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Conceito de Recursos Hídricos?

Usos antrópicos da água

Água: elemento natural

Preservação e conservação
Recurso Ambiental 
(inc. V  do    art. 3º) 

Lei i n. 6938, de  1981
Desafios

Quantidade + qualidade
Cobrança + externalidades

Políticas Diferenciadas
Perspectivas: Discussão CNRH (CTIL)
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Questões iniciais



Acesso universal à água: direitos fundamentais ou sociais 
(artigos 5º e 6º CF)

Resolução ONU: Em 28 de Julho de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas através da 
Resolução A/RES/64/292 declarou a água limpa e segura e o saneamento um direito 
humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos.

Desafios Direito fundamental: eficácia plena

Direito Social: eficácia contida

Desafios Não é fonte de direito internacional

Perspectivas

http://jfguedes.com/servico/outorgas-de-
uso-de-recursos-hidricos

Decreto nº 7.535, de 2011
Art. 2o O Programa “ÁGUA PARA TODOS” observará as seguintes
diretrizes:(...)
I - priorização da população em situação de extrema pobreza;
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Internacional



A Corte Constitucional Colômbia, ao fazer a interpretação da Nova Lei de
Abastecimento de Água, determinou que os administradores do serviço têm o
dever de fornecer o mínimo de 50 litros diários de água potável por pessoa.
A decisão tem como base o artigo 13 da Constituição Colombiana que obriga o
Estado a proteger pessoas que encontrem-se em situação de carência manifesta.

Uruguai: Artículo 47 (Constituição) “La protección del medio ambiente es de
interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley
reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. El
agua es un recurso natural esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos
humanos fundamentales.

Bélgica: Na região flamenga, os residentes pagam uma taxa fixa de ligação à rede,
tendo direito a uma quantidade mínima de água abastecida gratuitamente a
cada pessoa. O preço da água consumida acima desse limite dependerá da
quantidade consumida.

EXEMPLOS

Internacional



Desafios Gestão  de Bacias Hidrográficas Transfronteiriças

RESOLUÇÃO ANA nº 467, DE 30.10.06

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS TÉCNICOS A SEREM OBSERVADOS NA 
ANÁLISE  DOS  PEDIDOS  DE OUTORGA EM LAGOS, 

RESERVATÓRIOS E RIOS e RIOS FRONTEIRIÇOS E 
TRANSFRONTEIRIÇOS

Estações de Monitoramento (bi e regionais) em Termos de 
Cooperação

Perspectivas

Acordo Aquífero 
Guarani Águas Subterrâneas  - Domínio dos Estados

Uso de Arbitragem para dirimir conflitos
Desafios

Perspectivas
Água (recursos hídricos)

Direito Indisponível!?
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Internacional



(Princípios de Dublin)

DECLARAÇÃO DE DUBLIN - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE ÁGUA E
MEIO AMBIENTE 26 A 31 DE JANEIRO DE 1992 (Preparatório Rio 92)

Princípios: recurso finito e vulnerável; gerenciamento de forma
participativa; gênero; valor econômico; água sustenta a vida

Desafios

As mulheres formam papel principal na provisão, gerenciamento e proteção da água Este papel
de pivô que as mulheres desempenham, como provedoras e usuárias da água e guardiãs do
ambiente diário não tem sido refletido na estrutura institucional para o desenvolvimento e
gerenciamento dos recursos hídricos. A aceitação e implementação deste princípio exige políticas
positivas para atender as necessidades específicas das mulheres e equipar e capacitar mulheres
para participar em todos os níveis dos programas de recursos hídricos, incluindo tomada de
decisões e implementação, de modo definido por elas próprias.

Perspectivas

Gênero
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Duplo domínio das águas
Perspectivas

Desafios

Gestão Integrada

Água superficiais + águas subterrâneas 
Bacias Hidrográficas Compartilhadas

Desafios

Entrega de água

(Estados/União)
Art. 17. Observado o disposto no art. 4o da Lei no 9.433, de
1997, a ANA exercerá ação reguladora em corpos de água de
domínio da União, inclusive mediante a definição de requisitos
de vazão mínima e de concentração máxima de poluentes na
transição de corpos de água de domínio Estadual para os de
domínio Federal. (Decreto nº 3.692, de 2000)

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em
vista o gerenciamento dos recursos hídricos de
interesse comum (lei nº 9.433, de 1997)

Programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (O
PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais
para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de
gerenciamento de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a
partir da complexidade de gestão (tipologias A, B, C e D) escolhida pela
unidade da federação).

