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Introdução 

De acordo com o estabelecido pelo Termo de Referência e pelo respectivo Plano 

de Trabalho, este Relatório 02 tem como objetivo principal elaborar propostas 

para estratégias e possíveis adequações institucionais e legais do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) – assim como, de 

alguns dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGREHs) –, tendo em vista a Governança (interação com a sociedade) e uma 

Governabilidade (relações entre causas e efeitos) mais consistente para uma 

efetiva e pragmática gestão integrada dos recursos hídricos (GIRH) no Brasil, 

levando em consideração a necessária e possível adaptação a mudanças 

climáticas. 

Para tanto, devem seguir em pauta as referências metodológicas voltadas a um 

planejamento institucional estratégico consistente, bem como, a identificação dos 

principais problemas regionais do Brasil, já abordados pelo Relatório 01, para os 

quais foram dispostas diretrizes que serão complementadas por elementos 

norteadores, formulados sob uma ótica mais genérica e estratégica ao País. 

Na sequência, o presente Relatório 02 também contará com alguns subsídios 

importantes, advindos de avaliações anteriores do SINGREH – inclusive via o 

próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos –, muitas delas a serem atualizadas 

sobre as condições presentes, além da devida consideração de mudanças 

previstas para o clima. 

Contando com todos esses subsídios, o documento será então concluído com 

proposições relacionadas a possíveis adequações institucionais e legais, voltadas 

à Governança na gestão de recursos hídricos, com ênfase para estratégias mais 

pragmáticas e próximas a diferentes perfis de problemas, sempre considerando 

adaptações a mudanças climáticas, com destaque para aproximação junto aos 

diversos setores usuários e aos estados federativos, neste caso, com uma 

significativa importância reconhecida para o Pacto das Águas, no presente, em 

pleno empreendimento pela Agência Nacional de Águas (ANA). 
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1. Elementos Norteadores para uma Estratégia Nacional voltada a 

Governança na Gestão de Recursos Hídricos e Adaptação a Mudanças 

Climáticas  

Para que haja uma estratégia nacional consistente, voltada à Governança na 

gestão de recursos hídricos e adaptação a mudanças climáticas, estão sendo 

considerados como elementos norteadores e fontes principais: a publicação GEO 

Brasil – Recursos Hídricos (PNUMA e ANA, 2007); e, o próprio Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (com sua versão inicial aprovada em janeiro de 2006 e 

atualizada em 2010). 

Ambas devem ser vistas em conjunto com: 

(i) a atual situação dos recursos hídricos e dos principais problemas presentes 

e previstos, com abordagens regionais e suas diretrizes gerais, tais como já 

dispostas pelo Relatório 01; 

(ii) uma avaliação crítica construtiva sobre certas “respostas” que têm sido 

apresentadas, seja pelo SINGREH e/ou por alguns dos SEGREHs, com o 

intuito de contribuir para um processo de continuados aprimoramentos 

institucionais e legais, voltados a uma efetiva gestão integrada dos recursos 

hídricos (GIRH), para tanto, considerando as referências metodológicas que 

foram apresentadas no início do Relatório 01;  

(iii) a consideração de princípios e diretrizes advindas de cenários prospectivos, 

traçados sobre possíveis mudanças climáticas (Eixo I), sem deixar de 

considerar o próprio desenvolvimento macroeconômico do País – a ser visto 

como variável superveniente –, vez que ambos repercutirão de modo 

significativo sobre as disponibilidades hídricas nacionais, em termos de 

quantidade e de qualidade; e, 

(iv) recomendações que forem dispostas pelos demais Eixos de trabalho da 

Rede Água, a respeito de dados e informações (Eixo II), instrumentos de 

gestão (Eixo III) e relação com todos os setores usuários das águas (Eixo V). 

Mais especificamente quanto ao Eixo V, tendo em vista suas respectivas variáveis 

relacionadas a impactos ecológico-ambientais e sobre o clima, também devem ser 

considerados: (a) o comportamento próprio das principais atividades econômicas 

do País (dimensão, forma, padrão tecnológico, ritmos de crescimento e áreas de 
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expansão), notadamente em relação às fronteiras do agronegócio brasileiro e de 

perímetros irrigados; (b) a matriz energética, com ênfase na construção de novas 

usinas termoelétricas (padrão tecnológico e nível da emissão de gases efeito 

estufa), assim como, de hidroelétricas (localização, dimensão de reservatórios e 

padrões ambientais); (c) o saneamento básico urbano e rural (níveis de prestação 

dos serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem), com atendimento 

ao passivo ambiental e às demandas sociais; (d) a infraestrutura logística de 

transporte, com destaque para hidrovias; e, (e) a abordagem de áreas de risco, 

tanto sujeitas a cheias quanto a escassez, com ênfase no ordenamento do uso e 

ocupação do território. 

1.1. Elementos Norteadores dispostos pelo GEO Brasil – Recursos Hídricos  

Mesmo contando com abordagens dos tópicos mencionados, é importante 

lembrar que a gestão de recursos hídricos não detêm uma competência total ou 

instrumentos completos para uma atuação substantiva sobre todas as variáveis 

que condicionam os cenários prospectivos e o contexto do desenvolvimento 

macroeconômico do País. 

Sendo assim, torna-se relevante reproduzir diretrizes e elementos norteadores já 

formulados sob uma ótica mais genérica e estratégica ao País, transcritas a 

seguir, segundo consta na publicação GEO Brasil – Recursos Hídricos, litteris: 

...como orientação geral, quando as variáveis são afetas à 

gestão das águas deve-se pensar em atitudes pró-

ativas; caso contrário, cabe assumir um viés preventivo 

ou de atenuação de impactos econômicos, sociais e 

ambientais indesejados, ou seja:- no mínimo pode-se evitar 

determinadas consequências, previstas em cenários 

tendenciais ou indesejados, atuando para que a gestão dos 

recursos hídricos não seja licenciosa ou meramente 

burocrática. 

Sob tais considerações, pode-se traçar as seguintes 

diretrizes gerais e princípios norteadores, vistos como os 

primeiros elementos que orientam as propostas: 

 a adoção de uma atitude pró-ativa e não apenas 

contemplativa, com vistas à “construção do futuro”, 
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com reflexos na melhoria que deve pautar a atuação de 

entidades responsáveis pela gestão das águas (cap. 

IV.2); 

 a necessidade de se definir como serão subsidiadas as 

decisões ao longo do tempo, em particular, sobre como 

serão contornadas as incertezas críticas, de modo a 

conduzir a área de recursos hídricos da melhor forma 

possível, seja qual for o “cenário externo” que se 

configure, explorando as oportunidades que se 

apresentem para que seja alcançado o melhor “cenário 

interno” plausível1 (PARTE V); 

 a perspectiva de gerenciar a gestão, em essência 

mediante a consolidação do SINGREH, com suas 

características de um sistema descentralizado e 

participativo, capaz de assegurar uma inserção orgânica 

dos diversos atores sociais afetos às questões de 

recursos hídricos (PARTES III e IV, conjugadas); 

 a construção de uma agenda positiva, com vistas a 

assegurar padrões adequados de disponibilidades 

hídricas, em qualidade e quantidade, para a atual e 

futuras gerações; 

 a importância dos gestores de recursos hídricos 

compreenderem a lógica da atuação dos setores 

usuários, assegurando que os mesmos incorporem, em 

seus processos de produção ou de oferta de serviços, os 

custos das externalidades negativas (ambientais e 

sociais), em particular, daquelas que afetam os recursos 

hídricos (capítulos IV.2 e IV.3.4, conjugados); 

 o cômputo das externalidades negativas deve ocorrer 

já na fase de planejamento do uso das águas, como 

forma efetiva de sua incorporação às políticas setoriais, e 

                                                 

1 Considerando “cenário externo” aquele que se realizará externamente à área de recursos 

hídricos, e “cenário interno” como aquele que será construído na área de recursos hídricos pela 

implementação de suas políticas e instrumentos. 
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não como medida posterior, voltada apenas à mitigação 

ou compensação de impactos (cap. IV.3.4); 

 a efetiva articulação entre política de recursos 

hídricos e as dos setores usuários, para que 

programas e projetos setoriais incorporem 

transversalmente diretrizes e preocupações relativas ao 

uso múltiplo das águas e aos aspectos ambientais e 

ecológicos (capítulos IV.2 e IV.3.4, conjugados); 

 o apoio para que os setores usuários incorporem 

todos os custos – sociais, ambientais, de integração 

de usos múltiplos e de proteção das águas – 

envolvidos em seus processos, como forma de incentivar 

o uso sustentável e eficiente dos recursos hídricos e de 

superar a tradicional atitude de mera imposição de 

restrições e penalidades (cap. IV.3.4); 

 a combinação, em termos técnicos e conceituais, de 

mecanismos tradicionais de comando e controle, 

incorporando, de modo coordenado e complementar, 

formas de gestão compartilhada, instrumentos de 

incentivo econômico e alternativas que promovam a 

adesão dos usuários a objetivos ambientais e de 

proteção dos recursos hídricos (cap. IV.3.4); 

 o desenvolvimento, pela gestão de recursos hídricos, 

de instrumentos consistentes, que orientem critérios de 

proteção e aproveitamento múltiplo das águas, 

notadamente para fins de elaboração de programas e 

projetos setoriais, com repercussões positivas sobre os 

pedidos de reserva de disponibilidade hídrica e da 

posterior emissão da outorga (capítulos III.3.3 e III.3.4); 

 a articulação intersetorial, em uma perspectiva mais 

ampla, que atinja o campo das políticas 

macroeconômicas, que sofrem, no médio e no longo 



 

_________________________________________________________________________ 

10 
 

prazo, com custos derivados da deterioração ambiental e 

das disponibilidades hídricas (capítulos II.2 e II.3)2; 

 o destaque dos temas da gestão e do planejamento, 

notadamente quando entram em questão ações 

regulatórias substantivas, como forma atrativa de 

justificar, junto à área macroeconômica, bons 

investimentos em recursos hídricos (capítulos II.2 e 

III.3.2, conjugados); 

 ações de comunicação social, com vistas a disseminar, 

junto aos setores usuários, o valor e a importância da 

água para o desenvolvimento econômico e social, 

conferindo ganhos ponderáveis de aceitação do 

SINGREH, dos instrumentos e das ações de gestão dos 

recursos hídricos, conformando um ambiente de parceria 

e mútua sinergia, e não de confrontação (cap. IV.2); 

 a identificação de indicadores adequados ao 

monitoramento e avaliação da implementação do 

SINGREH, orientados para aferir objetivos e resultados, 

intermediários e finais, de modo a conferir uma 

consistente “accountability” e a consequente credibilidade 

ao Sistema de Gestão (cap. IV.2); e, 

 por fim, a definição sobre como operar um processo 

de constante ajuste na implementação e 

funcionamento do SINGREH, pautado por 

experiências, aprendizados, novas realidades, 

evolução de indicadores e por novas diretrizes que 

venham a ser observadas (PARTE IV). 

(destaques negritados e sublinhados) 

Em acréscimo a essas diretrizes gerais e princípios norteadores, algumas 

recomendações adicionais também foram dispostas pelo GEO Brasil – Recursos 

Hídricos, cabendo ressaltar as duas seguintes:  

                                                 
2 Em termos práticos, há necessidade de articulação dos sistemas ambiental e de recursos 

hídricos com a Agenda Nacional de Desenvolvimento, produzida pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). 
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(a) aperfeiçoar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, qualificando e aprimorando a 

articulação e a dinâmica das instâncias que 

compõem o SINGREH (capítulos III.3.2 e III.3.3); 

Isto significa que o SINGREH deve ser visto em seu conjunto, ou seja, como um 

Sistema, e não apenas mediante suas instâncias isoladas – no mais das vezes, 

com ênfase aos comitês –, sem uma devida divisão de encargos e trabalhos, para 

a qual devem ser consideradas as habilitações legais e específicas, referentes 

aos Conselhos (CNRH e CERHs), comitês de bacias, órgãos gestores de 

recursos hídricos (ANA e correspondentes estaduais), além de agências de 

bacias hidrográficas, que já estejam instaladas e em plena operação. 

(b) apoiar a organização dos Sistemas Estaduais de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, construindo e 

consolidando capacidades locais, sempre que possível, 

com vistas à descentralização de funções e 

competências (capítulos III.3.4 e IV.3.3, conjugados); 

Cabendo reconhecer que esta recomendação já se encontra em pleno curso, via 

o Pacto das Águas, em cujo contexto recomenda-se que ocorra uma avaliação 

institucional estratégica sobre a efetiva capacidade dos principais entes e 

instituições envolvidos na gestão dos recursos hídricos estaduais, para que atuem 

propondo possíveis adequações consistentes e que sejam necessárias, frente às 

incertezas provenientes de alterações do clima.  

 

1.2. Insumos advindos de Estudos do Plano Nacional de Recursos Hídricos  

Chegando agora a elementos norteadores dispostos por estudos do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, cabe registrar algumas leituras que foram feitas 

sobre o contexto do Subprograma II.3 – Adequação, Complementação e 

Convergência do Marco Legal e Institucional, integrante do Programa II, 

intitulado como Desenvolvimento Institucional da Gestão Integrada de 

Recursos Hídricos no Brasil, aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), em 2007, e publicado pela Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano (SRHU), em março de 2008. 



 

_________________________________________________________________________ 

12 
 

Segundo documentos iniciais do PNRH, os objetivos geral e específicos deste 

Subprograma II.3 procuravam, litteris: 

Promover os ajustes que tenham sido identificados 

como necessários na base legal que rege a GIRH no 

Brasil, assim como, complementar lacunas e buscar 

convergência entre as legislações nacional e estaduais, sem 

prejuízo da manutenção da diversidade e de 

especificidades decorrentes de características 

regionais: 

 elaborar estudos para projetos de normativos legais e 

infralegais, atendendo às demandas das lacunas jurídicas 

dos demais subprogramas; 

 harmonizar as legislações estaduais com a legislação 

federal; e, 

 harmonizar a legislação nacional com os Acordos e 

Tratados Internacionais. 

(destaques negritados) 

Na sequência desse Subprograma II.3, em 2010 foram entregues ao CNRH um 

conjunto de relatórios contendo estudos e propostas sobre estas matérias, os 

quais foram elaborados pelos consultores especializados Gilberto Valente Canali 

e Percy Soares Neto, ambos contratados pela Agência Nacional de Águas (ANA) 

para essa finalidade. 

Diversos aspectos relevantes para o funcionamento do SINGREH foram 

levantados e, inclusive, debatidos com a Contratante, com muitos comitês de 

bacias de rios federais e, também, com setores usuários, além de professores e 

técnicos com reconhecida competência e participação junto ao processo de 

concepção e implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

O elenco de propostas apresentadas foi colocado à disposição do CNRH, porém, 

ainda não se tem conhecimento de pronunciamentos deste Colegiado a respeito. 

Também é importante mencionar que dos debates realizados no contexto dos 

trabalhos mencionados emergiram questões relevantes de interesse para o 

CNRH e para as demais instâncias agentes do SINGREH, que ainda estão a 

merecer maior aprofundamento.  
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Sob tal contexto e objetivos de trabalho, é importante destacar aspectos relativos 

à Governança do SINGREH, sob uma ótica federalista e descentralizada na 

gestão das águas, temas estes que voltarão a ser abordados pelo presente 

relatório. Assim, como exemplo dos temas tratados, a primeira Nota Técnica do 

Relatório Técnico Parcial 3 3, daquele conjunto de estudos mencionados, refere-

se a “comitês de integração”. Segundo a Nota estes deveriam ser bem mais 

entendidos como “comitês de articulação”, proposta que volta a destacar o 

entendimento de que deve ocorrer uma efetiva descentralização participativa, 

porém, sem que deixem de ocorrer acordos e mútuas cooperações entre 

instâncias coletivas locais – notadamente estabelecidas em áreas-problema –, 

sob uma abrangência mais estratégica e coletiva em bacias hidrográficas 

compartilhadas. Destaca-se aqui, em complemento, que a articulação se torna 

muito relevante, sobretudo quando conflitos e mútuos impactos estiverem 

presentes, muitos previstos frente a mudanças climáticas. 

Com efeito, na mencionada Nota Técnica consta, in verbis, que: 

Descentralização e cooperação são, portanto, conceitos 

inerentes ao federalismo brasileiro e estão presentes na 

Política Nacional e no Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, embora, por vezes ainda caibam 

esforços no sentido de neutralizar a tendência 

centralizadora, historicamente reconhecida, nas 

instâncias superiores do Poder Público. 

Tais conceitos, que em outras plagas integram o chamado 

princípio da subsidiariedade, que não aparece 

explicitamente no ordenamento jurídico nacional, dão como 

resultado a noção de que tudo aquilo que pode ser 

resolvido pelos cidadãos na menor célula de 

convivência entre eles não deve ser levado à ou 

capturado pela instância decisória que lhe é superior, 

considerados os níveis de organização da administração 

                                                 

3 Fonte: Estudos sobre Elaboração de normativos legais, identificados como prioritários, visando à 

adequação, complementação e convergência do marco legal e institucional da Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos no Brasil – GIRH, Relatório Técnico Parcial 3 (dezembro de 2009). Autor: 

Gilberto Valente Canali, co-autor: Percy Baptista Soares Neto. 
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pública.  

(destaques negritados) 

Ademais, a Nota Técnica também destaca a possibilidade positiva da própria 

União delegar certos encargos aos estados federativos, a exemplo da emissão de 

outorgas para direitos de uso da água, sempre que esses entes federados 

demonstrarem ter capacidade técnica para o bom desempenho das funções 

delegadas, também contando com delegação a prefeituras municipais, vez que 

consideradas as competências constitucionais dos municípios, com forte 

incidência sobre vários aspectos da gestão do uso dos recursos hídricos, 

torna-se evidente a necessidade de cooperação entre os entes federados, em prol 

do interesse público relacionado com o uso racional dos recursos naturais 

de forma geral. 

Como justificativa a respeito, consta no documento que a gestão em bacias com 

menores dimensões tem se apresentado com maior consistência, no mais das 

vezes, devido à sua maior proximidade com os problemas relevantes a serem 

enfrentados, bem como, contando com a presença dos usuários interessados – 

que podem ser mencionados como atores estratégicos (segundo a Metodologia 

APEX) – e das comunidades afetadas, não obstante a elaboração de planos de 

recursos hídricos, em muitas delas, não terem sido suficientes para avanços 

significativos. 

Chegando a uma abordagem voltada a instrumentos de gestão (Eixo III), consta 

no tópico das Conclusões desta primeira Nota Técnica do Relatório Técnico 

Parcial 3 (Canali, G. V.) que, litteris: 

Em tese, a visão de que a gestão exige uniformidade de 

critérios na aplicação dos instrumentos na bacia como 

um todo talvez deva ser relativizada, em função de 

peculiaridades que possam eventualmente facilitar o 

avanço, e com maior eficiência, da gestão em sub-bacias. 

(destaques negritados) 

Percebe-se, portanto, uma elevada convergência com muitas das diretrizes gerais 

que constam no Relatório 01, no qual há afirmações no sentido de que modelos 

de gestão devem ser estabelecidos segundo a natureza dos problemas, fato que, 

em relação a instrumentos de gestão, já foi abordado pelo Plano Estadual de 
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Recursos Hídricos de Minas Gerais, em cujo contexto foram propostas unidades 

territoriais estratégicas de gestão (UTEGs), para as quais deveriam ser aplicados 

distintos critérios para a emissão de outorgas. 

Também no tópico das Conclusões, consta que o possível alcance de resultados 

concretos, quer seja em termos de modelos e dos instrumentos de gestão, assim 

como de melhoria dos indicadores característicos de UTEGs, poderá proporcionar 

ganhos de credibilidade ao Sistema. Ademais, consta que, in verbis:  

...a dinâmica de implementação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos requer 

flexibilidade para o enfrentamento das diversidades 

encontradas nas diversas regiões do país, tornando 

frágeis propostas de modelagem padrão para a composição 

de colegiados no âmbito das bacias hidrográficas. 

(destaques negritados e sublinhados) 

Enfim, contando com essas diretrizes mais gerais, além de elementos 

norteadores e das diretrizes regionais que foram dispostas pelo Relatório 01, 

começa a tornar-se possível propor uma estratégia para rearranjo do arcabouço 

legal e institucional vigente, para a qual também deve ser considerado o 

compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças do Clima e com o Protocolo de Quioto, para a 

redução de emissões de gases de efeito estufa, com metas que foram definidas, 

para 2020, segundo princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos estabelecidos. 
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2. Recomendações e Propostas para Novos Avanços na Governança e uma 

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Brasil, tendo em vista 

Adaptação a Mudanças Climáticas  

2.1. Propostas sobre a Dupla Dominialidade de Recursos Hídricos no Brasil 

Para iniciar este principal capítulo do presente trabalho, de pronto será abordada 

a questão sobre a dupla dominialidade dos recursos hídricos no Brasil, tema que 

teve leituras sobre alguns de seus principais problemas e desafios, no item 3.4 do 

Relatório 01. 

De um lado, há posicionamentos de que as águas no Brasil deveriam concentrar-

se sob o domínio da União, tal como entende o destacado profissional Dr. 

Benedito Braga, atual Presidente do Conselho Mundial da Água.  

Com efeito, em recente entrevista ao Jornal Valor Econômico (24 de abril de 

2014), dentre outras, entraram em pauta questões relacionadas: (a) de um lado, a 

definição de que o 8º Fórum Mundial da Água deverá ocorrer no Brasil, em 2018, 

tendo como tema principal o "Compartilhando as Águas", título que já explicita 

seu entendimento a respeito; e, (b) de outro, a crise do Sistema Cantareira e a 

proposta paulista de que sejam transpostos cerca de 5 m3/s a partir da represa 

Jaguarí, situada entre os ribeirões das Palmeiras e da Boa Vista, afluentes 

estaduais do Rio Paraíba do Sul. 

Assim, o Dr. Ben. Braga fez as seguintes afirmações: 

...se o domínio sobre os rios brasileiros fosse totalmente 

federal, como ocorre no México, seria mais fácil evitar 

conflitos como o que ameaça irromper entre São Paulo e o 

Rio de Janeiro sobre o aproveitamento da bacia do Rio 

Paraíba do Sul. 

(...) 

O modelo no qual os rios são todos nacionais seria o ideal 

para nós, porque aí você poderia usar a bacia hidrográfica 

como a sua unidade de planejamento, de gerenciamento 

dos recursos hídricos. No Brasil, nós também utilizamos a 

bacia hidrográfica, só que, constitucionalmente, temos essa 

limitação. 
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Mesmo sob tal abordagem, o Dr. Ben. Braga entende que atualmente São Paulo 

tem total soberania sobre a represa Jaguari, com parte de seu volume devendo 

ser transposto para o Sistema Cantareira, embora seja afluente do Rio Paraíba do 

Sul, principal provedor da capital fluminense e de seu entorno.  

Com isto posto, salvo engano, entende-se que, segundo o Dr. Benedito Braga, a 

concentração do domínio das águas na União forçaria um compartilhamento das 

águas, ou seja, acordos e compromissos mútuos entre os estados federados do 

Brasil. 

