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SUBSÍDIOS PARA INTEGRAR A GESTÃO DAS ÁGUAS COM GESTÃO 

DAS CIDADES: desenvolvimento de um modelo conceitual. 

Angélica Nogueira de Souza Tedesco 1 & Edmilson Costa Teixeira2 

RESUMO --- Este trabalho apresenta resultado parcial de pesquisa científica voltada para o 
desenvolvimento de modelo conceitual de mecanismos e instrumentos de gestão, visando subsidiar 
a integração entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Urbana. O procedimento 
metodológico consistiu de: Fundamentação Teórica, Desenvolvimento e Avaliação do Modelo 
Conceitual. O modelo teórico-conceitual elaborado é uma ferramenta de comunicação que permite 
orientar e alertar os gestores e a comunidade em relação ao potencial de integração, contribuindo 
para apreender a complexidade do tema e propiciar análises múltiplas com diferentes abordagens. 
Espera-se que, a partir dos estudos efetuados e do modelo construído, possam ser estabelecidos 
mecanismos de gestão e suas interações, fornecendo as informações para auxiliar na efetiva 
integração entre a gestão hídrica e a urbana. Considerando que as causas de problemas múltiplos 
são lugar comum, entende-se que várias alternativas de integração, apontadas pelo modelo, podem 
ser aplicadas ao mesmo tempo, ou gradualmente, ao longo de um período, quando for mais 
favorável a implementação integrada dos instrumentos de gestão.  Entende-se que efetivar dinâmica 
de interações cooperativas requer tempo, tendo como variável a complexidade gerencial e 
institucional encontrada em cada circunstância e contexto especifico. 

ABSTRACT --- This paper presents partial results of scientific research towards the development 
of a conceptual model of mechanisms and management tools, in order to support the integration of 
the National Policy of Water Resources - Water Law and the Urban Policy – City Statute. The 
methodological procedure has consisted of: Theoretical Research, Development and Evaluation of 
Conceptual Model. The developed theoretical-conceptual model is a communication tool which 
allows directing and advising the managers and the community towards the integration potential, in 
order to support the understanding of the complexity of the issue and provide multiple tests with 
different approaches. It is expected that from the obtained results can be established management 
mechanisms and interactions among them, providing relevant information to assist the effective 
integration between water and urban management. It is understood that various alternatives to 
integrate the identified by the model can be applied, gradually, when the implementation of process 
of integrated management tools is feasible. In addiction, it is known that to make effective the 
cooperative dynamic interactions requires time, and the managerial and institutional complexity 
found in each case and context specific is a key variable. 

Palavras-chave: modelo conceitual, gestão de recursos hídricos, gestão urbana.
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1 - INTRODUÇÃO 

Para garantir a sobrevivência do planeta e da espécie humana no futuro, a sociedade atual 

necessita desenvolver-se de forma sustentável. Para tal, um dos desafios que se apresenta é a gestão 

eficiente e eficaz dos recursos naturais e, em particular, da água, por sua característica intrínseca.  

No entanto, para Tucci (2004), o “desenvolvimento urbano, especialmente nos países da 

América Latina, tem sido realizado de forma insustentável com deterioração da qualidade de vida e 

do meio ambiente [...]”. 

Se por um lado a demanda relativa aos usos diversos da água vem promovendo uma situação 

de escassez, decorrente de fatores como: desordenado processo de urbanização, aumento 

populacional, desenvolvimento industrial, expansão agrícola, associados à crescente poluição 

hídrica e a incerteza a respeito de fatores climáticos, por outro lado, eventos extremos, como as 

cheias e as inundações, vêm causando danos sociais, ambientais e econômicos.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) estabeleceu princípios, objetivos e 

instrumentos, tendo em vista contribuir para o desenvolvimento sustentável e garantir o recurso 

natural, água, em quantidade e qualidade compatíveis com os usos múltiplos pretendidos, e o nível 

de desenvolvimento almejado. Considera-se a seguinte definição de gestão dos recursos hídricos:  
[...] como o conjunto de ações e atividades que ajustam mutuamente disponibilidades e demandas, 
proporcionam os padrões apropriados de qualidade hídrica para fins de usos múltiplos, previnem e 
mitigam eventos hidrológicos críticos, naturais ou decorrentes de uso inadequado, articulam a inserção 
da água como fator de desenvolvimento regional e promovem a integração da gestão das águas com a 
do meio ambiente, isso tudo mediante modelos institucionais descentralizados e que contemplem a 
participação dos usuários e das comunidades (MMA, 2007). 

