para efeitos ambientais. 

4.3.2. EUROPA 

Na Europa o problema dos recursos hídricos, como em todos os lugares, está se 

tornando crítico. As transposições estão se multiplicando, como solução para os 

problemas de escassez de água dos países. E na mesma proporção aumentam também as 

críticas a essas transposições. 

4.3.2.1. COMUNIDADE EUROPÉIA 

Em 23 de outubro de 2000 o Parlamento Europau lançou a Diretiva 2000/60/CE 

exortando a comunidade européia a implementar um programa de gestão, proteção e 

melhoramento de seus recursos hídricos. Um dos objetivos dessa diretiva seria a de 

fazer uma integração legal, de modo a dar uma consistência jurídica aos acordos entre 

os países da União Européia, de todas as ações dispersas. O artigo 1º da diretiva define 

os objetivos: 

“O objectivo da presente diretiva é estabelecer um enquadramento para a protecção das águas 

de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas 

que: 

                                                                                                                                               

39 Essa doutrina pode ser traduzida como “doutrina de apropriação ou cronológica” como em (Kelman et all, 2001) 
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a) Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos, 

e também dos ecossistemas terrestres e zonas úmidas diretamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos, no que respeita às suas necessidades em água; 

b) Promova um consumo de água sustentável, baseado numa protecção a longo prazo dos 

recursos hídricos disponíveis; 

c) Vise uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente 

através de medidas específicas para a redução gradual das descargas, das emissões e perdas 

de substâncias prioritárias e da cessação ou eliminação por fases de descargas, emissões e 

perdas dessas substâncias prioritárias; 

d) Assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a agravação da sua 

poluição;  

e) Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas, contribuindo, dessa forma, para: 

- o fornecimento em quantidade suficiente de água superficial e subterrânea de boa qualidade, 

conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e eqüitativa da água, 

- reduzir significativamente a poluição das águas subterrâneas, 

- a proteção das águas marinhas e territoriais, 

- o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se 

destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho através de ações 

comunitárias nos termos do n.° 3 do artigo 16.°, para cessar ou eliminar faseadamente as 

descargas, emissões e perdas de substâncias perigosas prioritárias, com o objetivo último de 

reduzir as concentrações no ambiente marinho para valores próximos dos de fundo para as 

substâncias naturalmente presentes e próximos de zero para as substâncias sintéticas 

antropogênicas.”40 

Essa iniciativa pretende comprometer os setores implicados com os recursos hídricos de 

cada país, estabelecendo compromissos e metas que deverão ser cumpridos por cada 

um, em etapas. 

É preciso salientar que as ações, que nessa primeira etapa deverão ir até o ano de 2015, 

procuram fazer a integração entre a gestão, proteção e melhoria das condições 

hídricas,em harmonia com o meio ambiente em geral. Um dos desafios jurídicos e 

                                                 

40 Diretiva do Parlamento Europau e do Conselho n.º 2000/60/CE de 23-10-2000 
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políticos é aquele que prevê um plano único de gestão para as regiões hidrográficas 

internacionais. Os países membros deverão incluir suas bacias numa regia hidrográfica 

internacional e devem assumir a participação na gestão, centralizada numa única 

coordenação. 

A bacia hidrográfica continuará sendo a unidade de gestão dos recursos hídricos, agora 

incluída numa região hidrográfica, se for uma bacia cuja abrangência vá além do 

território nacional. Os Planos de Bacia deverão estar prontos em 2009 e serão avaliados 

em 20015. A Diretiva fixou também os padrões de qualidade que todos os estados-

membros deverão alcançar. 

A Diretiva 2000/60/CE é omissa em relação às transposições, não se referenciando a 

elas com qualquer regra. E essa atitude se justifica pelo fato de que a transposição de 

águas entre dois países ou entre bacias internacionais ou nacionais é uma questão 

complexa e única, para cada caso. 

4.3.2.2. ESPANHA 

O Plan Hidrológico Nacional, em curso na Espanha sofre severas críticas sendo uma das 

principais a de ser essencialmente “trasvasista”, ou seja, se basear em transposições de 

águas, sendo a mais importante em discussão a transposição Ebro-Júcar Segura, cujas 

águas seriam transpostas, parte para a região de Barcelona e outra parte para a região de 

Levante. 

Os impactos ambientais, sociais e culturais em relação a essa transposição estão sendo 

denunciados. Segundo MARTINEZ GIL (2000), essa transposição está 

(…) destinada a repetir com o Ebro a triste história do Segura e do Ter, 

afetado este pela segunda grande transposição espanhola (250 hm3/ano 

para Barcelona) que trouxe a ruína ao rio ampurdanés a jusante de Gerona 

com conseqüências negativas de toda ordem. Hoje o governo catalão de 

 CiU solicita e faz acordos de transposições para devolver ao Ter a 

qualidade e a vida que teve” 

Os conflitos decorrentes de transposições de águas na Espanha podem ser agravados, 

devido ao fato de que a Espanha, só agora, começa a adotar certos princípios, aprovados 

em reuniões e congressos internacionais: a água como um bem escasso, com valor 
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econômico, gestão compartilhada, participação popular, a bacia hidrográfica como 

unidade de gestão, são temas que estão em discussão. 

A adoção pura e simples desses princípios reconhecidos internacionalmente, não 

significa o fim dos conflitos ou sua solução. Mas terá um canal para que eles possam ser 

discutidos e soluções aprovadas democraticamente possam ser implementadas. 

É preciso reconhecer que as decisões sobre transposições nunca são tomadas levando-se 

em conta apenas o caráter técnico. Aspectos técnicos podem ser usados como 

argumentos, para encobrir outros interesses. A justificativa para uma transposição que 

leve em conta apenas as características técnicas, pode elevar muito o grau de incerteza 

em relação ao término do projeto.  

4.3.2.2.1. Transposição do rio Reno para região de Barcelona 

O projeto de transposição do Reno, na França, a Barcelona está marcado desde 1995. 

Prevê a construção de uma canalização subterrânea de 330 Km, destinada a transferir 15 

m3/s de Arles até Barcelona. A água seria recolhida alguns quilômetros antes de sua foz 

e seguiria numa tubulação de 2,4 m de diâmetro. Ao longo deste trajeto haveria várias 

estações de bombeamento. As águas desembocariam no rio Ter. 

O argumento dos construtores remete à solidariedade dos Françases em relação aos 

espanhóis. Porém, segundo a Europaan Rivers Network apesar desse projeto ser 

plenamente realizável tecnicamente, existem pontos polêmicos que devem ser estudados 

e avaliados: 

• O mito de uma Espanha sedenta e sem recursos para prover a si própria de água; 

• As previsões de déficit estão superestimadas; 

• Não está havendo um esforço para seguir a Diretiva 2000/60/CE e melhorar a 

qualidade da água. 
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A ATLl41 (Aguas del Ter y Llobregat), uma das defensoras do projeto de transposição, 

prevê um aumento populacional na área de Barcelona da ordem de 11% que 

corresponderia a um aumento, até 2010, em aproximadamente 500.000 habitantes. 

Outros estudos, contudo, mostram que nesse período haverá estabilidade populacional 

ou mesmo um pequeno decréscimo. Também não há concordância em relação a 

previsão de gastos de água por habitante. 

A falta de disponibilidade hídrica e a necessidade de realizar transposições para atender 

às demandas de cidades, deixam entrever que transposições feitas com base em 

projeções estatísticas devem ser feitas com muito cuidado. 

Em primeiro lugar, uma projeção estatística é a projeção de uma situação atual, para a 

qual não se refletiu as possibilidades de mudança. Um conceito de desenvolvimento 

urbano, cuja premissa básica é a contínua necessidade do aumento do consumo de água, 

torna inviável a gestão dos recursos hídricos. A gestão de uma bacia hidrográfica deverá 

implicar necessariamente a intervenção nas propostas de desenvolvimento urbano. 

O controle das migrações, da especulação imobiliária, o aproveitamento da água das 

chuvas, aumento da disponibilidade hídrica por meio de programas de despoluição, 

programas de economia de água no âmbito da produção dentre outras ações podem 

evitar as transposições em larga escala e colocar numa situação de sustentabilidade 

hídrica. 

Numa transposição, as considerações éticas e de equidade social na distribuição da água 

devem ser levadas em consideração. Segundo o professor Pedro Arrojo (ver nota de 

rodapé 32), 

A fatura desses trabalhos será paga em boa parte pela Comunidade 

Européia e as autoridades públicas (...)mas para quê? para alimentar os 

banheiros dos hotéis da Costa Brava e os campos de golf. Em outros termos, 

dinheiro público a serviço da especulação privada” 

                                                 

41 Gestora do serviço público de abastecimento de água. 
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Conflitos e problemas com transposição surgem não apenas do ponto de vista da 

população da bacia doadora. A transposição de águas, quando não acompanhada de 

estudos que possam projetar adequadamente as demandas, podem ocasionar problemas 

ou até mesmo piorar as situações de escassez de água na bacia receptora. Como 

exemplo, podem ser citados os problemas causados pela construção do aqueduto 

ligando a bacia do rio Tajo e a bacia do rio Segura, na Espanha.  

A obra, aprovada ainda no governo do ditador Franco, em 1968, pretendia, segundo a 

justificativa do projeto, levar águas para uma região onde poderia haver uma maior 

rentabilidade, com regiões irrigadas. A expectativa criada com a divulgação da vazão 

transposta (que na verdade era um teto máximo, nunca atingido) fez com a área de 

irrigação, na bacia receptora, aumentasse além das possibilidade de disponibilização dos 

recursos hídricos, o que resultou num processo de insustentabilidade do projeto, como 

pode ser visto pela ilustração, indicando um estudo de insustentabilidade desse caso 

(MARTINEZ, 2000) 

Figura 7 - Esquema da espiral de insustentabilidade criada pelas expectativas geradas em torno de 
um novo projeto hidráulico para aumentar a oferta de recursos hídricos disponíveis. 

Novo Projeto Hidráulico 

Incremento recurso menor esperado 

Recursos renováveis 
não disponíveis 

Irrigação total previsto em 
planificação 

Diferença recursos de 
irrigação existentes Expectativa incremento recursos 

Consumo águas subterrâneas não 
renováveis 

Diferença 
requerimento 

Novas irrigações previstas 

Irrigações totais existentes 

Água requerida para irrigação 

Novas irrigações não previstas 
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Irrigações totais existentes 

Água requerida para irrigação 

Novas irrigações não previstas 

Fonte: Adaptado de (MARTINEZ, 2000) 

 124



A expectativa criada com a possibilidade das águas da transposição suprirem as 

necessidades de irrigação, a falta de planejamento e autoridade, fizeram com que novas 

áreas de cultivo irrigado surgissem sem um cadastro adequado de outorgas. O resultado 

foi que, a demanda de água ficou maior que antes do projeto de transposição, portanto 

criando uma maior carência dos recursos hídricos. 

As transposições de águas realizadas exclusivamente com a finalidade de irrigações 

devem ser feitas com muito planejamento, pois a tendência dos proprietários de terras 

será sempre a de aumentar seus projetos de irrigação estimulando outros a fazerem o 

mesmo, o que pode ir aumentando a demanda sobre os recursos hídricos de maneira 

indefinida. No caso Tajo-Segura, entre 1972 e 1998 a superfície oficial de novas áreas 

de irrigação a cargo da transposição aumentou em 70% em relação às previsões iniciais. 

Águas adicionadas à alguma bacia criam novas demandas, novos interesses e podem 

criar novos problemas: 

“Com efeito, medidas baseadas exclusivamente no incremento da oferta de recursos disponíveis 

costumam fazer parte do problema e não de sua solução, devido a fenômenos como a geração 

de expectativas e a erosão de objetivos” (MARTINEZ, 2000). 

4.3.3. AMÉRICA LATINA 

4.3.3.1. O BRASIL E AS BACIAS DOS RIOS DA PRATA E AMAZONAS 

Duas bacias hidrográficas se sobressaem na América Latina pelas suas dimensões e 

importâncias, a Bacia Amazônica e a Bacia do rio da Prata. Ambas detém 70% da 

disponibilidade hídrica do continente. Para o Brasil a bacia do rio Amazonas é de suma 

importância, visto que 60% de sua área situa-se em seu território e somos um país “rio 

abaixo”, ou seja, somos um país a jusante. Ser um país a jusante implica em, desde já, 

estabelecer com os outros sete países, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname e Venezuela, uma relação que viabilize a gestão da bacia de forma integrada e 

sustentável. 

Em 1978, no Governo Geisel, foi firmado o Tratado de Cooperação Amazônica, que 

deverá ser fortalecido com vistas a promover formas racionais de exploração dos 

recursos naturais, principalmente os recursos hídricos. Atualmente está em curso a 

implementação do Programa de Gestão Integrada e Sustentável dos Recursos hídricos 
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da Bacia Amazônica, em cuja proposta está previsto um investimento inicial de 30 

milhões de dólares. 

Esse programa será elaborado pelos países membros, por meio de suas instituições 

gestora dos recursos hídricos e tem como princípio criar “uma visão comum de gestão 

dos recursos hídricos, uma rede de hidrometeorologia, mecanismos de avaliação e 

monitoramento dos ciclos hidrológicos e da proteção dos ecossistemas aquáticos assim 

como a participação cidadã e social na gestão das águas”42 

A bacia do rio da Prata tem 45% de sua área em território brasileiro. Isso significa 

1.415.000 Km2 do total de 3.100.000 Km2 É fundamental para o desenvolvimento do 

MERCOSUL e é a bacia de maior importância do ponto e vista da geração de energia 

elétrica. Os países que compõem a bacia são a Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e 

Uruguai.  

Em 1969 foi assinado o Tratado de la Cuenca el Plata pelos países componentes da 

bacia do Prata. Este tratado criou o Sistema de la Cuenca del Plata cujo braço executivo 

é o Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC). 

Cuja função precípua é a de coordenar as ações multinacionais e as intervenções na 

bacia do Prata, com o objetivo de um desenvolvimento integrado43. 

O Brasil, portanto, participa das duas maiores bacias da América Latina, que 

representam em conjunto, 70% das disponibilidades hídricas do continente. Isso 

significa ter acordos de gestão integrada com 13 países, onde em um acordo está a 

jusante (bacia do amazonas) e em outro a montante (bacia do Prata). O Brasil tem, 

devido a essas características, interesses em fortalecer um tipo de gestão integrada, 

cujos pricípios e conceitos sejam aqueles adotados internamente. 

A América Latina está fazendo um esforço para melhorar a gestão de seus recursos 

hídricos, principalmente definindo a bacia como unidade de gestão e introduzindo o 

tema da gestão dos recursos hídricos nos programas de governo e criando instituições 

públicas para isso. Como exemplo está a criação das Autoridades Autônomas de 

                                                 

42 Discurso de posse de Rosalía Arteaga na condição de Secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 
(OTCA) 

43 Tratado de la Cuenca del Plata, in http://www.cicplata.org/?id=home 
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Cuencas Hidrográficas, no Peru, que iniciou um processo de descentralização da gestão 

dos recursos hídricos, e que cumpre as funções de parlamentos de água e agências 

implementadoras.  

Foram criadas também as Juntas Regionales de Usuários de Riego – Uruguai y Peru, 

que, apesar de se limitarem ao setor agrário, estão se reunindo com o governo e 

estabelecendo negociações em torno do uso dos da água. A Argentina, por meio do 

Acordo Federal deÁgua, cujo objetivo é padronizar a legislação em torno da gestão dos 

recursos hídricos.  

No México existem os Consejos de Cuencas, com caráter consultivo, que conta com a 

participação de usuários, governo e sociedade civil e caminha para a descentralização da 

gestão, com a bacia como unidade de gestão. 

A América Latina segue a tendência mundial de gestão dos recursos hídricos e 

começam a surgir, também, os conflitos decorrentes da maior participação da população 

em torno das questões hídricas. 

Pode ser que haja uma estreita relação entre as formas de gestão, descentralizadas, com 

a participação dos usuários e da sociedade civil e a questão da democracia em geral, em 

cada país. À medida que crescem as liberdades, também crescem os conflitos 

relacionados com a competição pelo uso dos recursos hídricos, o que leva a sociedade a 

reivindicar instituições democráticas para a gestão da água. 

Muitos exemplos de conflitos podem ser citados, decorrentes do gradual 

desenvolvimento político de comunidades e do crescimento da democracia de um 

estado. Um excerto de um documento produzido por uma representação das nações 

aymaras, quéchuas, urus e tupi guarani, dos Andes, mostra o significado que pode tomar 

uma transposição. Algumas obras hidráulicas estão sendo fonte de conflitos. Neste 

documento citado acima, da CISA44, encontrou-se alguns exemplos denunciados, como 

obras que estavam causando problemas de águas 

                                                 

44 CISA Consejo Índio de Sud América, Comisión de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, de 22 a 
26 de Julio de 2002, in http://www.puebloindio.org/ONU_info/GTPI02_CISA_ManuelRojas.htm 
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• Construção de transposição de águas com a perfuração de túneis no rio 

Ushusuma, desvio de 1,6 m3/s, águas que beneficiam o projeto PET, Proyeto 

Especial Tacna; 

• Túnel Transandino de Capina (1962), para a transposição de 3 m3/s de água do 

rio Lauca, com destino ao Valle de Azapa, em Arica no Chile; 

• Túnel Transandino de Kovire (1994) do Pryeto PET, costa do Pacífico; 

• Obras de regularização do Lago Titikaka, executados em 1987; 

• Obras de captação de água subterrânea perto da cordilheira ocidental dos Andes 

na zona Ayru, fronteira do Peu, Bolívia e Chile. Registra 15 poços profundos 

perfurados por maquinaria pesada e bombeamento elétrico; 

• Obras de transposição das águas do rio Mauri, com destino a Tacna, Peru e 

Arica no Chile. Faz parte do Projeto PET 

O Projeo PET é um projeto que está presente com mais freqüências nos conflitos acima 

indicados 

4.3.3.2. SISTEMA TITICACA-DESAGUADERO-POOPO-SALAR DE 

COIPASA (SISTEMA TDPS) BOLIVIA-PERÚ 

Peru e Bolívia são dois países com sérios problemas de escassez de recursos hídricos. O 

projeto TDPS pretende suprir a demanda de algumas cidades do Peru e Bolívia por meio 

da transposição das águas da bacia do lago Titikaka. Este projeto foi elaborado entre os 

anos de 1989 e junho de 1993 e foi intitulado “Plan Director Binacional para el 

Aprovechamiento Integral Del Sistema Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Poopó, Salar 

Coipasa”, plano conhecido como TDPS. Foi criada, em 1992 a Autoridade Autônoma 

Binacional Del Sistema TDPS. 

O Sistema TDPS é uma bacia fechada situada entre Bolívia e Peru, sobre a Cordilheira 

dos Andes. Cobre uma superfície de 143.900 Km2. Faz fronteira com as bacias 

hidrográficas do Lago Titicaca, que ocupa 39% de seu território, e com o Rio 

Desaguadero que, junto com o Lago Poopo cobre perto de 38% da região, sendo o 

restante coberto pela bacia de Salar de Coipasa. O lago Titicaca ocupa uma área de 
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8.400 Km2, contém um volume de 932 milhões de m3. O Lago Titicaca se comunica 

com os lagos Uru Uru e Poopó por meio do Rio Desaguadero. 

O Lago Titicaca recebe anualmente 201 m3/s devido aos seus tributários e mais 270 

m3/s devido às chuvas. As perdas por evaporação chegam a 436 m3/s e, subtraindo 

outras perdas, restam anualmente em torno de 35 m3/s, que saem pelo Rio Desaguadero, 

que por sua vez recebe vários afluentes e chega ao Lago Poopó com uma vazão de 89 

m3/s. Frente a demandas de caráter ecológico, o máximo que se pode retirar do Lago 

Titicaca é uma vazão de 20 a 25 m3/s, que exige um planejamento e uma priorização de 

usos da água transposta ( Baseado em (TDPS, 1996)) 

A pressão de demanda das águas transpostas, tanto no Peru quanto na Bolívia, exigem 

uma distribuição técnica e eqüitativa da água entre os dois países. Além dessa limitação 

da transposição, ditada pela necessidade de sobrevivência do próprio Lago Titicaca, o 

projeto TDPS faz programas ambientais de modo a proteger a bacia do rio Desaguadero, 

já que ali é uma área de mineração e de produção agrícola com irrigação. 

Figura 8 – Localização geral dos projetos de transposição 

Fonte: - (TDPS, 1996) 
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Em que pese as medidas tomadas pelos governos do Peru e Chile, as restrições e 

temores em relação ao projeto de transposição ainda continuam vivos. As objeções 

baseiam-se no fato de que o Lago Titicaca  faz parte de um ecossistema frágil. 

Se o nível da água baixar muito, já não poderá sair pelo rio Desaguadero, o que vai 

comprometer toda bacia a jusante e isso poderá se tornar irreversível, tendo em vista seu 

balanço hídrico. 

 

Figura 9 – Visão do Lago Titicaca, do rio Aguadero e do lago Poopó 

Fonte: Programa Mundial de Evaluaçión de los recursos hídricos (In 
http://www.unesco.org/water/wwap/case_studies/titicaca_lake/index_es.shtml 

O rio Desaguadero percorre 398 Km e deságua no Lago Poopó. A partir daí as águas 

vão pelo rio Laca Jahuira e se dirigem ao Salar de Coipasa, entre Bolívia e Chile, onde 

se evaporam. 

MIRANDA (1999) coloca em dúvida as informações contidas no projeto TDPS, como a 

reversão nas estatísticas de ingressos por chuva, que justificariam os planos de controle 

de inundação por meio da construção de comportas. Os dados se referem ao balanço 

hídrico, fornecido pelo projeto TDPS e os estudos anteriores: 
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Tabela 22 – Comparação entre os dados de ingressos no Lago Titicaca 

 Buchner 
1930 

Rudolph 
1940 

Forti 
1953 

Monheim 
1956 

TDPS 
1996 

Ingressos 
por chuva 

27,5% 46% 24,7% 39,5% 57,33% 

Ingressos 
por 
afluentes 

72,5% 54% 75,3% 60,5% 42,68% 

Fonte: (MIRANDA, 1999) 

Como mostra a Tabela 22, houve uma reversão nos dados de ingressos. Os dados 

apresentados em 1996, pelo projeto TDPS, mostram que os ingressos por precipitação 

se tornaram em maior volume que pelos afluentes, ao contrário de todos os outros 

anteriormente realizados. Isso seria uma das informações usadas para justificar as obras 

de regulação do Lago Titicaca 

A demanda por água, tanto por parte dos bolivianos como pelo peruanos, associada com 

as transposições podem gradativamente colocar o sistema Titicaca – Desaguadero – 

Lago Poopó - Salar de Coipasa em risco. O tipo de atividade na região, a agricultura 

irrigada com baixa tecnologia e a mineração, ao longo do rio Desaguadeiro, podem 

apressar um desfecho trágico para o futuro da região. 

4.3.3.3. CONFLITOS E VALORES ÉTNICOS 

Os conflitos em relação aos usos dos recursos hídricos, na América Latina, ainda se 

ressentem de uma maior descentralização e de maior participação social. Os conceitos e 

princípios emanados pelos estudos, congressos e reuniões internacionais, ainda não 

tiveram conseqüências institucionais. 

A base desse conflito no Altiplano, é a miséria da população, associada à falta de 

informação e condições ambientais difíceis, convivendo ora com secas, ora com 

inundações. O projeto TDPS, que envolve diretamente os governos da Bolívia e Peru, a 

Autoridade do Lago Titicaca, (ALT), criada para administrar o referido projeto, e tem 

um conjunto de opositores, dentre eles se destacam os auto-denominado Povo Aymara, 

uma população indígena que habita aquela região e que solicita sua entrada na ALT. 