Porém, sem divergências extremas, mas com distintas estratégias de gestão, tal 

como já disposto no capítulo anterior (item 1.2), em sua primeira Nota Técnica do 

Relatório Técnico Parcial 3, Canali sublinha a necessidade de uma gestão 

descentralizada, portanto, com os chamados “comitês de integração”, devendo 

ser entendidos como “comitês de articulação”, para que haja um 

compartilhamento das águas em bacias que abranjam mais de um estado, no 

sentido de neutralizar a tendência centralizadora, historicamente reconhecida, nas 

instâncias superiores do Poder Público. 

Ademais, Canali também destaca o princípio da subsidiariedade, fato que explicita 

discordância quanto à proposição de que haja uma alteração constitucional, para 

que as águas sejam concentradas sob o domínio da União. Ao contrário, entende 

que seria preferível a ocorrência de entendimentos entre os próprios estados 

federativos, mesmo com a necessidade de contar com a União, a ser vista como 

mediadora para acordos e compromissos, via seu órgão gestor de recursos 

hídricos – a ANA. 

Mais do que isso, coloca em pauta a possibilidade da própria União delegar certos 

encargos aos estados federados, a exemplo da emissão de outorgas, além do 

entendimento de que a gestão em bacias com menores dimensões tem se 

apresentado com maior consistência, no mais das vezes, devido à sua maior 

proximidade com os problemas relevantes a serem enfrentados. 

Com efeito, no caso do Brasil, mesmo com a dupla dominialidade das águas, 

segundo conceitos já apresentados pelo Relatório 01, não obstante a dimensão 

de certas bacias, devem ocorrer abordagens diferenciadas, segundo cada 

natureza de problemas relacionados aos recursos hídricos, inclusive daqueles 

que poderão ser advindos de mudanças climáticas. 
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Como um primeiro exemplo, no caso do Alto Rio Iguaçu, até 20044 visto como 

trecho superior de rio federal, por certo que os problemas próprios à Região 

Metropolitana de Curitiba não poderiam ser equacionados somente via Brasília. 

Bem ao contrario, mesmo na época com o rio sob o domínio federal, somente 

com a presença dos municípios – e de suas legislações – é que problemas de 

uma aglomeração urbana poderiam ser solucionados, vez que o uso e ocupação 

do solo torna-se uma variável indispensável para soluções efetivas, bem como a 

prestação de serviços de saneamento básico. Sendo assim, na época de 

2001/2002, foi celebrado um Convênio do Governo do Estado do Paraná com a 

ANA, para delegação da emissão de outorgas, por conta do órgão estadual gestor 

de recursos hídricos. 

Como outro exemplo bem ao contrário, deve-se reconhecer que, mesmo em 

casos onde determinado rio afluente seja de domínio estadual, caso ocorram 

problemas mais a jusante, relacionados a outros estados e a problemas mais 

regionais, a presença da União passa a ser necessária, sem que apenas 

interesses pontuais a montante sejam considerados, como a indefinição de 

vazões mínimas a serem asseguradas entre as fronteiras dos estados em pauta. 

Mais do que isso, além do perfil dos problemas, também cabe considerar as 

capacidades institucionais presentes, frente à natureza dos desafios, portanto, 

tanto com apoios top-down quanto bottom-up, em casos distintos.  

Muito resumidamente: levando em consideração a necessária adaptação a 

mudanças climáticas, recomenda-se que sejam desenvolvidas estratégias 

próprias aos problemas que deverão ser equacionados, com uma presença 

democrática e efetiva da União e dos estados federados, segundo a natureza dos 

problemas e as capacidades institucionais presentes. 

Como outra referência importante sobre esta questão da dupla dominialidade dos 

recursos hídricos no Brasil, cabe registrar o artigo intitulado “Quem é 

responsável pela administração dos rios?”, escrito pelo Dr. Jerson Kelman, em 

                                                 
4 Neste ano, ocorreu a Resolução 399/2004 da ANA, quando foram revistos os domínios de rios, 

com ênfase nas distâncias a partir de nascentes, no caso do trecho do Alto Rio Iguaçu, com a 

identificação de um trecho menor do que o do Rio Negro, fato que o redeterminou como sendo 

trecho de rio afluente sob o domínio estadual. 
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conjunto com Bernardo Cabral5. Neste artigo, consta uma pergunta muito similar 

ao título, com as respostas reproduzidas a seguir, in verbis: 

Quais seriam então as responsabilidades de governos 

estaduais na administração dos rios? A primeira 

responsabilidade é óbvia: quando toda a bacia hidrográfica 

estiver contida em território de um único estado, é evidente 

que não existem externalidades para cidadãos de outros 

estados e a administração de todos os rios da bacia deve 

ficar sob a responsabilidade do correspondente governo do 

estado. A segunda responsabilidade é de interagir com a 

União no processo de descentralização das decisões. 

Sempre que possível, tudo o que puder ser resolvido 

pelo governo do estado, ou por consórcio de governos 

estaduais, não deve ser resolvido pela União. Por 

exemplo, seria desejável que a União delegasse a 

administração da bacia do rio Z a consórcio formado 

pelos estados A e B. A terceira responsabilidade é 

participar, juntamente com a União e com os municípios, 

nos comitês de bacia. 

Conclusão: Um eventual confronto jurídico em torno 

das alternativas aqui abordadas será de todo 

desnecessário se efetivamente ocorrer a articulação 

entre a União e os estados tendo em vista o 

gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 

comum (Art. 4º da Lei Nacional nº 9.433/1997). 

(destaques negritados e sublinhados) 

Agora sob um ponto de vista mais jurídico-legal e voltando às abordagens de 

Canali, ele entende que, por mais detalhista que tenha a presente Constituição 

Federal, há questões ditas como metajurídicas, as quais devem ser explicadas no 

âmbito da ciência própria, ou seja, não pertencem ao mundo das definições 

estritamente legais, para então serem aplicadas em casos concretos.  

No mesmo sentido, muito recentemente contanto com longos debates na Lista da 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) sobre a dominialidade das 

águas, o profissional da ANA, Luciano Meneses, afirmou que não precisamos 

                                                 
5 Revista Justiça e Cidadania, Rio de Janeiro, n. 36, jul. 2003. 
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levar esta questão ao STF, pois a ANA está tratando deste tema de forma 

adequada e com competência legal há 10 anos. 

A propósito de um tema bem próximo e similar, em mensagem à Lista da ABRH, 

Canali informou que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

manifestou-se sobre uma ação que já se desenvolvia há quase duas décadas, 

tendo concluído que responsabilidade (competência) pela gestão dos assuntos de 

interesse comum em áreas metropolitanas, inclusive o saneamento, deve ser 

compartilhada paritária e compulsoriamente pelos estados e os municípios que as 

compõem. O relator Ministro Gilmar Mendes se refere ao federalismo de 

cooperação, como saída para querelas de competências.  

Enfim, o saneamento sempre foi considerado sob a titularidade e como 

competência municipal, entretanto, agora, nas regiões metropolitanas passa a ser 

também dos estados. 

Assim, contando com todos esses insumos e abordagens de profissionais, como 

uma proposta para avanços na Governança da gestão dos recursos hídricos, 

voltada ao Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas, cumpre 

registrar que não deve ser alterada a dupla dominialidade das águas, como 

forma fundamental para que ocorram tais avanços na gestão. Ao contrário, os 

acordos entre os estados federados e a União, além dos municípios, é o que deve 

ser mais empreendido, tal como consta na presente pauta de trabalho da ANA, via 

o Pacto das Águas, a ser abordado mais a frente. 

 

2.2. Propostas Gerais relacionadas ao SINGREH 

Sob o entendimento de que não devem ocorrer alterações a respeito da dupla 

dominialidade das águas no Brasil, agora será possível registrar propostas 

gerais relacionadas ao SINGREH, tendo em vista avanços na Governança e 

possíveis adaptações a mudanças climáticas.  

As propostas gerais são as seguintes, algumas a serem abordadas com maiores 

detalhes em capítulos mais à frente: 

 redefinir uma estratégia institucional, com maior ênfase em 

abordagens locais de problem-sheds, tanto face a adaptação a 
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mudanças climáticas, quanto para equacionamento dos principais 

problemas interrelacionados aos recursos hídricos, que sejam identificados 

em cada região;  

 esta nova estratégia institucional deve ser baseada numa efetiva gestão 

descentralizada, com aplicação do princípio da subsidiariedade, além 

de leituras territoriais estratégicas; 

 no que tange às regiões, tal como consta no Relatório 01, devem ser 

considerados modelos com perfis mais próprios de gestão para a 

Amazônia, o Semiárido brasileiro e o conjunto do Sul, Sudeste e do Centro-

Oeste; 

 para todas essas regiões, recomenda-se que seja atualizado o Mapa de 

Gestão da ANA, sob o conceito e a metodologia de “geometria 

variável”; 

 no caso da região Amazônica, recomenda-se verificar a possibilidade de 

um Sistema Regional de Gestão, pautado por um órgão regulador 

conjunto, com ênfase na sua atuação sobre áreas de proteção e 

conservação ambiental, com vistas a um efetivo controle sobre a retirada 

de matas e florestas; 

 neste sentido, deve-se atuar em favor de convênios e/ou consórcios 

coletivos entre os estados da região Amazônica, além de reler e aplicar as 

diretrizes gerais que consta no item 2.4.1 do Relatório 01; 

 para o Semiárido brasileiro, empreender estudos e planejamentos 

estaduais voltados ao ordenamento da ocupação do território e ao 

desenvolvimento da rede de cidades, face ao inexorável processo de 

urbanização e núcleos de Arranjos Produtivos Locais (APLs), com 

comunidades rurais menos dispersas, eventualmente reassentadas das 

áreas de riscos mais críticos e inseguros; 

 também devem ser relidas e aplicadas as diretrizes gerais que constam no 

item 2.4.2 do Relatório 01, com maior destaque para:  

(a) o gerenciamento das disponibilidades, incluindo: (i) a infraestrutura de 

armazenamento corretamente construída (mitigar efeitos da 

evapotranspiração e otimizar regularização); (ii) a infraestrutura de 
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transporte de água (canais e adutoras), definida segundo eixos com 

localização compatível com o desenvolvimento de atividades econômicas e 

estratégias de consolidação e adensamento da rede urbana; (iii) além de 

mais consistência em sistemas localizados para suprimento de águas 

voltadas a comunidades rurais; e, 

(b) o gerenciamento da demanda, incluindo: (i) a redução de perdas e 

desperdícios e a operação e manutenção de sistemas; e, (ii) o 

ordenamento espacial da demanda (indução positiva à migração 

intrarregional e consolidação de redes urbanas); 

 para as regiões do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste, no que tange a zona 

produtiva rural, cabe incentivar tecnologias mais sustentáveis em termos 

ambientais, com as políticas e programas do País voltando a conferir 

prioridade para a difusão de práticas de manejo e conservação de solos 

e da água, tendo como principal referência o Programa Produtor de 

Águas, a ser bem mais expandido; 

 além disso, muitas das intervenções regionais sempre deverão ter como 

um de seus objetivos a consolidação de corredores da biodiversidade, 

mediante a união, pela via de matas ciliares, de áreas de conservação e de 

florestas nativas; 

 mais especificamente quanto as atuais fronteiras de expansão do 

agronegócio brasileiro, cabe enfatizar um planejamento antecipado para 

ordenamento consistente da ocupação do território, além de formas 

mais rigorosas para fiscalização hídrica e ambiental, de forma a prevenir e 

evitar potenciais impactos inadequáveis; 

 também entra em pauta a relevante proteção e conservação do Bioma do 

Pantanal, tal como consta nas diretrizes gerais dispostas pelos itens 2.4.3. 

(i) e 2.4.3. (ii) do Relatório 01, a serem relidas e consideradas;  

 quanto às redes de cidades dessas regiões, com ênfase para suas maiores 

aglomerações urbanas, recomenda-se que voltem a ser empreendidos 

programas de saneamento ambiental urbano (PROSAMs), os quais 

devem chegar a modelos de gestão próprios a áreas-problema (problem-
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sheds) – neste caso, também incluindo as regiões metropolitanas do 

Nordeste brasileiro; 

 no contexto desses programas, merecem destaques eventuais 

reassentamentos de moradores localizados em áreas de risco – no 

mais das vezes, em favelas, cortiços e ocupações desconformes –, assim 

como uma indispensável proteção de certas áreas ambientais, 

notadamente no caso de mananciais identificados como relevantes, 

tendo em vista possíveis mudanças climáticas, que podem afetá-los; 

 além disso, os PROSAMs devem contemplar sistemas de saneamento 

básico, incluindo: a redução de perdas e desperdícios, chegando a uma 

operação e manutenção mais consistente dos sistemas de reservação e 

de distribuição de água; avanços nos atuais níveis de coleta e tratamento 

de esgotos; e, possível reuso das águas, além de outras indicações 

dispostas pelas diretrizes gerais, a serem relidas e consideradas, tal como 

constam no item 2.4.3. (iii) do Relatório 01; 

 voltando agora a recomendações mais gerais em favor do SINGREH, é 

muito importante sublinhar a notável frente de atuação disposta pelo Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas, no presente, em plena iniciativa da 

ANA, o qual deve ser empreendido sob a ótica de um Pacto Federativo 

(ver próximo Capítulo 3), portanto, sob uma perspectiva de maior 

descentralização da gestão e mais proximidade junto às áreas-problema; 

 mesmo lembrando das especificidades que tendem a ocorrer nos 

convênios celebrados entre a ANA e os governos estaduais, como frente 

inicial de trabalho do Pacto das Águas, pretende-se um fortalecimento dos 

órgãos estaduais gestores de recursos hídricos, sendo que, para tanto, 

recomenda-se a realização de estudos para um planejamento 

institucional estratégico dessas entidades, tendo como referências 

metodológicas as que já foram apresentadas no primeiro capítulo do 

Relatório 01; 

 neste sentido, cabe lembrar que será necessário um cruzamento entre as 

estruturas institucionais dos órgãos gestores e os perfis dos 

principais problemas de recursos hídricos a serem enfrentados – 
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inclusive para adaptação a mudanças climáticas –, vez que, tal como já 

mencionado, arranjos institucionais não devem constituir um fim em si 

mesmo, ao contrário, devem apresentar-se como respostas concretas e 

objetivas às demandas para uma gestão consistente frente à natureza dos 

problemas presentes e/ou previstos; 

 contudo, sem restrições a essa recomendação, cabe lembrar que, segundo 

documentos da ANA sobre o Pacto das Águas, no que concerne às metas 

de desenvolvimento institucional, acredita-se que devem ser estabelecidas 

a partir das aspirações e preocupações dos próprios estados, 

cabendo à União, neste caso, oferecer, quando solicitados, elementos de 

subsídio à tomada de decisão no nível estadual; 

 mesmo assim, segue em pauta uma recomendação para que haja incentivo 

aos estados federados, sobre a avaliação de metas indispensáveis ao 

fortalecimento dos seus órgãos gestores de recursos hídricos, 

incluindo: (a) a dimensão do quadro de pessoal, com sua qualificação, 

capacitação e renovação periódica; (b) a indispensável operação das 

redes hidrometeorológicas e hidrogeológicas, com dados 

pluviométricos, fluviométricos e de qualidade da água; e, (c) a superação 

de deficiências de bases técnicas requeridas para uma Governabilidade 

(identificação das relações entre causas e efeitos) consistente para a 

gestão das águas, a exemplo de cartografia básica, cadastros de usuários 

e sistemas de apoio à decisão, dentre outros; 

 uma vez contemplada esta frente inicial de trabalho prevista pelo Pacto 

das Águas, para que, de fato, ocorra uma GIRH, caberá promover maior 

integração com outras áreas, em particular, com a gestão do meio 

ambiente, incluindo esforços para a valoração dos serviços ambientais, 

em ecossistemas e também no meio urbano, integração esta que deve ser 

empreendida mediante sistemáticas que articulem instrumentos, como 

sistemas de informação, enquadramento, licenciamento ambiental e 

emissão de outorgas, sendo interessante empreender estudos sobre o 

licenciamento de atividades com base na capacidade de suporte de 
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certas unidades territoriais, avançando em relação ao mero controle 

tradicional, no mais das vezes, limitado somente a padrões de emissão6; 

 ademais, já contando com fortalecimentos institucionais e com 

reconhecidas competências de órgãos estaduais gestores de recursos 

hídricos, para que haja uma efetiva gestão descentralizada e participativa, 

com maior pragmatismo e aproximação junto às áreas-problema, muitas 

delas a serem destacadas pelo perfil de mudanças climáticas, deve-se 

pensar em possíveis delegações de encargos e responsabilidades, 

inclusive no que tange a emissão de outorgas, caso possíveis problemas 

relacionados a este instrumento de gestão sejam bem mais locais do que 

compartilhados com outros estados ou países vizinhos; 

 ainda a respeito desta proposta de delegação, para que haja uma 

estratégia institucional consistente em favor dos estados federados, 

deve-se considerar, de um lado, as capacidades institucionais instaladas 

em cada unidade federada e, de outro, a própria condição dos órgãos da 

União, com ênfase para a ANA, de conferirem respostas às demandas 

advindas das diversas bacias e regiões hidrográficas, ou seja, deve-se 

empreender uma descentralização calibrada em função das mútuas 

capacidades técnicas e institucionais, tanto top-down quanto bottom-up; 

 enfim, novamente recomenda-se aplicar o princípio da subsidiariedade 

no trato dessas divisões de encargos, zelando para que, sempre que 

possível, os problemas sejam resolvidos no âmbito mais próximo à 

sua gênese, com demandas alçadas a instâncias mais superiores e 

afastadas somente frente à incapacidade de um adequado 

equacionamento local, por vezes, em razão de insuficiências 

institucionais e/ou técnico-científicas locais, além da persistência de 

impasses decisórios, da falta de recursos ou, ainda, nos casos em que as 

instâncias locais não abrigam todos os interessados das questões sob 

análise; 

                                                 

6 A integração entre meio ambiente e recursos hídricos não implica, necessariamente, na fusão de 

instituições, uma vez que é importante preservar as ênfases diferenciadas entre a gestão das 

águas (modelo de negociação social e capacidade de suporte de bacias) e a do meio ambiente 

(prevalência do C&C, via licenciamento). 
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 sendo assim, no caso de bacias compartilhadas com certos países 

vizinhos, a exemplo da própria bacia do Rio Amazonas e do seu 

importante afluente Rio Madeira, torna-se indispensável ter acesso a 

dados e informações hidrometeorológicas sobre suas nascentes e 

perfis mais a montante, para que projeções e diagnósticos relacionados a 

efeitos advindos de mudanças climáticas possam ser abordados sob uma 

base técnica e com dados consistentes; 

 seguindo a frente com as propostas em pauta, face a problemas mais 

graves advindos de possíveis mudanças climáticas, recomenda-se 

articular a gestão de recursos hídricos com a Defesa Civil (ver mais 

detalhes no Capítulo 4), a qual encontra-se identificando e mapeando 

áreas de risco, nas quais intervenções poderão ser necessárias e 

indispensáveis, sobretudo para reassentamento de populações 

inadequadamente residentes;  

 ademais, também deve-se contemplar formas para uma inserção bem 

mais substantiva dos municípios nas estratégias de gestão dos 

recursos hídricos, uma vez que muitas das variáveis decisivas 

encontram-se sob a sua competência (legislação de uso e ocupação do 

solo, código de posturas urbanas, de obras e de edificações, titularidade de 

serviços de saneamento, intervenções em drenagem e disposição final de 

resíduos sólidos, dentre outras)7; 

 contudo, tendo em vista suas contínuas e inexoráveis intervenções 

territoriais em bacias hidrográficas, as prefeituras municipais devem ser 

consideradas: (a) de um lado e por vezes, como usuárias de recursos 

hídricos, especialmente mediante a atuação de certas secretarias 

municipais executivas, a exemplo das que empreendem obras para 

microdrenagem, as quais interferem nas dinâmicas de vazões hídricas, 

assim exigindo as devidas obtenções de outorgas; e, (b) de outro, como 

entidades com certas funções regulatórias, na medida em que 

constituem secretarias do meio ambiente, para fiscalizações e, com 

                                                 
7 Mediante os instrumentos legais mencionados, pode-se promover maiores sintonia e sinergia 

entre a legislação municipal e a de recursos hídricos. 
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relevância, para emitir muitos dos licenciamentos ambientais, na maioria, 

mais locais; 

 chegando, agora, a recomendações mais próprias às instâncias 

componentes do SINGREH, além de possíveis revisões sobre a 

composição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e da 

necessária identificação de atores estratégicos que devem ser 

representantes junto a inúmeros dos comitês de bacias, já instalados 

no Brasil, cabe um elevado destaque para o perfil institucional de 

agências de bacias hidrográficas, no presente, sob a ótica estabelecida 

pela Lei Federal nº 10.881/2004, a qual estabeleceu a possibilidade de 

celebração de Contratos de Gestão junto às chamadas “entidades 

delegatárias”, definidas como associações civis de direito privado, sem fins 

lucrativos; 

 não obstante esta importante possibilidade, que propiciou a criação de 

entidades como a AGEVAP (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), a qual celebrou o primeiro Contrato de 

Gestão com a ANA, já em setembro de 2004, bem como a Associação 

Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas (AGB – Peixe Vivo), 

em muitos casos, seguem em pauta problemas e restrições advindas de 

limites para autossustentação financeira, vez que as “entidades 

delegatárias” estão sujeitas ao limite de 7,5% das arrecadações via 

Cobrança pelo Uso da Água; 

 assim, salvo melhor juízo, recomenda-se que sejam ainda mais 

flexibilizadas as alternativas para que outras instituições possam 

atuar executivamente na gestão de recursos hídricos, tanto para certas 

funções e encargos de agências de bacias, quanto para empreendimentos 

previstos pelos planos de bacias, ou seja, entende-se que não se deve 

limitar atuações somente a “entidades delegatárias”, mas também 

considerando órgãos estatais – ou até mesmo privados ou de 

economia mista –, com os quais podem ser celebrados convênios ou 

contratos de gestão; 

 mais detalhes a respeito constam no Capítulo 5, além de uma referência a 

respeito apresentada no Anexo I, na qual são dispostas as respectivas 
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vantagens e desvantagens de alternativas para que entidades possam 

exercer o papel de agência da bacia do Rio Corrente, localizado no oeste 

da Bahia e afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, onde 

estimativas de arrecadação via Cobrança tornam evidente e inquestionável 

a impossibilidade de constituir-se uma mera “entidades delegatária”, para o 

exercícios das funções como agência dessa bacia; 

 para tanto, serão necessárias algumas alterações, ajustes e/ou 

complementações dos dispositivos legais vigentes, que se mostrem 

indispensáveis, seja em busca de maior eficiência no processo de 

articulação dos entes envolvidos na gestão dos recursos hídricos, ou para 

fins de adaptação a mudanças climáticas – algumas delas serão 

mencionadas no Capítulo 5 do presente Relatório 02; 

 quanto a recomendações relacionadas a Instrumentos de Gestão (Eixo III), 

cabe aprofundar conceitos e princípios legais sobre o Direito das 

Águas, notadamente para o trato de eventos críticos que poderão 

exigir, de forma antecipada e preventiva, racionamento, suspensão de 

direitos de outorgas concedidas, realocação de disponibilidades e outras 

eventuais disputas em quadros críticos que afetem os recursos hídricos8; 

 por fim, como última recomendação voltada para avanços na Governança 

da gestão de recursos hídricos e adaptação a mudanças climáticas, sob 

uma ótica de planejamento institucional estratégico, interno à 

estrutura organizacional da ANA, recomenda-se que suas diretorias 

sejam definidas com base em abordagens regionais do Brasil, e não 

como no presente, quando são definidas com responsabilidades temáticas, 

fato que, s.m.j., tem incentivado atuações isoladas de muitas de suas 

superintendências, portanto, sem a devida integração temática e setorial 

para a gestão de recursos hídricos; 

 ou seja, dizendo de outra forma, entende-se que tendo suas diretorias 

definidas como responsáveis por certas regiões do Brasil, haverá um 

                                                 
8 Recomendação do Prof. Rubem La Laina Porto, o qual, em adição, apresentou o caso dos EUA 

como uma das possíveis referências, fazendo a seguinte pergunta: Há nos EUA um modelo 

nacional de gestão de recursos hídricos? A resposta é não. Ao contrário, sob uma ótica 

pragmática, os americanos definem soluções próprias, segundo a natureza de cada problema. 
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indispensável cruzamento continuado entre diversas de suas 

superintendências, sem restrições para que seus Diretores troquem, 

periodicamente, responsabilidades sobre as diferentes regiões do Brasil.  
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3. O Pacto das Águas a ser empreendido como um Pacto Federativo9 

Mesmo com as proposta gerais que já foram apresentadas e tendo em vista a 

importante iniciativa do Pacto das Águas, torna-se inegável o reconhecimento de 

que a gestão de recursos hídricos no Brasil contou com avanços significativos a 

partir da promulgação da Lei Nacional nº 9.433, que instituiu a Política e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em 08 de janeiro de 

1997.  