A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade redefiniram as competências locais do ponto de 

vista da normativa urbana, criando novos instrumentos de intervenção, fundados no princípio da 

função social da terra, e definem diretrizes que garantem o direito a cidades sustentáveis, entre 

outros (Carneiro, 2007). Assim, para este autor, os municípios, em princípio, dispõem de um 

conjunto importante de instrumentos que têm potencial para atuar de forma integrada e preventiva, 

ampliando, de forma substantiva, a eficácia na gestão das águas. No entanto, esses instrumentos 

carecem de maior efetividade. 

Teixeira e Marinato (2007) relatam a necessidade de maior articulação entre a gestão de 

recursos hídricos e a municipal, e do entendimento dos obstáculos políticos, institucionais e legais, 

que dificultam a aplicação prática do conceito de gestão integrada. 

Neste contexto ABRH (2007) declara que “a gestão das águas, a integração de políticas e a 

sustentabilidade do meio urbano são desafios de enorme complexidade e importância estratégica 

para o país. Devem ser abordados de forma integrada para o equacionamento sustentável de 

alternativas e soluções, postas à gestão das cidades, onde os recursos hídricos assumem papel de 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

3
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de instrumentos 
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Fundamentação Teórica:

extrema relevância em vários aspectos. Portanto, pesquisadores, especialistas e gestores, esforçam-

se para auxiliar na integração entre a gestão das águas e das cidades e buscam efetivar a articulação 

dessas políticas.  

Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo 

conceitual para a integração da política das águas com a urbana por intermédio de conexão entre 

mecanismos e instrumentos, tendo em vista dar suporte à implementação dessas políticas públicas e 

à efetivação da gestão integrada e sistêmica das águas e do solo no ambiente urbano.  

2 – METODOLOGIA 

Esta pesquisa se desenvolve, buscando alcançar os objetivos propostos por meio de 

procedimento metodológico, fundamentado na MCDA (Multicriteria Decision Aid), utilizada por 

Matzenauer (2003), adaptada para o projeto de pesquisa GEARH (2006) e ajustada as atividades 

deste trabalho. As principais etapas do desenvolvimento da pesquisa são: (1) Fundamentação 

Teórica; 2) Desenvolvimento do Modelo Conceitual; e 3) Avaliação do Modelo.  O fluxo das 

atividades desenvolvidas na metodologia proposta pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1 - Fluxograma detalhado de etapas da metodologia utilizada na pesquisa 

A primeira etapa do trabalho, denominada Fundamentação teórica, foi iniciada com extensiva 

pesquisa bibliográfica, abrangendo conhecimento sobre o tema e áreas relacionadas, bem como 

informações que propiciassem um maior entendimento sobre a gestão integrada de recursos 

hídricos, a política urbana, sobre mecanismos e instrumentos de gestão, enfocando especialmente as 

questões legais, institucionais, organizacionais e metodológicas. Investigaram-se outros trabalhos já 

conduzidos sobre esses assuntos, além de uma pesquisa documental. 

Foi feita a identificação dos instrumentos e mecanismos existentes na literatura, referentes à 

gestão de recursos hídricos e à gestão do solo urbano, em âmbito nacional e internacional. Em 

seguida foi realizada análise comparativa entre os instrumentos de gestão identificados e as 
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interfaces com o estudo científico de Marinato (2008), com objetivo de levantar elementos para 

auxiliar a seleção dos instrumentos a serem aprofundados. Resumidamente, as etapas do 

procedimento metodológico são:  

A) Desenvolvimento do Modelo Conceitual 

• Identificação do Contexto para Integração: Definição das bases conceituais. Seleção 

dos instrumentos de gestão. Definição da metodologia de operacionalização. 