A principal luta do Povo Aymara é contra a desertificação da região, que segundo eles, 

é causada pelo aumento das transposições dos rios afluentes do Lago Titicaca, Tais 

como os rios Lauca, Uchusuma y Mauri, com a finalidade de beneficiar os agricultores. 
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“Os governos da região sabem que estão deliberadamente destruindo o altiplano andino para 

beneficiar zonas de produção agrícola de exportação industrial frutícola. Esta ação de lesa 

humanidade e contra o meio ambiente fragiliza tratados de legislação internacional (...) A vida 

do ser humano, especialmente a vida do índio que tem como habitat o altiplano andino não vale 

nada, como nada valem os valores culturais, usos e costumes destes povos, para os governantes 

corruptos. A fauna e a flora, que são de natureza única no mundo inteiro, estão sendo 

aniquiladas, como aniquiladas também estão sendo milhares de espécies animais e vegetais dos 

vales mesodérmicos e os pastos de todo Tawatinsuyo, hoje caprichosamente divididos entre as 

modernas repúblicas de Peru, Bolívia e Equador e o Amazonas, aniquilamento que a 

humanidade observa com olhar passivo e até complacente em benefício de um suposto melhor 

meio de vida e uns tantos povos consumistas.”.45 

Como deveriam ser feitas as negociações para as transposições acima enumeradas? 

Com certeza é um tipo de conflito cuja estruturação é bastante complexa, não só pelo 

número de atores, mas também pelas variáveis subjetivas envolvidas, como cultura, 

tradição, valores econômico-culturais dentre outros. 

Este é um tipo de conflito em que valores éticos, étnicos e culturais, dentre outras 

invocações de caráter subjetivo, são usados para negar as transposições. Observa-se que, 

ao negar a transposição, a comunidade da bacia doadora se posiciona como excluída da 

sociedade ou grupo dominante, sendo vítima deste. Isso acrescentaria uma variável 

étnica. 

Esta é uma negociação difícil porque, em geral, os argumentos favoráveis à transposição 

são mais técnicos e as provas de viabilidade são mais racionais, o que torna difícil o 

início das negociações. Como já foi dito, hoje os conflitos ambientais muitas vezes 

emergem no bojo de lutas pelos direitos de expressão das populações e comunidades. 

Em relação especificamente à transposição do Rio Mauri, o jornal El Diário, de 19 de 

junho de 2002 noticiava que 

A comunidade sustenta que o oferecimento de terras nas proximidades do 

Océano Pacífico, em troca das que possuem no altiplano é obrigá-los a 

mudar seu modo de vida, pois de criadores de gado, se transformariam em 

agricultores (...) O desvio do rio Mauri não é recente, é do tempo da desvio 

                                                 

45 In http://www.puebloindio.org/ONU_info/GTPI02_CISA_ManuelRojas.htm.  
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do rioUshusuma, fatos que diminuíram notavelmente o volume de água que 

chega ao Lago Titicaca.(...) O paradoxo da construção é Chile e Peru 

compartilharem o projeto, pois pelo declive do terreno, sobre os quais se 

construíram os canais, a água chegaria com muita velocidade às terras que 

querem regar, já que as transposições começam no Peru e para que a 

velocidade da água diminua, vão ao Chile e depois retornam ao Peru 

A população deveria aceitar a troca de terras dos altiplanos bolivianos para as regiões 

baixas, o que implicaria numa radical mudança num estilo de vida milenar. 

Se o mundo caminha para a realidades das transposições, ou para sua inevitabilidade, a 

distribuição mais eqüitativa da água por meio da criação de uma rede de calhas 

artificiais, vai ter que superar uma discussão que vai além da realidade da engenharia 

hidráulica. 

4.3.4. BRASIL 

4.3.4.1. TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 

Um importante projeto de transposição no Brasil é o das águas do rio São Francisco, 

que deverão ser transferidas para o abastecimento da região conhecida como Semi-

Árido do Nordeste. 

O Rio: São Francisco tem sua nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais e Foz no 

Oceano Atlântico entre os Estados de Sergipe e Alagoas. Seu Comprimento é de 2.700 

km e tem uma área da bacia de 640.000 km2, ou seja, 64.000.000 ha. Vazões observadas 

na estação de Traipu (foz) mostram os seguintes resultados: 

• média anual máxima de 5.244 m3/s; 

• máximas mensais, da ordem de 13.743 m3/s, e ocorrem em março; 

• média anual de 32.980 m3/s que corresponde a uma descarga média anual de 94 

bilhões de m3; 

• média anual mínima de 1.768 m3/s; mínimas mensais, da ordem de 644 m3/s, 

ocorrem em outubro; 
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As águas do rio São Francisco são muito boas para consumo humano, necessitando 

apenas de um tratamento convencional, e excelentes para a irrigação. Abaixo vê-se a 

bacia do rio São Francisco, em relação ao Brasil e em relação à Região Nordeste. 

 

 

Figura 10 – O vale do rio São Francisco, em relação ao Brasil e em relação ao Nordeste 

 

Fonte: CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

Segundo documento do governo brasileiro, elaborado para justificar a transposição das 

águas do rio São Francisco,  

“Para enfrentar os problemas do Semi-Árido do Nordeste, foi criado o 

Programa Conviver, com três objetivos principais: desenvolver e dinamizar 

a economia; oferecer infra-estrutura hídrica; e viabilizar a melhor 

convivência da população com a região. Estão em andamento várias obras 
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de armazenagem e distribuição de água, que têm potencial para beneficiar 

cerca de 2,5 milhões de pessoas.  

(...)No Eixo Norte, os volumes de água transpostos aumentarão a vazão da 

Bacia dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi, estimulando a produção 

agrícola dos seus vales férteis e a melhoria da manutenção dos Açudes 

estratégicos da Região: Castanhão, no Ceará; Santa Cruz e Armando 

Ribeiro, no Rio Grande do Norte; e Engenheiro Ávidos, na Paraíba. 

(...)No Eixo Leste,(...). Nesse Eixo, a água transposta será utilizada 

essencialmente pela população urbana e pelo setor industrial, Com isso, 

viabiliza-se em atividades agrícolas da população interior o uso da água 

dos açudes locais das bacias receptoras, atualmente comprometidos pelo 

consumo urbano. 

O Eixo Norte atenderá os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, e Paraíba e terá 402 

km de extensão. O Eixo Leste irá até os Estados da Paraíba e Pernambuco, com 

extensão de 220 km. Segundo estimativas do governo, 63% da vazão média da água 

transposta será destinada à criação de camarão ou à agricultura irrigada para exportação. 

Alguns dos objetivos definidos para se fazer a transposição é a irrigação, a perenização 

de alguns rios e a melhoria na manutenção dos açudes. Nos processos decisórios sobre 

transposições pode-se destacar alguns critérios, que em geral norteiam essa tomada de 

decisão. Pode-se questionar, por exemplo, se a área receptora tem um déficit presente, 

de recursos hídricos ou terá num futuro próximo. Isso deve ser respondido levando-se 

em consideração outras possíveis fontes (que não a da transposição), a verificação se um 

gerenciamento eficaz da bacia receptora não seria suficiente para prover de água e 

também levar em conta a manutenção da qualidade da água, para múltiplos usos. 

Em primeiro lugar é preciso verificar o problema do gerenciamento dos recursos 

hídricos e corpos d’água da região do semi-árido. Esta região conta com 

aproximadamente 70.000 açudes particulares, dos quais 80% são considerados 

pequenos e médios, com volumes que se situam entre 10.000 e 200.000 m3 de água 

acumulada e cerca de 400 açudes públicos, de médio e grande porte. 
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Segundo alguns dados disponíveis, a capacidade de armazenamento desse sistema é de 

30 bilhões de metros cúbicos de água, volume maior que a barragem de Três Marias46 o 

que pode levar à conclusão que o problema da água no semi-árido pode ser mais uma 

questão de acesso a esse recurso do que propriamente de falta. 

Portanto a decisão sobre a transposição do Rio São Francisco deve levar em conta a 

democratização do acesso à água, para que não haja privilégios e, se os benefícios 

econômicos e sociais possibilitados pela água transposta vão ser maiores que se fossem 

usados na bacia de origem. 

Além disso,o semi-árido nordestino tem uma alta taxa de evapotranspiração devido às 

características do solo e alta incidências da radiação solar. Cerca de 75% de suas águas 

evaporam antes de serem utilizadas, ou seja, para se usar um litro, deve-se armazenar 4 

litros.  

O futuro desenvolvimento da bacia doadora não deve sofrer substanciais restrições ao 

desenvolvimento por escassez de água. Não se pode descartar a possibilidade de, em 

caso de perda de produtividade da bacia doadora, devida à transposição, mesmo assim 

ela se realizar, desde que haja compensações à essas perdas de produtividade. 

Verificando a evolução da utilização das áreas irrigadas na bacia do rio São Francisco, 

constatou-se um grande crescimento nos últimos trinta anos. Esse crescimento deve-se 

ao fato de que no final da década de sessenta foi implementado o Programa Plurianual 

de Irrigação na bacia do rio São Francisco  Segundo a CODEVASF 

O primeiro texto legal sobre a irrigação no Brasil data de 25 de junho de 

1979, com a edição da Lei nº 6.662 - a Lei de Irrigação. Sua 

regulamentação ocorreu em 29 de março de 1984, mediante o Decreto nº 

89.496. 47 

Portanto, dentro da bacia doadora existe um aumento considerável da agricultura 

irrigada, principalmente nos últimos anos, com o desenvolvimento de espécies vegetais 

que se adaptaram muito bem às condições e ao clima da bacia. Este crescimento pode 

                                                 

46 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, In http://www.crea-
mg.com.br/CREAMG/crea_mg/especial/carta_transposicao.asp 

47 CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, http://www.codevasf.gov.br/menu/os_vales/historico 
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ser visto na tabela abaixo, onde estão relacionadas as áreas de irrigação do Brasil, do 

Nordeste, do vale do rio São Francisco e em projetos da CODEVASF. 

Tabela 23 - Evolução das áreas e irrigação na bacia do rio São Francisco 

Evolução das Áreas Irrigação (mil ha) 
Período Brasil Nordeste Vale CODEVASF 
Até 1950 64 0,1 0,1 0,1 
Até 1960 320 28,6 10,8 1,1 
Até 1970 796 116,0 60,2 2,3 
Até 1975 1.100 163,4 88,0 12,1 
Até 1980 1.600 261,4 144,5 27,0 
Até 1985 2.100 335,8 205,9 47,9 
Até 1990 2.700 - 232,6 67,0 
Até 1994 2.800 - 250,0 71,8 
Até 1995 2.600 - 300,0 72,8 
Até 1996 2.656 428 - 79,7 
Até 1997 2.756 456 - 91,2 
Até 1998 2.870 495   105,9 
Até 1999 - - 333,0 122,0 
Fontes: SRH, FIBGE, SUDENE,SENIR, PLANVASF e CODEVASF.  

O potencial de irrigação do São Francisco é enorme. Comparando com o rio Colorado, 

nos Estados Unidos, cuja bacia hidrográfica tem quase as mesmas dimensões da bacia 

do rio São Francisco, e com características de região semi-árida e até desértica, a atual 

área irrigada pelo São Francisco é pequena. No rio Colorado existem vários projetos de 

irrigação, destacando-se o de Palo Verde com 40 mil hectares, o Imperial Valey com 

350 mil hectares e o de Salt River com 140 mil hectares. Em toda a Califórnia há 4 

milhões e quinhentos mil hectares irrigados48  

O projeto de transposição não foi elaborado para atender a um determinado projeto , 

mas para atender à irrigação em geral, pelo menos em parte. Em que pese a diferença 

entre os dois casos, mutatis mutandis, pode acontecer aquilo que aconteceu com a 

transposição acima relatada, do rio Tajo, quando a expectativa em relação à vazão 

anunciada, fez com os agricultores aumentassem consideravelmente a área de irrigação. 

Este aumento criou novas demandas, só que numa escala maior que aquela suportada 

pela bacia doadora. Naquele caso a transposição, longe de ter sido numa solução, foi um 

agravante para a situação da bacia receptora. 

                                                 

48 O Estado de São Paulo, 12 de julho de 1984 - pág. 10 
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A transposição do rio São Francisco parece não comprometer, diretamente, o meio 

ambiente. Seriam necessários muitos anos para verificar se a introdução de novas 

espécies, se for o caso, em açudes e rios, poderia afetar a biodiversidade já existente na 

bacia receptora. Mas, como a demanda por água na própria bacia deve aumentar, bem 

como a demanda nas bacias receptoras, há a possibilidade de que a solução para essa 

demanda futuras seja a integração da bacia do rio Tocantins com a bacia do Rio São 

Francisco. 

Nesse caso, e aí o impacto ambiental da transposição seria de maneira indireta, pode 

ocorrer um problema na sinergia entre os dois ambientes, em relação às espécies que 

podem se misturar. Como essa é uma possibilidade de longo prazo, mas não remota, a 

necessidade de estudos está aberta. 

Impactos sócio-culturais seriam significativos se a transposição tivesse um efeito maior 

sobre a vida da população, se a presença da água representasse, simbólica e 

materialmente, novas perspectivas para as comunidades. No entanto, existem dúvidas 

sobre essa possibilidade, visto que a quantidade a ser transposta, 26m3/s, a maior parte 

do tempo, não irá afetar de maneira consistente nenhuma população em particular. 

Mesmo porque, segundo o professor de Hidrologia e Irrigação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, João Abner Guimarães Filho, as necessidades hídricas do 

semi-árido podem ser atendidas pelas próprias potencialidades disponíveis em cada 

região: 

“ (...) o Ceará, com uma população de 7,5 milhões de habitantes, apresenta 

uma oferta potencial de 215 m³/s para atender um consumo atual de cerca 

de 54 m³/s; o Rio Grande do Norte, com uma população 2,7 milhões de 

habitantes dispõe de uma vazão garantida de 70 m³/s para atender uma 

demanda de 33 m³/s. Até mesmo na Paraíba, o menos dotado de recursos 

hídricos da região, apresenta-se com um superávit significativo, pois sua 

disponibilidade é de 32 m³/s para uma demanda de 21 m³/s.” 49 

                                                                                                                                               

 

garante água aos necessitados”, Leituras 
cotidianas nº 112, 9 de dezembro de 2004. 
http://www.pfilosofia.pop.com.br/07_leituras_cotidianas/20041209a_projeto_de_transposicao_do_ri
o_sao_francisco.htm 

49“ Projeto de transposição do Velho Chico não 
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A transposição das águas do rio São Francisco pode ser considerada uma obra com 

caráter nacional e não cabe aqui o conceito de distribuição de benefícios, no sentido 

material, mas sim a idéia de solidariedade entre bacias. 

Supostamente necessitados, os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, 

receberão as águas do São Francisco, para se desenvolverem enquanto região do país. 

Os benefícios para a bacia do São Francisco deverão vir das relações comerciais que se 

estabelecerão e da distribuição de riquezas, se houver. 

4.3.4.2. TRANSPOSIÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Pode-se citar também o caso do rio Paraíba do Sul, que foi transposto em 1952 para 

atender às demandas de água e de energia da cidade do Rio de Janeiro e cujas águas 

desembocam no rio Guandu, aumentando a vazão deste em mais de 80%. Com o 

incremento desses recursos hídricos na bacia do rio Guandu, criou-se, ao longo do rio, 

uma quantidade imensa de indústrias que usufruem desses recursos hídricos, 

diretamente, ou os utilizam para diluição de poluente. 

Não há dúvida que a diversificação de utilização das águas transpostas foi um fator 

positivo, mas dificilmente alguma transposição é aprovada, pelas autoridades de uma 

bacia doadora, se os objetivos das águas transpostas forem a diluição da poluição em 

outra bacia. 
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5. METODOLOGIAS DE APOIO À TOMADA DE 

DECISÃO 

5.1. CRÍTICA ÀS METODOLOGIAS DA PESQUISA OPERACIONAL(PO) 

Far-se-á uma breve descrição dos vários métodos de ajuda à decisão. Em primeiro lugar 

resumir os métodos que reconhecidamente direcionam suas contribuições na 

estruturação de problemas estratégicos. 

Algumas vezes são chamados de “softs”, talvez porque levem em consideração com 

mais freqüência as incertezas dos conflitos, matéria que a matemática aborda com 

alguma dificuldade e complexidade. No início da década de setenta novas propostas na 

área da PO foram feitas, no sentido de incorporar elementos de incerteza nas 

metodologias utilizadas. 

Na verdade, a radicalização das críticas aos paradigmas oficiais das metodologias da PO 

levava não apenas a uma simples reivindicação de inovações tecnológicas, mas a uma 

ruptura que propunha a mudança nas posições da própria clientela. 

Segundo Rosenhead o paradigma metodológico poderia ser resumido em: 

Identificar objetivos com pesos; 

Identificar cursos alternativos de ação; 

Predizer conseqüências de ações em termos de objetivos; 

Avaliar as conseqüências de uma escala de valor comum; 

Selecionar a alternativa cujo benefício líquido é mais alto. (ROSENHEAD, 

1998) 

Metodologias que se propunham a contribuir com decisões em setores públicos 

obtinham sucesso onde hierarquia e tarefas poderiam ser distribuídas sem 

questionamento. Porém, em setores onde as decisões deveriam ser tomadas com elevado 

grau de incerteza, as metodologias mais tradicionais não obtinham o sucesso desejado. 

Parecia haver a concepção de que essas metodologias deveriam funcionar de modo 

praticamente independente de quem as aplicava. Além disso, havia o problema da 

incorporação do contexto na estruturação do problema, onde o conflito de desenvolvia. 
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Quando se incorporava o contexto, a dinâmica do processo aumentava a complexidade 

matemática, levando a dificuldades difíceis de serem suplantadas. 

A solução, em geral, era considerar o contexto como imutável. Isso certamente está 

longe da realidade e representa uma das principais críticas às metodologias 

demasiadamente quantitativas. 

As pesquisas na área da PO ficaram muito voltadas para técnicas computacionais que 

pudessem resolver os problemas de otimização que surgiam. Uma das críticas a essas 

metodologias era que as técnicas passaram a determinar a abordagem: 

“Considerando que antigamente a natureza da Pesquisa Operacional era 

ditada pela natureza da situação problemática que ela enfrentava, agora as 

situações que ela enfrenta são ditadas pelas técnicas ao seu comando” 

(ROSENHEAD, 1998) “. 

Um dos problemas das tecnologias muito matematizadas seria captar as sutilezas e 

incertezas de um processo que é dinâmico e altamente mutável, num contexto de 

decisão. A própria obtenção de dados se torna problemática visto que no momento da 

escolha aqueles dados não sejam relevantes e existem dimensões intangíveis que não 

podem ser quantificáveis. 

Pode-se tentar diminuir as incertezas utilizando-se de probabilidades e, nesse caso, 

estar-se-ia falando de risco. As projeções para o futuro baseado em probabilidade 

podem ser tão pobres quanto não usá-la. Colocar números em incertezas não significa 

necessariamente dominá-las. 

A partir dessas observações de Hopwood, pode-se ter o quadro abaixo: 

Tabela 24 - Graus de incerteza 

Conseqüências da ação Objetivos da ação Modo apropriado 
Baixa incerteza Baixa incerteza Computação 
Alta incerteza Baixa incerteza Julgamento 
Baixa incerteza Alta incerteza Barganha 
Alta incerteza Alta incerteza Inspiração 

Fonte: (ROSENHEAD, 1998) 

O uso de probabilidades pode pelo menos otimizar resultados esperados. 

Uma das fontes de incertezas é o conflito e uma das abordagens da PO ortodoxa que, de 

alguma maneira, incorpora a dimensão do conflito é a teoria dos jogos. Mesmo assim a 
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teoria dos jogos consegue apenas captar uma pequena parte da riqueza das situações 

reais. 

Pode-se dizer que as metodologias ortodoxas da PO, onde se sobressai a função objetivo 

e sua maximização na verdade são casos particulares onde há apenas um decisor com 

objetivos que devem ser considerados, como se existisse apenas um jogador. 

“A função objetivo é precisamente uma representação daquilo que se quer alcançar 

completamente. Porque sua formulação é baseada na assunção que os objetivos estão 

em acordo ou autoritariamente colocados e conflitos não podem ser acomodados “. 

Uma outra limitação da abordagem ortodoxa é que ela se limita a atender a um dos 

lados do problema, geralmente direções de empresas. Não existem abordagens que 

atendam formas de organização comunitária ou uma espécie de “PO comunitária”. A 

PO tem-se excluído dessa potencial clientela por várias razões. Dentre elas pode-se citar 

a complexidade matemática, que tornariam os participantes apenas expectadores e não 

atores do processo, e uma inaceitável aceitação, por parte de comunidades, de decisões, 

pelo fato de serem “obtidas cientificamente”. 

É preciso salientar que existem níveis de conflitos que a ortodoxia da PO não alcança. 

Diferenças de ponto de vista entre atores de uma mesma empresa pode não significar 

necessariamente um desacordo entre partes com interesses inconciliáveis, mas cujas 

ações devem ser estabelecidas, tal como num processo de conflito. Esses conflitos são, 

em geral, administrados ao longo do tempo, a partir de negociações que podem ser 

subsidiadas por metodologias próprias para isso. Metodologias que tornem possível a 

inserção das incertezas como variável. 

As críticas dirigidas à PO e mais especificamente à chamada “hard systems thinking” 

aponta para a concepção que perpassa esta linha, que é a de considerar que decisões são 

tomadas independentemente das pessoas ou de considerar pessoas como “constantes”, 

no equacionamento dos conflitos. Além do mais, os problemas são tratados como se 

fossem independentes e não interligados. 

A própria noção de “solução” como às vezes se procura, denota essa idéia. Na verdade 

achar uma solução é conseguir algum êxito para um determinado momento, num 

determinado lugar, solução esta que, provavelmente, não poderá ser estendida a todo 

conjunto, durante todo o tempo. 
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Algumas terminologias são estabelecidas por alguns autores para caracterizar a 

dicotomia entre a abordagem “hard”, que procura problemas bem estruturados e que não 

levam em conta as incertezas e “soft”, cuja pretensão é administrar os conflitos e 

problemas da maneira mais realística e participativa. T, por exemplo, Rittel et al. (1971)  

Webber que caracterizam os problemas como “tame” (dócil) e “wicked” (malvado) ou 

problemas “técnicos” e “práticos”, como em Ravetz. (1971). Ackoff sugere que a 

palavra “problema” (problem) seja substituída por “mess” que significa confusão, 

bagunça. Isso descaracterizaria a problemática de um conflito como algo bem definido e 

deixaria mais claro que “solução” seria algo bem pretensioso para o caso. Rosenhead 

resume as características de uma abordagem e outra tratando-as como se estivessem em 

processo de transição paradigmática, no sentido dado a este termo por Thomas Khun. 

Tabela 25 - Diferenças entre os paradigmas 

Características do paradigma dominante da 
Pesquisa Operacional 

Características para um paradigma 
alternativo 

Formulação do problema em termos de um 
único objetivo e otimização. Múltiplos 
objetivos, se reconhecidos, são sujeitos à 
negociações numa escala comum. 

Sem otimização; procura soluções 
alternativas que são aceitáveis em 
dimensões diferentes sem negociação. 

Demanda de dados é opressiva, com 
conseqüentes problemas de distorção, 
disponibilidade e credibilidade dos dados. 

Demanda reduzida de dados, obtida com 
maior integração de hard e soft dados, com 
julgamento social. 

Cientifização e despolitização Simplicidade e transparência, visando a 
clareza dos termos do conflito. 