Entretanto, decorridos 17 anos, hoje há um elevado consenso de que os 

resultados efetivos são modestos e de que há necessidade de promover ajustes 

que conduzam a um maior dinamismo para o Sistema e aos objetivos colimados 

pela Política das águas, que apresenta um relevante interesse social. Assim, os 

ajustes, sejam eles de natureza legal e/ou institucional, requerem iniciativas do 

Poder Público, sempre com o envolvimento e compromissos conjuntos da União e 

dos estados federados, ambos titulares do domínio das águas conforme 

estabelecido na Constituição Federal, portanto, com um desafio que deve ser 

vencido em ambas as esferas. 

Com efeito, em termos realistas e pragmáticos a Política e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos demandam articulações indispensáveis, 

ainda que o mandamento constitucional tenha incumbido à União a competência 

privativa de legislar sobre as águas, vez que a Constituição também estabeleceu, 

segundo definição já expressa, um duplo domínio das águas, tanto para a União 

quanto para os estados federados, os quais dominam as águas subterrâneas. 

Assim, entende-se que esta dicotomia entre o duplo domínio das águas e a 

competência legal privativa da União impõe dificuldades para uma atuação 

conjunta com os estados, fato que não é observado exclusivamente na gestão 

das águas, vez que o modelo federalista trazido pelo Constituição de 1988 ainda 

se apresenta como fator de certa tensão permanente entre a União e as unidades 

federadas, portanto, exigindo continuados aperfeiçoamentos. 

De fato, no âmbito da União, a gestão das águas vem sendo implementada sob 

os ditames da referida Lei da Política Nacional e de seus regulamentos, em 

                                                 
9 Abordagem elaborada por Gilberto Valente Canali, como consultor subcontratado. 
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especial, após o ano 2000, quando ocorreu a criação da Agência Nacional de 

Águas, através da Lei Federal nº 9.984, do mesmo ano. 

Já no âmbito dos estados e do Distrito Federal, verifica-se que todos 

providenciaram suas respectivas leis, expressando suas políticas e seus sistemas 

de gerenciamento das águas, fato que tem suscitado relativa perplexidade sob o 

ponto de vista do ordenamento jurídico-constitucional, vis-à-vis à competência 

privativa da União, sendo que, por ora, o entendimento pacificador da questão é 

no sentido de que as leis estaduais e distritais não estabelecem direitos sobre o 

uso das águas, pois estes estão sob a competência privativa da União, portanto, 

com os estados federados sublinhando organizações administrativas em seus 

âmbitos respectivos, as quais habilitam cada estado a exercer a gestão das águas 

sob seu domínio. 

Contudo, na maioria dos estados federados verifica-se uma inadequada lentidão 

quanto a seguidos avanços institucionais de seus respectivos órgãos gestores de 

recursos hídricos e, também, na aplicação mais consistente dos instrumentos de 

gestão, por diversas razões, entre as quais se percebe uma relativa 

desconsideração quanto à importância do gerenciamento das águas, para 

assegurar sua quantidade e qualidade suficiente para os diferentes usos, da atual 

e das futuras gerações.  

Além dessa razão, observa-se que recursos financeiros insuficientes – por vezes 

em decorrência dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual 

todos estão sujeitos – os impedem de constituir equipes permanentes e mais 

capacitadas para o exercício das suas competências legais na matéria. 

Como resultado, constata-se uma enorme disparidade entre situações que se 

caracterizam por maior ou menor capacidade para a gestão dos recursos hídricos 

sob o domínio dos estados, bem como para articulação com a União, ou seja, 

para a atuação conjunta no gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 

comum, conforme determina a Lei Nacional nº 9.433/1997. Também cabe ser dito 

que o interesse comum se estabelece na maioria das bacias hidrográficas 

brasileiras, dado que seus sistemas hídricos componentes, em geral, se 

apresentam sob um duplo domínio, pressupondo-se, pois, que a gestão seja feita 

conjuntamente, respeitadas as respectivas competências, porém, sempre com 
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objetivos comuns pactuados e compartilhados, segundo compromissos formais a 

serem celebrados. 

Todavia, esta questão não tem sido simples, uma vez que, tendo a União bem 

melhor equipada do que na maioria dos estados, tende a ser estabelecida uma 

evidente hegemonia na definição de prioridades, não obstante já terem sido 

constituídos mais de duas centenas de comitês de bacia, sempre para integrar 

sistemas de gerenciamento – federal ou dos estados –, aos quais compete 

promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades lá intervenientes, sempre sob uma forma descentralizada, 

contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Seguindo a respeito, cabe ainda reconhecer que a abordagem determinada pela 

legislação para a gestão dos recursos hídricos – isto é, a definição de que a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional e 

atuação do SINGREH – constituiu uma significativa inovação na administração 

pública brasileira, vez que esta definição impõe, necessariamente, considerações 

que ultrapassam os tradicionais espaços próprios de atuação, definidos pelos 

territórios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  

Para enfatizar este aspecto, cumpre lembrar que a Lei Nacional nº 9.433 dispõe, 

entre suas diretrizes gerais, a integração da gestão das bacias hidrográficas com 

a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, os quais se observa que chegam a 

extrapolar os espaços mencionados e, até mesmo, os limites próprios de bacias 

hidrográficas.  

A respeito do tópico em pauta, também torna-se importante reapresentar as 

seguintes diretrizes gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos, já 

abordadas pelo Relatório 01, anterior, a saber: 

 a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação de aspectos 

de quantidade e de qualidade das águas; 

 a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, tema 

que, segundo a Constituição, é de competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios, cujas normas de 

cooperação são fixadas por leis complementares;  



 

_________________________________________________________________________ 

33 
 

 a articulação da gestão dos recursos hídricos com o ordenamento do 

uso, da ocupação e da conservação do solo, tema este inserido na 

competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito 

Federal, bem como e principalmente, conforme expresso pela Lei Nacional 

nº 9.433, com este tema a ser notadamente promovido pelos 

municípios, juntamente com a integração das políticas locais de 

saneamento básico, que inclui abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgotos sanitários, coleta e disposição final adequada de 

resíduos sólidos e sistemas de drenagem, além de outras varáveis 

relacionadas à sustentabilidade socioambiental; 

 a indispensável articulação do planejamento de recursos hídricos 

com planos de todos os setores usuários das águas (variáveis 

intervenientes), além dos planejamentos regional, estadual e nacional 

(variáveis supervenientes), para uma efetiva gestão integrada; e, 

 com grande ênfase, a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais 

das diferentes regiões do País.  

Por fim e adicionalmente, cabe lembrar que é competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais 

em seus respectivos territórios. 

Torna-se claro e inquestionável, portanto, que a gestão dos recursos hídricos no 

âmbito de bacias hidrográficas é tarefa que exige uma indispensável atuação 

conjunta da União, dos estados e do DF, além dos próprios municípios, para que 

ocorra uma articulação integrada de determinadas matérias, notadamente nos 

casos mais complexos, com a presença de diferentes variáveis. 

De fato, novamente volta-se a repetir que a Lei Nacional nº 9.433 determina que a 

União se articule com os estados e com o DF, tendo em vista o gerenciamento de 

recursos hídricos de interesse comum. Porém, sabe-se que esta Lei não é 

especifica em relação à articulação com os municípios, fato que pode ser 

superado ao se recorrer a uma interpretação estendida da noção expressa, para 

que também se contemple tais unidades federativas.  
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Com esta visão, a questão da dicotomia do domínio das águas entre a União, os 

Estados e o DF pode ser relativizada, restringindo sua importância a 

determinadas competências – sobretudo, para a emissão de outorgas para direito 

de uso das águas –, para que sejam postas em maior evidência e melhor 

compreendidas as obrigações comuns de todos os entes federados, 

especialmente na formulação de soluções para problemas de interesse das 

comunidades de bacias hidrográficas, sempre contando com suas devidas 

participações junto a um Sistema de Gestão descentralizado.  

Em outros termos, tal como já registrado no item 2.1, entende-se que não será 

necessário emendar a Constituição para alterar o domínio das águas, seja 

concentrando todos os domínios no âmbito da União, tal como defendem alguns, 

ou descentralizando o domínio das águas nacionais interiores para o âmbito dos 

estados e do Distrito Federal, ressalvados apenas os rios fronteiriços ou 

transfronteiriços, como defendem outros. A propósito, além da dificuldade própria 

da promoção de uma emenda constitucional, a matéria não se apresenta urgente 

ou prioritária perante outras questões mais cruciais, com as quais, no presente, já 

se debate a sociedade brasileira. 

Enfim, é muito mais importante buscar mecanismos de integração e articulação 

de políticas públicas afins e de atuação da administração pública nos três níveis 

federativos, com maior eficiência e efetividade. Neste sentido, torna-se necessário 

entender o sentido da integração e da articulação, vez que no sentido comum tais 

termos são usados como se sinônimos fossem, sem maior preocupação com o 

sentido pretendido pelo legislador, quando ora determina a integração, ora a 

articulação.  

A propósito, entende-se que a distinção está no comando à articulação, cujo 

significado seria a atuação conjunta mediante a contratualização de objetivos e 

metas, com a definição das responsabilidades de cada parte e alocação 

correspondente de recursos. Embora a prática corrente nas relações federativas 

indique alguns poucos exemplos e instâncias bem sucedidas na administração de 

interesse comum, o fato é que no âmbito da gestão dos recursos hídricos ainda 

não se pode generalizar essa impressão, havendo várias razões para explicá-lo.  

Com efeito, a demora na edição de leis complementares, que ordenem a forma de 

cooperação para a realização das competências comuns aos entes federados e, 
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até mesmo, para eventualmente autorizar os estados a legislarem em matérias 

sob competências privativas da União, deve ser considerada, como fator a 

explicar, a baixa performance da administração nas matérias aqui abordadas. 

Neste contexto, em paralelo, um grande passo foi dado em 2011, com a edição da 

Lei Complementar nº 140, que define as formas de atuação de cooperação 

federativa, portanto, descentralizada, com vistas à gestão ambiental, mostrando 

um bom caminho para a abordagem de outras matérias que ainda buscam saídas 

para alcançar resultados efetivos na implementação das respectivas políticas 

públicas. 

Por outro lado, além das dificuldades impostas pela dupla dominialidade e pelo 

dever de descentralizar a gestão, com participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades, a informação disponível na maioria das bacias 

hidrográficas brasileiras ainda não permite realizar com segurança a identificação 

precisa das relações entre causas e efeitos, associadas aos principais problemas 

identificados, inclusive pelas próprias comunidades, portanto, sendo praticamente 

inviável definir efetivos cursos de ação, prioridades e alocação de recursos para 

as devidas abordagens e soluções, pelo menos enquanto não se tornarem 

evidentes as capacidades para realizar a integração, a articulação e a 

contratualização de responsabilidades que levem os entes federados a resolver 

conjuntamente problemas de interesse comum. 

Enfim, o quadro atual revela que se torna fundamental e premente resolver a 

enorme disparidade constatada na capacidade institucional e administrativa, entre 

a maioria dos estados, visando a capacitar seus órgãos gestores de recursos 

hídricos e afins, para o exercício de suas funções e para a articulação 

interinstitucional, seja no âmbito próprio da administração estadual, seja, 

principalmente, nas relações entre a União e os municípios, com foco na gestão 

por bacia hidrográfica (water-shed management) e na solução dos problemas de 

interesse comum às comunidades (problem-shed management).  

Igualmente, cabe reconhecer a importância de oferecer dados, informações e a 

capacitação das próprias comunidades, tendo em vista uma participação 

indispensável nos debates sobre as soluções, ou seja, com um acompanhar pari 

passu à capacitação institucional e administrativa. 
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A este respeito, para os fins do presente trabalho é preciso considerar que os 

problemas e objetivos contemplados pela Política Nacional de Recursos Hídricos 

passarão a ter maior complexidade em decorrência das mudanças climáticas que 

venham a afetar todas as regiões do País, seja em maior ou menor grau, 

emergindo daí a necessidade de capacitação das entidades e das comunidades 

para a gestão e adaptação a novas realidades. 

Portanto, são alvissareiras as iniciativas da Agência Nacional de Águas, já em 

pleno curso, tanto ao promover a capacitação massiva de muitos agentes e 

indivíduos interessados, potencialmente participantes de fóruns coletivos para 

debates e tomadas de decisões, tal como previstos como componentes do 

SINGREH, quanto ao propor aos estados um Pacto Nacional pela Gestão das 

Águas, cujo objetivo maior é a construção de compromissos entre os entes 

federados – União, estados e DF –, visando à superação de desafios comuns e à 

promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos, sobretudo em 

bacias compartilhadas. 

Esse objetivo maior desdobra-se em outros dois mais específicos, quais sejam: 

(i) promoção da efetiva articulação entre os processos de gestão das águas 

e de regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e 

estadual; e, 

(ii) fortalecimento do modelo brasileiro de Governança das águas, integrado, 

descentralizado e participativo. 

As premissas do Pacto das Águas incluem: 

-  o fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Gestão de Recursos 

Hídricos, tema a ser tratado prioritariamente; 

-  compromissos em torno de metas, intermediárias e finais, com clara 

definição dos objetivos a serem atingidos e de parâmetros para sua 

averiguação ao longo do tempo, definindo-se os respectivos responsáveis, 

escopo, e prazos; e, 

-  metas associadas à visão de futuro, que envolvem metas de 

desenvolvimento institucional e de controle de aspectos de qualidade e 

quantidade de água, subentendidas aqui ações relativas ao enquadramento 
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dos corpos d’água, que exigirão negociações e construção de consensos 

entre os entes federados, usuários e comunidades. 

Seguindo a respeito, entre os elementos para a implementação do Pacto das 

Águas encontram-se: (a) uma devida harmonização entre as políticas e ações 

administrativas da União, dos estados e do DF; (b) a indispensável articulação 

com os diferentes setores usuários de recursos hídricos; e, (c), com grande 

destaque, o Mapa de Gestão, que busca traduzir o perfil necessário e a situação 

atual da gestão nos estados, portanto, propiciando uma visão de futuro, inclusive 

em termos de metas de desenvolvimento institucional, a serem estabelecidas com 

todos os estados federados, em acordos comuns. 

Tal como já recomendado, cabe lembrar que este Mapa de Gestão deve ser 

atualizado, segundo procedimentos metodológicos mais avançados, de acordo 

com o conceito da sobreposição de diferentes leituras territoriais, ou seja, com a 

aplicação do conceito da “geometria variável”. 

Ademais, para a implementação do Pacto, segundo o documento propositivo 10, 

os esforços exigirão, entre outros, revisões no planejamento orçamentário anual e 

plurianual, da União e dos estados federados, além da identificação de 

mecanismos para dar efetividade aos planos de recursos hídricos. 

Com a devida vênia para a implementação do Pacto das Águas, no que diz 

respeito à identificação de mecanismos para dar efetividade aos planos de 

recursos hídricos, vislumbra-se a necessidade inexorável do envolvimento dos 

municípios, tanto na concepção quanto na execução de plano de bacias 

hidrográficas que abranjam seus respectivos territórios, em todo ou em parte. Isto 

porque, tal como já mencionado, a gestão dos recursos hídricos deve considerar 

todas as questões que dizem respeito à gestão ambiental, do uso e da ocupação 

do solo, além do saneamento básico, elementos dentre os quais, em grande 

medida, são de competência municipal.  

Além disso, a visão da adaptação às mudanças climáticas não poderá deixar de 

considerar essa esfera federativa, vez que todas as ações de proteção e defesa 

civil a envolvem, na base do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

                                                 
10 Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Construindo uma Visão Nacional: Volume 1 - Aspectos 

Conceituais. Documento Base (Agência Nacional das Águas, Brasília, Março/2013). 
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Por este viés, a integração de políticas de recursos hídricos e correlatas deve 

também levar em conta a prevenção, atenuação e convivência com efeitos 

adversos da mudança do clima, os quais são objeto da Política Nacional de 

Mudança do Clima, assim como da Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Portanto, a par do desenvolvimento institucional, que agora deve envolver 

também a esfera municipal, os planos de recursos hídricos se afiguram como 

verdadeiros instrumentos de integração e articulação de ações, merecendo a 

formalização dos compromissos para a sua implementação em todos os níveis. 

Em conclusão, sob uma perspectiva favorável ao desenvolvimento institucional 

dos estados, caberá ainda um esforço adicional para definir mecanismos voltados 

a maior envolvimento e participação do Poder Público Municipal na gestão dos 

recursos hídricos, incluindo todas as interfaces com os demais entes federativos, 

no âmbito de bacias hidrográficas.  

Neste sentido, entende-se que não é demasiado enfatizar a opinião de que só 

assim a Governança dos recursos hídricos terá uma efetiva chance de êxito, nos 

termos previsto pela Política Nacional de Recursos Hídricos. 

4. Articulações com a Defesa Civil, face a Problemas Críticos advindos de 

Mudanças Climáticas11 

O Brasil, bem como todos os demais países, deve ser pródigo na formulação de 

políticas públicas indiscutivelmente necessárias para ordenar a atuação da 

administração pública, em todos os níveis federativos. 

Assim, no quadro da elaboração de um Plano Nacional de Adaptação às 

Mudanças Climáticas, com ênfase para os estudos do Eixo IV - Governança dos 

Recursos Hídricos, convêm examinar as interfaces abertas entre as Políticas 

Nacionais de Recursos Hídricos, de 1997, de Mudança do Clima, de 2009, e de 

Proteção e Defesa Civil, de 2012, levando em conta que os efeitos das mudanças 

climáticas, sobre o regime hidrológico das bacias brasileiras, estará sendo 

abordado em paralelo, com o presente Relatório 02. 

Neste sentido, em primeiro lugar, cabe destacar que entre os objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos encontra-se a prevenção e a defesa contra 

                                                 

11 Abordagem elaborada por Gilberto Valente Canali, como consultor subcontratado. 
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eventos hidrológicos críticos, de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais, juntamente com a utilização racional de tais 

recursos e a necessária disponibilidade de água assegurada à atual e às futuras 

gerações, com os devidos padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos.  

Quanto a esse objetivo, a ANA já vem atuando em consonância com o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, mormente fornecendo informações 

hidrometeorológicas, quer seja quando da ocorrência de eventos que possam se 

apresentar como adversos à população, como também segundo um mapeamento 

– ainda preliminar – de certas áreas sujeitas a inundações, sobretudo, nas zonas 

urbanas ocupadas por famílias de menor renda. 

A propósito, dentre as diretrizes da Política Nacional de Mudança do Clima 

encontram-se a identificação de vulnerabilidades e a adoção de medidas 

adequadas para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a 

vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico, bem como a 

formulação e adoção de estratégias integradas de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas, tanto no âmbito local, quanto regional e nacional. 

Dentre seus instrumentos, encontram-se as medidas existentes, ou a serem 

criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias que 

contribuam para a redução de emissões e/ou remoções de gases de efeito estufa, 

bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de 

preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as 

parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para 

exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que 

propiciem maior economia de energia, de água e de outros recursos naturais, 

além da redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos.  

Por sua vez, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída em 2012, 

dispõe que é dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

adotarem as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, podendo 

contar com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em 

geral. Adicionalmente, dispõe que a incerteza quanto ao risco de desastre não 

constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da 

situação de risco. 
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Ademais, tem as seguintes diretrizes, transcritas litteris: 

I. atuação articulada entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios para redução de desastres e apoio 

às comunidades atingidas; 

II. abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação; 

III. a prioridade às ações preventivas relacionadas à 

minimização de desastres; 

IV. adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise 

das ações de prevenção de desastres relacionados a 

corpos d’água; 

V. planejamento com base em pesquisas e estudos sobre 

áreas de risco e incidência de desastres no território 

nacional; 

VI. participação da sociedade civil. 

(destaques negritados)  

Dentre outros, tem os seguintes objetivos relacionados aos temas ora em apreço: 

-  reduzir os riscos de desastres; 

-  incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa 

civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das 

políticas setoriais; 

-  promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 

vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

-  monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, 

biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de 

desastres; 

-  produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de 

desastres naturais; 

-  estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em 

vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos 

hídricos e da vida humana; 

-  combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e 

promover a realocação da população residente nessas áreas; 
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-  orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção 

e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção. 

Constata-se, portanto, que tais diretrizes e objetivos são muito concordantes com 

os da gestão de recursos hídricos, cabendo recomendar leituras de seus 

conteúdos com uma visão pragmática, para levar a cabo ações articuladas de 

cooperação que os integrem no âmbito de bacias hidrográficas.  

Outros aspectos a se destacar pertencem ao elenco de competências da União, 

dos estados, do DF e dos municípios, dentre os quais merecem ser registrados: o 

mapeamento das áreas de risco; o monitoramento meteorológico e hidrológico; 

o cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos com grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos; e, o Plano Nacional de Proteção e 

Defesa Civil.  

O referido Plano Nacional conterá a identificação dos riscos de desastres nas 

regiões geográficas e em bacias hidrográficas do País, além das diretrizes para 

ação governamental de proteção e defesa civil, no âmbito nacional e regional, em 

especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico 

e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados 

das regiões com risco de desastres.  