Identificação dos atores estratégicos (Especialistas e Gestores)  

• Estruturação do Modelo: Método de estruturação de problemas complexos. Definição 

de elementos complementares. Representação gráfica das inter-relações  

B) Avaliação do Modelo Conceitual 

• Elaboração de questionários. Apropriação dos atores e Avaliação do Modelo por 

Especialistas e Gestores. 

A fase de Desenvolvimento do Modelo Conceitual foi realizada em duas etapas:  

(1) Para a Identificação do Contexto para Integração, fez-se um amplo estudo para definir 

as premissas e bases conceituais, que permitisse aprofundar o entendimento sobre os instrumentos 

de gestão. Nesta etapa, optou-se por adotar os mesmos instrumentos da gestão hídrica apontado por 

Marinato (2008) e manter o agrupamento dos instrumentos de gestão urbana desse estudo, com 

alterações específicas. A fim de operacionalizar a estruturação de um modelo teórico-conceitual a 

partir da organicidade dos instrumentos, adotou-se o método 5W1H, que será descrito adiante. A 

Identificação dos Atores Estratégicos deu-se em duas etapas: a primeira levou em consideração 

especialistas, representantes de instituições que atuam na gestão hídrica e na urbana, e a segunda, 

atores que fossem representativos de Gestores de recursos hídricos, no âmbito da bacia hidrográfica 

e municipal (poder executivo), visando à participação no processo de avaliação do modelo. 

(2) Na etapa de Estruturação do Modelo Conceitual aplicou-se o método 5W1H, com 

objetivo de estruturar e sistematizar informações compiladas do estudo de cada um dos 

instrumentos de ambas as políticas, organizadas em matrizes (Instrumento X Respostas 5W1H), e 

posteriormente, sintetizada por grupos. Complementarmente foram agregados os seguintes 

elementos: marco legal, natureza e caráter normativo, permitindo assim, inferir a correlação dos 

mecanismos com os conjuntos de instrumentos de gestão. Considerando os resultados da etapa 

anterior, fez-se a representação esquemática da inter-relação dos instrumentos das duas políticas, 

segundo seus objetivos (O quê), espacialidade (Onde), temporalidade (Quando), e arranjo 

institucional (Quem), obtidas das respostas do método 5W1H adaptado.  

A fase de Avaliação do Modelo Conceitual encontra-se em andamento, tendo sido 

elaborados, até o momento, dois tipos de questionários, um para cada grupo de atores específicos 

(Especialistas e Gestores). Nesta etapa da pesquisa, de construção conjunta, busca a cooperação das 
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instituições e gestores, de forma participativa. A apropriação dos atores ocorre de forma gradual, 

em momentos diferentes e com diversos formatos, contemplando reuniões técnicas, entrevistas 

pessoais e apresentações, com aplicação de questionários.  

O Método 5W1H 

A seguir são abordados aspectos de ferramenta gerencial da qualidade que pode auxiliar na 

análise de problemas complexo. O método 5W1H é um tipo de lista de verificação utilizada para 

informar e assegurar o cumprimento de um conjunto de planos de ação, diagnosticar um problema e 

planejar soluções.  

Para identificar e organizar as principais características de cada instrumento de gestão, 

descrever suas particularidades, conforme uma estrutura metodológica que oriente um plano de 

ação, para efetivar a integração, optou-se por utilizar a análise sistemática, denominada 5W1H, 

baseada nos questionamentos das palavras em inglês: What, Where, Who, When, Why e How --  cujo 

método é bastante usual no ambiente empresarial.  

Utilizado também em algumas pesquisas nacionais, nas quais se mencionam: A Análise do 

Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – 

Região Metropolitana de São Paulo, realizada por Grisotto et. al. (2000) e no doutoramento de 

Leripio (2001), na concepção do sistema denominado GAIA - Gerenciamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

da Universidade Federal de Santa Catarina, cujos princípios básicos podem ser assim resumidos: 

“Proporcionar às organizações o atendimento à legislação, a melhoria contínua e a prevenção da 

poluição a partir de atividades focalizadas no desempenho ambiental e na sustentabilidade”. 