Pessoas são tratadas como objetos 
passivos 

Conceitua pessoas como sujeitos ativos 

Assunção de um único decisor com 
objetivos abstratos dos quais ações 
concretas podem ser deduzidas por 
implementação através de uma hierarquia 
de comando 

Facilita planejamento de baixo para cima 

Tenta abolir futuras incertezas e toma 
futuras decisões à priori 

Aceita incertezas e visa manter opções 
abertas para resoluções posteriores 

Fonte: (ROSENHEAD, 1998) 

A mudança de um paradigma a outro, segundo Rosenhead, ocorre principalmente pela 

conscientização de que apenas fornecer informações aos decisores não basta. A 

mudança de um processo tecnologicamente sofisticado, mas que age sobre uma 

abstração de mundo, para um outro em que a tecnologia é mais simples, porém com 

maior interação, pode se tornar problemático para profissionais. Segundo Rosenhead 
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“Pode-se ter uma complexa tecnologia e um mínimo de processo social ou 

Poe-se ter um rico processo social, de tomada de decisão, e uma 

correspondente modesta tecnologia “ (ROSENHEAD, 1998). 

Esta nova abordagem dos processos de decisão só realmente se reforça, enquanto ação 

eficiente, quando é aplicada em instituições democráticas, antes que hierárquicas. 

A Lei 9.433/97 modificou substancialmente as relações da sociedade e do estado com 

seus recursos hídricos, passando praticamente de uma situação de um único decisor, o 

estado, para uma situação em que a sociedade local assume o controle na gestão de seus 

recursos hídricos. Essa ação possibilita a introdução de metodologias que possam 

contribuir com tomadas de decisão nas instituições que fazem e executam as políticas 

concernentes às águas, que são os Comitês de Bacia e as Agências de Água. Nesse tipo 

de situação 

“(...) não se pode esperar que compromissos à decisão venham a seguir uma 

seqüência linear de formulação – análise – solução – implementação. 

Compromissos resultarão, antes, de mecanismos como formação de 

coalizão, construção do consenso, debate, negociação “ (ROSENHEAD, 

1998). 

5.2. TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM CONSENSO 

O processo de construção do consenso pode ser resumido por meio dos seguintes passos 

(Hansen, 2000) 

• Está afeto a um problema ou disputa que surge devido a uma falta de integração 

entre diferentes idéias, necessidades, desejos ou valores; 

• As negociações ou diálogos tomam lugar entre os diversos grupos com 

interesses em resolver o problema que eles têm em comum ou que poderão a ser 

afetados pelos resultados do processo. A base da participação é voluntária; 

• O processo se realiza por meio de uma série de reuniões de comitês ou fóruns 

similares, onde sessões de negociação são elaboradas de tal maneira que todos 

têm igual chance de apresentar suas idéias. As regras de tais encontros são 

definidos em um Termo de Referência; 

 144



• A discussão dentro do fórum leva não somente a uma melhoria mútua na 

educação e entendimento, mas a uma radical mudança de motivação. 

Participantes abandonam posições preconcebidas, mas não seus princípios. Eles 

aceitam a busca do consenso como um novo objetivo. Em outras palavras, eles 

descobrem os objetivos que têm em comum. 

• Todas as decisões são feitas por consenso, isto é, unanimemente. Cada membro 

pode exercer um veto a qualquer momento. Um processo especial é concebido 

para resolver crises. Ninguém pode bloquear a decisão final completamente. 

Esta regra aparentemente formal coloca tremenda pressão sobre todos os 

participantes para se agarrar às questões e procurar consenso sobre as bases de 

interesse, não sobre o poder; 

• O passo final é um pacote integrado de recomendações, um relatório ou uma 

decisão integrada que pode tomar muitas formas diferentes. Em alguns casos, a 

recomendação final especifica métodos de implementação e monitoramento. 

Esses passos, que simplificadamente foram apresentados, em relação à técnica da 

Construção do Consenso, mostram que eles poderiam se adaptar bem como um 

processo a ser seguido nas reuniões de Comitês de Bacia, visto que há vários 

participantes diferentes, com vários interesses e é um método que permite a participação 

de todos, sem que haja preocupação com a questão do poder, como núcleo de decisão. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e representantes da sociedade tais 

como usuários das águas de sua área de atuação e das entidades civis de recursos 

hídricos com atuação comprovada na bacia. 

Este é o chamado parlamento das águas da bacia. Todas as ações que impliquem de 

alguma forma em modificação na bacia hidrográfica ou no uso de seus recursos 

hídricos, deverá passar por uma avaliação e aprovação desses representantes. Será nessa 

discussão que ocorrerão as decisões importantes para a bacia. 

Cabe ressaltar nesse momento, a pouca ou nenhuma experiência político-cultural da 

sociedade nesse tipo de instituição. Desde o Código de Águas de 1934, o tratamento 

dado às questões relacionadas aos recursos hídricos tem se baseado na tutela do estado e 

no modelo autoritário de gerenciamento. 
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A necessidade da participação da sociedade civil nas decisões públicas tem sido cada 

vez mais evidenciada, mais em teoria que na prática. Mas não há dúvida que se 

transformou em um paradigma, num objetivo político e social e faz parte obrigatória dos 

programas dos governos que se propõem democráticos. Em particular, a participação 

nas decisões que se referem a questões ambientais parece ter nascido e crescido 

proporcionalmente à consciência e conquistas das lutas por melhores condições 

ambientais. 

No relatório elaborado a pedido da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento de 1987 enfatiza a necessidade50 de participação da sociedade civil 

particularmente nas tomadas de decisão. A Constituição de 1988 abriu vários canais de 

participação da sociedade civil nos processos de decisão em vários níveis, inclusive 

ambientais. Pode-se destacar o artigo 22551, e as Resoluções CONAMA nº 001/86 e 

009/87, e o artigo 5 que possibilitou a edição de várias leis, dentre as quais a de nº 

7.347/85 que trata da Ação civil Pública, dentre outras. 

Em particular a Lei 9.433/97 estabelece que a participação pública é fundamental em 

sua implementação, define os atores que representarão a sociedade civil e a resolução no 

05, de 10 de abril de 2000 trata de regulamentar essa participação, regulando os 

percentuais de votos para cada participante, de cada setor social potencialmente atingido 

por decisões relacionadas à bacia hidrográfica. 

A questão a partir de então é saber se as práticas de decisão serão aquelas que foram 

definidas ao longo de nosso aprendizado cultural ou se seremos capazes de, 

aproveitando todo o potencial democrático que o legislador forneceu, dar um sentido 

democrático e participativo tanto às reuniões em si, do Comitê, quanto às decisões que 

serão tomadas. 

                                                 

50 “As difíceis opções necessárias à obtenção de um desenvolvimento sustentável dependerão do apoio e do envolvimento de um 
público bem informado, de organizações não-governamentais, da comunidade científica e da indústria. Todos eles deveriam ter 
ampliados seus direitos, suas funções e sua participação no planejamento, na tomada de decisões e na implantação de projetos 
desenvolvimentistas” In “Nosso futuro Comum” 

51 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade e dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações...e em 
seu inciso IV: exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade” 
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A prática democrática exige uma certa consideração à racionalidade. As análises que 

serão efetivadas para que decisões sejam tomadas, deverão ter um caráter técnico e 

também características de decisões políticas. 

Como vimos, anteriormente existem muitos modelos de apoio à decisão que poderiam 

ser utilizados. Essa utilização num comitê jamais será automática. Cada cultura tem as 

suas formas próprias de discussão política e de resolução dos conflitos decorrentes de 

reivindicações e demandas. A forma como essa discussão se estabelece constitui-se num 

paradigma, numa cultura. Acrescente-se a isso a conveniência de quem tem o poder 

baseado nessa forma de confrontação e negociação. 

Como já foi dito, a existência dos comitês pode levar a que atitudes, antes consideradas 

normais, do ponto de vista da participação da sociedade civil, passe a ser vista como 

insuficiente, do ponto de vista político. Essa confrontação e negociação poderão levar a 

avanços consideráveis, no sentido da democracia, desde que a discussão seja seguida de 

participação efetiva nas decisões. 

Os modelos de apoio à decisão que têm realmente um potencial para serem aplicados 

nos comitês parecem pertencer mais à categoria dos que atribuem à discussão e 

participação um significativo valor. Dentre estes pode-se destacar o chamado modelo de 

construção do consenso52, que, junto com a metologia da Escolha Estratégica, poderá 

servir de apoio para este trabalho. A compreensão do que seja o CBDM poderá ser 

sintetizada como: 

“Concordância total sobre o último resultado do processo. Nas etapas 

intermediárias, desacordos podem existir e serão” colocadas de lado “, se o 

processo continua como tendo mais valor em si, para todos os indivíduos, 

que alguma objeção específica”.(PELLOW, 1998) 

A tabela abaixo mostra uma comparação típica de dois modelos de decisão, onde são 

comparados os conflitos com a idéia de consenso. 

A tabela representa duas atitudes diante de problemas sociais, particularmente 

problemas ambientais. A atitude mais tradicional , que leva à confrontação e ao conflito 

                                                 

52 Em inglês consensus based decision making (CBDM) 
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e que não dá margem à flexibilização nas posições assumidas em comparação com uma 

metodologia, ou atitude, mais voltada para obter uma solução negociada. 

A técnica do consenso sempre será útil quando existem muitos decisores e estes 

decidem assumir uma atitude colaborativa ante o problema. 

A possibilidade de obter ganhos a partir do trabalho dentro do próprio sistema parece 

ser a questão fundamental desse método, visto que, muitas vezes a idéia é de que 

ambientalistas e industriais (ou quem quer que esteja degradando o meio ambiente) 

estão em mundos cujos paradigmas são completamente incomensuráveis. 

A tabela mostra as diferenças entre as metodologias de Conflito Versus Consensus: dois 

modelos de tomada de decisão (PELLOW, 1998) 

 

Tabela 26 - Conflito versus consenso 

 Conflito Consenso 
Número de partes Usualmente dois. Algumas 

vezes mais 
Sempre múltiplo 

Identidade Oponentes Parte 
interessada/Colaboradores 

Objetivos Um vencedor Win-win 
Visão de poder Soma zero Compartilhada 
Método Adversarial Consensual/colaborativa 
Visão da política 
econômica 

Cidadãos devem estar fora 
do sistema para obter 
ganhos 

Flexível; soluções podem 
ser alcançadas trabalhando 
dentro do sistema 

 

5.3. TEORIA DOS JOGOS 

A teoria dos jogos procura recriar uma situação de conflito e/ou colaboração, entre dois 

jogadores, a partir da qual busca-se uma solução otimizada. Ao ser utilizada na vida 

real, onde geralmente o número de jogadores é maior, não se consegue reproduzir todas 

as alternativas possíveis. O mais conhecido e emblemático jogo da teoria dos jogos é o 

chamado dilema do prisioneiro, que se traduz em ótimo exemplo do mais simples 

processo de análise. 

Dois criminosos são presos em flagrante e são imediatamente levados para a delegacia e 

colocados em celas separadas, sem possibilidades de comunicação entre eles. O 
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delegado informa aos dois, separadamente, que eles podem ficar presos por cinco anos, 

mas que, se um deles confessar, denunciando o outro, ficará livre, enquanto o 

denunciado terá uma pena de quinze anos. Se confessarem, sem denùncia, pegarão dez 

anos de cadeia. O dilema do prisioneiro está em trair, saindo-se bem ou colaborar, se 

sujeitando-se ao risco de ser traido. 

Tabela 27 – O Dilema do Prisioneiro 

 B coopera B trai 

A coopera 5 anos para A  
5 anos para B  

15 anos para A
 B fica livre  

A trai A fica livre 
15 anos para B 

10 anos para A
10 anos para B  

Fonte: - Adaptado de http://www.mat.puc-rio.br/~inicient/index.html 

A melhor situação para ambos seria ficarem calados, ou seja, se houvesse cooperação 

entre eles, uma situação improvável para dois bandidos, já que a tendência é obter o 

maior ganho possível. 

A teoria dos jogos é utilizada em situações de conflitos entre duas ou mais pessoas, ou 

instituições. É um meio para encontrar soluções de conflitos que tem como premissa o 

comportamento racional do ser humano. Na verdade este comportamento racional é o 

mesmo conceito utilizado na economia clássica, que é o de que o homem procurará 

sempre maximizar seu lucro. Mesmo que a cooperação seja a melhor opção, como 

acontece no dilema dos prisioneiros, o “mais racional” é trair, maximizando suas 

possibilidades. Mesmo que isso, ao final, lhe custe anos na cadeia. 

A teoria dos jogos procura a(s) melhor(es) jogada(s)/decisão(oes) em cada momento, 

desde que sejam apresentadas as várias possíveis escolhas. O conjunto das melhores 

escolhas é chamado de estratégia. 

Jogos de Soma Zero são aqueles jogos ou tipo de conflitos em que se um oponente 

ganha, o outro perde, como acontece no xadrez, dama, dentre outros. Existem também 

os jogos aqueles jogos, de Soma Não Zero em que isso não acontece, como é o caso do 

dilema dos prisioneiros, onde ambos podiam ter ganhos iguais ou diferentes. Os jogos 

com informação completa são aqueles em que os jogadores conhecem todas as 

possibilidades de ganho, as próprias e as alheias, como no caso do jogo de xadrez. Já os 

jogos com informação incompleta, são aqueles em que esta informação não está 

disponível, como no caso de um leilão, quando o jogador não sabe quais os lances que 

seu oponente pode dar, ou num jogo de pôker, quando não conhece as cartas dos outros. 
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Para cada jogo de informação completa ou incompleta, o jogo pode ser estático ou 

dinâmico, o que vai definir, ao final, quatro noções de equilíbrio. 

A Teoria dos Jogos é uma metáfora do que acontece na vida real. As estratégias de jogo, 

no contexto de um conflito, são as soluções ótimas para os atores que buscam 

maximizar seus interesses individuais ou corporativos em detrimento dos interesses 

coletivos. 

5.4. TEORIA DO DRAMA 

Em meados da década de noventa, um grupo de pesquisadores, nomeadamente Nigel 

Howard, Peter Bennett, Morris Bradley, Jim Briant (Sheffield Hallam University), Hugh 

Miall (Lancaster University) e Steven Brams (New York University realizaram 

trabalhos no sentido de modelar a Teoria dos Jogos, adequando-a mais à realidade do 

contexto dos conflitos/jogos. 

Segundo BARETIC et al. (2003), a Teoria do Drama veio complementar a Teoria dos 

Jogos, por meio do seguintes questionamentos: 

• A premissa de racionalidade: Não há lugar para a emoção irracional nas decisões 

que envolvem os jogadores; 

• A premissa da informação completa, já que raramente os jogadores têm 

conhecimento de todo os fatores que influem em uma decisão dada, como 

conseqüência da racionalidade adotada; e 

• A representação matricial se torna muito difícil de usar em jogos que envolvem 

mais de dois jogadores. 

Um jogo que pode ilustrar essa nova abordagem da Teoria dos Jogos é o seguinte : Dois 

teóricos da teoria dos jogos chegam em um aeroporto, sobrecarregados com malas. 

Tomam um táxi, mas deixam para negociar o preço da corrida quando chegarem ao 

hotel, prevendo que nessa situação eles estarão em vantagem em relação ao motorista, já 

que a corrida será, naquele momento um fato consumado. Quando começam a discutir, 

o motorista percebe a jogada, fica aborrecido com aquela atitude, tranca as portas do 

carro e volta, com os dois passageiros, para o aeroporto, abdicando do preço da 

passagem. 
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Este jogo/conflito está fora das premissas da Teoria dos Jogos, visto que o motorista não 

agiu como se esperava, ou seja, pelos axiomas da teoria clássica econômica, ele deveria 

agir com racionalidade, negociando com os dois passageiros, buscando maximizar seus 

benefícios. Nada disso aconteceu. Ele agiu com emoção e os teóricos da Teoria dos 

Jogos ficaram atônitos com aquela quebra das regras. 

Como vimos, o que aconteceu não foi um jogo, mas um drama, levando-se em conta 

que um dos “jogadores” agiu de forma emocional, fora das premissas de um jogo 

racional, inclusive abdicando de seus ganhos. 

A Teoria do Drama se alicerça sobre três paradoxos, advindos da Teoria dos Jogos 

• Paradoxo da racionalidade – Em algumas situações, se todos agirem de forma 

esperada, racional, será um desastre generalizado; 

• Paradoxo da credibilidade – Um jogador deve fazer com que o outro creia que 

ele jogará racionalmente, promovendo seu próprio desastre; e 

• Paradoxo da indução – O jogador intui que o outro, tendo em vista seu passado, 

agirá racionalmente, arriscando-se ao desatre. 

Um exemplo desse tipo de jogo é aquele em que dois motoristas dirigem-se, em alta 

velocidade, na mesma direção, em sentidos contrários. Perde quem se desviar. Se ambos 

agirem de forma racional, ter-se-á um desastre. E o paradoxo é que cada jogador deve 

fazer o outro crer que ele agirá racionalmente! 

A Teoria do Drama introduz as variáveis emoção, afeto, boa vontade dentre outras e as 

considera como parte do jogo. Nesse sentido até o “dilema dos prisioneiros” pode ter 

outras soluções, dependendo da relação que se estabeleceu, no passado, entre os dois 

bandidos. 

A modelagem elaborada pela Teoria do Drama tem os seguintes elementos (BATERIC 

et al., 2003) 

• Atores, determinado pelas sua posições e limites 

• Opções, que são as oportunidades de ação para cada ator 

• Utilidade, que são os futuros, valorizados pelos atores 
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Segundo a Teoria do Drama, os jogos/conflitos seguem uma seqüência até sua solução, 

que são os passos que devem ser seguidos na aplicação da Teoria numa situação real 

Passo 1 

Deve ser identificado o Cenário, onde o conflito ocorre. Cenário aqui significa o tipo de 

conflito, como por exemplo, uma relação entre chefe e empregado; 

Passo 2 

É definido o Marco de Referência do Problema, que é a percepção que cada jogador tem 

do conflito; 

Passo 3 

Se os Atores consideram suas diferença apenas conjunturais, tenta-se construir um 

acordo entre as partes; 

Passo 4 

Se os Atores consideram suas diferenças muito profundas, então tem-se o chamado 

Clímax, onde acontece as seguintes situações: 

Cada ator estabelece seus limites mínimos para um acordo; 

O que cada ator fará, caso esses limites não sejam atendidos. 

O paradoxo aí é que nesse momento, em que os jogadores, definem suas posições 

“finais” é que acontecem as possibilidades de mudança, devido, por exemplo, a pressões 

emocionais. Se houver mudanças, cria-se um novo Marco de referência e o processo 

recomeça; 

Passo 5 

As mudanças não ocorrem. Nesse caso os atores entram em situação de conflito. “A 

solução é uma construção conjunta dos atores e o Conflito uma elaboração individual, 

de cada ator” (BARETIC et al., 2003) 

Passo 6 
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O Desenlace do drama. Pode ser uma Solução Acordada ou uma Geração de Conflito. O 

fato é que, nesse processo, as soluções nunca serão, ou dificilmente será, aquilo que os 

atores pretendiam no início. 

 

5.5. DESENVOLVIMENTO DE OPÇÕES ESTRATÉGICAS E ANÁLISE 

(SODA) 

Esta abordagem se distancia da abordagem ortodoxa principalmente por quatro 

características, que estão intimamente relacionadas à capacidade e habilidade do 

consultor e não em uma técnica independente dele. O consultor deve: 

• Encarar a administração dos conflitos ou problemas de uma empresa como um 

processo social. Neste sentido fica evidenciado que aspectos sociológicos, 

psicológicos e cognitivos deverão ser levados em consideração durante o 

desenvolvimento da metodologia; 

• Relacionar-se com um número reduzido de pessoas, que ele encarará como 

clientes, ao contrário do processo ortodoxo que lida com a “organização” como 

cliente; 

• Abordar os problemas de forma cíclica ao invés da forma linear; 

• Realizar seminários no sentido de administrar os problemas do que em analisar 

suas características, dando prioridade a ações. 

Essas características acentuam diferenças importantes em relação aos chamados 

“procedimentos ortodoxos”, já explicitados acima. Por exemplo, não há um esforço no 

sentido de buscar a “resposta correta” para o problema. Não há um processo da busca da 

solução única, mas o de facilitar a adoção de ações que visem encaminhar soluções 

continuamente. 

A abordagem do SODA está fundada na subjetividade. Esta metodologia procura 

desenvolver a confiança na capacidade de decisão das pessoas e criar mecanismos que 

possam facilitar essas decisões. 
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No contexto do SODA existem quatro perspectivas através do qual o consultor deve 

trabalhar: 

1. O indivíduo. 

Cada indivíduo constrói o mundo onde vive e o mesmo faz com os problemas que tem 

que enfrentar. A interpretação dos fatos conta mais que a realidade objetiva. Para se 

situar no mundo o ser humano está continuamente dando significado às coisas e aos 

fatos. Dessa criação contínua de significados é que emergem as ações que 

objetivamente terão conseqüências no mundo real. Num processo de tomada de decisão 

é importante garantir essa individualidade, garantindo dessa forma a criatividade e as 

decisões consensuais. 

Decidir significa também dar um sentido ao seu trabalho no contexto de uma instituição 

e o objetivo do SODA é fazer com que essas decisões sejam tomadas coletivamente, 

explorando as diferenças de construção do real, de cada indivíduo, como um fator 

positivo na elaboração dos problemas e na construção de sua administração. 

Para trabalhar com os significados oriundos das pessoas, o SODA utiliza a linguagem, 

que é a forma através da qual as pessoas enunciam seus pensamentos e, através dela, 

elabora o que se chama de Mapa Conceitual, técnica que será explicada adiante. 

2. A natureza da organização 

Para que uma instituição aceite a abordagem do SODA é necessário que ela enfatize o 

papel do indivíduo dentro da organização. Como vimos, a abordagem SODA exige essa 

condição. A abordagem SODA vê o indivíduo dentro da empresa como alguém que está 

continuamente redefinindo seu papel e continuamente negociando com outras pessoas. 

Portanto a empresa deve focar sua atenção sobre os indivíduos antes que sobre a 

organização. 

3. A prática da consultoria; 

O papel da consultoria, nesse caso, passa a ser o de facilitar esse processo de contínua 

negociação, fazendo o planejamento e a gestão dessas negociações. Um conceito central 

envolvido é o de que cada empresa é um empreendimento negociado de maneira 

contínua.  
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4. O papel da tecnologia e da técnica. 

O SODA tem seu papel central na utilização da técnica do Mapeamento Cognitivo, que 

visa fundamentalmente utilizar os conceitos aqui enunciados para planejar e gerenciar 

os problemas da empresa. 

5.5.1. MAPEAMENTO COGNITIVO 

Esta técnica só tem sentido se for utilizada de acordo com os conceitos e nas condições 

descritas acima e está fundamentada numa teoria da psicologia cognitiva, elaborada por 

KELLY. (1955). Ela se baseia na idéia de que os nossos relacionamentos são mediados 

pela linguagem, em particular a linguagem falada e que os conceitos emitidos e aceitos 

o são mediante um acordo social. 

O mundo é organizado pelas palavras. Fazer um mapa cognitivo de uma pessoa é fazer 

um modelo da maneira pela qual a pessoa define uma questão. Não se pretende fazer o 

modelo geral do pensamento de uma pessoa ou uma simulação de tomada de decisão. 

Segundo ÉDEN (1998 

“É uma rede de idéias, ligadas por setas; a rede é codificada a partir do que 

a pessoa diz. As setas indicam a maneira pela qual uma idéia leva à outra 

ou implica na outra. Assim um mapa é uma rede de nós e setas”. 

A partir do que a pessoa expressa, é feita uma tentativa de captar o significado de cada 

frase, usando para isso a idéia contrastante do conceito enunciado. Essas idéias (frases) 

são ligadas tendo como critério a necessidade que elas devem expressar uma orientação 

para ação. Ou seja, cada enunciado deve ser uma opção de ação, que modificará a 

situação de maneira positiva. 