Este Plano Nacional deverá ser acompanhado por Planos Estaduais, os quais 

também deverão identificar as bacias hidrográficas de seus territórios com risco 

de ocorrência de desastres, além da definição das diretrizes de ação 

governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, em especial, tal 

como já registrado, no que se refere à implantação da rede de monitoramento 

meteorológico, hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre. 

Já no âmbito municipal, o elenco de competências também é extenso, com ênfase 

na execução das ações de proteção e defesa civil previstas nos planos, para os 

quais deverão fornecer informações e fiscalizar áreas com risco de desastres, 

com a devida vedação de novas ocupações irregulares e inadequadas nessas 

áreas. Entre outras competências próprias, os municípios devem, ainda, manter a 

população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem 

como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres. 
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Para o exercício dessas competências, os estados e, sobretudo, os municípios 

vêm se equipando, sendo importante destacar a capilaridade de um Sistema que, 

ao fim e ao cabo, permita tomada de iniciativas e a realização de ações com 

eficiência e eficácia, a partir da União para as demais esferas federativas e, 

também, destas para o Poder Executivo Federal, para o atendimento das 

necessidades das comunidades em situações de vulnerabilidade de eventos 

críticos e adversos. 

Enfim, a partir de uma visão ampla do conjunto de providências que ainda se 

fazem necessárias para a implementação de uma Governança eficaz sobre os 

recursos hídricos, torna-se evidente que há um amplo espaço para a articulação 

da gestão dos recursos hídricos com outras políticas públicas afins no âmbito de 

bacias hidrográficas, incluindo as três esferas federativas, sob a ótica da 

obrigação de zelar pelo bem estar das comunidades, fato que, em tese, deveria 

ser o mote para a superação dos entraves encontrados na implementação de 

certas políticas de âmbito nacional, estadual e municipal. 
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5. Ampliação da Possibilidade de Maiores Contribuições de Entidades 

Executivas, em favor da Gestão de Recursos Hídricos12 

Para que se possa discorrer acerca das chamadas “entidades delegatárias”, bem 

como, acerca da possibilidade de se ter ampliadas as possibilidades de suas 

respectivas ações executivas em prol da gestão de recursos hídricos, faz-se 

necessário apontar, ainda que de forma perfunctória, alguns conceitos e princípios 

que tangenciam o tema para, posteriormente, entender o contexto no qual estas 

foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro. 

5.1. A Lei Federal nº 9.433/1997 como Norma de Âmbito Nacional  

Conforme o que já foi disposto no Relatório 01 do presente trabalho, relacionado 

a adequações e possíveis avanços da Governança na gestão de recursos 

hídricos, no contexto do Plano Nacional de Adaptação a Mudanças Climáticas, a 

Lei nº 9.433 sobrepõe-se, enquanto texto normativo, a todas as esferas de poder 

legislativo na convivência federativa brasileira. Ou seja, não é uma norma federal, 

nem estadual, nem distrital-federal, muito menos municipal: trata-se de uma 

norma nacional. Por isto, na sua ementa está escrito que ela institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH). É, pois, uma lei de observância nacional, 

inobstante ter, formalmente, a característica de lei ordinária federal. 

Em que pese a assertiva dantes pontuada, cumpre considerar o regime de 

atribuições legislativas concorrentes, tal como fixado pela Constituição Federal, 

segundo a qual cabe à União estabelecer as diretrizes (normas gerais) sobre os 

temas arrolados no art. 24 do texto constitucional, ao passo que aos estados e, 

também, aos municípios cabe suplementar essas diretrizes, considerando suas 

respectivas peculiaridades.  

Assim, mesmo sob o mencionado contexto nacional da legislação vigente sobre a 

gestão de recursos hídricos no Brasil, é importante sublinhar que os estados da 

Federação podem definir especificidades – legais e/ou institucionais – próprias às 

suas distintas características e condições regionais, desde que não afrontem os 

fundamentos e diretrizes gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

                                                 

12 Abordagem elaborada pela Advogada Eliete Tedeschi, como consultora subcontratada. 
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Portanto, os comandos jurídicos, somados às próprias diferenças físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais, existentes entre os diversos 

estados e regiões do País, justificam a edição de leis estaduais sobre os recursos 

hídricos, vez que a faculdade conferida, para que cada uma das coletividades 

regionais institua sua política de recursos hídricos, resulta na criação de 

condições compatíveis à aplicabilidade e efetividade da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

Com isto, as leis estaduais pertinentes às normas de gestão de recursos hídricos, 

meio ambiente e mudanças climáticas deverão, de um lado, observar o que 

dispõe a legislação federal e, de outro, adequar a legislação estadual às 

necessidades locais, contudo, sem conflitar com a norma geral. Nesse sentido, a 

norma local poderá abordar certas especificidades e até restringir direitos, mas 

nunca ampliá-los em conflito com o que dispõe a legislação federal.  

Noutras palavras, o entendimento que prevalece é o de que a competência para 

legislar sobre águas, em sentido genérico, é o que pertence à União (normas 

gerais), competência esta que não deve ser confundida com a capacidade dos 

entes federados estabelecerem regras mais específicas sobre os bens que se 

encontram sob o seu respectivo domínio, regras estas entendidas em termos de 

guarda, gestão e administração de recursos hídricos, isso porque os estados e o 

DF podem suplementar as diretrizes gerais, de acordo com suas peculiaridades 

regionais e culturais.  

Ainda a respeito desse tema, por certo que o SINGREH não poderia ter sido 

concebido e estruturado por fora do Aparelho de Estado, ainda que muitas 

deliberações significativas tenham sido delegadas, via a Lei nº 9.433/1997, a 

comitês e conselhos de recursos hídricos – instâncias coletivas decisórias, sem 

personalidades jurídicas –, todavia, sempre mantendo, sob a responsabilidade 

própria ao Poder Público, os devidos encargos regulatórios, notadamente a 

emissão de outorga para direito de uso da água e as devidas fiscalizações e 

punições. 

5.2. Ausência de Regulamentação  

Feitas as considerações acerca da divisão de competências, importa ressaltar os 

constantes problemas funcionais que têm ocorrido, tanto na esfera nacional (Lei 
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nº 9.433/1997) quanto em âmbito dos estados da Federação, em decorrência de 

causas remotas e/ou atuais correspondentes a lacunas e inconsistências, 

principalmente geradas a partir da origem de toda essa legislação.  

No que se refere ao aprofundamento da questão que envolve as chamadas 

“entidades delegatárias”, cumpre mencionar a falta do cumprimento, pelo Poder 

Executivo Federal, da devida regulamentação da Lei Nacional nº 9.433/1997, 

sobretudo, em dois dispositivos de grande repercussão, quais sejam, os artigos 

53 e 55, adiante transcritos, litteris:  

Art. 53 - O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias 

a contar da publicação desta Lei, encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação 

das Agências de Água. 

(...) 

Art. 55 - O Poder Executivo Federal regulamentará esta Lei 

no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de sua 

publicação. 

Na realidade, houve omissão do Poder Executivo Federal num e noutro 

dispositivo que, ao deixarem lacunas abertas, desencadearam especulações e 

análises para o seu pleno entendimento, sobretudo à orientação institucional 

adequada quanto à personalidade jurídica de Agências de Água, também 

mencionadas como Agências de Bacias Hidrográficas, em termos de encargos 

executivos e de apoio aos seus respectivos comitês. 

Ainda relativamente às Agências de Água, o art. 51 da Lei Nacional nº 9.433, 

chama a atenção e deve ser levado em consideração, litteris: 

Art. 51 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão 

delegar a organizações sem fins lucrativos, relacionadas 

no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de 

funções de competência das Agências de Água, 

enquanto esses organismos não estiverem constituídos. 

(destaques negritados) 

Da leitura desse artigo fica claro que o modelo inspirador daquilo que há de ser 

institucional e operativamente uma Agência de Água (ou de Bacia Hidrográfica), 



 

_________________________________________________________________________ 

46 
 

dependeria do cumprimento do estipulado pelo art. 53 da Lei Nacional nº 9.433, 

que apresentava o prazo de cento e vinte dias – a contar da publicação da Lei, tal 

com já visto –, para que o Poder Executivo encaminhasse ao Congresso Nacional 

um projeto de lei dispondo sobre a criação das Agências de Água. 

Com muito atraso, mediante o Projeto de Lei nº 1.616/1999, preparado pelo Poder 

Executivo Federal, uma concepção do modelo foi submetida ao Congresso 

Nacional. Assim, o Governo Federal passou a sinalizar paradigmas para a 

organização operacional e executiva do SINGREH, de modo especial para suas 

próprias Agências de Água, relativamente aos rios sob o domínio da União. 

Numa palavra, o prazo dado pelo art. 53 assinalado, infelizmente não foi 

cumprido, ou melhor, se deu muito mais tarde, a destempo, porém, de forma mais 

ampla como será descrito a seguir. 

5.3. As Agências de Água no contexto do Projeto de Lei nº 1.616/1999  

Embora sem mencionar o dever de propor um projeto de lei dispondo sobre a 

forma de criação de Agências de Água, tampouco para cumprir a exigência de 

regulamentar a Lei Nacional nº 9.433 (arts. 53 a 55), o Poder Executivo da União 

encaminhou ao Congresso Nacional, através da Mensagem nº 1.269, de 2 de 

setembro de 1999 – ou seja, há quase 15 anos –, um projeto de lei dispondo 

sobre a gestão administrativa e a organização institucional do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), tal como previsto no inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal. 

A mensagem citada baseou-se na Exposição de Motivos do então Ministro de 

Estado do Meio Ambiente, José Sarney Filho (EM 94/99 MMA, de 25 de agosto de 

1999) da qual cumpre destacar o item 6, vez que afirma, litteris:  

6. As agências de bacia serão entidades de direito 

privado, sem fins lucrativos, instituídas por comitês de 

bacia hidrográfica para atuar como suas secretarias 

executivas. As agências de bacia, assim constituídas, 

estarão credenciadas para exercer as principais funções de 

gerenciamento de recursos hídricos no âmbito da 

correspondente bacia hidrográfica, podendo inclusive firmar 

contratos de gestão com órgãos e entidades estaduais que 

detenham poder de outorga dos recursos hídricos. 
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(destaques negritados) 

A proposta do Governo Federal, tal como vista, foi disposta no sentido de que 

Agências de Água tenham personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos. Com especial destaque, o projeto de lei em foco fez, dentre outros 

temas igualmente relevantes, a seguinte positivação, litteris:  

Art. 25 - As Agências de Bacia deverão ser constituídas, 

preferencialmente, com natureza jurídica de fundação, 

devendo constar de seus estatutos que a entidade não tem 

fins lucrativos, que sua existência é por prazo indeterminado 

e que, sem prejuízo do disposto no art. 44 da Lei nº 9.433, 

de 1997, têm por finalidade: 

(...) 

Seguindo sob uma ausência de regulamentação, é importante salientar que o 

Projeto de Lei nº 1.616/1999, em pauta, vem tramitando muito vagarosamente no 

Congresso Nacional, sendo que a sua última movimentação (última ação 

legislativa) se deu em 22 de agosto de 2011, tendo como atual situação: 

“Aguardando Criação de Comissão Temporária pela Mesa”13. 

Nesse contexto, s.m.j., acredita-se que a tendência predominante é a de que o 

Projeto de Lei em comento não seja votado, até porque, em virtude do tempo 

transcorrido, não mais reflete o contexto no qual se encontra inserida a 

problemática afeta ao gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. 

5.4. A Lei Federal nº 10.881/2004  

5.4.1. A Indispensabilidade das Agências de Água ou de Arranjos Organizacionais 

Alternativos que as Substituam  

A Teoria das Organizações, aplicável a órgãos e entidades da administração 

pública ou empresarial, explica que as decisões de instâncias colegiadas, como 

os comitês de bacias hidrográficas, para terem eficiência, eficácia e efetividade, 

carecem de unidades organizacionais e gerenciais postas em linha para 

execução, de modo a garantir suas decisões, deliberações e normas 

operativas. Do contrário, elas permanecerão apenas no papel, sem permitir 

acontecimentos de campo ou resultados de mérito. 

                                                 

13 In http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb, consultado no dia 16 de junho de 2014. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb
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Desse modo, são sumamente importantes, tal como previstas pela Lei Nacional 

nº 9.433/1997, as funções e competências das Agências de Água (art. 41 

usque 44, parágrafo único, incisos e alíneas). De fato, a bem da verdade, em 

muitos casos as Agências de Bacias têm se mostrado como indispensáveis, 

não apenas como implementadoras de decisões dos comitês, mas também 

devido a sua extensa lista de atividades executivas em prol da respectiva bacia, 

em especial aquelas inscritas no art. 44, incisos I a XI e alíneas a a d, com 

destaque para a elaboração e coordenação executiva do correspondente plano 

de recursos hídricos (inciso X), além de novas frentes de trabalho que deverão 

surgir em decorrência de possíveis mudanças climáticas.  

Dizendo em outras palavras, boa parte das estagnações que vêm ocorrendo no 

contexto do SINGREH – e, também, em muitos dos SEGREHs –, parecem ser 

advindas da falta de entidades executivas mais consistentes, vez que os 

comitês de bacias não têm personalidades jurídicas, sendo instâncias coletivas 

que apenas se reúnem em certas datas, portanto, sem o dia-a-dia indispensável 

para que determinadas decisões e/ou deliberações venham a ser efetivamente 

implementadas. 

5.4.2. A Lei Federal nº 10.881/2004 e a Validade do Expediente Jurídico de 

“Entidades Delegatárias”  

Sob a análise da Lei Federal nº 10.881, de 09 de junho de 2004, vinda da 

conversão da Medida Provisória nº 165/2004, verifica-se que a alternativa 

positivada para constituir uma Agência de Água seria aquela registrada na ementa 

da citada Lei, ao dizer, litteris: 

Dispõe sobre contratos de gestão entre a Agência 

Nacional de Água e entidades delegatárias das funções de 

Agências de Água relativas à gestão de recursos hídricos 

de domínio da União e dá outras providências.  

(destaques negritados) 

A propósito, importa ressaltar que houve, em âmbito do gerenciamento de 

recursos hídricos, o descarte da aplicação direta do expediente estabelecido pela 

Lei Federal nº 8.666/1993, que trata das licitações e da celebração de contratos 

administrativos, ao dizer: 
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Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que 

couber, ao convênio, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres celebrados por órgãos e entidades da 

Administração. 

A aplicação deste dispositivo contempla exigências formais descritas nos 

parágrafos 1º ao 9º e respectivos incisos, ficando claro que a LF nº 12.349, de 15 

de dezembro de 2010, alterou a redação do teor da LF nº 8.666/1993, para 

rigidamente dizer, litteris:  

Art. 1º. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

(...) 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório (edital), do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos. 

§ 1º (...) 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas em condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicilio dos licitantes ou  de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para específico 

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 

deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 

1991;  

(destaques negritados) 

Mais especificamente no que tange às características e requisitos afetos às 

instituições voltadas ao exercício de encargos próprios às Agências de Bacias, 

convém ao presente Capítulo 5 salientar que as chamadas “entidades 
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delegatárias”, aludidas na Lei Federal nº 10.881/2004, constituem uma 

denominação genérica, que tem como espécies as organizações civis de recursos 

hídricos, listadas no art. 47 e nos incisos de I a V, as quais, para integrarem o 

SINGREH, devem ser legalmente constituídas, litteris: 

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 governamentais 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.  

(destaques negritados) 

Tal integração, no entanto, em razão do Novo Código Civil Brasileiro, objeto da 

Lei Federal nº 10.406/2002 e de modificações posteriores, teve estas espécies 

reduzidas a apenas duas, quais sejam, as associações e as fundações privadas 

(art. 44, incisos I e III), enquanto Consórcios Públicos atualmente submetem-se 

às normas da Lei Federal nº 11.107/2005. 

Ainda a respeito de organizações civis de recursos hídricos, Leme Machado14 

explica que três características precisam estar presentes nas entidades que 

pretendam receber a delegação de encargos por parte de comitês de bacias e 

dos Conselhos, tanto Nacional como Estaduais de Recursos Hídricos, a saber: 

                                                 

14 In Revista de Interesse Público, Porto Alegre, ano 5, nº 26, págs. 19-28, jul/ago.2004, também, in 

http://midia.pgr.gov.br/4CCR/sitegtagua/pdf/artigo-03.pdf - acesso em 26 de junho de 2014. 

http://midia.pgr.gov.br/4ccr/sitegtagua/
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a) ser uma organização civil de recursos hídricos15; 

b) não ter fins lucrativos; e, 

c) ser legalmente constituída. 

Assim, também de acordo com Leme Machado16, como todo ato administrativo, a 

opção de comitês de bacias e do respectivo Conselho, por alguma das 

organizações civis de recursos hídricos, deve seguir o art. 37 da Constituição 

Federal e a Lei Federal nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999 (art. 2º)17, inclusive 

apresentando e justificando uma sólida motivação, a exemplo de frentes de 

trabalho decorrentes de mudanças climáticas.  

Ou seja, teoricamente, todas as organizações civis de recursos hídricos de uma 

bacia hidrográfica – desde que apresentem uma sólida articulação e 

representatividade afetas à gestão de recursos hídricos –, podem candidatar-se 

ao procedimento de seleção, independentemente do tempo de sua existência. 

Ademais, importa ressaltar que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos poderá 

estabelecer outros requisitos para essas organizações, desde que se permita a 

eficiência, moralidade, plena publicidade e impessoalidade nos critérios de escolha. 

Cumpre, ainda, frisar que o art. 37 da Constituição Federal é o que trata, no caput, 

dos princípios que regem a Administração Pública, direta (órgãos) e indireta 

(entidades), de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Também merece destaque o princípio fixado no inciso XXI, quanto à 

seleção do pretendente (organização civil), qual seja: 

Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratadas mediante 

processo de licitação pública, que assegura igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei.  

(destaques negritados) 

                                                 
15 Nota da consultoria: desde que obedeça a terminologia do NCCB (LF nº 10.406/2002), ou seja, 

associações e fundações privadas. 

16 Idem Nota de Rodapé 14. 

17 Regula o Processo Administrativo em âmbito Federal. 
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Seguindo a respeito, a própria Lei Federal nº 10.881/2004 – mesmo para a 

escolha de uma “entidade delegatária”, para o exercício de funções próprias a 

uma Agência de Água, em bacia hidrográfica de rio sob o domínio da União – 

exige a observância dos mencionados princípios do art. 37 da Constituição 

Federal, para a seleção e recrutamento de pessoal, bem como, para compor a 

contratação de obras e serviços, com emprego de recursos públicos (art. 9º e 

parágrafo único). 

Tudo isso foi disposto para afirmar que, neste contexto legal, embora tenha 

ocorrido uma lacuna relativamente à devida regulamentação da Lei nº 9.433/1997, 

o surgimento da Lei nº 9.984/2000 propiciou a criação e a instalação da ANA, 

seguida de avanços importantes no SINGREH, especialmente depois da 

promulgação da Lei nº 10.881/2004, com a subsequente celebração de 

Contratos de Gestão, sob o conceito da “contratualização” de Planos de 

Trabalho com Agências de Bacias Hidrográficas, genericamente definidas como 

“entidades delegatárias”, constituídas por atores públicos e privados. 

Dessa forma, entende-se que o resultado apresentado pela Lei nº 10.881/2004 foi 

bastante interessante e pragmático, notadamente ao admitir que diferentes 

alternativas possam ser adotadas, segundo a natureza dos problemas a enfrentar 

e o contexto institucional de cada caso, o que explica a denominação genérica 

das “entidades delegatárias”, que devem celebrar Contratos de Gestão com 

órgão gestor de recursos hídricos. 

Por fim, quanto ao contexto da legislação federal vigente, cabe lembrar que a 

cobrança pelo uso da água sempre deverá ser implantada sob a responsabilidade 

do órgão gestor com domínio sobre os corpos hídricos da bacia, sem deixar de 

contar com os possíveis apoios executivos e operacionais por parte da Agência da 

Bacia, para que tal instrumento de gestão venha a ser efetivamente aplicado. 

5.4.3. Contrato de Gestão: Constitucionalização e Institucionalização no Brasil e 

Aplicabilidade na Área dos Recursos Hídricos  

A respeito da constitucionalização e da institucionalização de Contratos de 

Gestão no Brasil e de sua aplicabilidade na área dos recursos hídricos, no 

contexto da Lei Federal nº 10.881/2004 ficaram claros determinados dispositivos, 

como os adiante transcritos litteris: 
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Art. 1º - A Agência Nacional de Águas - ANA poderá firmar 

contratos de gestão, por prazo determinado, com 

entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no 

disposto pelo art. 47 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997, que receberem delegação do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH para exercer funções de 

competência das Agências de Água, previstas nos arts. 41 e 

44 da mesma Lei, relativas a recursos hídricos de domínio 

da União. 

§ 1º - Para a delegação a que se refere o caput deste artigo, 

o CNRH observará as mesmas condições estabelecidas 

pelos arts. 42 e 43 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

§ 2º - Instituída uma Agência de Água, esta assumirá as 

competências estabelecidas pelos arts. 41 e 44 da Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, encerrando-se, em 

consequência, o contrato de gestão referente à sua área de 

atuação.  

(destaques negritados) 

O art. 2º e seus incisos I a VIII ditou normas técnicas e operacionais conducentes 

à celebração dos ditos Contratos de Gestão. Como novidade, sem desprezo aos 

demais dispositivos, o Parágrafo único do art. 3º da citada lei estabeleceu, litteris: 

Art. 3º - A ANA constituirá comissão de avaliação que 

analisará, periodicamente, os resultados alcançados 

com a execução do contrato de gestão e encaminhar 

relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, contendo 

comparativo especifico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado da prestação de 

contas correspondente ao exercício financeiro, à Secretaria 

de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e aos 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Parágrafo único - A comissão de que trata o caput deste 

artigo será composta por especialistas, com qualificação 

adequada, da ANA, da Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e entidades 

do Governo Federal. 
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(destaques negritados) 

Contudo, no seu remate introduziu relevante modificação no teor do art. 51 da Lei 

Federal nº 9.433/1997, para dizer que, litteris: 

Art. 10 - O art. 51 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 51 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão 

delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas 

no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de 

funções de competência das Agências de Água, enquanto 

esses organismos não estiverem constituídos.(NR)  

(destaques negritados) 

Desse modo, tornou-se institucionalizada e consagrada a figura instrumental do 

Contrato de Gestão, para os níveis federal e estadual, inerentes ao 

gerenciamento dos recursos hídricos.  

A respeito, importa pontuar que a Constituição Federal de 1988, ao teor da 

Emenda Constitucional nº 19/1998, que trata da reforma da administração pública, 

aduziu aos seus princípios, previstos no art. 37, o § 8º tido como o da 

constitucionalização do Contrato de Gestão no País, ou seja: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

(...) 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 

ser ampliada mediante contrato (de gestão), a ser firmado 

entre seus administradores e o poder público, que tenha por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 

entidade, cabendo à lei dispor sobre:  

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 
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III - a remuneração do pessoal.  