Perspectivas
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Competência material exclusiva da União (não pode delegar – art. 21 XIX CF): Instituir
Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de
direitos de seu uso

Desafios Sistema Nacional ou Sistema Federal/Estadual?

art. 39 (...) composição do Comitê (Lei nº 9.433, de 1997)

§ 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.

Perspectivas

Competência Comum (art. 23CF): Proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas (inc. VI )

Desafios

art. 31 (Política Nacional de Recursos Hídricos)
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.(Vide inciso I do art. 30 CF)

Perspectivas
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Competência formal privativa (União pode delegar aos Estados legislar sobre 
águas! (art. 22 inc. IV CF)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados
a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas
neste artigo.

Desafios

Desafios Art.24 CF-Competência (União/Estados: Concorrente
Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas (inc. VI )

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 1997):

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
(...)

Competências negativas!

Res. CNRH nº65, de 2006
(outorga + licença)

Portaria nº 357, de 2006
(articulação CONAMA/CNRH)

Perspectivas

Competência
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Desafios



Água (Constituição Federal) Gestão ambiental Gestão recursos hídricos

Domínio Bem de uso comum do povo 
(art. 225)

União/Estados
(iminente)
artigos 20 e 26

Competência material
(função administrativa)

Comum (União, Estados, DF 
e Municípios) – art. 23

Parágrafo único:
Cooperação entre os entes 
federados – Lei 
Complementar nº 140/2011

Exclusiva da União
Instituir o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e definir 
critérios de outorga
art. 21 XIX

Competência formal
(legislar)

Concorrente União e Estados
art. 24 
(Municípios – interesse local 
art. 30)

Privativa da União legislar 
sobre água
(pode delegar aos Estados)
at. 22 IV
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Seminário “Água e Direitos Humanos”

Lei nº 9.433, de 1997

FUNDAMENTOS (art. 1º)

I - a água é um bem de domínio público
(recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. (inciso V do art. 3º da Lei nº 
9.433, de 1981)

Desafio: água, titularidade difusa – bem 
de uso comum do povo (art. 225 CF)

Perspectivas Definir conceito de recursos hídricos (CNRH)
Rebate na cobrança e outorga

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;

Visão Espacial X Visão Geopolítica (Domínio)

Perspectivas Carta para o aprimoramento das água no Brasil “definir, a
partir da visão de futuro sobre o gerenciamento de recursos
hídricos em bacias compartilhadas, metas consensuais em
pontos de interesse comum” (Brasília, 29 de março de 2017)

Desafios



PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Seminário “Água e Direitos Humanos”

Lei nº 9.433, de 1997

Desafios
Inter-relacionamentos incipientes

Zoneamento Ambiental
Uso e Ocupação do Solo (Plano Diretor)
articulações (Política de Saneamento)
Participação comunitária (...)

Perspectivas Res. CNRH 145, 2012 (diretrizes para elaboração dos Planos)

Prioridades do PNRH 2016-2020: (4) Integrar a política de recursos hídricos com a política
ambiental e demais políticas setoriais (Resolução CNRH) nº 181, de 2016

Desafios

Art. 13. Toda outorga estará
condicionada às prioridades de
uso estabelecidas nos Planos de
Recursos Hídricos (...)

Perspectivas
Sem plano, sem 

prioridade?
Situação Planos EstaduaisPlanos Interestaduais



Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a:
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. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental.