A chamada argumentação é o encadeamento das idéias, expressa pela orientação do 

sentido das setas e sempre levará a um conceito mais geral, hierarquicamente superior, 

ou seja, o resultado desejado. 

Estes mapas são dispositivos facilitadores no processo de negociação na medida em que 

possibilitam a reflexão sobre a definição do problema e permitindo um acordo sobre a 

natureza da questão, visto que os mapas de cada pessoa envolvida são discutidos em 

workshops e as ações são redefinidas a cada momento. Portanto a forma e o conteúdo 
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estão intrinsecamente ligados nessa metodologia, sendo que o processo de definição das 

ações representa a própria estratégia para se chegar a um acordo positivo. 

5.6. A ABORDAGEM DA ESCOLHA ESTRATÉGICA 

É um método de estruturar problemas complexos com o objetivo de apoio à tomadas de 

decisão. Baseia-se fundamentalmente na idéia de que dificuldades em tomadas de 

decisão estão associadas a incertezas de três tipos: 

Incertezas de natureza técnica, que estão associadas a questões do tipo “esta decisão é 

difícil porque não sabemos o suficiente a respeito das circunstâncias e não podemos 

prever as conseqüências”. 

Incertezas em relação aos valores, que estão associadas à definições de caráter 

político/estratégicas e que estão associadas a questões do tipo “esta decisão é difícil 

porque existem muitos objetivos conflitantes, interesses, prioridades e não temos uma 

clara visão para onde estamos indo”. 

Incertezas em relação a campos de decisão relacionados, que estão associadas a relações 

estruturais entre decisões que estão sendo tomadas com outras que estão a ela 

relacionadas. Estão associadas a questões do tipo “esta decisão é difícil porque nós 

estamos tratando esta questão de maneira isolada”. 

É importante salientar a natureza circunstancial do conceito de incerteza. Refere-se a 

cada situação específica e pode ter um caráter altamente subjetivo. A metodologia da 

Escolha Estratégica pode ser dividida em cinco ações fundamentais: 

Modo de estruturação  

Áreas de decisão - Qualquer decisão a ser tomada com pelo menos duas alternativas 

mutuamente excludentes; 

Áreas de decisão interligadas - Áreas de decisão estão interligadas quando há uma 

dependência de decisão de uma em relação à outra; 

Gráficos de Decisão - É a representação bidimensional das áreas e de suas interligações; 

Foco do Problema - Subconjunto das áreas, considerado importante numa determinada 

circunstância e analisado separadamente; 
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Modo de Concepção de Opções 

Opções - As alternativas correspondentes a cada área devem ser mutuamente 

excludentes; 

Soluções - É o conjunto de opções formado pela escolha de uma opção de cada área de 

decisão; 

Incompatibilidades - É a impossibilidade de escolha simultânea de duas opções de duas 

áreas de decisão. Não farão parte do mesmo conjunto-solução. 

Gráfico de Opções - É a representação, no mesmo gráfico, das áreas de decisão, pelo 

conjunto de opções, pelas incompatibilidades e pelas incertezas; 

Soluções Viáveis ou Esquemas de Decisão -, árvores de decisão ou tabelas. É o 

conjunto das opções, elaborado a partir da retirada de uma opção de cada área de 

decisão, respeitando-se as barreiras (incompatibilidades) de opções e as incertezas. Pode 

ser representado por meio de listas 

Modo de Comparação 

Área de Comparação - É um critério adotado para estimar as conseqüências, efeitos e 

implicações de cada solução; 

Efeito - É a representação avaliável das conseqüências de uma solução; 

Juízo de Vantagens Relativas - É o juízo de valor ou preferência emitida pelo(s) 

decisor(es), a partir da comparação de duas soluções viáveis, por meio de um critério 

previamente escolhido (área de comparação); 

Lista de Trabalho - Subconjunto da lista de soluções viáveis com intenção de ajudar a 

comparação entre as soluções; 

Dominância - Uma solução é dominada quando ela se apresenta como inferior em pelo 

menos um critério e não é superior em nenhum. 

Modo de Escolha 

Área de Incerteza - A dúvida no momento da decisão e que recai sobre um dos três tipos 

já citados acima; 
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Opção Exploratória - Quando se analisa uma opção para dirimir uma incerteza; 

Pacote de Compromisso - Tabela composta, nas linhas, pelas áreas de decisão e quatro 

colunas com as descrições das ações (ações e explorações que se pretende fazer agora) e 

conjunto de políticas (ações postergadas e planos de contingência, que se pretende fazer 

no futuro). 

Esta tabela de compromissos representa a decisão resultante das escolhas estratégicas 

que ocorreram ao longo do processo. Ela é apresentada como se mostra abaixo 

Tabela 28 - Pacote de compromissos 

 Decisões imediatas Espaço para decisões futuras 
 Ações Explorações Escolhas 

adiadas 
Planos de 
contingência 

Área de 
decisão 
1 

Iniciar projeto 
imediatamente 

Estudar os 3 
programas 
apresentados 

Retomar a 
discussão 
daqui a um 
mês 

Se houver 
recursos, 
encaminhar 
projeto. 

Área de 
decisão 
2 

Não fazer nada Verificar 
viabilidade da 
proposta x 

  

     
Fonte: Baseado em (FRIEND at al., 1998) 
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6. ESTUDO DE CASO: TRANSPOSIÇÃO DO 

PARAÍBA DO SUL 

Neste capítulo vamos estudar os conflitos decorrentes da transposição das águas do rio 

Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, no Rio de Janeiro. A abordagem desse 

conflito será feita por meio da utilização de uma metodologia de apoio à decisão 

chamada Escolha Estratégica (Strategic Choice). A palavra “estratégica”, nesse caso, 

não se refere a decisões em nível de política estratégica, mas simplesmente a decisões 

que são tomadas ao longo do processo de decisão, para atingir determinados objetivos. 

O Brasil é dividido em Estados e uma mesma bacia pode conter vários Estados e 

Municípios, o que pode resultar em conflitos de interesses, no uso da água. Ao utilizar a 

unidade administrativa dos recursos hídricos como sendo a Bacia Hidrográfica, a lei 

estabelece uma nova redistribuição dos poderes sobre sua gestão, já que a divisão 

administrativa dessa gestão, a Bacia Hidrográfica, não coincide (ou dificilmente o fará), 

com a divisão político -administrativa.  

Se um rio de uma bacia atravessa mais de um estado, será considerado um rio de 

jurisdição federal, ou seja, outorga e cobrança serão executadas pelo governo federal. Se 

um rio tem sua nascente e foz no próprio estado, a outorga e a cobrança serão feitas pelo 

governo estadual. 

Foi visto, anteriormente, que os Comitês de Bacia e as Agências de Água se referem a 

uma mesma bacia ou a um conjunto de sub-bacias. Conforme apresentado no item 

anterior, a legislação brasileira não prevê o caso em que águas são transpostas de uma 

bacia a outra. Não há, portanto, modelo de gestão previsto para este caso, fato que pode 

gerar conflitos de interesses dos usuários. Esta situação adquire maior gravidade quando 

a transposição ocorre entre bacias de jurisdição diferentes, como é o caso da 

transposição do rio Paraíba do Sul. 

O rio Paraíba do Sul corta os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, 

perfazendo um total de 1200 km de comprimento e constituindo-se assim, por definição, 

em um rio de jurisdição federal.  

Em 1945, por meio do decreto No 18.588 de 11/05, a LIGHT recebeu autorização para 

desviar 160 m3/s as águas do rio Paraíba do Sul com a finalidade de geração de energia 
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elétrica. Sob a égide do Código da Águas, de 1934, não houve restrições à transposição, 

já que o Código privilegiava as ações de geração de energia elétrica. 

A partir da década de 50 as águas transpostas foram utilizadas para o abastecimento da 

cidade do Rio de Janeiro, consolidando-se, dessa maneira, a transposição das águas do 

rio Paraíba do Sul como fato irreversível e vital para a cidade do Rio de Janeiro. 

Hoje as águas transpostas abastecem por volta de 10 milhões de habitantes, ou seja, 80 

por cento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Houve também uma profunda 

modificação no conceito de utilização dos recursos hídricos. Os conceitos implícitos no 

Código de Águas, de 1934, que permitiu o uso privativo e gratuito da água pela empresa 

geradora de energia elétrica não são mais aceitos. 

A importância da bacia do rio Paraíba do Sul pode ser vista pela tabela abaixo, que 

mostra a sua abrangência geográfica e populacional destacando o fato que ela abastece 

as cidades que representam 10% do Produto Interno Bruto do Brasil.  

Tabela 29 - Área de abrangência e população atendida pela Bacia do rio Paraíba do Sul 

Estados No de Municípios
Área 
(Km2) % População % 

SP 39 13.900 25 1.843 33 
MG 88 20.900 38 2.406 43 
RJ 53 20.700 37 1.339* 24 
Total 180 55.500 100 5.588 100 

Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2001)* Não se incluiu neste número 8,0 x 106 habitantes da Região 
Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro 

Na Tabela 29 se pode observar a abrangência da bacia do Paraíba do Sul e sua 

importância para a economia da Região Sudeste. 
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Figura 11 – Vista da Bacia do Paraíba do Sul 

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Fonte: Agência Nacional de Águas 

6.1. O CONFLITO: A TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS ENTRE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina no Estado de São Paulo a partir da 

confluência de dois rios, o Paraitinga e o Paraibuna, no Estado de São Paulo, quando 

passa a se chamar Paraíba do Sul. Percorre 1.120 Km até a foz, passando por mais dois 

Estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Seus principais afluentes são o Jaguari, o 

Buquita, , esses no Estado de São Paulo e o Paraibuna, o Preto, o Pomba e o Muriaé, no 

Estado do Rio de Janeiro, sendo que estes dois últimos deságuam no rio Paraíba do Sul 

a 140 e 50 Km da foz, respectivamente. 

Uma das características da bacia do rio Paraíba do Sul é a grande concentração 

industrial e populacional, principalmente a partir da cidade de São Paulo. Ao chegar n o 

Estado do Rio de Janeiro suas águas já estão bastante deterioradas. 

No Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 2/3 do rio Paraíba do Sul é transposto 

de sua bacia para o Complexo Hidrelétrico de Lajes por meio da barragem e elevatória 

de Santa Cecília. As águas transpostas são elevadas a 15,50 m e conduzidas para o 

reservatório de Santana de onde são novamente recalcadas em 35,00 m pela usina 

elevatória de Vigário, acumulando-se no reservatório de mesmo nome. A partir daí as 

águas transpostas descem por gravidade por quase 300 m, viabilizando as usinas 

hidrelétricas de Nilo Peçanha, Fontes Velha, que não está funcionando, de Fontes Nova 

e Pereira Passos. 

Após a Usina Hidrelétrica de Pereira Passos as águas transpostas formam o Ribeirão das 

Lajes, que, ao receber as águas do rio Santana passa a se chamar rio Guandu. Essas 
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águas são então captadas pela estação de tratamento Guandu. O abastecimento de 80% 

da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro é devido a esse sistema. 

Para melhor compreensão do conflito que será explicado adiante, é importante conhecer 

as datas em que essas obras hidráulicas foram sendo construídas, o que foi feito na 

tabela Tabela 30 abaixo: 

Tabela 30 – Ano de construção das principais obras hidráukicas do Complexo Hidrelétrico de Lajes 

Usina do Complexo 
Hidrelétrico de Lajes 

Potência efetiva 
(MW) 

Ano de Construção 

Fontes Velha 26 1908 
Fontes Nova 132 1940 
Elevatória de Santa Cecília  380 1952 
Nilo Peçanha 100 1953 
Pereira Passos - 1962 
Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2001) 

Em 1908 foi concluída a Usina Hidrelétrica de Fontes, hoje Fontes Velha, a partir da 

construção do reservatório de Lajes. Mais tarde foi construída a Usina de Fontes Nova. 

No sentido de ampliar a capacidade dessas usinas, foi autorizada a derivação das águas 

do rio Paraíba do Sul, do rio Piraí e do ribeirão do Vigário. Para atingir esses objetivos 

foram construídas as Usinas Elevatórias de Santa Cecília, com capacidade de 

bombeamento de 160m³/s e Vigário, com capacidade de bombeamento de 188 m³/s. 

A Lei 9.984 de 17/07/2000 que criou a Agência Nacional de Água destina 0,75% do 

valor da energia gerada53 para pagamento pelo uso dos recursos hídricos. Este seria o 

único pagamento da companhia de energia elétrica não fosse uma interpretação dada à 

lei de que a transposição do rio Paraíba do Sul se constitui num uso consuntivo dos 

                                                 

53 Art 28. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será 
de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão 
ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se 
localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham área invalidas por água dos respectivos 
reservatórios, e a órgãos da administração direta da União." (NR)  

"§ 1º Da compensação financeira de que trata o caput " (AC)  

"I - seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da 
União, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a redação dada por esta Lei;" (AC)  

"II - setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para 
aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei." (AC)  

"§ 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do 
art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997." (AC) 
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recursos hídricos. Nesse caso teria que ser usado a Lei 9.433/97 que em seu artigo 12, 

inciso I, estabelece que: 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 

seguintes usos de recursos hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 

água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de 

processo produtivo”54 

Segundo Campos 

“(...) Tratar o caso de transposição de bacia de forma semelhante ao de 

geração de energia elétrica na própria bacia é uma simplificação 

pretendida pelo setor elétrico que evidenciará tratamento igualitário 

aplicado a situações diferentes, constituindo flagrante desigualdade” 

(CAMPOS, 2001). 

Portanto uma decisão deve ser tomada em relação a essa questão. 

Caso a decisão seja favorável a esta interpretação, há uma proposta de que a cobrança 

deva ser feita a todos os usuários, da bacia do rio Guandu que se beneficiam das águas 

transpostas. Esta proposta deve ser analisada do ponto de vista de uma série de decisões 

que devem ser tomadas simultaneamente. 

As várias incertezas desta decisão situam o problema para um esquema do tipo usado na 

metodologia da Escolha Estratégica, a partir do qual pode-se usar o conceito de áreas de 

decisão55, as áreas interligadas, as opções em cada área. 

 

O rio Guandu é um rio de jurisdição estadual. Isso significa que tem sua nascente e foz 

no mesmo estado, o Estado do Rio de Janeiro. Porém, desde 1952, visando aumentar a 

capacidade de geração de energia elétrica, a companhia de eletricidade LIGHT, faz a 

                                                 

54 Ver Anexo 1 p.207 

55 Ver  um resumo do método Strategic Choice Erro! Indicador não definido. 

56 Campos, Jander Duarte – “Cobrança pelo Uso da Água nas Transposições da Bacia do Rio Paraíba do Sul Envolvendo o Setor 
Elétrico, Tese, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2001 
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transposição de cerca de 160 m3/s de água da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do 

rio Guandu correspondendo a 2/3 do total de sua vazão no ponto de transposição. 

Isso fez com que a vazão do rio Guandu fosse multiplicada e possibilitasse a instalação 

de indústrias ao longo de suas margens. Além do uso para fins de geração de 

eletricidade, dessa vazão são retirados 44 m3/s pela companhia estadual de tratamento 

de água, a CEDAE, para posterior abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. As águas 

da transposição atendem a cerca de 80% da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Com a implementação da Lei 9.433/97, os instrumentos de Outorga e Cobrança devem 

ser utilizados para a gestão das bacias e, como a lei não previu o caso de águas 

transpostas entre bacias, a decisão deve ser tomada a partir de uma negociação entre os 

Comitês de Bacia de ambas as bacias, conforme estipula a referida Lei em seu Art. 4º., 

Cap. III – Das Diretrizes Gerais de Ação: 

“ A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento 

dos recursos hídricos de interesse comum 

Como a Outorga e a Cobrança serão feitas pelo uso da água transposta do Rio Paraíba 

do Sul, o comitê desta bacia se sente no direito de participar dos benefícios da 

arrecadação oriunda da Cobrança exercida pelo uso da água transposta. Pela tabela 

abaixo se pode avaliar a dimensão dos interesses em pauta: 

Tabela 32.- Valores comparativos entre bacias do potencial arrecadador 

 Extensão 
(Km) 

Área 
(Km2) 

Potencial 
arrecadador 
× 106 R$/ano  

Potencial arrecadador 
por área 
R$/ano/Km2 

×10-3 
Bacia do rio P. 
do Sul 

1200 55.500 59,79 1,06 

Bacia do rio 
Guandu 

108,5 1.430 151,37 105,85 

Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2001) 

Segundo COX (1999), um dos princípios que uma transposição deve satisfazer é a da 

distribuição justa dos benefícios entre as bacias hidrográficas, em caso de transposição 

de águas entre elas. Portanto se existe uma demanda por parte da bacia doadora, isso 

tem que ser levado em consideração. Por outro lado, neste caso, há uma história de 

transposições que são muito anteriores à lei 9.433/97, que embasa essas demandas. 
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Pela Tabela 32, observa-se a diferença nas dimensões das bacias, e suas potencialidades 

arrecadatórias. Apesar da bacia do rio Guandu ser muito menor, tem um potencial de 

arrecadação maior, por quilômetro quadrado,  que pode significar uma maior densidade 

de demanda dos recursos hídricos, tanto para uso direto quanto para diluição de 

poluição. Essa grande concentração de usuários de grande e médio porte, ao longo do 

rio Guandu utilizando-se de sua águas, aumenta também a necessidade de investimentos 

por parte do Comitê de Bacia desta bacia para manutenção e melhoria da qualidade das 

águas. 

Figura 13 - Localização dos Usuários de Água Bruta na Bacia do Rio Guandu / Canal de São 
Francisco 

Fonte: LABHID da COPPE, UFRJ 

Pode ser feita uma estimativa dos valores arrecadáveis na bacia hidrográfica do rio 

Guandu, por meio do cálculo da cobrança que poderá ser feita de alguns de seus maiores 

usuários. A estimativa considerou que o que foi (ou será) outorgado de vazão para uso 

será o valor captado e que toda vazão restituída foi tratada com cem por cento de 

eficiência, isto é, se verificarmos a fórmula da  Tabela 6 na página 84, estamos fazendo 

K3 = 1. 
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Tabela 33 – Estimativa de arrecadação por Cobrança na bacia hidrogáfica do rio Guandu 

VAZÃO  (m3/s) USUÁRIO 
OUTORGADA1CONSUMIDARESTITUÍDA

ARRECADAÇÃO 
ANUAL 

Milhões de R$ 
CEDAE - Reserv. de Ribeirão 
das Lajes 

0,350 0,350 - 0,301  

CEDAE - Miguel Pereira 0,100 0,100 - 0,086  
CEDAE – “Calha da CEDAE” 5,500 5,500 - 4,737  
Eletrobolt 0,083 0,07471 0,00831 0,071  
Riogen – Enron 0,333 0,2501 0,0831 0,274  
Baesa  0,050 0,0102 0,0402 0,023  
Cervejaria Kaiser  0,200 0,0402 0,1602 0,094  
Cervejaria Brahma 0,600 0,1202 0,4802 0,281  
CEDAE - ETA Guandu 45,000 45,000 - 38,756  
Inepar Energia 1,400 0,8001 0,6001 1,048  
Fábrica Carioca de 
Catalisadores (FCC) 

0,060 0,0122 0,0482 0,028  

Gerdau 3,472 0,69442 2,77762 1,623  
UTE de Santa Cruz 32,000 0,0503 0 27,560  
TOTAL 89,148 53,0011 36,1469 74,882 

Fonte: Baseado nos dados de (CAMPOS, 2001).  1 Valores extraídos dos certificados ou das 
solicitações de outorga existentes na SERLA.  2 Valores estimados, vazão consumida igual a 20% da 
captada, critério de CRH/CORHI (1997). 3 Valores obtidos do CONSÓRCIO ETEP-ECOLOGUS-
SM GROUP (1998). 

Comparando os resultados da Tabela 33 com a Tabela 8, onde são mostrados os valores 

arrecadados em toda bacia do rio Paraíba do Sul, até janeiro de 2005, vemos que esta 

bacia teria muito a ganhar, caso a interpretação dada, a de que as águas transpostas 

devem ser pagas considerando-as como sendo de uso consuntivo, fosse aceita. 

Instalou-se, portanto, um conflito de interesses em torno dos recursos financeiros 

oriundos de dois instrumentos fundamentais de financiamento instituídos pela Lei 

9.433/97, a Outorga e a Cobrança. 

A bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange três estados, tem um Comitê de Bacia 

Hidrográfica (CEIVAP) já bastante organizado, inclusive tendo estruturado seu 

processo de Outorga e Cobrança. O Comitê do Rio Guandu ainda está em fase de 

organização e estruturação. Como a legislação brasileira prevê como unidade de gestão 

a bacia hidrográfica, conflitos decorrentes de transposição devem ser dirimidos por 

meio de negociações. 

No caso específico, as questões em pauta são: 

• A água transposta da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a 

Bacia do Rio Guandu deve ser considerada como de uso 

consuntivo e, portanto, é passível de Outorga e Cobrança. 

Mas a quem cabe fazer a Outorga e a Cobrança dessas águas 
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transpostas, o Estado do Rio de Janeiro, por meio de seu 

órgão ambiental ou a Agência Nacional de Águas?? 

• A Outorga deve ser concedida à empresa geradora de energia 

(Light), de quem seriam cobrados os valores pelo uso ou aos 

usuários a jusante, já que eles se utilizam da água? 

• É possível fazer uma gestão compartilhada das duas bacias 

hidrográficas, no contexto da transposição, financiada com os  

recursos financeiros arrecadados no Rio Guandu? 

A discussão para estabelecer uma solução negociada envolve instituições em nível 

federal e estadual, já que ambas as jurisdições estão com interesses distintos. São elas: 

• Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), rio sob o 

domínio da União que tem suas águas transpostas para a 

bacia do rio Guandu, rio sob o domínio do Estado do Rio de 

Janeiro; 

• Comitê de Bacia do Rio Guandu, o COMGUANDU, ainda 

em fase de estruturação; 

• O Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem o poder de 

conceder as outorgas para rios que se situam em seu território 

por meio da Fundação Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas – SERLA;  

• A Agência Nacional de Águas (ANA), cuja tarefa é, além da 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

realizar a Outorga e a Cobrança dos usuários dos recursos 

hídricos em bacias sob o domínio da União; 

• O Ministério do Meio Ambiente, órgão executivo que 

representa o governo federal. 

• Entidades da sociedade civil, organizaçãoes não-

governamentais dentre outras. 

6.2. O MÉTODO: A ABORDAGEM DA ESCOLHA ESTRATÉGICA 

A abordagem da Escolha Estratégica é um método de estruturar problemas complexos 

com o objetivo de apoio à tomadas de decisão. Baseia-se fundamentalmente na idéia de 

que dificuldades em tomadas de decisão estão associadas a incertezas de três tipos: 
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• Incertezas de natureza técnica, que estão associadas a questões do tipo “esta 

decisão é difícil porque não sabemos o suficiente a respeito das circunstâncias e 

não podemos prever as conseqüências”. 

• Incertezas em relação aos valores, e a definições de caráter político/estratégicas 

e que estão associadas a questões do tipo “esta decisão é difícil porque existem 

muitos objetivos conflitantes, interesses, prioridades... porque não temos uma 

clara visão para onde estamos indo”. 

• Incertezas em relação a campos de decisão relacionados, que estão associadas a 

relações estruturais entre decisões que estão sendo tomadas com outras que estão 

a ela relacionadas. Estão associadas a questões do tipo “esta decisão é difícil 

porque nós estamos tratando esta questão de maneira isolada”. 

É importante salientar a natureza circunstancial do conceito de incerteza. Refere-se a 

cada situação específica e pode ter um caráter altamente subjetivo. 