Assim, uma vez havendo respaldo legal e, muito provavelmente, no intuito de 

suprir o lento andamento do já abordado Projeto de Lei nº 1.616/1999, a 

Presidência da República editou a Medida Provisória nº 165, datada de 11 de 

fevereiro de 2004, cuja matéria converteu-se na Lei Federal nº 10.881, de 9 de 

junho de 2004. 

Diante disso, a ANA adquiriu condição de autonomia para celebrar Contratos de 

Gestão e, dessa forma, flexibilizar a ação das Agências de Bacias conducentes 

ao efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, sob o domínio da União. 

Por fim, importa ressaltar o fato de que a citada Lei alterou o art. 51 da Lei 

Nacional nº 9.433/1997, sem estabelecer um único modelo de “entidade 

delegatária”, muito menos um tipo preferencial de organização civil de recursos 

hídricos, sem fins lucrativos. 

5.5. Abordagens, Conclusões e Recomendações Finais  

Contando com todos os insumos e abordagens apresentadas, para encerra o 

presente Capítulo 5 e o Relatório 02, seguem conclusões e recomendações a 

respeito da possibilidade de ampliar maiores contribuições de entidades 

executivas, em favor da gestão de recursos hídricos, tendo em vista possíveis 

problemas e novos encargos advindos de mudanças climáticas: 

1. A estruturação conferida pela Lei Nacional nº 9.433/1997 ao Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) não prescinde da existência 

de uma lei específica para as Agências de Água. Pelo contrário, decorridos 17 

anos desde a sua publicação, o Sistema deve ser adequado para que tenha mais 

frentes de sua implementação, sob uma forma bem pragmática, mediante 

soluções que possibilitem, em muitos casos, diferentes alternativas institucionais, 

a depender do contexto regional, ecológico, administrativo e legal de bacias 

hidrográficas, além de cenários previstos para possíveis mudanças climáticas, tal 

como se pode verificar na referência de estudos apresentados pelo Anexo I do 

presente Relatório 02.  

2. Assim, a questão relativa às Agências de Água poderia ser sanada mediante a 

inserção de um artigo (ou mesmo de parágrafos a artigos já existentes), definindo 
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o regime jurídico destas, considerando a manutenção do amplo espectro de 

possibilidades passíveis de serem utilizadas, sob a égide do ordenamento jurídico 

brasileiro atual, bem como, de suas futuras mutações. 

3. Tal definição – ampla e com vistas a diferentes tentativas que já foram 

aplicadas em boa parte do território nacional –, corroboraria para uma maior 

segurança jurídica, bem como, para o término de especulações infundadas e sem 

amparo jurídico. 

4. Nesse sentido, seria positivo e mais pacífico contar, a um só tempo, com a 

existência: (i) de Agências de Água “puras”, ou seja, com a finalidade 

específica de promover o gerenciamento dos recursos hídricos de determinada 

bacia hidrográfica; (ii) de Agências de Água “mistas”, isto é, resultantes do 

aproveitamento da atuação de entidades pré-existentes (públicas, privadas ou de 

economia mista), desde que já inseridas no contexto que envolva a gestão de 

recursos hídricos de determinada bacia; e, (iii) naturalmente, da atual opção de 

“entidades delegatárias”, já no contexto, segundo a Lei Federal nº 10.881/2004. 

5. No caso de se optar por “entidades delegatárias”, cabem duas afirmações, a 

saber: 

a) quanto às competências de caráter técnico-executivo, há que se 

estabelecer uma divisão conceitual em relação aos órgãos gestores de 

recursos hídricos, federal e estaduais, sendo que a estes compete o 

exercício do Poder de Polícia, conceituado no art. 78 do Código Tributário 

Nacional, como “atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e 

do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 

b) assim, no campo da gestão de recursos hídricos, mesmo considerando 

mudanças climáticas e seus possíveis problemas, esse Poder de Polícia 

refere-se à regulamentação da lei, à outorga para direito de uso da água, à 

fiscalização e à aplicação de penalidades, portanto, trata-se de função 

exclusiva do Poder Público, que somente pode ser delegada a outro ente 
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público, mediante lei ou por convênio, desde que essa prática seja 

autorizada por lei, fato que sublinha que o Poder de Polícia não pode ser 

exercido, nem delegado a uma pessoa jurídica de direito privado. 

6. Com isto posto, chega-se às seguintes conclusões: 

1ª)  em se optando por uma “entidade delegatária”, a ser estabelecida como 

Agência da Bacia mediante o devido Contrato de Gestão, mesmo assim, 

esta não poderá exercer o Poder de Polícia, ficando então submetida, em 

sua jurisdição, aos órgãos competentes para o respectivo exercício de 

Polícia das Águas, inclusive frentes a ações e intervenções relacionadas 

com mudanças do clima;  

2ª)  em se optando pela adoção de um modelo próprio para “Agência de 

Água pura”, ainda a ser legalmente estabelecido, desde que essa 

entidade seja definida com a natureza jurídica de direito público, não há 

óbice legal para que exerça funções pertinentes ao exercício do Poder de 

Polícia, desde que devidamente previsto na lei de criação da entidade; e, 

3ª)  no caso de optar-se por uma “Agência de Água mista”, entendida como 

sendo o aproveitamento da atuação de entidades pré-existentes (públicas, 

privadas ou de economia mista), desde que já inseridas no contexto que 

envolva a gestão de recursos hídricos de determinada bacia, não caberia 

o exercício do Poder de Polícia, vez que seus encargos e atribuições já 

estariam definidos, quando de sua criação anterior, salvo que esta 

entidade seja de natureza pública e conte com a aprovação de uma nova 

lei para exercer encargos de Polícia das Águas. 

7. No que se refere à sustentabilidade das Agências de Águas, o limite imposto 

pela lei federal, qual seja, o de 7,5% do total arrecadado via cobrança pelo uso da 

água na bacia hidrográfica, apesar de ter seus reconhecidos intuitos, tem sido um 

significativo limitador para a constituição e operação de certas “entidades 

delegatárias”, haja visto não ser suficiente para cobrir os custos presentes na 

maior parte dos casos.  

8. Para sanar esta questão, há quem apregoe a opção institucional de uma 

“Agência Única” em bacias muito amplas, como solução ideal para a sua 

sustentabilidade financeira, ainda que diferentes perfis regionais estejam 
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presentes – inclusive em termos climáticos –, em muitos casos, com distintos 

problem-sheds, os quais tendem a demandar perfis institucionais próprios à 

natureza dos problemas a serem enfrentados. Portanto, esta solução de 

“Agência Única” deve ser muito questionada, vez que o modelo institucional a 

ser adotado deve obedecer aos princípios norteadores da Lei Nacional, tanto em 

termos de uma gestão descentralizada e participativa, quanto sob um ponto de 

vista mais pragmático e realista, de adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 

diversas regiões do País (art. 3º, inciso II da Lei Nacional nº 9.433/1997). 

9. Torna-se claro, portanto, que a figura de uma “Agência Única” não tende a ser 

uma unanimidade em bacias mais amplas e com distintos perfis regionais. Assim, 

mesmo sendo óbvio que uma entidade, para existir no campo jurídico-

institucional, deve ter assegurada a sua sustentabilidade financeira, cabe indagar, 

no caso específico de Agência de Bacia, se essa sustentabilidade deve ser 

garantida tão somente via recursos advindos da cobrança pelo uso da água. 

10. Como última conclusão, a resposta a esta indagação deve ser negativa, até 

porque, segundo disposição legal, cabe às Agências de Bacias uma série de 

atribuições de cunho técnico, sendo que, para fazer frente a tais atribuições, 

torna-se indispensável uma estrutura administrativa compatível, assim como, um 

quadro técnico bem preparado, treinado e apto para cumprir as funções 

demandadas, as quais não se apresentam como simples, inclusive em 

decorrência de possíveis mudanças climáticas previstas. Enfim, para tanto, deve-

se admitir a aplicação de outras fontes de recursos financeiros para certas 

Agências de Bacias, na proporção das necessidades impostas pelas atribuições e 

encargos legais. Em poucas palavras: a falta de sustentabilidade de uma Agência 

de Bacia, propiciada unicamente por limites de arrecadação via cobrança pelo uso 

da água, implica na sua não criação, com ausência e certas estagnações da 

gestão de recursos hídricos no Brasil.  
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ANEXO I 

Referências de Estudos sobre Alternativas de Entidades para o Exercício de 

Encargos de Agências de Bacias Hidrográficas 

Neste Anexo serão meramente transcritas partes do Capítulo 7 de um dos 

relatórios de estudos voltados a arranjos institucionais e legais para a gestão de 

recursos hídricos da bacia do Rio Corrente (BHCorrente), localizada no oeste da 

Bahia e afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, mesmo com este 

relatório ainda sendo preliminar, sem que tenha ocorrido a aprovação do 

respectivo plano da bacia. 

(...) 

7. PROPOSTAS DE ALTERNATIVAS PARA ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE 

GESTÃO DA BHCORRENTE 

7.1. Subsídios sobre a viabilidade financeira para uma entidade delegatária 

assumir as funções e encargos da Agência da BHCorrente, com base na 

cobrança pelo uso da água  

Uma questão específica de interesse para as alternativas de arranjos 

institucionais da gestão da Bacia do Rio Corrente refere-se com as suas 

condições de sustentabilidade financeira como entidade delegatária, para o 

exercício das funções e encargos como agência desta bacia. 

Como subsídio para este tema, apresenta-se uma síntese de simulações a 

respeito da BHSF, segundo Nota Técnica emitida pela ANA18. 

Em relação à sustentabilidade financeira de uma entidade delegatária com as 

funções e encargos de Agência da Bacia do Rio São Francisco, foram analisadas 

duas possibilidades de organização institucional no âmbito da BHSF:  

-  a primeira delas considera, além de entidade delegatária com funções de 

Agência da BHSF, a adoção de uma entidade como agência própria para 

cada comitê de bacia de rio sob domínio estadual; 

-  a outra se constitui na adesão de todos os comitês de bacias de rios 

                                                 

18 Fonte: Nota Técnica nº 06/2010/SAG-ANA, emitida em 11 de fevereiro de 2010. 
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afluentes a uma única entidade. 

O Edital para a seleção de uma entidade delegatária para a BHSF estabelece que 

a entidade deverá dar suporte técnico e operacional a todos os comitês da BHSF, 

independentemente da capacidade de arrecadação de cada sub-bacia. Para 

tanto, foi proposto um modelo que permite esse atendimento, sem ferir a previsão 

legal de que seja gasto, no máximo, 7,5% dos valores arrecadados em custeio 

administrativo da entidade. Este modelo consiste, além de uma sede central 

atendendo a toda a BHSF, em quatro possibilidades de estrutura operacional de 

secretarias executivas. Em todos os casos, essas secretarias executivas terão 

condições plenas de funcionar atendendo à demanda dos respectivos comitês. 

Assim, a entidade delegatária seria constituída não somente de uma sede, mas 

todos os comitês de rios afluentes seriam contemplados com uma secretaria 

executiva localizada em cada sub-bacia. Dessa forma, as responsabilidades 

técnicas relativas a toda a BHSF, bem como a secretaria executiva do Comitê da 

BHSF seriam atribuições da sede, enquanto que a secretaria executiva dos 

comitês de bacias de rios afluentes seria exercida mediante as quatro 

possibilidades de estruturas operacionais locais, conforme já mencionado. 

A Tabela 7.1 mostra os valores necessários para o custeio dessas entidades, 

assim como a correspondente arrecadação com a cobrança e os valores totais. 

Sob tais valores, para a sede da entidade delegatária será necessário cerca de 

R$ 1,5 milhão para o custeio anual, o que corresponde a uma arrecadação 

necessária de R$ 19,9 milhões advinda da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos sob domínio da União, considerando-se a aplicação do percentual 

máximo de 7,5 % dos recursos arrecadados em despesas de custeio. 

Dentre as tipologias de instâncias locais apresentadas (rios das Velhas, 

Paraopeba, Pará e Verde Grande e demais comitês), a do Tipo 4 teria a estrutura 

mais simplificada, sendo instalada para comitês de rios afluentes, dentre os quais 

incluí-se uma Secretaria Executiva do Comitê da Bacia do Rio Corrente, para cuja 

atuação seria necessário um custo anual estimado de R$ 50,4 mil, que 

corresponde a uma arrecadação de R$ 672,0 mil. 

Tabela 7.1. Necessidade de custos das estruturas que compõem a Agência da 

BHSF e as arrecadações correspondentes. 



 

_________________________________________________________________________ 

62 
 

Comitês de Bacias  Tipologias 
Estimativa de Custos 

Necessários (R$) 
Arrecadação 

Correspondente 

CBHSF Sede 1.494.000,00 19.920.000,00 

Rio das Velhas 1 624.000,00 8.320.000,00 

Paraopeba 2 300.000,00 4.000.000,00 

Pará e Verde Grande 3 145.200,00 1.936.000 

Demais Comitês 4 50.400,00 (cada) 672.000,00 (cada) 

Totais - 3.168.000,00 42.240.000,00 

No que concerne à viabilidade financeira de implantação da Agência da BHSF, 

estimativas são apresentadas na Tabela 7.2, confrontando as duas alternativas 

mencionadas de organização institucional: com uma agência para cada bacia; ou, 

com uma agência única e as mencionadas secretarias executivas locais.  

Tabela 7.2. Simulações sobre a sustentabilidade financeira dos custeios de 
entidades delegatárias no contexto da BHSF 

Estados 
Comitês de 

Bacia 

Arrecadação Prevista 

(mil R$) 

Alternativa 1 

Custeio 
Máximo 
(7,5%) 

Alternativa 2 

Custeio 
Necessário 

Tipo de 
Sec. 

Executiva União Estados 

MG 

CBHSF 20.452,4  1.533,9 1.494,0 Sede 

Velhas  11.994,4 899,6 624,0 1 

Paraopeba  4.822,3 361,7 300,0 2 

Pará  1.844,2 138,3 145,2 3 

Três Marias  251,0 18,8 50,4 4 

Alto SF  487,4 36,6 50,4 4 

Jequitaí/Pacuí  337,0 25,3 50,4 4 

Paracatu  443,3 33,3 50,4 4 

Urucuia  58,1 4,4 50,4 4 

Médio SF  162,6 12,2 50,4 4 

MG/BA Verde Grande 148,9 1.324,4 110,5 145,2 3 

BA 

Corrente  377,3 28,3 50,4 4 

Grande  448,4 33,6 50,4 4 

Entorno 
Sobradinho 

 246,5 18,5 50,4 4 

Verde Jacaré  477,1 35,8 50,4 4 

Salitre  94,5 7,1 50,4 4 

AL/SE Baixo SF  192,3 14,4 50,4 4 

Totais 
20.601,3 23.560,7 

3.312,2 3013,20 - 
44.162,1 

Para a primeira alternativa, são apresentados valores disponíveis para custeio de 

cada entidade delegatária. Observa-se que apenas a arrecadação com a 

cobrança de domínio da União e de domínio estadual na bacia do rio das Velhas 



 

_________________________________________________________________________ 

63 
 

teria condições de oferecer sustentabilidade a uma estrutura mínima de agência, 

caso seja considerado um valor anual da ordem de R$ 500 mil. 

Para a segunda alternativa, percebe-se que cada secretaria executiva seria 

custeada respeitando-se ambas as condicionantes legais quanto aos percentuais 

de distribuição dos recursos da cobrança: a despesa total anual de custeio da 

entidade delegatária como um todo seria de cerca de R$ 3,3 milhões; e, 100% 

dos valores arrecadados com a cobrança sob domínio estadual retornariam para a 

sub-bacia de origem dos recursos. 

Portanto, contando com estas simulações preliminares, verifica-se que, por conta 

exclusiva da cobrança pelo uso da água – tanto em rios sob o domínio da União, 

quanto dos estados –, somente seria assegurada a viabilidade da segunda 

alternativa, com uma única Agência centralizada da BHSF e com as mencionadas 

secretarias executivas dos demais comitês de rios afluentes estaduais. 

Depois de dispostos estes fatores, os quais, sem dúvidas, interferiram em favor 

da seleção da AGB Peixe Vivo como entidade delegatária para assumir os 

encargos da Agência da BHSF, cabe registrar que, no âmbito do Plano Decenal 

da Bacia, foi elaborado um programa de investimentos, contemplando ações a 

serem executadas entre 2004 e 2013. Em média, foi estimado que a cada ano, 

entre 2011 e 2013, os aportes do PBHSF, chegariam perto de R$ 514, 7 milhões, 

dos quais apenas 8,58%, portanto, R$ 44,1 milhões seriam advindos da Cobrança 

pelo Uso da Água em toda a BHSF. 

Todavia, sem questionar a consistência de tais fatores, cabem as seguintes 

perguntas estratégicas sob o interesse dos estudos em questão:  

-  Será que apenas a sustentação financeira via cobrança deve definir o perfil 

e a natureza de uma entidade a exercer o papel de Agência da 

BHCorrente?  

-  Ou devem ser consideradas outras variáveis, notadamente a natureza dos 

encargos e problemas a enfrentar e do contexto institucional vigente? 

7.2. Indicação do perfil de gestão a ser constituído na BHCorrente, em 

decorrência dos problemas a enfrentar e das ações e intervenções a serem 

implantadas  

Seguindo sob uma abordagem pautada pela Metodologia APEX, com base em 
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importantes subsídios obtidos sobre análises: do contexto da região Nordeste no 

Brasil; do Plano da Bacia do Rio São Francisco; do resumo do diagnóstico da 

bacia do Rio Corrente; e, do Plano Oeste Sustentável da Bahia –, pode-se 

genericamente identificar o perfil dos principais problemas a enfrentar no escopo 

do Plano da Bacia do Rio Corrente e das correspondentes ações e intervenções a 

serem implantadas, como subsídios importantes para uma definição consistente 

de alternativas para arranjos institucionais de gestão. 

Assim, cabe anotar as seguintes frentes de trabalho associadas ao Plano da 

Bacia: 

 abordagens estratégicas da rede de cidades da Bacia do Rio Corrente, para 

que ocorra um reordenamento e uma ocupação territorial mais consistente e 

sustentável, com uma divisão de trabalhos e funções mais adequada entre 

os municípios; 

 a identificação das infraestruturas regionais a serem instaladas ou 

ampliadas, a exemplo de linhas de transporte (rodovias, ferrovias e 

hidrovias), como elementos relevantes, tanto para o desenvolvimento 

regional, quanto para a proteção de certas áreas ambientais; 

 a identificação de áreas onde sejam possíveis avanços no desenvolvimento 

regional, notadamente para expansão das fronteiras de atividades 

agropecuárias, como também para a constituição de Arranjos Produtivos 

Locais - APLs; 

 a identificação de áreas críticas e vulneráveis sob o ponto de vista hídrico e 

ambiental, além de relevantes em termos de flora e fauna e, também, 

turístico, para que sejam estabelecidos limites e sérias restrições às 

atividades socioeconômicas nestes pontos, a serem considerados como 

estratégicos; 

 a identificação de pontos específicos onde possam ser empreendidas 

atividades de exploração mineral, em consonância com a proteção de áreas 

ambientais e com as potenciais frentes de desenvolvimento regional; 

 ações voltadas ao reassentamento de populações rurais dispersas que 

permanecem estagnadas em áreas mais críticas, em termos de 

disponibilidades hídricas e fragilidades ambientais; 
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 a instalação ou ampliação de serviços básicos de saneamento, envolvendo: 

abastecimento de água – notadamente para as famílias e comunidades 

rurais dispersas, mediante programas ligados ao Água para Todos; coleta e 

tratamento de esgotos sanitários; e, coleta e disposição adequada de 

resíduos sólidos; 

 cobertura de demandas para serviços de saúde e educação sanitária, além 

de capacitação de pequenos produtores rurais, para que APLs e outras 

iniciativas sejam mais consistentes; 

 ações efetivas voltadas para a recuperação de áreas degradadas, como 

mananciais, topos de morros, matas ciliares, núcleos de florestas e outras 

das áreas ambientais identificadas como prioritárias à preservação, além da 

criação de novas áreas de UCs e linhas para sua devida interligação; 

 avanços significativos sobre pontos de monitoramento, com informações 

hidrometeorológicas e sistemas de suporte à decisão (SADs) para 

gerenciamento das disponibilidades hídricas, como também das demandas 

regionais.  

Com tais demandas por ações e intervenções dispostas, percebe-se que as 

alternativas de arranjos institucionais para a gestão da BHCorrente não devem 

limitar-se apenas a aspectos pontuais e a atores e usuários locais, uma vez que a 

região encontra-se sob um processo mais abrangente de desenvolvimento, 

portanto, com algumas intervenções vindas externamente ao território da Bahia – 

ou seja, de vetores de expansão agropecuária junto ao Cerrado brasileiro –, alem 

de outras que se mostram relevantes ao país, a exemplo de áreas ambientais e 

turísticas. 

Sob tal contexto abrangente, cabe antecipar a observação de que as alternativas 

de arranjos institucionais para a gestão da BHCorrente devem considerar a 

presença importante de entidades mais amplas e com as atuações abrangentes, 

como aquelas que foram sintetizadas neste item. 

7.3. Esquema geral de arranjo institucional 

(...) 

7.4. Metodologia de planejamento institucional estratégico  
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(...) 

7.5. Propostas de alternativas para arranjos institucionais de gestão da 

BHCorrente  

No que se refere à formatação da Agência de Bacia do rio Corrente, importa 

identificar quais poderão ser suas possíveis alternativas. De pronto, cumpre 

lembrar do atual contexto vigente, qual seja, a aprovação da AGB Peixe Vivo 

como agência da bacia do rio São Francisco, por conseguinte, atuando sobre a 

região em estudo por conta de uma Secretaria Executiva de 4ª ordem.  

Portanto, em termos práticos cabe considerar, como primeira opção, a 

manutenção de tal arranjo institucional de gestão, seja em caráter temporário, 

seja de forma definitiva, ainda que recomendações de ajustes e adequações 

possam ser indicadas, tendo como base os estudos do Plano da BHCorrente. 

Sob tal perspectiva, será necessário considerar os perfis e as dinâmicas – inicial e 

atual – da AGB Peixe Vivo, que começou sua atuação como “entidade 

delegatária” da bacia do rio das Velhas, com problemas e características bastante 

distintas da bacia do rio Corrente, até que foi definida, adicionalmente, como 

Agência Da Bacia do Rio São Francisco, com uma dimensão territorial muito 

expressiva e distintas naturas de problemas e dinâmicas regionais. 

Como segunda opção, considerando os diagnósticos apresentados e a 

identificação de arenas decisórias e atores estratégicos, pode-se considerar a 

Codevasf como entidade que venha a atuar na região da bacia como agência 

executiva de programas e projetos componentes do Plano em elaboração. 

A propósito dessa alternativa, cumpre reconhecer que são relevantes as 

intervenções do Governo Federal sobre parte do Cerrado e, sobretudo, do 

Semiárido brasileiro, principalmente via Codevasf, o que implica em significativos 

aportes financeiros, em favor do oeste da Bahia. 