ENQUADRAMENTO
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Lei nº 9.433, de 1997

União + Estados União + Estados + DF + MunicípiosDesafios

Desafios

Sistema que considere as especificidades locais
Prioridades da bacia (usos mais exigentes)
Coordenação intersetorial (articulações)
Critérios legais (usos preponderantes)
Quantidade + Qualidade (melhoria - monitoramento)
Associação de Águas Subterrâneas + Superficiais
Ações estratégicas às metas progressivas
Procedimento pactuados garantindo a meta final (ampla participação) 
(...)Perspectivas

Pacto Nacional de Gestão das Águas
Rede Nacional de Monitoramento das Águas - RNQA, ferramenta do Programa Nacional de Qualidade das Águas 
visando a melhoria da qualidade de informação (QualiÁgua – 22 parâmetros atingir até 2020)

Perspectivas

Lei nº 9.433, de 1997
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Lei nº 9.433, de 1997

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. (Lei nº 9.433, de 1997)

Objetivo básico: Orientar planejamento e tomada de decisões
Característica básica: acesso à toda sociedade (art. 26)

Desafios Desarticulação entre os sistemas de informações desenvolvidos no 
âmbito nacional e estadual e baixa densidade de estações em grande 

parte das bacias (rede de monitoramento insuficiente)

Moção nº 039, de 2006 do CNRH recomenda a integração entre os sistemas Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS); Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH); Sistema Nacional de
Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA); Sistema de Recursos Hidrogeológicos (SIGHIDRO); Sistema de Informações
de Saneamento (SNIS); e Sistema Nacional de Informações do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SIPNRH).

Perspectivas



Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: (...)
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;

DesafiosCOBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

Exemplo: “Assim como nas demais cobranças propostas por Comitês de
Bacia Hidrográfica e definidas pelo CNRH, pode ocorrer longa estagnação
dos preços unitários e, consequentemente, riscos de corrosão monetária,
afetando não só o alcance dos objetivos da cobrança, mas também o
funcionamento da agência de água, caso esta seja criada”.
Nota Técnica nº 4, de 2016 (ANA)

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: (...)
X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso

Inciso VI do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000: Incumbe à ANA elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da
União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Art. 8º da Resolução do CNRH nº 48, de 2005: O valor e o limite a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos
deverão estar definidos conforme critérios técnicos e operacionais, acordados nos comitês de bacia hidrográfica e
órgãos gestores e aprovados pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos

Perspectivas

Prevalência, no âmbito do 
CNRH da descentralização 

(indicativo do Comitê)
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Tarefas?



Não se considera a vazão ecológicaDesafios

Perspectivas
CONAMA (processo nº 02000.001529/2008-31)
Informações:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1306/Apresentacao_Vazao+ecol
ogica+vazao+ambiental.pdf
Situação dos Estados (...)

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

Desafios Natureza jurídica: Ato administrativo discricionário e/ou vinculado?

Perspectivas

Art. 13 (ato vinculado): Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo
de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte
aquaviário, quando for o caso.

Critérios: técnicos (hidrológicos - discricionário)

Perspectivas

Lei nº 9.433, de 1997
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Nacional

Estadual

Bacia

C.N.R.H M.M.A

Governo 

do

Estado

S.R.H

AutoridadeC.E.R.H

ANA

Comitê da Bacia

Agência 

de Bacia 

Conselho Governo Gestor Parlamento da Bacia
Escritório

Técnico

Sistema Nacional de  Gerenciamento de Recursos Hídricos

Órgãos

Âmbito

Lei nº 9.433, de 1997
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Conselho Nacional de Recursos Hídricos

Participação capacitada (CTIL)  e inclusiva

MOÇÃO CNRH nº 36, de 2006: dirigida à Presidência da República e ao Ministério do Meio
Ambiente, solicitando alterar o Decreto n o 4.613, de 11 de março de 2003, no que se
refere à composição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme proposta
prevista no Anexo desta Moção (Casa Civil)

Desafios

Perspectivas

“Na minha visão, o CNRH é muito mais político do que técnico e tem se preocupado muito mais com os procedimentos
(normas, por exemplo) do que com o conteúdo. Isso o torna muito ineficiente e burocrático”.

“Existe pouca objetividade nas discussões e deliberações. Há pautas que estão há anos nas câmaras e não saem do
lugar. Algumas são discutidas em uma reunião, não se chega a consenso, fica pendente, e esta pauta não retorna na
reunião seguinte para se tentar equacionar. Creio que deveria ter um rigor neste ponto para dar mais celeridade aos
processos”.
Tarcísio Nunes - Pesquisa de Percepção Institucional -CNRH

Programa de capacitação ANA: promover a capacitação e a conscientização da
sociedade brasileira sobre a necessidade da conservação e dos uso racional dos
recursos hídricos e sobre a participação cidadã na implementação da Política nacional
de Recursos Hídricos (http://capacitacao.ana.gov.br/Paginas/default.aspx)

Lei nº 9.433, de 1997
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Comitês de Bacias Hidrográficas

Desafios Fragilidades/Interesses/Coorporativismo/ Alcance das Deliberações

velhos vícios X novos ares

Informação + Capacitação

Revisitar o conceito de democracia

Perspectivas

Desafios

Paridade na representação (Sistema Nacional não seguido pelos Estados)

Prioridades para instalar Comitês 

Parágrafo único do art. 1º da CF: Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos

termos desta Constituição.