Esta metodologia foi escolhida devido à natureza política e altamente dinâmica do 

processo de decisão que será tratado. A aplicação do método, implica em abandonar 

algumas normas profundamente estabelecidas nos processos decisórios, que são: 

Almeje por linearidade  Faça uma coisa de cada vez 

Almeje por objetividade  Evite os vieses pessoais 

Almeje por certeza    Estabeleça os fatos da situação 

Almeje por abrangência  Não faça as coisas pela metade 
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Figura 14 – As incertezas e as ações relacionadas à tomada de decisão* 
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Fonte:* Adaptado de (FRIEND et al., 1997). 

Sugerindo que: 

Tabela 34 – Mudanças conceituais propostas pela metodologia da Escolha Estratégica 

Não almeje por linearidade Aprenda a trabalhar com ciclicidade 

Não almeje por objetividade Aprenda a trabalhar com subjetividade 

Não almeje por certeza Aprenda a trabalhar com incertezas 

Não almeje por abrangência Aprenda a trabalhar com seletividade.” 

Fonte: (FRIEND et al., 1997). 

Para começar a estruturar o problema, é preciso estabelecer o posicionamento dos atores 

em relação à questão da transposição das águas entre as duas bacias. Existem questões 

de natureza financeira, política, técnica, jurídica dentre outras. É necessário apenas 

realçar aquelas que dão origem às áreas de decisão definidas adiante: 

                                                 

57 Adaptado de Friend, J.K., Hickling, A. “Planning under pressure”, Butterwood-Heinemann, Oxford,1997 
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A Agência Nacional de Águas 

Em documento intitulado “Proposta para a gestão Integrada da Bacia do Guandu com a 

Bacia do Paraíba do Sul”, de 12 de julho de 2002, a Agência Nacional de Águas afirma 

que é “tecnicamente adequado que as duas bacias hidrográficas sejam consideradas de 

forma integrada para fins de planejamento e gestão dos seus recursos hídricos”. Mais 

adiante salienta que a magnitude da vazão transposta “apontam para a conveniência de 

integração do planejamento e da gestão entre estas duas bacias”. 

Em uma moção de Nº. 24 de 26 de março de 2004, o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, considerando dentre outros considerandos que “ devido à conexão hidráulica e 

à partilha de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Guandu, o 

processo de gestão das duas bacias hidrográficas encontra-se estreitamente inter-

relacionado e dependente” resolve aprovar a moção dirigida “ ao Comitê para 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP e ao Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Guandu para que promovam, em conjunto, uma articulação 

institucional com vistas à gestão integrada das duas bacias hidrográfica”. 

Se supusermos que “gestão integrada” acima signifique gestão compartilhada, vemos 

que existe um esforço da ANA em consolidar uma associação com o Comitê do Guandu 

de modo a compartilharem dos mesmos recursos e tendo, talvez, a mesma Agência de 

Água. 

O Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas e o CEIVAP propõem 

que os recursos financeiros advindos da outorga e cobrança pelo uso da água transposta 

sejam aplicados em ambas as bacias, obedecendo a um plano de bacia discutido em 

conjunto pelos dois Comitês de Bacia, tendo propostas para o processo de Outorga e 

Cobrança, o arranjo institucional, que instituição deve executar esses procedimentos, 

discutindo até as formas jurídicas da Agência de Água. 

A Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Comitê de Bacia do Rio Guandu concordam 

que um percentual pequeno deve ir para a bacia do Paraíba do Sul, mas a bacia do Rio 

Guandu já tem suficientes problemas para utilizar todo o recurso financeiro auferido 

com as outorgas e cobranças ao longo de seu alvéolo. É preciso salientar que essa 

transposição existe desde de 1952 e que a recusa do Governo em ceder recursos 
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oriundos da cobrança no Rio Guandu não terá conseqüências práticas, a não ser um 

adiamento das cobranças, por demandas jurídicas, o que pode trazer um desgaste 

político ao Governo Federal. 

 O Comitê de Bacia do Rio Guandu 

O Comitê de Bacia do Rio Guandu foi criado em 2002 e ainda não tem força política 

nem uma unidade nas propostas. Está se estruturando para ganhar mais capacidade 

técnica e jurídica e assim poder disputar suas idéias com os outros atores. A sua criação 

atendeu aos interesses da ANA, que assim pode ter um interlocutor com o mesmo status 

do CEIVAP, diferente do governo estadual, e atendeu também aos interesses do 

governo estadual, que pode assim legitimar as suas decisões em relação às outorgas e 

cobranças. 

Esse conflito não teve a repercussão que deveria ter na opinião pública, o que 

determinou que poucos atores fora do contexto acima descrito participassem, isso 

significa que a decisão a ser tomada deve ser em, nível das instituições acima descritas. 

A metodologia da Escolha Estratégica, pode ser dividida em quatro modos 

fundamentais: Modo de estruturação, modo de concepção de opções, modo de 

comparação e modo de escolha.  

6.3.  MODO DE ESTRUTURAÇÃO 

O modo de estruturação baseia-se fundamentalmente no conceito de áreas de decisão. 

Trata-se de decisão a ser tomada com pelo menos duas alternativas mutuamente 

excludentes. Nesse caso, usando a notação característica da metodologia, podem ser 

escolhidas como áreas de decisão as apresentadas na Tabela 35 abaixo: 
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Tabela 35 - Áreas de Decisão 

Áreas de Decisão 
Área Descrição Rótulo 
Gestão? Qual deve ser o arranjo institucional para a gestão das 

águas transpostas? 
GA? 

Agência de 
Água? 

Qual o tipo de Agência deve ser implementada? AG? 

Plano de 
Bacia? 

Qual deve ser a abrangência do Plano de Bacia? PB? 

Poder Público 
concedente de 
Outorga? 

O Poder Público concedente da Outorga deve ser 
Federal ou Estadual? 

QO? 

Cobrança dos 
usuários? 

Como deve ser feita a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos? 

CO? 

Alocação dos 
recursos  

Para qual bacia devem ser direcionados os recursos 
oriundos das outorgas e cobranças? 

DR? 

As áreas de decisão são os elementos fundamentais na abordagem da Escolha 

Estratégica. São escolhas que devem ser feitas, dentre várias outras possibilidades e 

cujas relações com outras devem ser consideradas. Elas surgem como um conjunto de 

decisões que devem ser tomadas, mas ao longo do processo podem ser modificadas, à 

medida que o processo se desenvolve. 

As áreas de decisões foram escolhidas baseadas no histórico do conflito e nas 

pretensões explícitas dos atores. Pode-se justificar cada área do conjunto escolhido: 

GA – Esta área de decisão envolve basicamente a demanda do governo federal por uma 

gestão compartilhada. O arranjo institucional em nível de transposição poderá ser 

implementado, por meio de uma instância que agregue os dois comitês. 

AG – Esta decisão se refere à agência de água que deverá atuar na possibilidade de uma 

gestão compartilhada ou não. Foram vistos anteriormente os problemas que a incerteza 

em relação à identidade jurídica da Agência trazia. Deve-se levar em consideração a 

grande diferença na experiência entre os dois Comitês e em relação à uma futura 

Agência de Água. O CEIVAP possui mais capacitação técnica que o Comitê de Bacia 

do Guandu, o que poderá desequilibrar o jogo de poder na formação da Agência. A 

Agência então poderá ser vista como uma consolidação de poder por parte do CEIVAP. 

PB – Os Comitês de Bacia são importantes porque definem as prioridades de 

investimento em suas próprias bacias, onde estão representados os usuários e 

representantes do poder público. No contexto geográfico de uma transposição pode ser 
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desejável que se tenha uma política de investimentos não apenas direcionado à sua 

própria bacia, mas considerar os efeitos que a transposição acarreta em ambas as bacias 

e direcionar os investimentos de maneira adequada. A maneira adequada seria aquela 

em que os benefícios fossem negociados e compartilhados, de forma democrática e 

participativa entre os representantes das duas bacias. 

QO – A Outorga é talvez o procedimento administrativo mais importante na gestão de 

uma bacia hidrográfica. Todas as informações hidrológicas, demográficas, de uso do 

solo, de qualidade da água devem ser monitorados, coletadas e trabalhadas para que a 

concessão de uma Outorga seja considerada. Isso implica num enorme poder de decisão 

do poder concedente sobre a bacia hidrográfica. Por isso a decisão sobre quem Outorga 

também é uma decisão política, pois envolve a possibilidade de determinar também as 

prioridades sobre o uso dos recursos hídricos. 

CO – Esta área de decisão também responde por uma demanda do governo federal. O 

governo federal acredita que poderá vir a fazer a cobrança pela água transposta, por que 

a Lei 9.433/97 deve ser aplicada à situação, de acordo com seu artigo 12 inciso I onde 

afirma que “Estão sujeitos a outorga pelo poder público (...) derivação ou captação da 

água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento 

público ou de insumo de processo produtivo (...)”. Além da cobrança pelo uso da água 

para gerar energia elétrica deveria ser cobrado como se a tivessem captando e 

consumindo integralmente.  

DR – Esta área de decisão se refere às prioridades de investimento dos recursos 

advindos da cobrança pela utilização das águas transpostas. Esta área de decisão está 

fortemente ligada à possibilidade de uma gestão compartilhada, mas não se exclui se 

isso não acontecer. Na medida em que houver distribuição dos recursos, os 

investimentos podem ser coordenados ou não. A não ser que uma parte se sinta forte o 

suficiente para definir para onde devem ou não devem ir os investimentos. 

Vemos assim que as áreas de decisão são oportunidades para decidir. As decisões 

tomadas podem gerar um novo quadro em que seja necessário reavaliar essas mesmas 

áreas e recomeçar o processo. 

As áreas estão interligadas quando uma não pode ser estudada independentemente em 

relação à outra. A partir do conceito de áreas de decisão e de suas interligações pode-se 

fazer o grafo de decisão como abaixo: 
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Figura 15 - Grafo de decisões 

 

GA?

QO? 

DR? 

PB? 

CO? 

AG?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observa-se que o grafo de decisão nada mais é que a representação bidimensional das 

áreas e de suas interligações. O grafo de decisão representa as áreas de decisão 

conectadas por traços, que representam interligações entre elas. 

Essa interligação não representa qualquer relação de dependência entre as áreas de 

decisão e sim que elas devem ser tomadas simultaneamente. As ligações com linhas 

tracejadas indicam uma incerteza em relação àquelas áreas de decisão. 

Ligação GA e AG 

A decisão de implementar uma gestão compartilhada no contexto da transposição deve 

vir acompanhada da decisão sobre a Agência de Água, a direção executiva das ações a 

serem implementadas em cada bacia. Ambas decisões são delicadas do ponto de vista 

político, tendo em vista que o jogo de poder na bacia hidrográfica reflete a política em 

geral, principalmente a política partidária. Além disso as instituições da Outorga e 

Cobrança carrearão muitos recursos à bacia, que poderão favorecer investimentos e 

rendimentos políticos 

Ligação GA e PB 
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Uma peça importante de planejamento, no contexto de uma transposição entre bacias 

hidrográficas, é o plano de bacia hidrográfica (PBH). Pode ser único, abrangendo a área 

afetada pela transposição ou podem ser usados os planos de cada bacia de forma 

coordenada. Isso vai depender de como será o arranjo institucional da gestão. Em 

outubro de 2002, a ANA apresentou um documento intitulado “Termo de Referência do 

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu”, em versão preliminar (ANA, 2002) cujo 

objetivo era 

“(...) estabelecer o escopo mínimo necessário para a elaboração do Plano 

de Bacia Hidrográfica (...) (e) levou em consideração as especificidades da 

bacia em foco, sua estreita vinculação à bacia do rio Paraíba do Sul (...)”. 

Essa importante contribuição da ANA ao futuro Plano de Bacia do rio Guandu se deve 

às águas que se originam em um rio de domínio da União e pode estar ligada, também, 

ao desejo de ter o controle sobre os procedimentos técnicos do planejamento. 

Ligação GA e DR 

O arranjo institucional que for estabelecido, já trará, implícita ou explicitamente, as 

prioridades no investimento para atendimento das demandas de cada bacia e aquelas 

prioridades decorrentes da transposição. 

Ligação GA e CO 

Com gestão compartilhada ou não, a cobrança pelo uso da água transposta, uma 

adequação à Lei 9.433/97, deverá ser realizada. Quais os beneficiários que deverão 

arcar com as despesas é uma área de decisão importante, pois a outorga vai se basear 

nessa decisão 

Ligação AG e PB 

A execução do Plano de Bacia Hidrográfica deve ser realizada por uma Agência de 

Água, cuja identidade jurídica não estava resolvida. A cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, a assinatura de convênios com prestadores de serviços e outros atos 

administrativos precisam de legitimação e, portanto, a Agência, se será única ou não, 

precisava de um estatuto legal para funcionar.  

Ligação AG e DR 
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A definição do tipo de Agência de Água será importante no direcionamento dos 

recursos oriundos da cobrança. 

Ligação PB e DR 

A ligação do Plano de Bacia e as prioridades nos investimentos é estreita e 

inquestionável. Elementos de caráter subjetivo e políticos podem pesar nessa ligação, 

tendo em vista a necessidade de afirmação do recém-criado Comitê de Bacia do Rio 

Guandu. A definição das prioridades e a elaboração do PBH podem ser questões para as 

quais seja importante essa afirmação do Comitê, diante de um Comitê muito mais forte 

política e tecnicamente. 

Ligação DR e QO 

O direcionamento dos recursos para investimentos pode ter influência a partir da 

decisão sobre qual instituição outorgará a utilização da água transposta. Se por 

negociação ou decisão jurídica, o agente outorgante deverá ter poder suficiente para 

influenciar o PBH e o direcionamento dos investimentos. Se for a SERLA, 

provavelmente a prioridade será a bacia do rio Guandu e se for ANA recursos deverão ir 

para a bacia do rio Paraíba do Sul. 

Ligação QO e CO 

A área de decisão sobre quem outorga e de quem será cobrado a utilização das águas da 

transposição estão ligadas pela capacidade técnica e gerência operacional dos 

procedimentos de outorga.  

Ligação de incerteza entre QO e AG 

No caso das áreas de decisão acima, há uma incerteza de natureza jurídica em relação ao 

tipo de agência a ser definido e qual poder público deve conceder a Outorga 

Ligação de incerteza entre CO e PB 

O PBH está estreitamente ligado à disponibilidade de recursos advindos da 

implementação da cobrança pela utilização da água. A decisão sobre quem deve arcar 

com os custos pode terminar em demandas judiciais que tornarão o processo mais 

incerto. 
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A discussão em torno das áreas de decisão e das ligações entre elas resultará na escolha 

de áreas prioritárias, seja por urgência, por abrangência ou importância. Fazer a seleção 

de determinadas áreas de decisão para análise mais detalhada é definir o Foco do 

Problema. 

O Foco do Problema consiste no subconjunto das áreas, considerado importante numa 

determinada circunstância e analisado separadamente. Para que o foco seja definido, 

deve-se levar em consideração fatores como a interligação entre as áreas de decisão, o 

impacto que as decisões, nas áreas de decisão terão, o controle sobre as opções e a 

urgências nas decisões. 

Em nosso caso, está se avaliando os instrumentos que a lei de gestão ambiental 

disponibiliza para implementar a administração das bacias hidrográficas no Brasil, em 

caso de uma transposição. Portanto para nós o foco será delimitado, como abaixo.  

Figura 16 - Grafo de decisões - Foco 

GA?

QO? 

DR? 

 PB?

CO? 

AG? AG? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada área de decisão tem alternativas para serem escolhidas. Ao delinear essas opções 

estamos entrando em outro momento da metodologia da Escolha Estratégica, que é a da 

concepção de opções 
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6.4. MODO DE CONCEPÇÃO DE OPÇÕES 

As Opções consistem nas alternativas correspondentes a cada área. Devem ser 

mutuamente excludentes 

Para as áreas de decisão selecionadas, têm-se as seguintes opções: 

 

AUT - Como, por lei, cada bacia tem seu próprio Comitê, estes poderão continuar 
atuando de forma autônoma, cada um gerindo sua parte no contexto da transposição.

GA? 

INT -  Pode ser feito uma integração entre os Comitês, de modo que, no espaço geográfico 
da transposição este Comitê, formado por membros dos dois Comitês possa fazer a gestão 
das águas transpostas, negociando e aplicando os recursos oriundos da cobrança pelo uso 

da águas transpostas. 

IND - Os planos de Bacias podem ser independentes. Cada bacia receberá um 
percentual dos recursos oriundos da outorga e cobrança, de modo que os planos 

possam ser executados de forma independente. 

PB? 

PBI – Pode ser feito um Plano de Bacia Integrado. 

SOG – Os recursos oriundos da cobrança pelo uso das águas transpostas, na bacia do 
Rio Guandu, podem ser aplicados apenas nesta bacia, já que é esta bacia que sofre os 

efeitos das empresas poluidoras. 

DR 

AMB – Ambas as bacias devem ser beneficiadas por essa cobrança, visto que os 
usuários do Rio Paraíba do Sul, a jusante da transposição, devem ter algum tipo de 

compensação. 

QO? 

OUTA – Os procedimentos de outorga podem ser realizados pelo governo federal, por 
meio da Agência das águas, já que 80% das águas do Rio Guandu vêm de um rio 
federal, com comitê atuante e com experiência gerencial nesse tipo de atividade. 

OUTE – Os procedimentos de outorga podem ser realizados pelo Estado do Rio de 
Janeiro, por meio da SERLA. Está aí implícita a idéia que, como as águas transpostas 
caem no alvéolo do Rio Guandu, um rio estadual, as empresas deverão ficar sujeitas à 

outorga do Estado. 
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AGU – Pode ser criada uma agência, formada por representantes dos comitês das 
bacias, do governos federal e estadual e por organizações não governamentais, de 

modo a executar de forma integrada o Plano de Bacia. AG? 

AGI – Cada bacia terá sua própria agência que executará os planos de bacia de 
maneira independente. 

COB1 – A cobrança será feita apenas da Usina Hidrelétrica LIGHT, responsável pela 
transposição, que entrará em negociação com os usuários a jusante para 

ressarcimento. 

CO? 

COB2 – A cobrança será feita por intermédio de um condomínio, formado por todas 
as empresas usuárias das águas transpostas, incluindo a LIGHT. 

COB 3 – A cobrança será feita por empresa, de acordo com o uso consuntivo e 
efluentes lançados na bacia. Essas opções podem ser resumidas na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas informações podem ser mostradas de forma mais compacta por meio da Tabela 36  
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Tabela 36 - Tabela de Opções 

Área  Rótulos Opções  

AUT Comitês autônomos GA? 

INT Comitê integrado 

IND Planos Independentes PB? 

PBI Plano integrado 

SOG Só Guandu DR? 

AMB Ambas as bacias 

OUTE Outorga pelo estado QO? 

OUTA Outorga pela ANA 

AGI Agências independentes AG? 

AGU Agência única 

COB1 Só LIGHT 

COB2 Condomínio 

CO? 

COB3 Por empresas 

As soluções são o conjunto de opções formado pela escolha de uma opção de cada área 

de decisão. Isso significa incluir todas as combinações de opções, o que em nosso caso 

seriam 2x2x2x2x2x3 = 96 possibilidades. Mas nem toda possível combinação será uma 

solução. 

Algumas opções são incompatíveis entre si, o que determina uma redução no número de 

soluções. Verificar as incompatibilidades será verificar a impossibilidade de escolha 

simultânea de duas opções de duas áreas de decisão. Não farão parte do mesmo 

conjunto-solução. No momento da discussão das soluções viáveis é que transparecem os 

paradigmas do método entre os decisores: ciclicidade, subjetividade, incertezas, 

seletividade. As opções representam as vontades ou as possibilidades geradas pela 

necessidade de tomada de decisão em cada área: 

AG – No documento “Termo de Referência do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu” já citado, há referências à possíveis alternativas de arranjo institucional para a 

bacia e justifica essa necessidade 

“sobretudo quanto à natureza jurídica e organizacional da Agência de 

Bacia do rio Guandu e possíveis formas de relação institucional do Comitê 

do Guandu com o Comitê de Integração da Bacia do rio Paraíba do Sul – 

CEIVAP”. 
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O autor deste trabalho participou de algumas reuniões do Comitê de Bacia do rio 

Guandu, inclusive a da sua criação, e pode perceber a necessidade de afirmação e de 

que seja fortalecida a identidade do Comitê. Esses elementos de caráter subjetivo são 

muito importantes e devem ser influentes nos processos decisórios.  

PB – O PBH da bacia do rio Guandu deve incluir ações na bacia do Paraíba do Sul, por 

que é de seu interesse a manutenção e melhoria da qualidade da água transposta. A 

expectativa de um plano único, dentro do contexto da transposição e de um plano 

coordenado com as ações do Plano de Bacia do CEIVAP, na região, podem ser também 

alternativas aceitáveis. 

DR – O direcionamento dos investimentos dos recursos advindos da Cobrança podem 

ser previstos nos planos de bacia ou algum repasse ser feito sem nenhum condicionante 

ou ainda, alternativa não incluída, não ter repasse algum dos recursos para a bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

QO – As alternativas são as duas possíveis: ou o Estado do Rio de Janeiro outorga ou a 

Agência Nacional de Águas realiza essa ação admnistrativa. Nada impede que a ANA 

se utilize de sua experiência para fazer a outorga e cobrança e os recursos sejam 

utilizados na bacia do rio Guandu. Mas essa decisão, que parece simples, traz em seu 

bojo, interesses políticos importantes. 

AG – O artigo 42 da Lei 9.433/97 afirma que “ as Agências de Água terão a mesma área 

de atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica”, que cria a possibilidade da 

existência de uma agência para executar as ações definidas pelos dois Comitês, o 

CEIVAP e o COMGUANDU. 

CO – A cobrança pela água transposta pode ser debitada na conta da LIGHT, já que é 

ela a responsável pelas operações de transposição. A outorga seria concedida à LIGHT e 

conseqüentemente também a Cobrança. Uma outra solução é a formação de um 

condomínio por parte de todos os usuários, que seria responsável pela cobrança e 

repasse dos recursos. A terceira proposta é a de que todos os usuários a jusante da 

transposição sejam outorgados individualmente. 

6.4.1. SOLUÇÕES VIÁVEIS OU ESQUEMAS DE DECISÃO 

É o conjunto das opções, elaborado a partir da escolha de uma opção de cada área de 

decisão, respeitando-se as barreiras (incompatibilidades) de opções e as incertezas. Pode 
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ser representado por meio de listas, árvores de decisão ou tabelas. Tendo em vista esses 

conceitos, pode-se estabelecer as relações entre as opções de cada área de decisão, por 

meio da tabela abaixo: 

Tabela 37 - Árvore de Decisões 

GA? PB? DR? AG Soluções 
viáveis 

Soluções 

AGI sim A SOG 
AGU não B 
AGI Sim C 

IND 

AMB 
AGU sim D 
AGI não E SOG 
AGU não F 
AGI Sim G 

AUT 

PBI 

AMB 
AGU sim H 
AGI não I SOG 
AGU não J 
AGI sim K 

IND 

AMB 
AGU sim L 
AGI não M SOG 
AGU não N 
AGI sim P 

INT 

PBI 

AMB 
AGU sim Q 

Análise das incompatibilidades 

Será necessário analisar cada linha que indique a incompatibilidade. Este processo é 

importante porque deixam mais claras as posições  de cada ator. 