De forma um tanto similar, como terceira alternativa pode-se considerar a atuação 

da CERB como agência executiva da bacia, uma vez que esta entidade foi 

constituída como empresa de economia mista e opera, de forma mais relevante, 

sobre a região rural do interior da Bahia, portanto, com muitas de suas ações e 

intervenções sendo compatíveis e potencialmente inseridas no contexto do Plano 

da Bacia do Rio Corrente. Percebe-se que se trata de uma opção mais 
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estadualizada do que a anterior. 

Avançando entre as opções, uma quarta alternativa refere-se à constituição de um 

Consórcio Público, ou seja, a criação de uma entidade que seja responsável pela 

atuação conjunta do Governo do Estado e de municípios locais, eventualmente, 

também do Governo Federal, tendo como encargo principal a convergência e 

divisão de trabalho e os aportes financeiros relativos a ações e atividades 

concernentes à Agência da Bacia do Rio Corrente. 

A propósito desta opção, torna-se clara a possibilidade de que a constituição de 

um Consórcio Público fosse ampliada para atuação no contexto da Bacia do Rio 

São Francisco, eventualmente limitando os encargos da AGB Peixe Vivo a 

porções próprias ao território mineiro, com ênfase na bacia do rio das Velhas, do 

rio Paraopeba, além de outros trechos, como o próprio trecho do rio São 

Francisco em Minas Gerais, porém, abrindo espaço para que outras entidades 

atuem como agências nos demais estados, não somente sobre bacias de 

afluentes, mas também sobre a calha do rio São Francisco, sempre mediante 

convênios e/ou subcontratos com o mencionado Consórcio Público. 

Essa quarta opção apresenta duas possibilidades: (a) de um Consórcio Público 

limitado à Bacia do Rio Corrente; ou, (b) de sua atuação ampliada para a Bacia do 

Rio São Francisco, tendo como encargo a definição de entidades locais a serem 

subcontratadas ou atuantes mediante convênios, para o exercício de funções 

relacionadas ao Plano da Bacia do Rio Corrente e de outras áreas. 

Por fim, ainda de forma sucinta, como quinta opção pode-se considerar a 

constituição de uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

composta, principalmente, por atores mais locais, com destaque para certas 

prefeituras municipais, usuários de recursos hídricos e ONGs, sem restrições à 

participação do próprio Governo do Estado, portanto, podendo ser mencionada 

como um “Consórcio Local Público-Privado “.  

Nesta opção, por certo que a representatividade será bem mais significativa, 

porém, cabendo reconhecer que muitos desses atores ainda se encontram em 

processos de expansão e dinâmica, por vezes, com relevância regional ainda 

limitada. A propósito, cabe antecipar que esta quinta opção deve ser considerada 

mais para o futuro, na medida em que se consolide o atual processo de expansão 

socioeconômica regional. 
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Com tais opções sintetizadas, o Quadro 7.1 apresenta alguns dos fatores a elas 

relacionados, que serão tratados com maiores detalhes e observações na 

sequência deste capítulo. Os fatores correspondem a: (i) personalidade jurídica e 

perfil institucional da agência, com forma de gestão mais ou menos 

descentralizada; (ii) finalidades das ações predominantes na agência 

(abrangentes ou específicas); (iii) possibilidades de progressão no sistema de 

gestão da bacia do rio Corrente e, também, do rio São Francisco. 

Quadro 7.1. Resumo de fatores considerados para o traçado de alternativas para a 
Agência da Bacia do Rio Corrente.  

O
p

ç
õ

e
s

 

Personalidade Jurídica, Perfil 

Institucional e Modelo de 

Gestão da Agência da Bacia. 

Ações Principais da 

Agência da Bacia: 

Abrangentes e/ou Locais. 

Possibilidades de 

Progressão no Sistema 

de Gestão. 

1
ª.

 A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 

AGB Peixe Vivo 

Organização da Sociedade 

Civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como 

“entidade delegatária”, atuando 

como Agência Privada, com 

gestão de integração para toda 

a BHSF, mediante Contrato de 

Gestão celebrado com a ANA. 

Sua atuação na Bacia do Rio 

Corrente ocorre mediante 

Secretaria Executiva local. 

Em princípio, ações 

regionais abrangentes e 

resposta a demandas de 

suas instâncias locais, 

como a Secretaria 

Executiva da bacia do rio 

Corrente, sem deixar de 

reconhecer sua evidente 

prioridade para o trecho do 

Alto São Francisco. 

Mesmo mantendo o atual 

modelo de gestão, deve 

ocorrer a possibilidade de 

promover avanços 

significativos de suas 

instâncias locais, com mais 

recursos e ações, em 

decorrência do crescimento 

econômico e da evolução 

dos conflitos na bacia do 

Rio Corrente. 

2
ª 

a
lt

e
rn

a
ti

v
a

 

CODEVASF 

Empresa Pública vinculada ao 

MI, com ênfase em programas 

e ações relativos à BHSF, com 

gestão pautada por um 

Convênio – ou Contrato de 

Gestão – a ser celebrado com 

o INEMA, sujeito à aprovação 

pelo Secretário de Meio 

Ambiente (SEMA/BA), depois 

da devida manifestação 

favorável por parte do Comitê 

da BHCorrente, sendo que esta 

alternativa tenha sido 

autorizada pelo CONERH/BA. 

Sua atuação nesta bacia 

deverá ocorrer por meio de 

uma Superintendência local, a 

ser fortalecida.  

Ações e respostas às 

demandas próprias à bacia 

do rio Corrente, com a 

CODEVASF, por meio de 

sua Superintendência local 

fortalecida, podendo 

coordenar e/ou 

implementar programas 

relativos ao Plano desta 

Bacia. Trata-se de 

alternativa semelhante à 

seguinte, porém, mais 

federalizada. 

Esta alternativa mostra-se 

como pragmática em 

termos de execução de 

programas e ações, 

contudo, sem que ocorram 

avanços institucionais 

significativos junto ao 

Sistema de Gestão, a 

serem reconsiderados mais 

para cenários futuros, no 

âmbito da bacia do Rio 

Corrente. 
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O
p

ç
õ

e
s

 

Personalidade Jurídica, Perfil 

Institucional e Modelo de 

Gestão da Agência da Bacia. 

Ações Principais da 

Agência da Bacia: 

Abrangentes e/ou Locais. 

Possibilidades de 

Progressão no Sistema 

de Gestão. 
3
ª.

 A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 

CERB 

Empresa de Economia Mista, 

vinculada a SEMA, com ênfase 

em programas e ações 

relativos à zona rural e ao 

oeste da Bahia, com possível 

gestão pautada por um 

Convênio específico – ou 

Contrato de Gestão – a ser 

celebrado com o INEMA, 

sujeito à aprovação pelo 

Secretário de Meio Ambiente 

(SEMA/BA), depois da devida 

manifestação favorável por 

parte do Comitê da 

BHCorrente, sendo que esta 

alternativa tenha sido 

autorizada pelo CONERH/BA. 

Sua atuação nesta bacia 

deverá ocorrer por meio de 

uma Superintendência 

fortalecida ou criação de uma 

Diretoria local. 

Ações e respostas às 

demandas próprias à bacia 

do rio Corrente, com a 

CERB, por meio de sua 

Superintendência 

fortalecida ou de uma 

Diretoria local, podendo 

coordenar e/ou 

implementar programas e 

ações relativas ao Plano 

desta Bacia. Trata-se de 

alternativa semelhante à 

anterior, porém, mais 

estadualizada. 

Também esta alternativa 

mostra-se como pragmática 

em termos de execução de 

programas e ações, 

contudo, sem que ocorram 

avanços institucionais 

significativos junto ao 

Sistema de Gestão, a 

serem reconsiderados mais 

para cenários futuros, no 

âmbito da bacia do Rio 

Corrente. 

4
ª.

 A
lt

e
rn

a
ti

v
a

 

Consórcio Público (a) 

Entidade a ser constituída 

como Agência Pública da Bacia 

do rio Corrente, composta por 

municípios, pelo próprio 

Governo da Bahia e, talvez, 

pela União, atuando segundo 

Contrato de Gestão, a ser 

celebrado com o INEMA, 

sujeito à aprovação pelo 

Secretário de Meio Ambiente 

(SEMA/BA), depois da devida 

manifestação favorável por 

parte do Comitê da 

BHCorrente, sendo que esta 

alternativa tenha sido 

autorizada pelo 

CONERH/BA.Sua gestão será 

mais centrada na coordenação 

de ações e programas locais 

previstos pelo Plano da Bacia. 

Suas ações teriam a 

predominância de 

coordenação e articulação 

junto a outras entidades 

executoras, portanto, de 

acordos e definições da 

divisão de trabalhos entre 

os municípios e certas 

entidades estaduais e 

federais. 

Os avanços em termos do 

Sistema de Gestão 

poderão ocorrer, sobretudo, 

em termos da mútua 

coordenação e integração 

entre os municípios, o 

Governo do Estado e a 

União, até no sentido de 

um posicionamento mais 

firme e exigente junto à 

AGB Peixe Vivo. 



 

_________________________________________________________________________ 

70 
 

O
p

ç
õ

e
s

 

Personalidade Jurídica, Perfil 

Institucional e Modelo de 

Gestão da Agência da Bacia. 

Ações Principais da 

Agência da Bacia: 

Abrangentes e/ou Locais. 

Possibilidades de 

Progressão no Sistema 

de Gestão. 

Consórcio Público (b) 

Como perspectiva de futuro da 

opção 4 (a), esta entidade seria 

composta por municípios, Gov. 

da Bahia e demais governos de 

estados componentes da 

BHSF, além da União. Este 

Consórcio seria criado como 

Agência Pública da Bacia do rio 

São Francisco, portanto, com 

retorno da atuação da AGB 

Peixe Vivo apenas sobre o 

território de Minas Gerais. A 

gestão seria definida por um 

novo Contrato de Gestão, a ser 

celebrado com a ANA e, 

também, com os órgãos 

estaduais de recursos hídricos.  

Ações regionais 

abrangentes e 

coordenação geral da 

BHSF, com ênfase para 

resposta a demandas de 

Diretorias Regionais a 

serem criadas em certas 

porções desta Bacia, 

notadamente no caso do rio 

Corrente, sem impedimento 

de que outros perfis de 

agências locais sejam 

constituídos, seguindo o 

exemplo da AGB Peixe 

Vivo, já existente e com 

principal atuação sobre o 

Alto SF. 

Os potenciais avanços 

futuros no Sistema de 

Gestão referem-se à 

indução de que agências 

executivas ou Diretorias 

locais do Consórcio Público 

(b) sejam criadas, com as 

devidas coordenações e 

articulações entre 

municípios, governos 

estaduais e a União, para 

que sejam consideradas 

questões regionais e, 

também, problemas 

próprias a cada bacia 

distinta de afluentes, 

notadamente no caso do rio 

Corrente. 

5
ª.
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Associação Civil Local, 

constituída como “Consórcio 

Público-Privado” 

Entidade criada como 

associação civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, 

composta principalmente por 

atores locais, como municípios, 

usuários das águas, ONGs e, 

talvez, pelo Governo da Bahia, 

que deverá reconhecê-la como 

“entidade delegatária”. Sua 

atuação será definida por um 

Contrato de Gestão, a ser 

celebrado com o INEMA, 

sujeito a aprovação pelo 

Secretário do Meio Ambiente 

(SEMA/BA), depois da devida 

manifestação favorável por 

parte do Comitê da 

BHCorrente, sendo que esta 

alternativa tenha sido 

autorizada pelo CONERH/BA. 

As ações estariam focadas 

em interesses e aspectos 

mais locais, especialmente 

voltadas a seus 

associados, como usuários 

de recursos hídricos, ONGs 

e alguns municípios, 

todavia, sem desconsiderar 

as devidas negociações 

junto à gestão da BHSF, 

caso ocorram impactos 

sobre trechos a jusante. 

Quanto a potenciais 

avanços no Sistema de 

Gestão, por certo que esta 

alternativa apresenta maior 

potencial de 

representatividade social, 

todavia, cabendo 

reconhecer que muitos 

desses atores ainda se 

encontram em processos 

de expansão e dinâmica, 

por vezes, com relevância 

regional ainda limitada, o 

que deixa claro que esta 

opção deve ser pensada 

mais para o futuro, talvez 

com vinculação à 

alternativa 4 (b), que pode 

ser somada com agências 

locais. 

Para a definição da alternativa a ser adotada deve ser inicialmente consultado o 

INEMA e a SEMA, logo em seguida com pauta deste tema junto ao Comitê da 

BHCorrente e do próprio CERH/BA. Depois de manifestações a respeito, caberá 
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ao INEMA definir uma estratégia para a alternativa que tiver sido selecionada, 

inserindo na pauta uma articulação junto à ANA e à AGB Peixe Vivo, ao Comitê da 

BHSF e, para o caso da 2ª opção, também ao Ministério da Integração. 

Para todas as alternativas, recomenda-se que, como primeiro diploma legal, seja 

elaborado um Protocolo de Intenções, ora com: a ANA e a AGB Peixe Vivo (1ª 

opção); com a Codevasf e o MI (2ª opção); com a própria CERB (3ª opção); com 

certos municípios, o Governo do Estado e, talvez, com a União, incluindo a ANA 

(4ª opção); e, com certos usuários de recursos hídricos, ONGs, municípios e o 

Governo da Bahia (5ª opção), registrando os passos seguintes a serem 

empreendidos. 

Os compromissos firmados mediante um Protocolo de Intenções propiciaria uma 

constante avaliação e/ou as adequações necessárias, para quaisquer das 

alternativas apresentadas. Na sequência deste Protocolo de Intenções, cumpre 

ressaltar que, para as alternativas que propõem uma agência própria à bacia do 

rio Corrente, dever-se-á celebrar um Convênio ou um Contrato de Gestão com o 

INEMA, órgão estadual gestor do meio ambiente e dos recursos hídricos, além de 

um recomendado Termo de Cooperação com a AGB Peixe Vivo, atual agência 

para a totalidade da bacia do rio São Francisco, para que algumas de suas atuais 

ações e atividades não deixem de ser realizadas. 

Por fim, antes de descer a detalhes sobre as alternativas propostas, recomenda-

se que, tanto o Comitê da Bacia do Rio São Francisco, como também, 

evidentemente, o Comitê da BHCorrente, sejam oportunamente consultados, para 

fins de uma devida integração regional de gestão, cabendo lembrar que, segundo 

a legislação vigente, caberá ao Comitê da BHCorrente debater e aprovar a 

alternativa a ser definida, inclusive o correspondente Contrato de Gestão a ser 

celebrado com uma “entidade delegatária”, ou um possível Convênio, a depender 

da alternativa selecionada. 

Como exemplos de critérios a este respeito, pode-se anotar: (i) a convergência na 

implantação dos instrumentos de gestão entre bacias de afluentes; (ii) definições 

convergentes para as vazões de referência, próprias a cada perfil de unidades 

estratégicas de gestão – UEGs, a serem adotadas no processo de emissão de 

outorgas; (iii) compatibilização dos planos locais com o Plano da BHSF; 

(iv) compromissos dos estados para o desenvolvimento institucional local; e, (v) 
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grau de mobilização dos usuários e de representantes da sociedade civil nas 

bacias de afluentes, para fins de uma gestão com boa governança. 

7.5.1. Primeira alternativa: manter o atual arranjo de gestão, com Base na 

AGB Peixe Vivo como Agência Central de Integração da Bacia do Rio São 

Francisco e sua Secretaria Executiva para a Bacia do Rio Corrente 

Como primeira opção, foi considerado que a AGB Peixe Vivo pode atuar como 

Agência da Bacia do Rio Corrente, desde que sejam requeridas maiores atenções 

e considerações sobre as particularidades regionais, sobre os posicionamentos e 

interesses próprios aos atores locais, obviamente, além dos diplomas legais 

vigentes no Estado da Bahia.  

Segundo insumos antecedentes já dispostos (item 4.5.1.d), de acordo com o art. 

47 da Lei Federal nº 9.433/1997, a AGB Peixe Vivo enquadra-se como uma 

associação civil de recursos hídricos, sob direito privado e sem fins lucrativos, 

atendendo aos requisitos legais para que seja reconhecida como “entidade 

delegatária”, para o exercício das funções de Agência de Bacia, conforme 

disposto pela Lei nº 10.881//2004.  

Sua atuação inicial foi dedicada à Bacia do Rio das Velhas, um dos principais 

afluentes do Alto São Francisco, onde se localiza boa parte da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, no âmbito do Estado de Minas 

Gerais, a AGB Peixe Vivo também está legalmente habilitada a exercer as 

funções de Agência para outros seis comitês estaduais, a saber: CBH Alto São 

Francisco (SF1), CBH Pará (SF2), CBH Entorno da Represa de Três Marias 

(SF4), CBH Jequitaí e Pacuí (SF6), CBH Paracatu (SF7) e CBH Urucuia (SF8).  

Além de todos estes comitês estaduais mineiros, a partir de 2010, a AGB Peixe 

Vivo foi reconhecida como “entidade delegatária” para exercer as funções de uma 

Agência Central e Integradora da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 

celebrando, então, um Contrato de Gestão com a ANA, devidamente aprovado 

pelo CBHSF e pelo CNRH. 

Assim, em decorrência do aumento de suas frentes de trabalho e das devidas 

negociações com todos os comitês mencionados, tornou-se necessária uma 

reestruturação da organização, mesmo com o perfil destas Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRHs de Minas Gerais sendo 
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mais próximas e conhecidas, do que porções mais a jusante da BHSF, 

nomeadamente no caso da Bacia do Rio Corrente. 

Não obstante ser uma boa referência para certas funções de agências de bacias, 

para o exercício de encargos próprios à bacia do rio Corrente cabe indagar se o 

atual perfil e a estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo respondem 

adequadamente à natureza e à dinâmica diferenciada das demais sub-bacias e 

regiões que compõem a BHSF? Ou permanece sua predominância em temas e 

interesses próprios ao Estado de MG, notadamente no caso da bacia do rio das 

Velhas? 

Reconhecida a validades desses questionamentos e caso seja definida esta 

primeira alternativa como preferencial, cumpre identificar que dois 

posicionamentos podem ser assumidos:  

a) seguir na atual linha vigente, sem alterações ou acréscimos significativos 

sobre contratos em vigor – particularmente sobre o Contrato de Gestão 

celebrado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo, além de seu respectivo Plano 

de Trabalho –, além de solicitar avanços mais simplificados sobre a 

estrutura organizacional desta entidade, restritos à sua Secretaria 

Executiva local, portanto, sob uma forma mais limitada ao contexto 

presente; ou, 

b) procurar alterações bem mais robustas, sobretudo com acordos para 

novos Contratos de Gestão – sendo a revisão do atual celebrado com a 

ANA, além de outro a ser assinado com o INEMA/Governo da Bahia –, 

com ambos propiciando interferências na própria estrutura interna da AGB 

Peixe Vivo, como em seu Conselho Administrativo, quadro de pessoal e 

na própria alocação de recursos. 

Quanto ao primeiro posicionamento, mais modesto, é importante sublinhar seu 

maior realismo, uma vez que a segunda atitude, bem mais agressiva e 

pretensiosa, muito provavelmente geraria um desconforto, tanto para a AGB Peixe 

Vivo quanto para a ANA, uma vez que os encargos e frentes adicionais de 

trabalho desta “entidade delegatária” não seriam cobertos por uma elevação de 

sua arrecadação via Corança pelo Uso da Água. Ao contrário, essa arrecadação 

própria à Bacia do Rio Corrente será muito baixa, sem condições de 

sustentabilidade própria de uma agência local, caso não sejam disponibilizadas 
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outras fontes de recursos financeiros. 

Ou seja, recomenda-se como passo inicial uma atitude mais realista e de 

convergência com a AGB Peixe Vivo, sem descartar objetivos voltados a um novo 

perfil da Secretaria Executiva local, contanto com mais recursos, melhor sede, 

para tanto, passando a contar com apoio de entidades locais e do Governo do 

Estado da Bahia. Mesmo sob tal posicionamento, em perspectivas mais futuras 

caberá manter em pauta as mencionadas alterações mais significativas que foram 

indicadas. 

Enfim, ainda que sob uma ótica mais realista e limitada, para dar consistência e 

assegurar maior representatividade e atuação regional da AGB Peixe Vivo na 

BHCorrente, pelo menos devem ser empreendidos os seguintes passos: 

 abertura da entidade para novos associados, notadamente para atores 

locais atuantes na BHCorrente; 

 negociações no âmbito do Comitê da BHSF para aprovação de possíveis 

modificações no Estatuto da entidade, sem restrições a consultas junto aos 

demais comitês existentes em outras bacias de afluentes – com destaque 

para a do rio das Velhas –, portanto, sempre de forma consonante, 

descentralizada e participativa; 

 possível indicação de novo(s) membro(s) do Conselho de Administração, 

particularmente com interesse de representatividade de atores locais da 

BHCorrente;  

 além da elaboração preliminar, debates e potencial assinatura de um futuro 

Contrato de Gestão relativo ao exercício do papel de Agência da Bacia do 

Rio Corrente, com anuências do Comitê da Bacia e do CERH/BA. 

Mais do que isto, como uma perspectiva mais avançada e lembrando-se da 

dimensão da BHSF e de sua diversidade territorial, por certo que a estrutura 

institucional da AGB Peixe Vivo deveria ser objeto de um Planejamento 

Institucional Estratégico, com a possibilidade de que sejam estabelecidas novas 

instâncias internas, com especial interesse no caso da bacia do rio Corrente, onde 

foram identificados problemas e objetivos específicos, próprios ao Plano desta 

bacia. 

Ainda a propósito desta 1ª opção, entende-se como uma das vantagens de 
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instituir a AGB Peixe Vivo como Agência da Bacia do Rio Corrente sua maior 

integração e coerência regional, com acordos e iniciativas comuns entre os atuais 

comitês de bacias afluentes. Por outro lado, entende-se como uma de suas 

potenciais desvantagens a consistência insuficiente de suas instâncias internas 

para bacias de afluentes, devido à dimensão e diversidade da Bacia do São 

Francisco, por consequência, dificultando a identificação adequada de núcleos de 

problemas locais relacionados aos recursos hídricos, com destaque para o caso 

da Bacia do Rio Corrente. 

Em suma, vale lembrar que, no amplo contexto da BHSF, há muitas 

considerações que assinalam o imperativo da promoção de estudos e medidas 

específicas, sob duas perspectivas importantes e dialéticas entre si: de cima para 

baixo (top-down) da bacia, como um todo e de suas áreas com problemas 

prioritários; bem como, de baixo para cima (bottom-up), a partir de instâncias 

locais para uma visão de sua inserção macrorregional. 

Por fim, no que concerne a esta primeira opção – AGB Peixe Vivo, com sua 

Secretaria Executiva local adequada como Agência da Bacia do Rio Corrente –, o 

Quadro 7.2 sintetiza as suas principais vantagens e potenciais desvantagens. 

Quadro 7.2. Possíveis vantagens e potenciais desvantagens da Secretaria 
Executiva Local da AGB Peixe Vivo, como alternativa para os encargos da  

Agência da Bacia do Rio Corrente. 

Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

 Articulação entre a gestão local da Bacia do Rio 

Corrente, com sua inserção macrorregional no 

âmbito da BHSF; 

 Aproveitamento da referência da AGB Peixe 

Vivo, como “entidade delegatária” no exercício 

de funções como agência de bacia; 

 Manutenção do contexto institucional vigente, 

com a adequada abertura de avanços, 

notadamente da estrutura da Secretaria 

Executiva local, de recursos financeiros de apoio 

e de seguidas alterações e acréscimos em 

contratos de gestão vigentes ou a serem 

celebrados; 

 Elevação da representatividade social e de 

usuários de recursos hídricos devido à 

atratividade e proximidade com este perfil da 

entidade e suas instâncias locais, constituída 

como associação civil de direito privado, sem fins 

 Potencial manutenção do predomínio de 

interesses próprios a sub-bacias 

localizadas em MG, com destaque para a 

do rio das Velhas e trechos do Alto SF; 

 Excesso de frentes de trabalho e 

problemas muito distintos para a atuação 

de uma Agência Única do amplo 

contexto da BHSF; 

 Possíveis restrições e dificuldades na 

reformatação institucional da AGB Peixe 

Vivo, especialmente em sua Secretaria 

Executiva local, por conseguinte, com 

menor representatividade e articulação 

com atores e interesses próprios à bacia 

do rio Corrente; 

 Limitações para uma aplicação mais 

uniforme e menos complexa para a 

tramitação financeira da Cobrança, uma 
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lucrativos; 

 Com avanços na Secretaria Executiva local, um 

perfil mais descentralizado e participativo do 

Sistema de Gestão, com menor burocracia e 

procedimentos administrativos que devem ser 

aplicados por uma Agência constituída como 

órgão público. 

vez que seguirá diferenciada e própria às 

regras e atividades do INEMA (em rios 

estaduais) e da ANA (calha principal do 

SF), portanto, com possíveis 

desconformidades em repasses para a 

AGB Peixe Vivo. 

7.5.2. Segunda alternativa: celebrar convênio ou contrato de gestão com a 

Codevasf, para o exercício de ações e atividades próprias a uma Agência da 

BHCorrente 

A segunda opção refere-se à atuação da Codevasf como Agência da Bacia do Rio 

Corrente, no sentido de sua implementação direta, ou coordenação junto a 

terceiros, de programas, projetos e ações que serão propostas pelo Plano desta 

Bacia. 

Para tanto, sabe-se que a Codevasf tem uma atuação significativa junto à Bacia 

do Rio São Francisco, inclusive em decorrência de sua dimensão como entidade 

e dos substantivos aportes de recursos financeiros advindos do Orçamento Geral 

da União (OGU). De fato, esta empresa pública, vinculada ao MI, empreende 

diversos programas com objetivos convergentes com o Plano em elaboração, a 

exemplo do Água para Todos e do Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

Sob tal contexto de seus programas e ações, cabe destacar a construção de 

obras de infraestrutura, particularmente para o aproveitamento racional de 

recursos hídricos, como também, para a implantação de projetos e de polos de 

irrigação. Também investe na aplicação de novas tecnologias, diversificação de 

culturas produtivas e recuperação de áreas ecologicamente degradadas, além da 

capacitação e treinamento de produtores rurais.  

Mais especificamente no que tange à BHCorrente, a CODEVASF tem buscado 

viabilizar, por vezes mediante parcerias público-privadas (PPPs), importantes 

projetos de irrigação em andamento, portanto, sendo um dos principais atores 

estratégicos a considerar, contando com um consistente perfil executivo.  

Assim, sendo possível contar com esta substantiva instituição da CODEVASF, 

entra em pauta a possibilidade de que seja celebrado um Convênio – ou um 

Contrato de Gestão – com o INEMA, órgão gestor do meio ambiente e dos 
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recursos hídricos do Governo do Estado da Bahia, desde que ocorra a devida 

aprovação pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, depois que o Comitê da 

Bacia do Rio Corrente e, também, o CONERH/BA, tenham se manifestado a favor 

desta alternativa.  

Caso seja esta a opção selecionada, por óbvio que a atuação da CODEVASF irá 

ocorrer mediante uma Superintendência local mais fortalecida. Neste sentido, no 

presente já se conta com uma Superintendência Regional situada na cidade de 

Bom Jesus da Lapa, um dos principais municípios da Bacia do Rio Corrente.  

Todavia, para empreender as funções e encargos adicionais, que serão indicados 

à Codevasf mediante um Plano de Trabalho específico, será indispensável que 

ocorra o mencionado fortalecimento desta Superintendência local. 

Ainda a respeito, nota-se que esta alternativa mostra-se bastante pragmática em 

termos executivos de programas, projetos e ações, contudo, sem que ocorram 

avanços institucionais mais significativos junto a um Sistema de Gestão local, 

descentralizado, participativo e autossustentável, a ser reconsiderado mais para 

um cenário futuro, no âmbito da Bacia do Rio Corrente. Ademais, cumpre 

ressaltar que esta alternativa mostra-se um tanto federalizada, ou seja, com certa 

dependência de iniciativas e de recursos do Governo Federal, via Ministério da 

Integração. 

Em suma, para esta segunda opção – Codevasf, com sua Superintendência local 

atuando como Agência da Bacia do Rio Corrente –, o Quadro 7.3 sintetiza as 

suas principais vantagens e potenciais desvantagens. 
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Quadro 7.3. Possíveis vantagens e potenciais desvantagens da superintendência 
local da Codevasf, atuando como Agência da Bacia do Rio Corrente. 

Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

 Articulação entre a gestão local da bacia do rio 

Corrente, com sua inserção macrorregional no 

âmbito da BHSF; 

 Aproveitamento pragmático de programas e de 

ações já existentes, além da elevada 

consistência institucional da Codevasf para o 

exercício de funções como agência de bacia; 

 Boa proximidade de suas principais atividades 

com as ações prioritárias demandadas pela 

bacia em tela; 

 Coordenação adequada com programas a 

serem executados por terceiros;  

 Avanços na Superintendência local já existente 

em Bom Jesus da Lapa, além da potencial 

elevação de aportes financeiros advindos do 

OGU; 

 Evidente independência de só receber aportes 

advindos da Cobrança pelo Uso da Água para 

viabilizar suas atividades como agência da 

bacia em tela. 

 Tendência de federalizar as ações 

executivas e decisões próprias a uma 

agência local de bacia; 

 Falta de avanços no Sistema de Gestão, 

em termos de sua descentralização e 

maior representatividade social de atores 

e de interesses locais; 

 Restrições ou dificuldades para o 

fortalecimento de sua instância local já 

existente na bacia do rio Corrente, como 

Superintendência local;  

 Limitações para uma aplicação mais 

uniforme e menos complexa para a 

tramitação financeira da Cobrança, uma 

vez que seguirá diferenciada e própria às 

regras e atividades do INEMA (em rios 

estaduais) e da ANA (calha principal do 

SF), portanto, com possíveis 

desconformidades em repasses para a 

Codevasf. 

7.5.3. Terceira Alternativa: celebrar convênio ou contrato de gestão com a 

CERB, para o exercício de ações e atividades próprias a uma Agência da 

BHCorrente 

Na sequência, esta terceira alternativa apresenta uma boa semelhança com a 

anterior, uma vez que se refere à atuação de uma empresa já existente, neste 

caso, da CERB sendo selecionada como Agência da Bacia do Rio Corrente, no 

sentido de sua própria implementação de programas, projetos e ações que serão 

propostas pelo Plano da Bacia, por vezes coordenando serviços de terceiros. 

Mesmo com tal semelhança com a segunda opção, cabe ressaltar que se trata de 

uma alternativa bem mais estadualizada, portanto, com maior controle de 

decisões e atividades sob interesses próprios ao Estado da Bahia, ainda que, com 

esta opção, se possa abrir mão da possibilidade de contar com a elevação de 

aportes financeiros advindos do OGU. 

A CERB foi criada em 1971, sendo constituída como uma empresa de economia 

mista, vinculada à SEMA, no presente operando de forma mais relevante sobre a 
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região rural do interior da Bahia, portanto, com muitas de suas ações e 

intervenções sendo compatíveis e potencialmente inseridas no contexto do Plano 

da Bacia do rio Corrente. Novamente com proximidade da Codevasf, a CERB 

também empreende ações relacionadas aos programas Água Para Todos e 

Revitalização de Bacias Hidrográficas, ambos vinculados ao Ministério da 

Integração, o que implica em sua devida articulação conjunta com a Codevasf. 

Mais especificamente, hoje a CERB tem como missão garantir a oferta de água 

para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, com ênfase 

no saneamento rural, sendo assim responsável pela execução de programas, 

projetos e ações voltadas a populações carentes do semiárido baiano, sobretudo, 

no que se refere à perfuração de poços tubulares profundos, construção de 

sistemas integrados de abastecimento de água – convencionais ou simplificados 

–, além do aproveitamento de energias renováveis e implantação de tecnologias 

alternativas.  

Neste sentido, a CERB vem se destacando no atendimento às populações 

carentes, residentes em comunidades de pequeno porte, na faixa entre 100 a 500 

moradores. Para exercer tais atividades, a CERB conta com uma equipe 

especializada e formada, em sua maioria, por engenheiros, geólogos e técnicos, 

capacitados para a elaboração e execução de projetos dessa ordem.  

Os colaboradores estão distribuídos entre a sede, em Salvador, e mais 11 núcleos 

regionais, com destaque para os municípios de Barreiras, na Bacia do Rio Grande 

e de Santa Maria da Vitória, na Bacia do Rio Corrente. 

Em acréscimo, ainda a respeito da atuação da CERB, quando se analisa a 

chamada Política Ambiental da Bahia, são mencionadas várias outras frentes de 

trabalho, chegando até a: prevenção da poluição, com redução de efluentes e 

resíduos domésticos e industriais; a eliminação de passivos ambientais; e, a 

própria implantação progressiva de um Sistema de Gestão ambiental (SGA), 

mediante todos os seus núcleos regionais. 

Assim, sob tal contexto institucional de encargos e de características da CERB, 

torna-se possível contar com esta empresa de economia mista, que poderá 

celebrar um Convênio – ou um Contrato de Gestão – com o INEMA, para que 

exerça funções como Agência da Bacia do Rio Corrente, desde que seja 

devidamente aprovada Secretário de Estado do Meio Ambiente, depois que o 

http://www.cerb.ba.gov.br/programas/%C3%A1gua-para-todos
http://www.cerb.ba.gov.br/programas/rio-s%C3%A3o-francisco-revitaliza%C3%A7%C3%A3o
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Comitê de Bacia do Rio Corrente e, também, o CONERH/BA, tenham manifestado 

a favor desta alternativa. 

Caso esta seja a opção, torna-se evidente que a atuação da CERB deverá ocorrer 

mediante um Núcleo Regional bem mais fortalecido, para empreender as funções 

e encargos adicionais, que serão indicados mediante um Plano de Trabalho 

específico.  

Também de forma similar com a alternativa anterior da Codevasf, nota-se que 

esta opção mostra-se bastante pragmática em termos executivos de programas, 

projetos e ações, contudo, sem que ocorram avanços muito significativos quanto 

à descentralização e representatividade social de atores e interesses locais, cuja 

atuação poderá ser mais considerada em perspectivas futuras, contanto com uma 

possível autossustentabilidade no âmbito da bacia do rio Corrente.  

Enfim, para esta terceira opção – CERB, com seu Núcleo Regional atuando como 

Agência da Bacia do Rio Corrente –, o Quadro 7.4 sintetiza as suas principais 

vantagens e potenciais desvantagens. 

Quadro 7.4. Possíveis vantagens e potenciais desvantagens do núcleo regional da 
CERB, atuando como Agência da Bacia do Rio Corrente. 

Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

 Tendência de estadualização das ações 

executivas e decisões próprias ao Estado da 

Bahia, por meio de uma agência local da bacia 

do rio Corrente; 

 Aproveitamento pragmático de programas e de 

ações já existentes, via CERB, especialmente 

daquelas voltadas a famílias pobres e 

pequenas comunidades da zona rural do oeste 

da Bahia; 

 Boa proximidade de suas principais atividades 

com as ações prioritárias demandadas pelo 

Plano da bacia em estudo; 

 Coordenação adequada com programas a 

serem executados por terceiros;  

 Avanços institucionais no Núcleo Regional já 

existente na bacia do rio Corrente; 

 Construção de referência para modelos de 

gestão em outras bacias do Estado da Bahia, 

com perfis regionais similares; 

 Evidente independência de só receber aportes 

 Possíveis limites na articulação devida 

entre a gestão local da bacia, com sua 

inserção macrorregional no âmbito da 

BHSF; 

 Limites de avanços no Sistema de 

Gestão, em termos de sua 

descentralização e maior 

representatividade social de atores e de 

interesses locais; 

 Eventual limite ao fortalecimento de seu 

Núcleo Regional já existente na bacia do 

rio Corrente, além de menor acréscimo 

de recursos financeiros advindos do 

OGU; 

 Limitações para uma aplicação mais 

uniforme e menos complexa para a 

tramitação financeira da Cobrança, uma 

vez que seguirá diferenciada e própria às 

regras e atividades do INEMA (em rios 

estaduais) e da ANA (calha principal do 

SF), portanto, com possíveis 
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Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

advindos da Cobrança pelo Uso da Água para 

viabilizar suas atividades como agência da 

bacia em tela. 

desconformidades em repasses para a 

CERB. 

7.5.4. Quarta alternativa: constituição de um Consórcio Público a ser 

reconhecido como “entidade delegatária”, para celebrar contrato de gestão 

com o INEMA, para o exercício de ações e atividades próprias a uma 

Agência da Bacia do Rio Corrente 

Como quarta alternativa, cabe abordar a instituição de uma Agência da Bacia do 

Rio Corrente no formato de um Consórcio Público, para verificar suas 

características e aspectos legais e estratégias de operacionalização. 

A propósito desta quarta opção, é importante lembrar que, tal como já 

mencionado, há duas perspectivas a considerar: (a) de um Consórcio Público 

limitado à Bacia do Rio Corrente, sob o atual contexto presente; ou, (b) de sua 

atuação ampliada para a Bacia do Rio São Francisco, em cenários mais futuros, 

tendo como encargo a definição de entidades locais a serem contratadas ou 

atuantes mediante convênios, para o exercício de funções especificas 

relacionadas à Bacia do Rio Corrente e/ou de outras bacias de afluentes. 

Esta opção de um Consórcio Público tem sido cogitada, notadamente pela ANA, 

desde o advento da Lei Federal nº 11.107, de 2005, e do Decreto Federal nº 

6.017, de 2007, que a regulamenta. Estes diplomas legais dispõem sobre as 

normas gerais de contratação de um Consórcio Público, constituído como pessoa 

jurídica, formada exclusivamente por entes da Federação, sendo criado como 

uma associação sob uma personalidade jurídica de direito público e natureza 

autárquica.  

A propósito, no texto do Decreto nº 6.017/2007, que regulamenta a contratação de 

Consórcio Público, o Artigo 39 cita que: 

“A partir de 1º de janeiro de 2008, a União somente 

celebrará convênios com consórcios públicos constituídos 

sob a forma de associação pública ou que para esta forma 

tenham se convertido”. 

Portanto, este artigo passou a restringir as alternativas de consórcios formados 
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como pessoa jurídica de direito privado, tal como foi constituído o conhecido 

Consórcio Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, de São Paulo, sempre 

visto como uma das melhores referências do país, não somente tendo municípios 

como associados, como também empresas publicas e privadas e, também, 

ONGs.  

Mais do que isto, este Decreto, em seu Art. 3º, inciso VII, e no Art. 20, Parágrafo 

2º, explicita duas particularidades importantes para a gestão dos recursos 

hídricos, a seguir reproduzidos: 

Art. 3º - Observados os limites constitucionais e legais, os 

objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos 

entes que se consorciarem, admitindo-se, entre outros, os 

seguintes: 

... 

VII – o exercício de funções no sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos que lhes tenham sido delegadas ou 

autorizadas; 

... 

Art. 20 - (...)  

Parágrafo 2º - Os consórcios públicos poderão emitir 

documentos de cobrança e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela 

prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de 

bens públicos ou, no caso de específica autorização, 

serviços ou bens de ente da Federação consorciado. 

 

Não obstante esta legislação vigente, cumpre ressaltar que, caso um Consórcio 

constituído com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica 

seja a forma escolhida para a Agência da Bacia do Rio Corrente ou para a BHSF, 

ainda há risco desta não ser a figura jurídica definitiva19. 

                                                 
19  É interessante registrar que a Lei Estadual nº 10.020/1998, de São Paulo, autoriza o Governo 

do Estado a participar de “Fundação Agência de Bacia”, em rios sob sua domilialidade. Ou seja, de 

forma diferenciada, pretende-se contemplar, ora a figura de um Consórcio Público, ora de uma 

Fundação, como personalidades jurídicas definitivas para os exercícios próprios às agências de 

bacias hidrográficas. 
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De fato, sabe-se que ainda se encontra em tramitação, no Congresso Nacional, o 

Projeto de Lei (PL) nº 1.616/1999, que “dispõe sobre a gestão administrativa e a 

organização institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos”. Apesar de passados quase quatorze anos, este Projeto de Lei vem 

tramitando muito lentamente e sem apoio político necessário, seja de órgãos do 

próprio Executivo, como da sociedade civil organizada.  

Portanto, a eventual promulgação de uma lei nacional sobre o SINGREH, que 

defina claramente a figura das agências de bacias, ou a aprovação, com ou sem 

alterações do atual PL nº 1.616/1999, acarretará a existência de um instrumento 

legal bem mais forte do que a Lei nº 11.107/2005 ou do Decreto Federal nº 

6.017/2007, que se tornaram vigentes sobre um tema mais específico, o 

consorciamento público. 

Enfim, entende-se que a apresentação de um projeto de lei ao Congresso 

Nacional, para autorizar a instituição de um Consórcio Público como Agência da 

BHSF, estará sujeito à comparação e tramitação conjunta com o Projeto de Lei   

nº 1.616/1999, não havendo previsibilidade de seus respectivos desdobramentos. 

Mesmo sob tal contexto, cabe considerar a viabilidade legal dessa quarta 

alternativa, tendo a referência de uma minuta de Protocolo de Intenções para 

constituir um Consórcio Público como agência de bacia (ver Anexo III). Para tanto, 

seriam necessários os seguintes passos para a opção 4(a), voltados à criação de 

uma “entidade delegatária” própria à Bacia do Rio Corrente, no território baiano:  

(i) celebração de um Protocolo de Intenções do Consórcio Público, subscrito 

pelo próprio Governo do Estado e certas prefeituras municipais, para as 

quais a legislação permite adesão voluntária; 

(ii) ratificação do Protocolo de Intenções pela SEMA, INEMA e pelo respectivo 

Comitê da Bacia, além de manifestação favorável do CONERH/BA; 

(iii) aprovação de lei estadual que ratifique o Protocolo de Intenções; 

(iv) constituição de uma Assembleia Geral dos entes consorciados para eleger, 

dentre eles próprios, o Presidente da Agência da Bacia do Rio Corrente, 

aprovar o Regimento Interno e dar posse aos membros do Conselho de 

Administração e ao Diretor-Geral; e, 
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(v) assinatura do devido Contrato de Gestão com o INEMA, depois de sua 

devida aprovação pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e da 

manifestação favorável advinda do CONERH/BA, além do registro das atas 

e dos documentos legais e da abertura de uma conta bancária, com o início 

de um funcionamento regular da entidade. 

De forma similar, porém sob a perspectiva de cenários mais futuros, no caso da 

opção 4(b) a mesma sequência de passos seria a seguinte, agora voltada para a 

substituição da AGB Peixe Vivo por um Consórcio Público, constituído como 

Agência da BHSF, portanto, abrangendo vários estados e o DF: 

(i) celebração de um Protocolo de Intenções do Consórcio Público, subscrito 

pela União e pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, além do Distrito Federal e de certos municípios, uma 

vez que a legislação permite sua adesão voluntária; 

(ii) ratificação do Protocolo de Intenções pelos órgãos gestores – ANA e seus 

correspondentes estaduais e do DF –, NO CASO DA Bahia pela SEMA e 

pelo INEMA, além de manifestação favorável do Comitê da BHSF e dos 

comitês de afluentes, a exemplo do Comitê da BHCorrente como também 

pelo CNRH, pelo CONERH/BA e demais Conselhos Estaduais e do DF; 

(iii) aprovação de lei nacional e de leis estaduais e do DF, que ratifiquem o 

Protocolo de Intenções; 

(iv) constituição de uma Assembleia Geral dos entes consorciados para eleger, 

dentre eles próprios, o Presidente da Agência da BHSF, aprovar o 

Regimento Interno e dar posse aos membros do Conselho de 

Administração e ao Diretor-Geral; e, 

(v) assinatura de um único Contrato de Gestão com todos os órgãos gestores 

de recursos hídricos relacionados com a BHSF – ANA e seus 

correspondentes estaduais e do DF –, no caso da Bahia, depois de sua 

devida aprovação pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, pelo 

Comitê da BHCorrente, e com a manifestação favorável advinda do 

CONERH/BA, além do registro das atas e dos documentos legais e da 

abertura de uma conta bancária, com o início de um funcionamento regular 

da entidade. 

Especificamente sobre a composição do Conselho de Administração, é importante 
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recomendar que seja convenientemente pactuada, todavia, sem a participação de 

órgãos gestores de recursos hídricos, uma vez que tais entidades devem atuar, 

principalmente, sobre seus encargos de regulação, por conseguinte, evitando 

associar-se a de um Consórcio Público constituído para atuar como agência de 

bacia.  

Enfim, a melhor alternativa será uma composição que reflita o caráter próprio do 

Conselho de Administração, evitando-se possíveis divergências e conflitos de 

interesse entre órgãos gestores e a agência da bacia. Dizendo de outra forma, o 

Conselho, como uma instância superior da agência, receberá delegações dos 

órgãos gestores, portanto, sendo necessário cumprir exigências, a serem 

avaliadas periodicamente, com base no Contrato de Gestão a ser celebrado entre 

as partes.  

Uma vez dispostos procedimentos de ordem jurídico-legal e características 

próprias à quarta opção, de um Consórcio Público, agora cabe seguir mediante 

abordagens e questionamentos similares às opções anteriores, ou seja, 

analisando as possíveis vantagens e desvantagens da presente alternativa.  

De pronto, no que tange a uma comparação inicial entre as opções (a) e (b), por 

certo que, no presente, deve-se começar pela constituição de um Consórcio 

Público local, a partir do qual será possível abrir espaços para que, mais à frente, 

a opção (b) passe a ser negociada com os demais estados e com o DF, além da 

própria União, sabendo-se que a ANA teria posicionamento favorável a esta 

alternativa. 

A propósito da opção 4(b), deve-se lembrar que a BHSF tem uma dimensão 

territorial muito abrangente, com grande diversidade em suas sub-bacias e 

regiões, tanto no que se refere a aspectos do meio ambiente, quanto das 

dinâmicas socioeconômicas e de núcleos urbanos das unidades federativas 

componentes desta bacia. 