Consulta Pública sobre as Prioridades do PNRH para 2016-
2020 GPP/DRH/SRHU/MMA (Fev. de 2017)

Prioridade 1 - Apoio à criação de novos Comitês
de Bacia Hidrográfica e ao fortalecimento dos
Comitês já existentes. No total, 95% dos
respondentes consideraram esta prioridade como
“importante ou muito importante”, conforme o

Gráfico 05.

Lei nº 9.433, de 1997
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Agências de Bacia (Secretaria Executiva dos Comitês)

Lei nº 10.881, de 2004: Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de
Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de
recursos hídricos de domínio da União

Desafios
Falta de capacidade para se sustentar
(custo operacionalização/fontes de recursos)

Composição dos agentes (técnicos/ administrativos)

Perspectivas

Estados + União

Natureza pública ou privada (modelo jurídico)

Desafios
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Projeto Nacional - Legislação Idealista - Gestão X Comando e Controle - Regionalização 
diferenciada  (Comitê: Amazônia? Semiárido: rios intermitentes) - Participação Inclusiva 
- Estruturação das instituições (...)

1. Os atores (públicos, privados e coletividade) reconhecem a
Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos como o melhor caminho para
a solução das questões hídricas?

Sim? Não? Ainda não? Por que?

2. As dificuldades decorrem da Norma ou da sua Eficácia? Ambas?

3. Quais as soluções? (imediatas e mediatas)

4. Qual a minha contribuição?

ESCOLHAS

Desafios

Perspectivas

Incluir outros itens não falados (não menos importantes):
mudanças climáticas, área úmidas (...)
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Conclusão



Projeto Legado para Gestão das Águas no Brasil: conjunto de propostas
coerente que unifiquem os esforços para a superação de lacunas legais
(versão zero)

1. Atuação do SINGREH em momentos de crise: Ana/Estados adotando medidas excepcionais (revisão da
Lei nº 9.984, de 200 + resoluções conjuntas com os Estados);

2. Papel e funcionamento do CNRH: ampliar a representação dos Estados, de usuários e de ONGs; criar 3
câmaras permanentes e um Grupo assessor; criar cotas para mulheres no CNRH (Revisão Regimento
Interno CNRH);

3. Gestão participativa nas diferentes regiões do país: recorte geográficos diferentes da totalidade de uma
bacia hidrográfica, contemplando especificidades do Centro Oeste, Norte e Nordeste (revisão do art. 37
da Lei nº 9.433, de 1997 + Resolução do CNRH nº 05;

4. Sustentabilidade Financeira dos Organismos de Bacia
5.Conferência Nacional das Águas (CONÁGUAS)
6. Integração com a Política de Meio Ambiente (diálogos a partir de roteiro pré-definido)
7. Integração com as Políticas Setoriais
8. Implementação da Rede Nacional de Qualidade de Água
9. Conservação da água e reuso (...)



Diz a sabedoria indígena que quando não cumprimos aquilo que prometemos, o fio de 
nossa ação que deveria estar concluída e amarrada em algum lugar fica solta ao nosso 
lado. Com o passar do tempo, os fios soltos enrolam-se em nossos pés e impedem que 

caminhemos livremente....ficamos amarrados às nossas próprias palavras. 

Por isso os nativos têm o costume: "POR-AS-PALAVRAS-A-ANDAR" que significa agir de 
acordo com o que se fala; isso conduz à integridade entre o pensar, o sentir e o agir no 
mundo e nos conduz ao caminho da beleza onde há harmonia e prosperidade natural. 

(sabedoria indígena)



Grata!

Eldis Camargo Santos
Assessora do Procurador-Chefe 

Eldis.camargo@ana.gov.br

(+55)(61) 2109- 5461