No presente trabalho, aplicou-se o método 5W1H adaptado (Quadro 1), relacionando-se os 

instrumentos de gestão às seis perguntas-chave, quais sejam:  
Quadro 1 - Método adaptado 5W1H 

 A resposta ao questionamento do 5W1H identifica as condições de contorno do problema 

estudado, realizando o mapeamento dos instrumentos de gestão, relativos à política de recursos 

hídricos e à urbana. A aplicação do método ajudou a reunir e a organizar as informações de forma 

estruturada e orientada, contribuindo para o processo de discussão e norteando a proposição de 

mecanismos. Ressaltam-se outras características do método adotado, como: permitir uma avaliação 

ampla e orientar para uso de ferramenta decisória. 

What? Where? When? Who? How? Why? 

O QUÊ? ONDE? QUANDO? QUEM? COMO? POR QUÊ? 
Objetivo e/ou 
Finalidade do 

instrumento de 
gestão 

Local / 
Área de 

aplicação ou 
abrangência do 

instrumento 

Temporalidade / 
Período e /ou 

Prazo para 
cumprir o 
objetivo 

Responsável, 
compreendido por 
instituição (ator) e 

atribuição/ 
competência (ação) 

Método, forma, 
Procedimento 

Diretriz. 

Entender a necessidade, causa, 
dificuldade, os fatores que 

impedem ou condicionam a 
aplicação ou os requisitos 

necessários a implementação 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 - Identificação de Mecanismos e Instrumentos de Gestão 

A discussão, ora proposta, está fundamentada na compreensão de que, para implementar 

instrumentos, deve-se considerar a articulação entre os mesmos, sua forte interdependência e a 

estreita relação que existe entre organização social e mecanismos adotados para gestão, sendo 

necessário desenvolver complementaridades e sinergias. 

Correia (2005) afirma que “os mecanismos (e correspondentes instrumentos) são relevantes 

quer para a governabilidade quer para a governança dos recursos hídricos”. Nesta perspectiva, 

entende-se que a efetiva aplicação operacional dos instrumentos oferece condições para se colocar 

em prática a gestão integrada e compartilhada. 

Embora exista um arsenal de instrumentos para efetivar a gestão das águas da bacia 

hidrográfica, é necessário refletir sobre a maneira de aplicá-los de forma conjugada e harmônica 

(GWP, 2003). Com o intuito de contribuir para uma avaliação sistemática de mecanismos, de forma 

simples, buscou-se reunir e organizar informações dispersas sobre os instrumentos de gestãoi.  

Portanto, mesmo se foram identificados na revisão bibliográfica uma quantidade maior de 

instrumentos de gestão, apenas quatro esferas de atuação e uma de apoio à gestão foram 

selecionadas e organizadas, segundo a proeminência desses conjuntos e a unanimidade apresentada 

na literatura internacional e nacional.  

O quadro 2 apresenta a sistematização das principais informações sobre mecanismos, suas 

respectivas características, vantagens, desvantagens, espaço institucional, requisitos e 

correspondentes instrumentos pertinentes à gestão de recursos hídricos e dos solos.  
Quadro 2 - Mecanismos e correspondentes instrumentos de gestão 

 
Mecanismo 

 
Característica 

Instrumento de 
Gestão 

Espaço 
Institucional 

 
Vantagens 

 
Desvantagens 

Levar em conta 
(Requisitos) 

 

 

 

ADESÃO 

VOLUNTÁ-

RIA 

 

Auto-regulação  

Estabelece regras 
próprias de conduta 
e mecanismos para 
garantir o seu 
cumprimento 

Instrumento para 
melhorar as 
condições de uso da 
água e do solo. 

 

Certificação 
ambiental 
(Baseiam-se em 
sistemas de 
certificação 
ambiental das 
empresas - ISO 
14.000) 

Rotulagem 

Declarações e  

Prêmios 

Mercado 
(espaços 
decisórios 
mais próprios 
aos agentes 
privados) 

Sociedade 
Cívil 

Promove incentivo 
à modernização 
tecnológica e à 
redução de rejeitos. 