Assim, para este caso 4(b), o Consórcio Público a ser constituído como Agência 

Central da BHSF, por certo, irá necessitar de outras agências locais – mantendo-

se um destaque para a AGB Peixe Vivo que, muito provavelmente, seguirá com 

suas atividades sobre a Bacia do Rio das Velhas e no trecho do Alto São 

Francisco –, sobretudo para fins mais operacionais, em unidades de gestão 

(UGHs) e núcleos de problemas, tendo a sua natureza jurídica de direito privado 
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como principal diferença.  

Entende-se que agências centrais de grandes bacias não podem refutar 

instâncias locais voltadas para UGHs e núcleos de problemas, a exemplo de 

agências particularmente criadas pelos estados em suas bacias de afluentes – 

notadamente como pode ocorrer no caso do rio Corrente –, seja mediante as 

opções já apresentadas, como a AGB Peixe Vivo, a Codevasf, a CERB ou um 

Consórcio Público local 4(a) ou, ainda, como a quinta alternativa, que será 

abordada na sequência. 

Sob esta abordagem, cumpre enfatizar que, segundo recomendações de 

consultores convidados para uma Oficina da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais (FIEMG) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI20), deve-

se conferir maior flexibilidade e atratividade aos arranjos institucionais, sempre de 

forma descentralizada e participativa, para que ocorram avanços mediante 

maiores preços unitários da Cobrança pelo Uso da Água, ao invés de optar-se por 

arranjos mais estatais, uma vez que estes se mostram mais centralizadores, 

passando a ser palatáveis aos usuários pagadores, por consequência, com 

relativo afastamento e reações em favor de menores valores da Cobrança pelo 

Uso da Água. 

Assim, torna-se evidente, por exemplo, que os usuários de recursos hídricos, 

notadamente os associados da AGB Peixe Vivo, terão bem menos atratividade 

por um Consórcio Público, especialmente se tal entidade assumir encargos 

executivo-estatais.  

Enfim, estas observações são relevantes, sobretudo quando estiverem em pauta 

assuntos relacionados aos preços e à distribuição de encargos e funções 

concernentes à Cobrança pelo Uso da Água, com destaque para o papel que 

pode ser exercido pela Agência Central e pelas instâncias locais de UGHs, 

sempre sob os fundamentos de modelos de gestão descentralizados e 

participativos. 

                                                 

20 Oficina sobre Cobrança pelo Uso da Água na Bacia do Rio Doce, realizada pela FIEMG/CNI em 

23 de fevereiro de 2010, em Belo Horizonte, tendo como Tema “A Articulação entre o 

Instrumento da Cobrança e Arranjos Institucionais Aplicados à Gestão de Recursos 

Hídricos”. 
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Em decorrência destas observações, há uma importante recomendação de que as 

possíveis opção 4(a) e 4(b) tenham seus respectivos Consórcios Públicos, locais 

ou da BHSF, instituídos sob finalidades específicas, limitando-se à devida 

coordenação entre a União, unidades federativas e prefeituras municipais, 

portanto, voltando-se mais a aspectos administrativos e legais, os quais 

demandam negociações próprias aos governos, como deliberação, legislação, 

normatização e fiscalização. 

Assim, a formatação de um Consórcio Público sob finalidades específicas seria 

bem mais pragmática, uma vez que pode haver divergências legais e 

institucionais entre a União e diferentes estados ou municípios. Portanto, o 

Consórcio Público funcionaria centrado em negociações e acordos próprios ao 

Poder Público, ressaltando-se que estes encargos não se tratam de negociações 

próprias a Comitês de bacias, seja o do Rio Corrente ou o Comitê do Rio São 

Francisco, mas sim, daquelas limitadas a aspectos administrativos e legais. 

De todo o modo, ao atuar sob finalidades específicas, uma das principais 

vantagens da alternativa de um Consórcio Público seria a possibilidade de 

delegação da Cobrança para essa entidade estatal, tanto pela União, quanto 

pelos entes federados. De fato, ao invés de cada órgão gestor emitir a Cobrança 

pelo Uso da Água, em rios sob seus correspondentes domínios, todos poderiam 

delegar tal encargo ao Consórcio Público, facilitando em muito a 

operacionalização e universalização da Cobrança no âmbito da bacia. 

Ainda no que tange a estas finalidades específicas, cumpre reconhecer que um 

Consórcio Público, composto por autoridades governamentais da União, dos 

estados e do DF, além de certos municípios, passaria a ter muito mais peso e 

poder político do que um comitê de bacia, portanto, podendo confrontar e intervir 

em algumas decisões tomadas por essas instâncias coletivas, frente às quais 

deveria atuar como uma secretaria executiva de apoio, submetendo-se a 

manifestações de representantes da sociedade civil e de usuários de recursos 

hídricos.  

Em outras palavras, caso o Consórcio Público não tenha as mencionadas 

finalidades restritas, seu peso específico poderá enfraquecer a representação 

social, afastar a presença de representantes de ONGs e de usuários de recursos 

hídricos – pagadores da Cobrança pelo Uso da Água –, tudo em função do peso 
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político de um Consórcio Público, constituído como entidade estatal. 

Com isto posto, no que tange a encargos operacionais, o Consórcio Público 

proposto como agência de bacia, desde que restrito a finalidades específicas, 

certamente precisaria contar com as referidas instâncias locais de sub-bacias, 

como também, com outras entidades executoras que atuem em sua bacia, a 

exemplo da Codevasf e da CERB.  

Assim, para o caso da opção 4(a), um Consórcio Público local, constituído sob 

finalidades específicas, deveria iniciar suas atividades mediante a coordenação e 

negociações com entidades executivas que atuam na Bacia do Rio Corrente. 

De forma semelhante, segundo a opção 4(b), também para um Consórcio Público 

identificado como “entidade delegatária” da BHSF seria possível começar suas 

articulações com agência locais, a exemplo da própria AGB Peixe Vivo, que 

poderia ser prontamente contratada pelo Consórcio para encargos executivos de 

certas UGHs, notadamente sobre o trecho do Alto São Francisco, assim como 

teve suas primeiras atividades sobre a Bacia do Rio das Velhas, então contratada 

pelo Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais – IGAM/MG. 

Ou seja, esta quarta opção – seja na perspectiva (a) ou (b) – deve manter, de 

forma pragmática, aspectos operacionais sob a responsabilidade de instâncias 

executivas locais. Excepcionalmente, em algumas sub-bacias ou UGHs, onde não 

forem constituídos comitês e criadas agências executivas locais, o próprio 

Consórcio Público poderá estabelecer uma instância interna – tal como uma 

diretoria ou como uma secretaria executiva –, para que toda a bacia tenha uma 

gestão integrada e responda a demandas operacionais distintas de suas unidades 

de gestão de recursos hídricos.  

Enfim, esta recomendação de que um Consórcio Público seja estabelecido sob 

finalidades específicas decorreu pela sobreposição entre suas possíveis 

vantagens e potenciais desvantagens, sendo importante mencionar a flexibilidade 

dessa opção para maior facilidade de adequação às especificidades da legislação 

de cada estado e às suas demandas e características de problemas regionais e 

locais de recursos hídricos. 

Com isto posto, o Quadro 7.5 apresenta as referidas vantagens possíveis e 

potenciais desvantagens que foram identificadas em relação a esta alternativa de 
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constituição de um Consórcio Público como Agência da Bacia do Rio Corrente ou 

da BHSF. 

Quadro 7.5. Possíveis vantagens e potenciais desvantagens do consórcio público, 
como alternativa para uma Agência da Bacia do Rio Corrente (4a) ou da BHSF (4b). 

Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

 Sob a opção 4 (b) destaca-se a 

articulação devida entre a gestão 

local da bacia do rio Corrente, com 

sua inserção macrorregional no 

âmbito da BHSF; 

 Avanços importantes na aproximação 

e nas devidas articulações entre o 

Governo da Bahia e os municípios da 

bacia do rio Corrente, no caso da 

opção 4 (a); 

 Para o caso de Consórcio Público 

constituído sob finalidades restritas, 

um adequado equilíbrio de poder e 

as devidas articulação entre a 

Assembléia Geral e o Conselho de 

Administração da Agência e os 

membros do Comitê da Bacia, além 

de uma coordenação e divisão de 

trabalho com entidades executivas, 

locais e/ou regionais, que atuem na 

BHSF ou especificamente na bacia 

do rio Corrente; 

 Delegação conjunta da Cobrança à 

própria Agência da BHSF, constituída 

como Consórcio Público, pela ANA e 

pelos órgãos estaduais e do DF, por 

conseguinte, envolvendo um fluxo 

financeiro mais direto e objetivo, ou 

seja, para a opção 4 (b), em toda a 

BHSF a Cobrança estará a cargo do 

Consórcio, como Agência Única 

Integrada; 

 Convergência entre a base legal 

vigente, tanto federal, estadual e do 

DFR, quanto dos municípios 

consorciados. 

 Para a opção 4 (a), podem haver possíveis 

limitações na articulação devida entre a gestão 

local da bacia do rio Corrente, com sua inserção 

macrorregional no âmbito da BHSF; 

 No caso da opção 4 (b), ampla abrangência e 

complexidade nas devidas negociações e acordos 

entre a União, estados e o DF, com muitos ajustes 

e aprovações legislativas devidas; 

 Assembléia Geral composta pelo Presidente e 

Governadores e por determinados Prefeitos 

Municipais (ou por Ministro e Secretários de 

Estado e de certas Prefeituras), portanto, com 

possível ocupação política e manipulação de 

cargos no Conselho Administrativo e na Gerência 

Executiva da Agência, por vezes, não sendo 

considerados atores técnicos e instâncias 

executivas locais; 

 Enfraquecimento de Comitês como instâncias 

decisórias, tanto o da BHSF quanto do rio 

Corrente, devido ao poder e à força política de um 

Consórcio Público, caso não seja constituído sob 

finalidades restritas, por consequência, com menor 

representação de ONGs e de usuários de recursos 

hídricos; 

 Menor disposição a pagar via Cobrança pelo Uso 

da Água, devido à ausência dos usuários privados 

na estrutura da Agência da Bacia, estabelecida 

como Consórcio Público, e sem instâncias 

executivas locais em UGHs e núcleos de 

problemas; 

 Muitos procedimentos administrativos e 

burocráticos, próprios a órgãos públicos; 

 Repercussões sobre a Agência da Bacia, quando 

das constantes modificações no quadro político-

partidário de governos federal, distrital, estaduais e 

municipais. 

7.5.5. Quinta alternativa: constituição de uma Associação Civil de Direito 

Privado, sem fins lucrativos, entre municípios, usuários de recursos 

hídricos e ONGs, como se fosse um “Consórcio Público-Privado”, a celebrar 



 

_________________________________________________________________________ 

90 
 

contrato de gestão com o INEMA, para o exercício de ações e atividades 

próprias a uma Agência da Bacia do Rio Corrente 

Por fim, como quinta e última alternativa, cabe analisar a possibilidade de 

constituição de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

composta, principalmente, por atores mais locais, com destaque para certos 

municípios, usuários de recursos hídricos e ONGs, sem restrições à participação 

de algumas empresas estaduais, a exemplo da CERB, da Embasa e da 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), dentre outras. 

Sob tal forma de associação, que tenderia a ser constituída a partir da iniciativa e 

de interesses próprios a algumas das principais prefeituras municipais da bacia, 

poder-se-ia menciona-la como se fosse um “Consórcio Local Público-Privado“ – a 

exemplo do já referido Consórcio PCJ, de São Paulo –, com seu reconhecimento 

como “entidade delegatária”, com vistas à celebração de um Contrato de Gestão 

com o INEMA, voltado ao exercício de ações e atividades próprias a uma Agência 

da Bacia do Rio Corrente, desde que devidamente aprovado pelo Secretário de 

Estado do meio Ambiente, depois que o Comitê de Bacia do Rio Corrente e, 

também o CONERH/BA tenham se manifestado a favor desta alternativa. 

Sob esta opção, torna-se evidente que a representatividade social seria bem mais 

significativa, o que implicaria em potenciais avanços de um Sistema de Gestão 

mais descentralizado e participativo, contudo, cabendo reconhecer que muitos 

desses atores ainda se encontram em processos de expansão e maior dinâmica, 

por vezes, com relevância regional ainda limitada. Por consequência, esta quinta 

opção deve ser considerada mais para o futuro, na medida em que se consolide o 

atual processo de expansão socioeconômica sobre a bacia do rio Corrente. 

Sob uma abordagem semelhante, também como uma de suas principais 

vantagens é inquestionável sua maior proximidade com o próprio Comitê da 

Bacia, ao qual compete definir prioridades e tomar decisões – notadamente a 

exemplo da aprovação do respectivo Plano da Bacia. 

Ademais, sob tal alternativa, as ações e atividades da entidade estariam mais 

focadas em interesses e aspectos locais, especialmente voltadas a seus 

associados, como usuários de recursos hídricos, ONGs e alguns municípios, 

todavia, sem desconsiderar as devidas negociações junto à gestão da BHSF, 

http://www.coelba.com.br/
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caso ocorram impactos sobre trechos a jusante. 

Não obstante a consideração dessas possíveis vantagens, é importante lembrar 

que uma associação local criada na bacia do rio Corrente não seria 

autossustentável por conta exclusiva de arrecadação via Cobrança pelo Uso da 

Água – tal como consta na Nota Técnica nº 06, emitida em 11 de fevereiro de 

2010 pela Superintendência de Apoio à Gestão da Agência Nacional de Águas – 

SAG/ANA –, portanto, com sua dependência de outras fontes de recursos 

financeiros. 

Neste sentido, admite-se que um eventual “Consórcio Local Público-Privado” 

possa ser mantido por conta de doações voluntárias, tanto advindas de prefeituras 

quanto de usuários de recursos hídricos, tal como já ocorreu nos primeiros 

tempos da própria AGB Peixe Vivo, no presente, sustentada somente pelo 

percentual de até 7,5% da arrecadação advinda da Cobrança pelo Uso da Água, 

no contexto da BHSF. 

Enfim, para esta quinta opção – de uma associação civil privada, constituída como 

um “Consórcio Local Público-Privado”, a exercer funções como Agência da Bacia 

do Rio Corrente –, o Quadro 7.6 sintetiza as suas principais vantagens e 

potenciais desvantagens. 

Quadro 7.6. Possíveis vantagens e potenciais desvantagens do  
“Consórcio Local Público-Privado”, como alternativa para os encargos da  

Agência da Bacia do Rio Corrente. 

Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

 Aproveitamento das referências do 

Consórcio PCJ/SP e da AGB Peixe Vivo, 

como “entidades delegatárias” no exercício 

de funções como agências de bacias; 

 Criação de uma agência local, sem 

problemas na manutenção do contexto 

institucional vigente na BHSF, o que só 

implicaria em acordos e articulações com a 

AGB Peixe Vivo, que atua como Agência 

da BHSF, sem a necessidade de novas 

legislações; 

 Avanços no Sistema de Gestão, com maior 

representatividade social de ONGs e de 

usuários de recursos hídricos, devido à 

atratividade e proximidade com este perfil 

da entidade, criada como um “Consórcio 

 Possíveis limitações na articulação devida 

entre a gestão local da bacia do rio Corrente, 

com sua inserção macrorregional no âmbito 

da BHSF; 

 Possível falta de consideração sobre ações e 

intervenções que afetem os trechos a jusante, 

com impacto sobre a calha principal do rio 

São Francisco; 

 Potenciais problemas na composição dos 

associados ao “Consórcio Local”, uma vez 

que a região da bacia do rio Corrente ainda 

se encontra em processo de desenvolvimento 

de atividades socioeconômicas; 

 Limites na arrecadação via Cobrança pelo 

Uso da Água, portanto, com dependência de 
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Possíveis Vantagens Potenciais Desvantagens 

Local Público-Privado”, ou seja, na figura 

jurídica de uma associação civil de direito 

privado, sem fins lucrativos; 

 Sob uma personalidade jurídica de direito 

privado, a agência teria um perfil com 

menor burocracia e procedimentos 

administrativos que devem ser aplicados 

por uma entidade constituída como órgão 

público; 

 Maior proximidade com o próprio Comitê 

da Bacia, além da predominância de ações 

e atividades voltadas a interesses locais. 

autossustentação financeira por conta de 

doações voluntárias de seus associados – 

PMs e usuários de recursos hídricos; 

 Limitações para uma aplicação mais uniforme 

e menos complexa para a tramitação 

financeira da Cobrança, uma vez que seguirá 

diferenciada e própria às regras e atividades 

do INEMA (em rios estaduais) e da ANA 

(calha principal do SF), portanto, com 

possíveis desconformidades em repasses 

para este “Consórcio Público-Privado”. 

7.6. Referências gerais para a estrutura organizacional de uma Agência da 

BHCorrente  

Cumpre sublinhar que os principais encargos da Agência da Bacia do Rio 

Corrente, válidos para quaisquer das cinco opções já apresentadas, devem 

concentrar-se sobre a implementação de ações e intervenções previstas pelo 

presente Plano da Bacia em elaboração, o que implica em: 

(i) analisar estudos, projetos e obras a serem empreendidos e identificar suas 

possíveis fontes de financiamento, sem limitar-se apenas a recursos 

advindos da Cobrança pelo Uso da Água, uma vez que, especialmente nas 

opções 2, 3 e 4, parte de orçamentos próprios à Codevasf, CERB ou a um 

Consórcio Público, poderão ser aplicados em favor de ações e 

intervenções previstas pelo Plano da Bacia; 

(ii) instruir a instituição financeira responsável por sua conta bancária, para 

que repasse aos devidos executores – a fundo perdido ou mediante 

operações de crédito – os montantes necessários à implementação de 

programas, projetos e obras, sempre sob o requisito de prévia aprovação 

por parte do Comitê da Bacia; 

(iii) acompanhar a administração financeira de suas fontes de receitas, com 

particular atenção a recursos arrecadados via Cobrança pelo Uso da Água, 

em sua área de atuação; 

(iv) celebrar convênios e contratar serviços que sejam requeridos para o 

cumprimento de seus encargos e competências; e, 
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(v) elaborar sua proposta orçamentária e submetê-la a apreciação do 

respectivo Comitê da Bacia, além do INEMA, órgãos gestor do meio 

ambiente e de recursos hídricos do Estado da Bahia, com o qual celebrou o 

devido convênio ou contrato de gestão. 

Por certo que todas as opções devem considerar tais encargos principais, 

inclusive aquelas que já constam com estruturas de entidades já existentes, como 

a AGB Peixe Vivo, a Codevasf e a CERB, respectivamente as opções 1, 2 e 3. No 

que tange às outras alternativas, apenas referências gerais serão apresentadas 

na sequência, a respeito de: 

a) uma agência no formato de um Consórcio Público, apresentada como 

quarta opção; e, 

b) aspectos relativos à estrutura de uma associação civil de direito privado, 

sem fins lucrativos, que deve ser considerada sobretudo para a definição 

da estrutura de uma agência local, tal como consta na quinta opção.  

7.7. Gestão integrada entre a União e os estados federados  

Como última recomendação importante, merece destaque a importância de 

relações institucionais mais estratégicas para a Bahia, especialmente com a ANA, 

para que, de fato, ocorra uma gestão integrada entre a União e seus estados 

federados. 

Para tanto, desde os primeiros anos de atuação da ANA, foram concebidos dois 

tipos de convênios a serem celebrados: (a) os Convênios de Cooperação com os 

órgãos estaduais gestores; e, (b) os Convênios de Integração entre as unidades 

estaduais componentes de bacias hidrográficas compartilhadas, a exemplo da 

Bacia do Rio São Francisco. 

A propósito, é importante registrar que, no presente, a Agência Nacional de Água 

encontra-se com uma estrutura e capacidade muito mais avançada do que 

qualquer dos órgãos estaduais, tanto em termos de seu quadro de técnicos, 

quanto da disponibilidade orçamentária. Como consequência, sem obstruções à 

atuação significativa da ANA, tal como já mencionado, cabe registrar que, sob tal 

capacidade bem mais fortalecida, pode ocorrer uma tendência de centralização, 

particularmente quando não houverem respostas adequadas dos estados e, por 
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consequência, a gestão de recursos hídricos ficar majoritariamente sob a 

responsabilidade e o controle da ANA. 

Ademais, no caso específico da Bacia do Rio Corrente, sabe-se que muitas das 

variáveis e fatores intervenientes sobre a dinâmica do desenvolvimento regional, 

notadamente as frentes de expansão do agronegócio, são advindas do Cerrado 

nacional, portanto, não limitadas a fatores internos e exclusivos ao Estado da 

Bahia, fato que ratifica a recomendação de que ocorra uma gestão integrada e 

estratégica entre o INEMA e a ANA. 

Neste sentido, a favor do INEMA e para que não ocorra a possível tendência 

mencionada de centralização, cabe a recomendação de que efetivamente seja 

celebrado um Convênios de Cooperação com a ANA, incluindo repasses de 

recursos financeiros e apoios técnicos com programas e sistemas de gestão, sob 

o objetivo de uma boa divisão de trabalho, compatível com as diretrizes para que 

o SINGREH seja efetivamente descentralizado e participativo. 

Por fim, no que tange aos Convênios de Integração – no caso, relacionado com a 

bacia hidrográfica do rio São Francisco, com seu Comitê há muito tempo em 

plena operação –, vale registrar uma das principais conclusões advindas do 

Seminário sobre a “Diretiva Quadro no Domínio das Águas (DQA) e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)”, realizado pela 

ANA, em Brasília, nos dias 11 e 12 de maio de 2011, inserido no contexto do 

Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais Brasil – União Européia. 

Nos debates finais e conclusões desse evento, depois de inúmeras manifestações 

por parte dos palestrantes e da plateia presente, ficaram destacadas as seguintes 

perguntas, muito similares e vistas como as mais desafiadoras e relevantes do 

evento:  

 Deve ser estabelecida uma Diretiva Quadro das Águas no Brasil21?  

 Deve ser acordado um Pacto Nacional das Águas no Brasil22? 

Enfim, em concordância com tais iniciativas de uma Diretiva Quadro ou de um 

Pacto Nacional das Águas, tal como foi recentemente lançado (abril de 2013) e 

                                                 

21 SAG/ANA, Rodrigo Flecha. 

22 Diretor atual da ANA, João Gilberto Lotufo Conejo. 
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proposto pela própria ANA, reafirma-se os mencionados Convênios de 

Integração, para que, de fato, ocorra uma gestão integrada entre a União e o 

Estado da Bahia, além das demais unidades federativas componentes da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Como última observação, ainda advinda desse evento com a União Européia, 

cabe considerar a possibilidade de “aprovação de uma legislação que formalize 

acordos e compromissos interestaduais e com a União, compostos por benefícios 

e sanções, tendo em vista a efetiva implementação de ações e atividades 

relacionadas com a melhoria hídrica e ambiental”23, com objetivos e metas 

concretas e factíveis, tal como se pretende no âmbito da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco, com rebatimentos sobre a Bacia do Rio Corrente. 

 

                                                 

23 Sr. José Machado, Ex-Diretor Presidente da ANA. 