AUT IND SOG AGU 

Os comitês da bacia do rio Paraíba do Sul funcionariam de maneira autônoma, cada um 

com seu plano de bacia independente, com os recursos sendo direcionados apenas para a 

bacia do rio Guandu e uma agência de água única para os dois seria incompatível. É 

uma solução que não deve ser considerada, pois seu custo não traria vantagem para a 

bacia do rio Paraíba do Sul 

AUT PBI SOG AGI 

Os comitês seriam autônomos mas os planos de bacia seriam integrado com os recursos 

sendo investidos unicamente na bacia do rio Guandu e com agências de água 

independentes. Essa opção só seria viável se o Comitê do rio Paraíba do Sul 

concordasse que os investimentos fossem realizados apenas na bacia do Guandu. Mas 

provavelmente seria uma solução de curto prazo. Foi considerada inviável 
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AUT PBI SOG AGU 

A mesma situação anterior, com a diferença que a agência de água seria única. O 

CEIVAP teria que renunciar aos investimentos em sua bacia e ainda compartilhar os 

custos de uma agência de água 

INT IND SOG AGI 

Nesse caso a gestão seria compartilhada, com cada bacia tendo seu próprio comitê. 

Porém os recursos iriam apenas para a bacia do rio Guandu e cada bacia teria sua 

própria agência. A gestão compartilhada não é incompatível com os recursos se 

direcionando apenas para uma bacia, mas é muito pouco provável que isso ocorra,e, 

como já foi dito, essa alternativa só seria aceitável por curto prazo. 

INT IND SOG AGU 

Os mesmos argumentos para a solução anterior, com o agravante que essa solução 

propõe que seja uma única agência de água. 

INT PBI SOG AGI 

A gestão pode ser integrada, com planos de bacia independentes mas a opção dos 

investimentos apenas na bacia do guandu inviabilizam essa solução 

INT PBI SOG AGU 

O mesmo se pode dizer dessa solução, que ainda tem os custos de uma agência única. 

As propostas de solução remanescentes devem se submeter à algum tipo de critério para 

que possam ser escolhidas. Esses critérios de comparação entre as soluções fazem parte 

da negociação e se constitui num passo importante, dentro da metodologia. 

6.5. MODO DE COMPARAÇÃO 

Uma área de Comparação é um critério adotado para estimar as conseqüências, efeitos e 

implicações de cada solução. Um efeito é a representação avaliável das conseqüências 

de uma solução. 

Para se determinar o conjunto que corresponde à melhor solução, deve-se verificar as 

opções de gestão pois estas levam às áreas de comparação. Tem-se que verificar se os 

planos de bacia são mais eficazes se executados de forma independente pelas Agências 

de Água ou se de forma integrada, por exemplo. 
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Dependendo para onde os recursos oriundos das cobranças forem dirigidos, é relevante 

levarmos em consideração o custo dessa gestão, já que deve ser feita uma análise 

custo/benefício. Como o alvo final da gestão é a melhoria da qualidade de vida das 

sociedade, tem-se que escolher as opções que tornem mais eficazes as ações de 

saneamento e de racionalização do uso dos recursos hídricos Pode-se separar as áreas 

abaixo: 

Tabela 38 - Áreas de Comparação 

Área de comparação Rótulo Efeito Valor 
Eficácia na execução dos Planos de Bacia, na área em torno da transposição Eficácia Baixa 

Média 
Alta 

1 
2 
3 

Custo de gestão Custo Baixo 
Médio 
Alto 

3 
2 
1 

Capacidade fiscalizatória Fiscal Baixa 
Média 
Alta 

1 
2 
3 

Impacto na despoluição das bacias Impacto Alto 
Médio 
Baixo 

3 
2 
1 

Uma solução é um conjunto de opções articuladas de modo a atingir determinados fins. 

Um dos aspectos interessantes desta metodologia é que não existe uma única solução e a 

sua escolha vai depender das negociações em tornos dos critérios de comparação. Neste 

caso as áreas de comparação seguem, no geral, dois critérios: a capacidade do arranjo 

institucional que vier a ser criado de fazer a intervenção na bacia, e a sua capacidade 

administrativa. Essas áreas podem ser resumidas como se segue: 

• Eficácia na execução dos Planos de Bacia, na área em torno da transposição; 

As intervenções são emergenciais, de médio prazo e de longo prazo. Pode-se citar: 

o Saneamento básico – Visando diminuir a incidência de esgotos 

domésticos que representam grande parte da poluição hídrica na bacia; 

o Drenagem Urbana – Cujo objetivo é fazer um levantamento das áreas 

inundáveis e realizar obras estruturais para dirimir os efeitos das cheias; 

o A disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais – Dar apoio 

técnico às prefeituras na solução desses problemas, no sentido de 

melhorar a eficiência desses serviços; 
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o Recuperação de áreas degradadas – Essa ação de proteção às encostas e 

áreas erodidas serve para diminuir o carreamento de sedimentos para os 

cursos de água; 

o Diminuição da poluição industrial – As intervenções nessa área vão 

requerer um diagnóstico dos pontos críticos de lançamento de efluentes e 

uma intervenção nas indústrias, por meio de propostas de produção 

industrial limpa, e por meio de parcerias com as instituições 

representativas da indústria, visando o mesmo objetivo; 

o Ordenamento do uso do solo – Articular-se com os municípios, propondo 

um plano de zoneamento, definindo as zonas de uso predominantemente 

industriais, zonas de uso estritamente industriais, zonas agrícolas e 

urbanas 

• Custo de Gestão 

Os custos de gestão são aqueles devidos à criação, elaboração e manutenção de cadastro 

de usuários de modo a subsidiar o poder outorgante na concessão das outorgas, 

desenvolvimento de banco de dados, por meio do qual as informações hidrológicas, 

demográficas, geográficas, dentre outras, poderão contribuir para tomada de decisão. 

• Capacidade fiscalizatória 

A solução deve ser tal que permita uma articulação com outros órgãos do poder público 

no sentido da fiscalização e repressão às ações deletérias no âmbito das bacias. 

• Impacto na despoluição das bacias 

Esta área de comparação não se confunde com aquela que se refere à execução do plano 

de bacias. Essa ação é particularmente importante, principalmente no âmbito da bacia 

do rio Guandu, que tem problemas emergenciais com suas águas, com o rio dos Poços, 

dentre outros. 

Como pode ser visto na Tabela 38, cada área de comparação, seguindo os 

procedimentos da metodologia utilizada, foi rotulada, e teve associada a ela um efeito 

que foi quantificado, de modo que valores altos foram dados a áreas de comparação 

cujos efeitos fossem mais positivos, atingissem mais os objetivos a que se destina. 
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Ao compararmos as soluções, tendo por base as áreas de comparação escolhidas deve-se 

levar em conta aquilo que é chamado de Juízo de Vantagens Relativas, que é o juízo de 

valor ou preferência emitida pelo(s) decisor(es), a partir da comparação de duas 

soluções viáveis, por meio de um critério previamente escolhido (área de comparação). 

Tabela 39 - Aplicando as Áreas de Comparação 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AGI sim A 1 3 3 2 9 SOG 
AGU não B - - - -  
AGI Sim C 2 2 3 2 9 

IND 

AMB 
AGU sim D 2 3 3 2 10 
AGI não E - - - -  SOG 
AGU não F - - - -  
AGI Sim G 2 2 2 2 8 

AUT 

PBI 

AMB 
AGU sim H 3 3 3 2 11 
AGI não I      SOG 
AGU não J      
AGI sim K 2 3 2 3 10 

IND 

AMB 
AGU sim L 3 3 3 2 11 
AGI não M      SOG 
AGU não N      
AGI sim P 2 3 3 2 10 

INT 

PBI 

AMB 
AGU sim Q 3 3 3 2 11 

 

A Tabela 39 mostra a aplicação das áreas de comparação à cada solução. Cada solução 

pode assim ser quantificada e a ela associada um número, que identifica seu grau de 

aceitação. Algumas quantificações podem ser destacadas 

Tabela 40 – Solução A 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AUT IND SOG AGI sim A 1 3 3 2 9 

Esta solução propõe Comitês de Bacia autônomos, com planos de bacia independentes e 

com os investimentos sendo realizados apenas na bacia do rio Guandu, por meio de uma 

Agência de Água da própria bacia. Esta é a solução trivial. Tudo se passa como se o 

Comitê do rio Guandu não estivesse na gestão de uma bacia, cujo rio principal tem 
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oitenta por cento de suas águas vindo de outro rio, de outra bacia. Essa solução pode 

indicar, por outro lado, o fortalecimento estratégico de uma posição, para futuras 

negociações nas questões que dizem respeito à transposição. 

Tabela 41 – Solução C 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AUT IND AMB AGI sim C 2 2 3 2 9 

A diferença dessa solução para a anterior é que, nesse caso, os recursos serão 

compartilhados por ambas as bacias, mesmo sem que nenhuma instituição de bacia 

esteja sendo compartilhada. Isso pode ser feito por meio de medidas do governo 

estadual, desde que ele reconheça que algum recurso deve ser repassado à bacia 

doadora. 

Tabela 42 – Solução D 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções
Ef

ic
ác

ia
 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AUT IND AMB AGU sim D 2 3 3 2 10 

Nessa solução, os Comitês, além de compartilharem os recursos, têm uma Agência de 

Água comum, apesar dos planos de bacia serem independentes. A pontuação aumentou 

porque se considerou que o custo de gestão deveria diminuir. 

Tabela 43 – Solução G 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AUT PBI AMB AGI sim G 2 2 2 2 8 

Essa solução estipula Comitês de Bacia autônomos, com planos de bacias integrados, 

com recursos compartilhados por ambas as bacias, mas com Agências de Águas 

independentes. Considerou-se que neste caso poderia haver um aumento no custo de 

gestão e uma superposição de atribuições para um mesmo espaço o que poderia resultar 

numa diminuição da eficácia fiscalizatória. 
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Tabela 44 – Solução H 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

AUT PBI AMB AGU sim H 3 3 3 2 11 

Nesse caso os Comitês são autônomos, mas os planos de bacia são integrados, os 

recursos são distribuídos em ambas as bacias e existe uma única Agência de Água. 

Concluiu-se dessa solução que ela poderia ter um aumento na eficácia da execução do 

plano, já que este é único, não haveria superposição de ações, melhorando assim os 

aspectos fiscalizatórios. 

Resume-se abaixo os casos em que os Comitês poderiam trabalhar numa gestão 

integrada 

Tabela 45 – Solução K 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

INT IND AMB AGI sim K 2 3 2 3 10 

Os Comitês realizando uma gestão integrada, apesar de terem planos de bacia 

independentes, com os recursos sendo compartilhados, podem ainda desenvolver uma 

boa coordenação de ações no âmbito das bacias hidrográficas. As Agências seriam uma 

para cada bacia, mas a gestão integrada dos Comitês diminuiria as possibilidades de 

superposições de ações 

Tabela 46 – Solução L 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

INT IND AMB AGU sim L 3 3 3 2 11 

Esta solução é a solução anterior melhorada com a criação de uma Agência única para 

as duas bacias. Os aspectos fiscalizatórios são considerados, mas talvez haja uma 

diminuição no impacto das ações nas bacias. 

Tabela 47 – Solução P 
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GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

INT PBI AMB AGI sim P 2 3 3 2 10 

Com a integração entre os Comitês, com planos de bacia integrados, recursos 

compartilhados, essa solução mantém as agências independentes, o que a faz perder 

pontos no quesito eficácia. 

Tabela 48 – Solução Q 

GA? PB? DR? AG Soluções viáveis Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

INT PBI AMB AGU sim Q 3 3 3 2 11 

Essa solução é de total integração entre as duas bacias. 

Fazendo a aplicação dos conceitos acima, chegou-se à tabela, a partir da qual usou-se o 

conceito de dominância.  Uma solução é dominada quando ela se apresenta como 

inferior em pelo menos um critério e não é superior em nenhum. 

 

Tabela 50 - Tabela de soluções 

Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

A 1 3 3 2 9 
C 2 2 3 2 9 
D 2 3 3 2 10 
G 2 2 2 2 8 
H 3 3 3 2 11 
K 2 3 2 3 10 
L 3 3 3 2 11 
P 2 3 3 2 10 
Q 3 3 3 2 11 

Separando-se as três soluções que mais pontuaram, verificamos que elas receberam a 

mesma pontuação. Nesse caso a análise de solução dominante não precisa ser feita, já 

que todas receberam as mesmas pontuações em cada solução. 

Tabela 51 - Tabela de Soluções Dominantes 
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Soluções

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
 

Im
pa

ct
o 

To
ta

l 

H 3 3 3 2 11 
L 3 3 3 2 11 
Q 3 3 3 2 11 

A partir da análise realizada anteriormente, chegou-se a três soluções que podem ser 

analisadas pelos decisores e alguma decisão pode ser tomada a partir daí. 

Tabela 52 - Tabela de Decisões mais viáveis 

SOLUÇÃO GA? PB? DR? AG? 

Ef
ic

ác
ia

 

C
us

to
 

Fi
sc

al
L 

Im
pa

ct
o 

To
ta

lL
 

H AUT PBI AMB AGU 3 3 3 2 11 
L INT IND AMB AGU 3 3 3 2 11 
Q INT PBI AMB AGU 3 3 3 2 11 

A última etapa da metodologia consiste em, finalmente, escolher a opção que poderá 

satisfazer todos os atores envolvidos. 

6.6. MODO DE ESCOLHA (CHOOSING MODE) 

Nesta última etapa do método, torna-se muito importante o conceito de incerteza ou de 

Áreas de Incerteza, citadas anteriormente. A dúvida no momento da decisão e que recai 

sobre um dos três tipos de incertezas já citados acima, ou seja: 

Tabela 53 - Tabela de Incertezas 

Incerteza de natureza técnica 
UE 

Incerteza de natureza política 
UV 

Incerteza em relação 
a campos 
relacionados 
UR  

“esta decisão é difícil porque 
não sab o suficiente a 
respeito das circunstâncias e 
não podemos prever as 
conseqüências” 

“esta decisão é difícil porque 
existem muitos objetivos 
conflitantes, interesses, 
prioridades... porque não temos 
uma clara visão para onde 
estamos indo” 

“esta decisão é difícil 
porque nós estamos 
tratando esta questão 
de maneira isolada” 

Destaca-se na Tabela 54 as incertezas relacionadas a cada uma delas 
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Tabela 54 -. As incertezas relacionadas às soluções 

Solução Incertezas RÓTULO Tipo 
H, L, Q A distribuição dos recursos entre as bacias será 

adequada? 
Qual será o custo/benefício de uma agência única 
para atender a dois Comitês, na área de 
transposição? 
Desprendimento político para uma integração entre 
os comitês (federal/estadual)/? 
Haverá equilíbrio de forças numa integração entre 
os comitês? 
Uma integração entre comitês terá consistência 
administrativa a longo prazo? 
A legislação está ou poderá se adequar a propostas 
que visem a gestão das águas transpostas? 
 

 
I1 
 
I2 
 
I3 
 
I4 
 
I5 
 
I6 
 

 
UE 
 
UE 
 
UR 
 
UV 
 
UR 
 
EU/UV 
 

Para que a decisão seja tomada, várias incertezas precisam ser ou eliminadas ou 

diminuídas. Esta decisão, de dirimir dúvidas envolve custos e os decisores têm que 

decidir se vale a pena gastar tempo e/ou dinheiro para investir em mais conhecimento 

ou em consultorias ou em qualquer procedimento que vise trabalhar com as incertezas. 

Algumas incertezas apresentadas na Tabela 54 não são fáceis de serem trabalhadas ou 

eliminadas, mas são incertezas inerentes a este processo decisório. Pode-se tomar 

algumas decisões de imediato e retomar outras, no futuro. 

O autor deste trabalho, quando estava coletando os dados e entrevistando as pessoas, 

para que tivesse uma melhor percepção do conflito relacionado com a transposição das 

águas do rio Paraíba do Sul, foi surpreendido com a decisão da governadora do Estado 

do Rio de Janeiro que por meio da Lei Nº 4247, de 16 de dezembro de 2003. IV 

concede quinze por cento dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta na 

bacia hidrográfica do rio Guandu, para serem usados na bacia do rio Paraíba do Sul. 

Opção Exploratória 

Pode-se fazer ações no sentido de diminuir ou eliminar determinadas incertezas, ou por 

meio de mais estudos, ou modificando valores ou estratégias, durante o curso do 

processo de decisão. Explorando-se essa possibilidade, as escolhas vão se construindo 

naturalmente. Abaixo estão listadas algumas possíveis ações exploratórias 
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Tabela 55 - Ações possíveis para diminuir as incertezas 

INCERTEZA Opção exploratória 
I1 Identificar e quantificar as demandas das duas bacias no contexto da 

transposição; 
I2 Fazer análise de sustentabilidade técnico econômica de uma agência 

única, no caso específico 
I3 Avaliar a consistência legal e política de uma integração entre os 

comitês 
I4 Iniciar estudos para um regimento consensual e democrático 
I5 Garantir possibilidades de convênio consistentes e de longo prazo 
I6 Iniciar estudos que visem a gestão de bacias transpostas, com um 

conceito diferenciado para bacias hidrográficas 

 

6.6.1. PACOTE DE COMPROMISSO 

O Pacote de Compromissos é o resultado do processo de construção das decisões que 

foram sendo formuladas. Não cabe aqui o conceito de “solução” para o problema. Após 

a tabela de compromissos todo o processo pode recomeçar, tal qual acontece no 

processo real de tomada de decisões.  

Esta tabela é composta, nas linhas, pelas áreas de decisão e quatro colunas com as 

descrições das ações (ações e explorações que se pretende fazer agora) e conjunto de 

políticas (ações postergadas e planos de contingência, que se pretende fazer no futuro). 

Esta tabela de compromissos representa as decisões resultantes das escolhas estratégicas 

que ocorreram ao longo do processo. Ela é apresentada como se mostra na Tabela 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192



Tabela 56 - Pacote de Compromissos 
Decisões imediatas Espaço para decisões futuras Áreas 

Ações Explorações Escolhas adiadas Planos de contingência 
Avaliar a consistência 
legal da integração 

Iniciar estudos para um 
regimento consensual 

Qual deve ser o 
arranjo 
institucional para 
a gestão das 
águas 
transpostas? 

Criar comissão visando a 
integração entre os 
Comitês 

Garantir possibilidades de 
convênio 

Realizar campanha 
de conscientização 
sobre a necessidade 
de integração dos 
comitês 

Iniciar procedimentos de 
outorga e cobrança, 
mesmo com os comitês 
autônomos 

Qual deve ser a 
abrangência do 
Plano de Bacia? 

Solicitar um plano de bacia 
cuja abrangência seja todo 
o contexto da transposição 

   

Para qual bacia 
devem ser 
direcionados os 
recursos 
oriundos das 
outorgas e 
cobranças? 

Ambas as bacias devem 
ser beneficiadas com os 
recursos de outorga e 
cobrança na bacia do rio 
Guandu 

Levantamento das 
medidas 
compensatórias na 
bacia do rio Paraíba do 
Sul 

 Se os recursos não 
forem distribuídos de 
forma justa, recorrer à 
justiça 

Definir a natureza 
jurídica desta agência 

Avaliar a 
sustentabilidade 
econômica desta agência 

Qual o tipo de 
Agência deve 
executar o Plano 
de Bacia? 

Os comitês devem se 
reunir para criar uma 
agência única, que vai 
executar o plano de bacia 
integrado 

Mobilização de recursos 
para implementação da 
agência 

 Se não houver 
integração, numa 
agência única, criar 
condições de gestão de 
bacia de forma 
harmônica. 
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7. CONCLUSÃO 

A tradição de gestão dos recursos ambientais no Brasil, sempre foi a de encarregar o 

estado de tais questões. Em relação à gestão dos recursos hídricos não foi diferente. 

Desde o Código de Águas houve, institucionalmente, uma separação entre a gestão dos 

recursos hídricos e a gestão ambiental. Basta lembrar que todos os artigos do Código 

que se relacionavam com a gestão ambiental não foram regulamentados posteriormente. 

Pode-se atribuir essa desatenção, em primeiro lugar aos interesses do estado em regular 

a utilização dos recursos hídricos para a geração de eletricidade e em segundo lugar,  à 

falta de tensão suficiente para exigir do estado alguma providência regulatória. 

Na medida em que a gestão dos recursos hídricos incorporava mais elementos a serem 

gerenciados e a abrangência dessa gestão começou a incluir uma região maior que o rio 

ou a barragem, começou a existir, dentro das estruturas governamentais, uma 

superposição de ações que acabou por inviabilizar uma administração eficiente, da 

gestão das águas e das regiões economicamente importantes às quais estava associada. 

Ao mesmo tempo, a demanda de água devido ao crescimento urbano fez aumentar o 

número de conflitos decorrentes da competição pelo uso da água. 

A identificação do estado com os setores privados já não tinha correspondência com os 

novos rumos da política ambiental e superava a capacidade do estado em conciliar todos 

os interesses. 

O estado, ao criar a Lei 9.433/97, incorporou a si próprio e os interesse privados num 

mesmo fórum, o Comitê de Bacia, onde, com outros atores e outros interesses, vai se 

dar o planejamento dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica. 

A implementação da Lei 9.433/97 ainda não se completou. Esta lei é o resultado das 

experiências práticas na gestão dos recursos hídricos e do desenvolvimento de 

princípios e conceitos ocorridos nos últimos quarenta anos, na área ambiental e dos 

recursos hídricos, especificamente. Na lei estão explícitas essas conquistas, como a 

participação das instituições e da sociedade civil e a articulação entre os diversos 

poderes, de modo que a gestão dos recursos hídricos se faça de maneira participativa e 

democrática. 
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Em que pese o Brasil possuir uma lei moderna de gestão dos recursos hídricos, com 

todos os elementos que possibilitam uma ação estratégica no contexto da bacia 

hidrográfica, o peso da tradição política e de uma cultura baseada na autoridade do 

estado predomina. Uma tradição cuja base de interesses privados se institucionalizou 

por meio do Código das Águas, de 1934 e, apesar da Lei 9.433/97, ainda tenta manter 

suas influências nas instâncias de decisão criadas por essa lei. 

Isso se evidencia no estudo das transposições, onde não existe legislação específica, 

tendo apenas a indicação da lei em seu artigo. 4º que diz que “União articular-se-á com 

os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum”. 

No conflito que se criou, em virtude da necessidade da aplicação da lei 9.433/97 na 

transposição do rio Paraíba do Sul, o Estado do Rio de Janeiro não está abrindo os 

canais necessários para que a discussão se prolongue até um final aceito por todas as 

partes. No caso da transposição do rio São Francisco, a União age de maneira a não se 

articular com o Comitê de Bacia do rio São Francisco e com seus representantes da 

sociedade civil. Isso significa que, tanto em nível federal quanto estadual os 

fundamentos da Lei 9.433/97 não estão sendo observados. 

Como vimos, várias questões se interpenetram quando se trata de transposições de 

águas e, ao contrário do se possa pensar, nem sempre a transposição implica em 

progresso social ou econômico para os locais para onde as águas são transpostas. 

Não se pode esquecer que a água é, dentre outros aspectos, um fator de produção. O 

desenvolvimento social não está na água em si, mas nas relações de produção que são 

criadas, com sua existência ou com sua escassez. Por isso que à bacia doadora interessa 

o destino de suas águas. Nenhuma sociedade pode permitir que suas águas venham a 

aumentar desigualdades sociais alhures. 

Em nenhum lugar analisado, Europa, Estados Unidos ou Brasil existe lei específica que 

impeça transposição de águas. Todas as transposições podem ser negociadas, mesmo 

nos Estados Unidos, onde transposições entre bacias são consideradas consumo não 

razoável, para Estados que seguem os princípios riparianos. Essa falta de legislação 

específica mostra que as transposições de águas são ações complexas que envolvem os 

interesses das comunidades em múltiplos aspectos, que envolvem a gestão das bacias 

hidrográfica, fazendo emergir conflitos que exigem ações multidisciplinares. 
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As transposições de águas, sejam entre rios, no mesmo país, ou entre diferentes países, 

vieram para definir uma nova rede fluvial, artificial, de canais de água. Os impactos 

ambientais causados pelas transposições de águas entre rios ou entre bacias 

hidrográficas devem levar a comunidade internacional a discutir procedimentos que 

diminuam os impactos, com a inclusão de espécies estranhas em outro habitat. A 

mistura da fauna e floras aquáticas, trazendo efeitos ambientais ainda desconhecido, 

poderão ser motivo de estudos, mas talvez o tempo não seja suficiente para promover 

algum tipo de solução para esse problema. 

As necessidades de água estão aumentando juntamente com sua indisponibilidade por 

escassez do recurso ou por degradação ambiental ou por poluição e as transposições 

devem se tornar muito mais comuns neste século. Mais e mais, as técnicas de gestão dos 

conflitos decorrentes de transposições devem ser estudadas. 

Transposições de águas entre países deveriam ser acompanhadas por organismos 

internacionais que protegessem populações locais de abusos, que podem colocar em 

risco seu modo de vida ou sua própria existência. Isso evidencia a importância de 

discutir princípios éticos, econômicos e legais no contexto das transposições. 

As transposições que se destinam a irrigações devem ser feitas para projetos definidos, 

com área de irrigação bem delimitados com tecnologia adequada e com um tipo de 

lavoura que permita que os custos da transposição sejam cobertos. As transposições 

realizadas para o desenvolvimento genérico de uma região podem criar uma situação de 

insustentabilidade. 

Do ponto de vista da Lei 9.433/97, as transposições analisadas demonstraram que a sua 

implementação tem um caráter mais formal que real. O estado não atua como mais um 

ator, como determina a lei, mas encontra as brechas necessárias à realização dos 

interesses de governo, como ficou evidenciado no caso da transposição do rio Paraíba 

do Sul. 

Não há dúvida que um dos princípios básicos, quando se trata de transposição, é a 

possibilidade da gestão compartilhada. A criação de instituições capazes de administrar 

de maneira democrática, atendendo a ambas as bacias nas distribuições dos benefícios, 

na valorização, na preservação e manutenção dos recursos, é um princípio que deve ser 

atendido nas transposições futuras. 
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A análise das transposições leva à conclusão da necessidade de uma gestão integrada e 

compartilhada e pressupõe um plano de bacia único e uma política de desenvolvimento 

comum na área da transposição, o que significa, uma integração maior que a simples 

transposição. 

Os resultados obtidos com a aplicação do método da Escolha Estratégica, no caso da 

transposição do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, apontam para a 

necessidade da integração entre os Comitês das duas bacias ou para a criação de um 

Comitê de Bacia, específico para cuidar das questões relativas à transposição. 

Coerentemente, os resultados apontaram também para a necessidade de se fazer um 

Plano de Bacia, que atenda as demandas das regiões afetadas pelas águas transpostas, 

incluindo-se aí a região da bacia do Rio Guandu, para onde fluem as águas transpostas e 

a região a jusante do rio Paraíba do Sul, afetada pela transposição. Isso só pode ser feito, 

segundo os resultados, se os recursos oriundos da Outorga e Cobrança pelo uso da água 

transposta forem distribuídos de modo a atender as demandas dessas bacias. 

Cabe, portanto, uma reflexão sobre a possibilidade de, em casos de transposições, 

redefinir a unidade de gestão dos recursos hídricos de modo a contemplar o contexto 

geográfico/político e o hidrológico. As deseconomias causadas a jusante, devido à 

transposição das águas deveriam ser adequadamente compensadas, de modo que os 

benefícios gerados pela sua utilização sejam compartilhados de maneira justa entre as 

duas bacias. 

As metodologias de apoio à decisão são uma possibilidade interessante, na 

administração dos conflitos ambientais e nos conflitos que podem advir pela competição 

em torno dos recursos hídricos. 

Vimos as várias formas que podem se revestir os conflitos quando se trata de 

transposições de águas entre bacias hidrográficas. A demanda por esses projetos 

A utilização de bacia hidrográfica, como unidade de gestão, representa um grande 

avanço na administração dos recursos hídricos. No entanto, a aplicação da metodologia 

da Escolha Estratégica, demonstrou que a discussão sobre sua aplicação pode e deve ser 

aprofundado, de modo a possibilitar a formação de um Comitê para as duas bacias, em 

caso de transposição, sem prejuízo da existências dos comitês de cada bacia. Como a 

legislação não previu as formas legais de tratar a matéria, a maneira de administrar essa 

questão é uma oportunidade e um desafio político-administrativo. 
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hidráulicos está aumentando e o seu estudo multidisciplinar se torna cada vez mais 

relevante e necessário, num mundo que aumenta suas necessidades de água. O estudo e 

o fortalecimento das técnicas de tomadas de decisões se tornam uma importante 

ferramenta para contribuir com tais projetos. 

a) A simulação ocorreu sem a urgência das decisões ou emergência das emoções, o que 

fez com que as opções propostas se enquadrassem dentro da racionalidade da economia 

clássica, ou seja, da melhor alocação dos recursos disponíveis. De certa maneira isso 

foge da proposta da metodologia, que procura ser uma alternativa aos métodos 

absolutamente racionais, definindo-se por uma abordagem mais realística; 

b) A propósito da participação da sociedade nos Comitês e nos processos de decisão, é 

preciso considerar que falta à população uma identidade cultural, política ou de 

qualquer natureza com a “sua” bacia hidrográfica. Por outro lado, a defesa da águas do 

Estado, ou do município parecem sensibilizar mais as consciências. Essa falta de 

identificação torna o  trabalho dos Comitês mais difícil porque o apelo à defesa da bacia 

será sempre um apelo racionalizado, científico, ecológico ou  econômico. 

Várias metodologias podem ser utilizadas para contribuir com as tomadas de decisões 

envolvendo projetos de transposição. Essas técnicas de apoio à decisão são importantes 

na medida em que levam em consideração aspectos antes negligenciados como os de 

caráter ético, cultural, legais, valores dentre outros citados. 

A adoção de técnicas de apoio à decisão só pode ser realizada onde as características do 

modelo adotado para a gestão na bacia permitirem a participação democrática e a livre 

circulação das informações. 

Um outro aspecto importante a ser considerado é o que se refere aos acordos de 

transposição em relação às gerações futuras. Os acordos devem ser flexíveis o suficiente 

para permitir revisões no futuro, de modo que alterações econômicas ou de outra ordem 

possam ser consideradas de maneira contínua. 

A análise das incertezas que são inerentes ao processo decisório e a organização da 

participação do público também é fator a ser considerado. A decisão se torna mais 

complexa, quando se sabe que a decisão é, predominantemente, política. Nesse sentido, 

em que pese os resultados positivos obtidos na simulação da aplicação da metodologia 

da Escolha Estratégica, cabem duas observações em relação à esta simulação: 
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9. ANEXOS 

 

 

 

9.1. ANEXO 1 - LEI 9.433 DE 08/01/1997 

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 

21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 

8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 

nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.  

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos; 

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A II - a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável; 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

III - a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes 

do uso inadequado dos recursos naturais. 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos 

baseia-se nos seguintes fundamentos: 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para 

implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos: I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado 

de valor econômico; 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário 

dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do País; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; III - a integração da gestão de recursos hídricos 

com a gestão ambiental; 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; 

IV - a articulação do planejamento de recursos 

hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional,estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos 

com a do uso do solo; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades. 
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VI - a integração da gestão das bacias 

hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 

costeiras. 

V - medidas a serem tomadas, programas a serem 

desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o 

atendimento das metas previstas; 

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados 

tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos 

de interesse comum. 

VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos; CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos; Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: X - propostas para a criação de áreas sujeitas a 

restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos 

hídricos. 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos serão 

elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o 

País. 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; SEÇÃO II 

DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE 

ÁGUA EM CLASSES, SEGUNDO OS USOS 

PREPONDERANTES DA ÁGUA 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

SEÇÃO I 

DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água, visa 

a: Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos são planos 

diretores que visam a fundamentar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. 

I - assegurar às águas qualidade compatível com 

os usos mais exigentes a que forem destinadas; 

II - diminuir os custos de combate à poluição das 

águas, mediante ações preventivas permanentes. Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos 

de longo prazo, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus 

programas e projetos e terão o seguinte conteúdo 

mínimo: 

Art. 10. As classes de corpos de água serão 

estabelecidas pela legislação ambiental. 

 

SEÇÃO III 

DA OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; 

II - análise de alternativas de crescimento 

demográfico, de evolução de atividades produtivas e 

de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos tem como objetivos assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e 

o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. III - balanço entre disponibilidades e demandas 

futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder 

Público os direitos dos seguintes usos de recursos 

hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 

hídricos disponíveis; 
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inclusive abastecimento público, ou insumo de 

processo produtivo; 

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para 

consumo final ou insumo de processo produtivo; 

III - lançamento em corpo de água de esgotos e 

demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 

com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 

final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água existente em um 

corpo de água. 

§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, 

conforme definido em regulamento: 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais, 

distribuídos no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos 

considerados insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água 

consideradas insignificantes. 

§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica estará 

subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 

35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação 

setorial específica. 

Art. 13. Toda outorga estará condicionada às 

prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 

Recursos Hídricos e respeitar a classe em que o corpo 

de água estiver enquadrado e a manutenção de 

condições adequadas ao transporte aquaviário, 

quando for o caso. 

Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos 

hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. 

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da 

autoridade competente do Poder Executivo Federal, 

dos Estados ou do Distrito Federal. 

§ 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar 

aos Estados e ao Distrito Federal competência para 

conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico 

de domínio da União. 

§ 2º (VETADO) 

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos 

hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, 

em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes 

circunstâncias: 

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da 

outorga; 

II - ausência de uso por três anos consecutivos; 

III - necessidade premente de água para atender a 

situações de calamidade, inclusive as decorrentes de 

condições climáticas adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave 

degradação ambiental; 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, 

de interesse coletivo, para os quais não se disponha de 

fontes alternativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as 

características de navegabilidade do corpo de água. 

Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 

trinta e cinco anos, renovável. 

Art. 17. (VETADO) 

Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial 

das águas que são inalienáveis, mas o simples direito 

de seu uso. 

SEÇÃO IV 

DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos 

objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar 

ao usuário uma indicação de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos 

hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 

desta Lei. 
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Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados 

pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados, 

dentre outros: 

I - nas derivações, captações e extrações de água, 

o volume retirado e seu regime de variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime 

de variação e as características físico-químicas, 

biológicas e de toxidade do afluente. 

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 

prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram 

gerados e serão utilizados: 

I - no financiamento de estudos, programas, 

projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos 

Hídricos; 

II - no pagamento de despesas de implantação e 

custeio administrativo dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso 

II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do 

total arrecadado. 

§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo 

poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e 

obras que alterem, de modo considerado benéfico à 

coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de 

vazão de um corpo de água. 

§ 3º (VETADO) 

Art. 23. (VETADO) 

SEÇÃO V 

DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS 

Art. 24. (VETADO) 

SEÇÃO VI 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores intervenientes em sua 

gestão. 

Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Art. 26. São princípios básicos para o 

funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos: 

I- descentralização da obtenção e produção de 

dados e informações; 

II - coordenação unificada do sistema; 

III acesso aos dados e informações garantido à 

toda a sociedade. 

Art 27. São objetivos do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa 

dos recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações 

sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos 

em todo o território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos 

Planos de Recursos Hídricos. 

 

CAPÍTULO V 

DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO 

MÚLTIPLO, DE INTERESSE 

COMUM OU COLETIVO 

Art. 28. (VETADO) 

CAPÍTULO VI 

DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO 

Art. 29. Na implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo 

Federal: 

I - tomar as providências necessárias à 

implementação e ao funcionamento do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

II - outorgar os direitos de uso de recursos 

hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua 

esfera de competência; 
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III - implantar e gerir o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional; 

IV - planejar, regular e controlar o uso, a 

preservação e a recuperação dos recursos hídricos; 

IV - promover a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental. 

V - promover a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal 

indicará, por decreto, a autoridade responsável pela 

efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos 

hídricos sob domínio da União. 

Art. 33. Integram o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos 

Estados e do Distrito Federal; Art. 30. Na implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos 

Estaduais e do Distrito Federal na sua esfera de 

competência: 

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - os órgãos dos poderes públicos federal, 

estaduais e municipais, cujas competências se 

relacionem com a gestão de recursos hídricos; I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos 

e regulamentar e fiscalizar os seus usos; V - as Agências de Água. 

II - realizar o controle técnico das obras de oferta 

hídrica; 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS III - implantar e gerir o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do 

Distrito Federal; 

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos é composto por: 

IV - promover a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental. 

I - representantes dos Ministérios e Secretarias da 

Presidência da República com atuação no 

gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; Art. 31. Na implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do 

Distrito Federal e dos municípios promoverão a 

integração das políticas locais de saneamento básico, 

de uso, ocupação e conservação do solo e de meio 

ambiente com as políticas federal e estaduais de 

recursos hídricos. 

II - representantes indicados pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos; 

III representantes dos usuários dos recursos 

hídricos; 

IV - representantes das organizações civis de 

recursos hídricos. 

TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE 

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Parágrafo único. O número de representantes do 

Poder Executivo Federal não poderá exceder à 

metade mais um do total dos membros do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos: Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os 

seguintes objetivos: 

I - promover a articulação do planejamento de 

recursos hídricos com os planejamentos nacional, 

regional, estaduais e dos setores usuários; 

II - arbitrar, em última instância administrativa, os 

conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos; 

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; 
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III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento 

de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o 

âmbito dos Estados em que serão implantados; 

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso 

de água principal da bacia, ou de tributário desse 

tributário; ou 

IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham 

sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica; 

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contíguas. 

Parágrafo único. A instituição de Comitês de 

Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será 

efetivada por ato do Presidente da República. V - analisar propostas de alteração da legislação 

pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de 

Recursos Hídricos; 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 

VI - estabelecer diretrizes complementares para 

implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

I - promover o debate das questões relacionadas a 

recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, 

os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais 

para a elaboração de seus regimentos; 

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 

bacia; 

IV - acompanhar a execução do Plano de 

Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; 

VIII - (VETADO) 

IX - acompanhar a execução do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos e determinar as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, 

derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade 

de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de 

acordo com os domínios destes; 

X - estabelecer critérios gerais para a outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança 

por seu uso. 

Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos será gerido por: VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 

uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 

cobrados; 

I - um Presidente, que será o Ministro titular do 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 

e da Amazônia Legal; VII - (VETADO) 

II - um Secretário Executivo, que será o titular do 

órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia a 

Legal responsável pela gestão dos recursos hídricos. 

VIII - (VETADO) 

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de 

custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum 

ou coletivo. 

CAPÍTULO III Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho 

Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos, de acordo com sua esfera de competência.  

DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão 

como área de atuação: 

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são 

compostos por representantes: 

I - da União; 
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II - dos Estados e do Distrito Federal cujos 

territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas 

respectivas áreas de atuação; 

Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área 

de atuação de um ou mais Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, 

em sua área de atuação; 

Parágrafo único. A criação das Agências de Água 

será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês 

de Bacia Hidrográfica. 

IV - dos usuários das águas de sua área de 

atuação; 

V - das entidades civis de recursos hídricos com 

atuação comprovada na bacia. Art. 43. A criação de uma Agência de Água é 

condicionada ao atendimento dos seguintes 

requisitos: 

§ 1º O número de representantes de cada setor 

mencionado neste artigo, bem como os critérios para 

sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos 

comitês, limitada a representação dos poderes 

executivos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios à metade do total de membros. 

I - prévia existência do respectivo ou respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica; 

II - viabilidade financeira assegurada pela 

cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de 

atuação. § 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias 

de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão 

compartilhada, a representação da União deverá 

incluir um representante do Ministério das Relações 

Exteriores. 

Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito 

de sua área de atuação: 

I - manter balanço atualizado da disponibilidade 

de recursos hídricos em sua área de atuação; 

§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias 

cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser 

incluídos representantes: 

II - manter o cadastro de usuários de recursos 

hídricos; 

III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos; I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 

como parte da representação da União; IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e 

obras a serem financiados com recursos gerados pela 

cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-

los à instituição financeira responsável pela 

administração desses recursos; 

II - das comunidades indígenas ali residentes ou 

com interesses na bacia. 

§ 4º A participação da União nos Comitês de 

Bacia Hidrográfica com área de atuação restrita a 

bacias de rios sob domínio estadual dar-se-á na forma 

estabelecida nos respectivos regimentos. 

V - acompanhar a administração financeira dos 

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos em sua área de atuação; Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão 

dirigidos por um Presidente e um Secretário, eleitos 

dentre seus membros. 

VI - gerir o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos em sua área de atuação; 

CAPÍTULO IV 

DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA 

VII - celebrar convênios e contratar 

financiamentos e serviços para a execução de suas 

competências; 

VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e 

submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica; 

Art. 41. As Agências de Água exercerão a função 

de secretaria executiva do respectivo ou respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica. 
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IX - promover os estudos necessários para a 

gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação; 

X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para 

apreciação do respectivo Comitê de Bacia 

Hidrográfica; 

XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês 

de Bacia Hidrográfica: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso, para encaminhamento ao respectivo 

Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes; 

b) os valores a serem cobrados pelo uso de 

recursos hídricos; 

c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados 

com a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 

NACIONAL  

DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo 

órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal responsável pela gestão dos recursos hídricos. 

Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

I - prestar apoio administrativo, técnico e 

financeiro ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos; 

II - coordenar a elaboração do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

III - instruir os expedientes provenientes dos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - coordenar o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos; 

V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva 

proposta orçamentária anual e submetê-los à 

aprovação do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 

CAPÍTULO VI 

DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta 

Lei, organizações civis de recursos hídricos: 

I - consórcios e associações intermunicipais de 

bacias hidrográficas; 

II - associações regionais, locais ou setoriais de 

usuários de recursos hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa 

com interesse na área de recursos hídricos; 

IV - organizações não-govemamentais com 

objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos 

da sociedade; 

V - outras organizações reconhecidas pelo 

Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos. 

Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos 

hídricos devem ser legalmente constituídas. 

TÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 49. Constitui infração das normas de 

utilização de recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos: 

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para 

qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de 

direito de uso; 

II - iniciar a implantação ou implantar 

empreendimento relacionado com a derivação ou a 

utilização de recursos hídricos, superficiais ou 

subterrâneos, que implique alterações no regime, 

quantidade ou qualidade dos mesmos, sem 

autorização dos órgãos ou entidades competentes; 

III - (VETADO) 

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar 

obras ou serviços relacionados com os mesmos em 

desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 
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V - perfurar poços para extração de água 

subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; 

VI - fraudar as medições dos volumes de água 

utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos; 

VII - infringir normas estabelecidas no 

regulamento desta Lei e nos regulamentos 

administrativos, compreendendo instruções e 

procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades 

competentes; 

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das 

autoridades competentes no exercício de suas 

funções. 

Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal 

ou regulamentar referentes à execução de obras e 

serviços hidráulicos, derivação ou utilização de 

recursos hídricos de domínio ou administração da 

União, ou pelo não atendimento das solicitações 

feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, 

ficará sujeito às seguintes penalidades, 

independentemente de sua ordem de enumeração: 

I - advertência por escrito, na qual serão 

estabelecidos prazos para correção das 

irregularidades; 

II - multa, simples ou diária, proporcional à 

gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 

1O.OOO,OO (dez mil reais); 

III - embargo provisório, por prazo determinado, 

para execução de serviços e obras necessárias ao 

efetivo cumprimento das condições de outorga ou 

para o cumprimento de normas referentes ao uso, 

controle, conservação e proteção dos recursos 

hídricos; 

IV - embargo definitivo, com revogação da 

outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu 

antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, 

nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou 

tamponar os poços de extração de água subterrânea. 

§ 1º Sempre que da infração cometida resultar 

prejuízo a serviço público de abastecimento de água, 

riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou 

animais, ou prejuízos de qualquer natureza a 

terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à 

metade do valor máximo cominado em abstrato. 

§ 2º No caso dos incisos III e IV, 

independentemente da pena de muita, serão cobradas 

do infrator as despesas em que incorrer a 

Administração para tomar efetivas as medidas 

previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 

53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de 

responder pela indenização dos danos a que der 

causa. 

§ 3º Da aplicação das sanções previstas neste 

título caberá recurso à autoridade administrativa 

competente, nos termos do regulamento. 

§ 4º Em caso de reincidência, a multa será 

aplicada em dobro. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art 51. Os consórcios e associações 

intermunicipais de bacias hidrográficas mencionados 

no art. 47 poderão receber delegação do Conselho 

Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos, por prazo determinado, para o exercício de 

funções de competência das Agências de Água, 

enquanto esses organismos não estiverem 

constituídos. 

Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e 

regulamentado o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para 

fins de geração de energia elétrica continuará 

subordinada à disciplina da legislação setorial 

específica. 

Art 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e 

vinte dias a partir da publicação desta Lei, 

encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei 

dispondo sobre a criação das Agências de Água. 

Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. Iº .............................................. 

....................................................... 

III - quatro inteiros e quatro décimos por cento à 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 
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Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal; 

IV - três inteiros e seis décimos por cento ao 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 

DNAEE, do Ministério de Minas e Energia; 

V - dois por cento ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

§ 4º A cota destinada à Secretaria de Recursos 

Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será 

empregada na implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da 

rede hidrometeorológica nacional. 

§ 5º A cota destinada ao DNAEE será empregada 

na operação e expansão de sua rede 

hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e 

em serviços relacionados ao aproveitamento da 

energia hidráulica." 

Parágrafo único. Os novos percentuais definidos 

no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de 

cento e oitenta dias contados a partir da data de 

publicação desta Lei. 

Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará 

esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da 

data de sua publicação. 

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de janeiro de 1997, 176º da 

Independência e 109º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Gustavo Krause 
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9.2. ANEXO 2 – RESOLUÇÃO 05 DE 10/04/2000 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos Art.3o As ações dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica em rios de domínio dos Estados, 

afluentes a rios de domínio da União, serão 

desenvolvidas mediante articulação da União com os 

Estados, observados os critérios e as normas 

estabelecidos pelo Conselho Nacional, Estaduais e 

Distrital de Recursos Hídricos. 

RESOLUÇÃO No 05, DE 10 DE ABRIL DE 

2000 

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no 

uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no 

Decreto nº 2612, de 3 de junho de 1998, e 

Considerando a necessidade de estabelecer 

diretrizes para a formação e funcionamento dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, de forma a 

implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, conforme estabelecido pela Lei 

9.433 de 08 de janeiro de 1997, resolve 

Art.4o O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

só deverá intervir em Comitê da Bacia Hidrográfica, 

quando houver manifesta transgressão ao disposto na 

Lei o 9.433 de 1997 e nesta Resolução. 

Parágrafo único. Será assegurada ampla defesa ao 

Comitê de Bacia Hidrográfica objeto da intervenção 

de que trata este artigo. 

Art. 1o Os Comitês de Bacias Hidrográficas, 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, serão instituídos, organizados e 

terão seu funcionamento em conformidade com 

disposto nos art. 37 o a 40 o, da Lei no 9.433, de 

1997, observados os critérios gerais estabelecidos 

nesta Resolução; 

Art. 5 o A área de atuação de cada Comitê de 

Bacia será estabelecida no decreto de sua instituição, 

com base no disposto na Lei 9.433 de 1997, nesta 

Resolução e na Divisão Hidrográfica Nacional, a ser 

incluída no Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

onde deve constar a caracterização das bacias 

hidrográficas brasileiras, seus níveis e vinculações. 

§ 1o Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos 

colegiados com atribuições normativas, deliberativas 

e consultivas a serem exercidas na bacia hidrográfica 

de sua jurisdição. 

Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, a Secretaria de 

Recursos Hídricos elaborará a Divisão Hidrográfica 

Nacional Preliminar, a ser aprovada pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, tendo em vista a 

definição que trata o caput deste artigo. 

§ 2o Os Comitês de Bacia Hidrográfica , cujo 

curso de água principal seja de domínio da União, 

serão vinculados ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos. 

§ 3o Os Comitês de Bacias Hidrográficas, deverão 

adequar a gestão de recursos hídricos às diversidades 

físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 

culturais de sua área de abrangência. 

Art.6 o Os planos de recursos hídricos e as 

decisões tomadas por Comitês de Bacias 

Hidrográficas de sub-bacias deverão ser 

compatibilizadas com os planos e decisões referentes 

à respectiva bacia hidrográfica. 

Parágrafo único. A compatibilização a que se 

refere o caput, deste artigo, diz respeito às definições 

sobre o regime das águas e os parâmetros 

quantitativos e qualitativos estabelecidos para o 

exutório da sub-bacia. 

Art. 2o As entidades mencionadas no art. 51o da 

Lei 9.433 de 1997, deverão, necessariamente, alterar 

seus estatutos visando sua adequação ao disposto na 

Lei 9.433 de 1997, nesta Resolução e nas normas 

complementares supervenientes. 
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Art. 7 o Cabe aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, além do disposto no art.38 o da Lei 

9.433 de 1997 no âmbito de sua área de atuação, 

observadas as deliberações emanadas, de acordo com 

as respectivas competências do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos ou dos Conselho Estaduais, ou do 

Distrito Federal: 

I - número de votos dos representantes dos 

poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, obedecido o limite de 

quarenta por cento do total de votos; 

II - número de representantes de entidades civis, 

proporcional à população residente no território de 

cada Estado e do Distrito Federal, com pelo menos, 

vinte por cento do total de votos; I - arbitrar, em primeira instância administrativa, 

os conflitos relacionados aos recursos hídricos, 

inclusive os relativos aos Comitês de Bacias de cursos 

de água tributários; 

III – número de representantes dos usuários dos 

recursos hídricos, cujos usos dependem de outorga, 

obedecido quarenta por cento do total de votos; 

II - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia, respeitando as respectivas diretrizes: 

 a) o usuário somente terá direito a voto se sua 

outorga estiver plenamente vigente. 

a) do Comitê de Bacia de curso de água do qual é 

tributário, quando existente, para efeito do disposto 

no art.6º desta Resolução ou  

c) participação dos usuários será habilitada, à 

medida que sejam expedidas outorgas pelos poderes 

públicos competentes, considerando os critérios de 

renovação a serem definidos pelo Comitê; b) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou 

do Distrito Federal, ou ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, conforme o colegiado que o 

instituir; 

§1º- os mandatos do Presidente e do Secretário 

serão coincidentes, escolhidos pelo voto dos membros 

integrantes do respectivo Comitê de Bacia, podendo 

ser reeleitos uma única vez; III - aprovar as propostas da Agência de Água, 

que lhe forem submetidas; § 2º- o mandato dos representantes e critérios de 

renovação ou substituição; IV - compatibilizar os planos de bacias 

hidrográficas de cursos de água de tributários, com o 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de 

sua jurisdição; 

§ 3º- as reuniões e votações dos Comitês serão 

públicas, dando-se à sua convocação ampla 

divulgação, com encaminhamento simultâneo, aos 

representantes, da documentação completa sobre os 

assuntos a serem objeto de deliberação; 

V - submeter, obrigatoriamente, os planos de 

recursos hídricos da bacia hidrográfica à audiência 

pública; § 4º- as alterações dos regimentos dos Comitês 

somente poderão ser votadas em reunião 

extraordinária, convocada especialmente para esse 

fim, com antecedência mínima de trinta dias, e 

quorum mínimo de dois terços da totalidade dos 

votos; 

VI - desenvolver e apoiar iniciativas em educação 

ambiental em consonância com a Lei 9795/99 de abril 

de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental; e 

VII - aprovar seu regimento interno, considerado 

o disposto nesta Resolução. Art. 9o A proposta de instituição do Comitê de 

Bacia Hidrográfica, cujo rio principal é de domínio da 

União, poderá ser encaminhada ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos se subscrita por pelo menos três 

das seguintes categorias: 

I - Secretários de Estado responsáveis pelo 

gerenciamento de recursos hídricos de, pelo menos, 

Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica caberá recurso aos Conselhos 

Nacional, Estaduais ou Distrito Federal de Recursos 

Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. 

Art. 8o Deverá constar nos regimentos dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, o seguinte: 
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dois terços dos Estados contidos na bacia hidrográfica 

respectiva considerado, quando for o caso, o Distrito 

Federal; 

II-Prefeitos Municipais cujos municípios tenham 

território na bacia hidrográfica no percentual de pelo 

menos quarenta por cento; 

III-entidades representativas de usuários, 

legalmente constituídas, de pelo menos três dos usos 

indicados nas letras “a” a “f” ”, do art 14o desta 

Resolução com no mínimo cinco entidades; e 

IV-entidades civis de recursos hídricos, com 

atuação comprovada na bacia, que poderão ser 

qualificadas como Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, legalmente constituídas, com no 

mínimo dez entidades, podendo este número ser 

reduzido, a critério do Conselho, em função das 

características locais e justificativas elaboradas por 

pelo menos três entidades civis. 

Art. 10o Constará, obrigatoriamente da proposta a 

ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, de que trata o art. anterior, a seguinte 

documentação: 

I - justificativa circunstanciada da necessidade e 

oportunidade de criação do Comitê, com diagnóstico 

da situação dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica, e quando couber identificação dos 

conflitos entre usos e usuários, dos riscos de 

racionamento dos recursos hídricos ou de sua 

poluição e de degradação ambiental em razão da má 

utilização desses recursos; 

II - caracterização da bacia hidrográfica que 

permita propor a composição do respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica e identificação dos setores 

usuários de recursos hídricos, tendo em vista o que 

estabelece o art. 14o desta Resolução; 

III-indicação da Diretoria Provisória; e 

IV - a proposta de que trata o art.9 o, desta 

resolução; 

Art.11 o A proposta de instituição do Comitê será 

submetida ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos e, se aprovada, será efetivada mediante 

decreto do Presidente da Republica; 

§ 1 o Após a instituição do Comitê, caberá ao 

Secretário-Executivo do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, no prazo de trinta dias, dar posse 

aos respectivos Presidente e Secretario Interino, com 

mandato de até seis meses, com incumbência 

exclusiva de coordenar a organização e instalação do 

Comitê; 

§ 2º Em até cinco meses, contados a partir da data 

de sua nomeação, o Presidente Interino deverá 

realizar: 

I - a articulação com os Poderes Públicos Federal, 

Estaduais e, quando for o caso, do Distrito Federal, a 

que se refere o inciso I e II, do art. 39 o da Lei 9.433 

de 1997 para indicação de seus respectivos 

representantes; 

II - a escolha, por seus pares, dos representantes 

dos Municípios, a que se refere o inciso III, do art.39 

o da Lei 9.433 de 1997; 

III - a escolha, por seus pares, dos representantes 

das entidades civis de recursos hídricos com atuação 

comprovada na bacia, a que se refere o inciso V do 

art. 39 o da Lei 9.433 de 1997, podendo as entidades 

civis referenciadas, a serem qualificadas como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público; e 

IV - o credenciamento dos representantes dos 

usuários de recursos hídricos, a que se refere o art.14 

o desta Resolução e inciso IV, do art.39 o da Lei 

9.433 de 1997; 

§ 3 o processo de escolha e credenciamento dos 

representantes, a que se refere o parágrafo anterior 

deste artigo, será público, com ampla e prévia 

divulgação; 

Art.12 o Em até seis meses, contados a partir da 

data de sua nomeação, o Presidente Interino deverá 

realizar: 

I - aprovação do regimento do Comitê; e 

II - eleição e posse do Presidente e do Secretário 

do Comitê. 
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Art.13 o Presidente eleito do Comitê de Bacia 

deve registrar seu regimento no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir de sua aprovação. 

c) a participação de, no mínimo, três dos setores 

usuários mencionados nas “a” a “f” do caput desse 

artigo, e 

Art.14o Os usos sujeitos à outorga, mencionados 

no inciso III do art.8o desta Resolução, serão 

classificados pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, em conformidade com a vocação da bacia 

hidrográfica, entre os seguintes setores usuários: 

a) abastecimento urbano, inclusive diluição de 

efluentes urbanos; 

b) indústria, captação e diluição de efluentes 

industriais; 

c) irrigação e uso agropecuário; 

d) hidroeletricidade; 

e) hidroviário; 

f) pesca, turismo, lazer e outros usos não 

consuntivos. 

I - cada usuário da água será classificado em um 

dos setores relacionados nas alíneas “a” a “f”, deste 

artigo; 

II - a representação dos usuários nos Comitês será 

estabelecida em processo de negociação entre estes 

agentes, levando em consideração: 

a) vazão outorgada; 

b) critério de cobrança pelo direito de usos das 

águas que vier a ser estabelecido e os encargos 

decorrentes aos setores e a cada usuário; 

 

d) outros critérios que vierem a ser consensados 

entre os próprios usuários, devidamente 

documentados e justificados ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. 

Parágrafo único. O somatório de votos dos 

usuários, pertencentes a um determinado setor, 

considerado relevante, na bacia hidrográfica 

conforme alíneas “a e "f”, deste artigo, não poderá ser 

inferior a quatro por cento e superior a vinte por 

cento. 

 

Art.15o Os usuários das águas que demandam 

vazões ou volumes de água considerados 

insignificantes, desde que integrem associações 

regionais, locais ou setoriais de usuários, em 

conformidade com o inciso II, do art. 47 o, da Lei no 

9.433, de 1997 serão representados no segmento 

previsto no inciso II, do art. 8 o desta Resolução; 

Art. 16 o Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

JOSÉ SARNEY FILHO RAIMUNDO JOSÉ 

SANTOS GARRIDO 

Presidente do CNRH Secretário Executivo do 

CNRH 
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9.3. ANEXO 3 – BACIAS HIDROGRÁFICAS INTERNACIOANIS 

Tabela 57 – Algumas grandes bacias internacionais 

Continente Rio Países Área 
(Km2)  

América 
do Sul 

Amazonas (com 
Ucayali) 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Venezuela 

5,870,000

África Congo  Angola, Burundi, Camarões, 
Republica Central Africana, Congo, 
Congo (DR), Ruanda, Tanzânia, 
Zâmbia, 

3,720,000

N+C 
América  

Mississippi (com 
Missouri) 

Canadá, USA 3,250,000

América 
do Sul 

Prata (com Paraná e 
Uruguai) 

Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 
Uruguai 

3,200,000

África Nilo (com Kagera) Burundi, Congo (DR), Egito, Etiópia, 
Kênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia, 
Uganda 

3,030,700

Ásia Ob (com Irtysh) China, Kazaquistão, Rússia 3,010,000
Ásia Yenisey (Yenesei) Mongólia, Rússia 2,530,000
África Niger Algéria, Benin, Burkino Faso, 

Camarões, Chad, Costa do Marfim, 
Guiné, Mali, Nigéria, Niger 

2,200,000

Ásia Amur China, Mongólia, Rússia 1,900,000
Asia Ganges-

Brahmaputra 
Bangladesh, Butão, China, Índia, 
Nepal 

1,600,400

África Zambezi Angola, Botswana, Malawi, 
Moçambique, Namíbia, Tanzânia, 
Zâmbia, Zimbabwe 

1,419,960

N+C 
América  

St. Lawrence Canadá, USA 1,280,000

N+C 
América  

Nelson (com 
Saskatchewan) 

Canadá, USA 990,000 

Ásia Indus Afghanistan, China, India, Paquistão  980,000 
América 
do Sul 

Orinoco Colômbia, Venezuela 966,000 

África Orange Botswana, Lesotho, Namibia, South 
África  

950,000 

Ásia Shatt-al-Arab 
(Tigris and 
Euphrates) 

Iran, Iraque, Síria, Turquia 884,000 

África Chari Camarões, Chade, República Central 
Áfricana  

880,000 
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Continente Rio Países Área 
(Km2)  

Europa Danube Albânia, Áustria, Bulgária, República 
Tcheca, Alemanha, Hungria, Itália, 
Moldávia, Polônia, Romênia, 
Slovakia, Suíça, Ucrânia, Yugoslavia, 

796,250 

Ásia Mekong Cambodia, China, Laos, Myanmar, 
Tailândia, Vietnam,  

786,000 

África Juba (com 
Shaballe) 

Etiópia, Kênia, Somália 766,500 

N+C 
América  

Yukon Canadá, USA 765,000 

Ásia Amu Darya Afeganistão, Kyrgystan, Tajikistão, 
Turquimenistão, Uzbekistão  

653,000 

N+C 
América  

Colorado (State of 
Arizona) 

México, USA 615,000 

N+C 
América  

Columbia Canadá, USA 610,000 

N+C 
América  

Bravo del Norte 
(Rio Grande) 

México, USA 550,000 

Europa Dnepr Belarus, Rússia, Ucrânia 504,000 
Ásia Syr Darya  Casaquistão, Kyrgyzstan, Tajikistão, 

Uzbekistâo  
429,134 

Europa Don Rússia, Ucrânia 422,000 
Ásia Irrawaddy China, India, Myanmar 396,000 
Ásia Helmand Afeganistão, Iran, Paquistão 386,000 
África Limpopo Botswana, Moçambique, África do 

Sul, Zimbabwe 
385,000 

África Volta Benin, Burkino Faso, Costa do 
Marfim, Gana, Mali, Togo 

379,000 

África Senegal Guiné, Mali, Mauritânia, Senegal  353,000 
Ásia Salween China, Myanmar, Tailândia 270,000 
N+C 
América  

Fraser Canadá, USA 260,000 

Europa Ural Casaquistão, Rússia 237,000 
Ásia Kura-Araks Armenia, Azerbaijão, Georgia, Iran, 

Turquia 
225,000 

Camarões, Congo, Equatorial Guiné 
Gabon 

220,700 

Europa Wisla/Vistula Belarus, Polônia, Slovakia, Ucrânia 193,000 
Ásia Hong Ha (Red 

River) 
China, Laos, Vietnam 169,600 

Europa Rhine Austria, Belgium, França, Alemanha, 
Liechtenstein, Luxemburgo, 
Dinamarca, Suíça 

168,757 

América 
do Sul 

Essequibo Guiana, Venezuela 147,000 

Europa Elbe Áustria, República Tcheca, 
Alemanha, Polônia 

144,500 

África Sanaga Camarões, República Central 135,000 

África Ogooue/Ogowe 

 222



Continente Rio Países Área 
(Km2)  

Áfricana 
Europa Oder República Tcheca, Alemanha, Polônia 126,000 
N+C 
América  

Grijalva (com 
Usumacinta) 

Guatemala, México 120,000 

América 
do Sul 

Lakes Titicaca - 
Poopo system 

Bolívia, Chile, Peru 114,000 

África Cunene/Kunene Angola, Namíbia 112,000 
África Save (Sabi) Moçambique, Zimbabwe 103,000 
Europa Rhone França, Suíça 95,300 
Europa Douro/Duero Portugal, Espanha 94,500 
Europa Western Dvina Belarus, Latvia, Rússia 87,900 
Europa Ebro Andorra, França, Espanha 84,440 

Portugal, Espanha 82,000 
África Dra Algéria, Marrocos 80,500 
África Sassandra Costa do Marfim, Guiné 77,500 
África Gâmbia Gâmbia, Guiné, Senegal 75,760 
EuropA Po Itália, Suíça 74,300 
Ásia Murgab Afeganistão, Turkmenistão 73,000 
EuropA Dnestr Moldova, Ucrânia 72,100 
Ásia Sepik Indonésia, Papua Nova Guiné 71,000 
Ásia Hari Rud/Tedzhen Afeganistão, Irã, Turkmenistão 70,600 
N+C 
América  

Yaqui México, USA 70,000 

Ásia Fly Indonésia, Papua Nova Guiné 67,000 
América 
do Sul 

Maroni Guiana Francesa, Suriname 66,000 

Ásia Yalu China, Coréia (PDR) 64,500 
Europa Guadiana Portugal, Espanha 61,400 
N+C 
América  

Stikine Canadá, USA 56,700 

Europa Garonne Andorra, França, Espanha 53,425 
Europa Kemi/Kemijoki Finlândia, Rússia 51,500 
Europa Terek Geórgia, Rússia 43,200 
Ásia Ma Laos, Vietnam 36,000 
Ásia Ca Laos, Vietnam 28,500 

Europa Tejo/Tagus 

FONTE: Anon. 1978a (Centre for Natural Resources, Energy and Transport of the Department of 
Economic and Social Affairs, United Nations). 1978. Register of International Rivers. Water Supply 
and Management. 2: 1-58. (Special Issue). Pergamon Press.  
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9.4. ANEXO 4 – PAÍSES COM CRESCIMENTO DE ESCASSEZ DE ÁGUA 

Tabela 58 – Crescimento da escassez de água em pequenos países 

População, crescimento populacional disponibilidade de água em pequenos países, 1995 
e 2025 
País População 

1995 
(106) 

Água 
per 
capita 
1995 
m3/ano 

População 
2025 (106) 

Água 
per 
capita 
2025 
m3/ano 

TFT 
1998 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
1998 
% 

Escassez de água 1995 e/0u 2025 
Algéria 28.1 527 47.3 313 4.4 2.4 
Bahrain 0.6 161 0.9 104 3.2 2.0 
Barbados 0.3 192 0.3 169 1.7 0.5 
Burundi 6.1 594 12.3 292 6.6 2.5 
Cabo Verde 0.4 777 0.7 442 5.3 2.9 
Comoros 0.6 1,667 1.3 760 5.1 2.7 
Chipre 0.7 1,208 1.0 947 2.1 0.7 
Egito 62.1 936 95.8 607 3.6 2.2 
Etiópia 56.4 1,950 136.3 807 7.0 2.5 
Haiti 7.1 1,544 12.5 879 4.8 2.1 
Irã 68.4 1,719 128.3 916 3.0 1.8 
Israel 5.5 389 8.0 270 2.9 1.5 
Jordânia 5.4 318 11.9 144 4.4 2.5 
Kênia 27.2 1,112 50.2 602 4.5 2.0 
Kuwait 1.7 95 2.9 55 3.2 2.3 
Líbia 5.4 111 12.9 47 6.3 3.7 
Malawi 9.7 1,933 20.4 917 5.9 1.7 
Malta 0.4 82 0.4 71 2.1 0.6 
Marrocos 26.5 1,131 39.9 751 3.3 1.8 
Oman 2.2 874 6.5 295 7.1 3.9 
Qatar 0.5 91 0.8 64 4.1 1.7 
Ruanda 5.2 1,215 13.0 485 6.0 2.1 
Arábia 
Saudita 

18.3 249 42.4 107 6.4 3.1 

Singapura 3.3 180 4.2 142 1.7 1.1 
Somália 9.5 1,422 23.7 570 7.0 3.2 
África do 
Sul 

41.5 1,206 71.6 698 3.3 1.6 

Tunísia 9.0 434 13.5 288 3.2 1.9 
Emirados 
Árabes 
Unidos 

2.2 902 3.3 604 4.9 2.2 

Yêmen 15.0 346 39.6 131 7.3 3.3 
Stress hídrico em 1995 e/ou 2025 
Afeganistão 19.7 2,543 45.3 1,105 6.1 2.5 
Bélgica 10.1 1,234 10.3 1,217 1.6 0.1 
Burkina 
Faso 

10.5 2,672 23.5 1,194 6.9 2.9 
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População, crescimento populacional disponibilidade de água em pequenos países, 1995 
e 2025 
País População 

1995 
(106) 

Água 
per 
capita 
1995 
m3/ano 

População 
2025 (106) 

Água 
per 
capita 
2025 
m3/ano 

TFT 
1998 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
1998 
% 

Eritréia 3.2 2,775 6.5 1,353 6.1 3.0 
Gana 17.3 3,068 36.3 1,464 5.5 2.9 
India 929.0 2,244 1,330.2 1,567 3.4 1.9 
Líbano 3.0 1,854 4.4 1,261 2.3 1.6 
Lesotho 2.0 2,565 4.0 1,290 4.3 2.1 
Mauritius 1.1 1,970 1.5 1,485 2.0 1.0 
Niger 9.2 3,552 22.4 1,452 7.4 3.4 
Nigéria 111.7 2,506 238.4 1,175 6.5 3.0 
Peru 23.5 1,700 35.5 1,126 3.5 2.2 
Polônia 38.6 1,458 40.0 1,406 1.6 0.1 
Coréia do 
Sul 

44.9 1,472 52.5 1,258 1.7 1.0 

Tanzânia 30.7 2,964 62.4 1,425 5.7 2.5 
Togo 4.1 2,938 8.8 1,370 6.8 3.6 
Uganda 19.7 3,352 45.0 1,467 6.9 2.7 
Reino Unido 58.1 1,222 59.5 1,193 1.7 0.2 
Zimbabwe 11.2 1,787 19.3 1,034 4.4 1.5 
Países com stress hídrico são aqueles com disponibilidade de água entre 1.000 1.700 
metros cúbicos por pessoa, mostrados em itálico 
Países sofrendo com escassez hídrica são aqueles com suprimento anual menor que 
1.000 metros cúbicos por pessoa mostrados em negrito. 
TFT = Taxa de fertilidade total 
 
Source: Gardner-Outlaw & Engelman, Sustaining water, easing scarcity: Uma segunda 
atualização, Washington, D.C., Population Action International, 1997 (69). Gardner-Outlaw and 
Engelman base de calculus sobre UN Population Division população estimada. A taxa de 
crescimento e a taxa de fertilidade total vem do: Populatoin Reference Bureau, World Population 
Data Sheet, 1998, Wahsington, D.C., 1998. 
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9.5. ANEXO 5 – ATA DA 29º. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA 

CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

EXCERTO DA ATA DA 29ª REUNIÃO 

Datas: 

24 e 25 de novembro de 2004 

Local: 

CIESP- Campinas – SP 

(...)Item cinco da pauta -Apresentação de Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADIN, relacionada à Lei 4.247/RJ. A Sra. Maria Luiza Werneck fez apresentação 

esclarecedora sobre a ADIN proposta pela CNI, contra a Lei Estadual do Estado do Rio 

de Janeiro – n.º 4247/03, procurando demonstrar sua inconstitucionalidade. Ela 

relacionou vários pontos da lei que conflitam com a Constituição e com outras 

legislações inclusive federais(Anexo 2 ADIN). Encerrou a Sra. Maria L. Werneck, 

dizendo que o setor representado por ela naquela oportunidade, a Indústria, apóia o 

modelo de gestão proposto pela Lei 9.433 de participação e descentralização. Quando 

dos debates, o Sr. Eduardo Paschoalotti perguntou se na Assembléia Legislativa do RJ 

não existia assessoria jurídica para impedir tamanha aberração. A Sra. M. L. Werneck 

disse que à época, era Procuradora do Estado, mas curiosamente esta lei não foi 

analisada pela Procuradoria Estadual. A Sra. Cristina Yuan relatou sobre as ações 

desencadeadas pelo CERH-RJ relacionadas ao tema. Disse que o Conselho Estadual se 

reuniu para analisar a Lei. Em plenário foram apresentadas e aprovadas sugestões de 

alteração e regulamentação da Lei 4.247/RJ. As sugestões foram formalmente 

encaminhadas à Assembléia Legislativa do Estado e a aceitação dependerá de decisão 

política. O Sr. Carlos Telles sugeriu que deveria ser feito convite ao Estado do Rio de 

Janeiro para que representantes estaduais pudessem apresentar seus argumentos em 

defesa da aprovação da Lei. 
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