Efeitos muito 
positivos nas 
atitudes dos agentes 
econômicos. 

Maior consciência 
das incidências 
ambientais das suas 
atividades. 

Fragilidade na 
comunicação, decorrente 
da assimetria de poder 
existente entre agentes 
econômicos e sociedade.  

Risco de refrear o 
desenvolvimento 
legislativo e as 
demandas públicas. 

Ausência da consulta 
pública na formulação de 
objetivos de  qualidade 

Conscientização ambiental 
e viabilização de vantagem 
competitiva (marketing), 
como incentivo a boas 
práticas e premiações. 

É imprescindível onde há 
pequena capacidade 
aplicar a lei. 

Necessária 
implementação de um 
controle externo com 
regras claras. 

Apoio à 
Gestão 

Auxilia a tomada 
de decisão 

Ordena, armazena e 
compartilha dados  
e informações em 
sistemas eletrônicos 

Sistemas de 
Informação 

SSD – Sistemas 
de suporte a 
decisão  
Tecnologia 

Compartilhad
o (Estado e os 
demais atores 
sociais)  

Agências de 
bacia e Comitê 

Conduzir a decisões 
melhores e mais 
consistentes. 

Percepções do usuário 
não são fáceis de 
armazenar em um 
sistema de 
gerenciamento de 
informações. 

Requer interface-
amigável que permita o 
acesso fácil para uma 
série de propósitos 
especificados e 
acordados. 
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O quadro mostra alguns conjuntos de instrumentos de gestão ambiental, em particular de 

recursos hídricos e territoriais, a partir dos quais se visa apreender os mecanismos de gestão e a 

consequente inter-relação entre estes.  

Mecanismo Característica Instrumento de Gestão Espaço 
Institucional Vantagens Desvantagens Levar em conta 

(Requisitos) 

COMANDO E 

CONTROLE 

(C&C) 

Regulação Direta 

Estabelece leis, 
regras ou padrões 
que os usuários da 
água e do solo 
prestadores de 
serviços de água são 
obrigados a cumprir.  

Disciplinamento legal 
e exercício do poder 
de polícia.  

É indispensável em 
função da ação de 
múltiplos atores. 

É insuficiente  se 
aplicado sozinho 

Regula a quantidade - 
Outorga para captação 
de águas  

Regula a qualidade para 
controle de descargas 
de efluentes  

Regula a prestação de 
serviços da água 

Padrões estabelecidos 
pela legislação 
ambiental - Licenças de 
atividades ou produtos 

Controle de uso e 
proteção do solo – 
Permissões para 
construir, regula 
construções, etc. 

Fiscalização 
(desenvolver meios 
adequados para 
assegurar o respectivo 
cumprimento). 

Estatal  

Atribuições 
indelegáveis e 
exclusivas de 
órgãos públicos e 
agências 
reguladoras 

Por em 
evidência de 
forma pública e 
notória os 
critérios 
utilizados pelos 
poderes 
públicos. 

Refletir 
diretamente, 
objetivos e 
prioridades 
pressuposto de 
interesse 
público. 

 

Não consideram 
variáveis 
relacionadas à 
eficiência 
econômica 

Pode tornar-se 
desresponsabilizado
-res porque os 
usuários apenas 
cumprem as leis   
(“formalmente”). 

Apresentam custos 
administrativos 
significativos para o 
estado, no que se 
refere ao “controle” 

Pouco mobilizador 
de sinergias. 

Não contribui para a 
modernização 
tecnológica 

Pode sofrer 
influência de 
determinado grupo 
de interesse 

Necessidade do 
poder público ter 
reconhecida 
socialmente sua 
legitimidade 
democrática  

Transparência e 
Equidade 

Exigências 
realistas e 
adaptadas à 
tecnologia 
disponível. 

Eficiência é 
função do 
desempenho do 
aparato de 
fiscalização. 

GESTÃO 
SOCIAL 

COMPAR-
TILHADA 

 

Planejamento 
Participativo 
(definição conjunta 
dos objetivos e a 
forma de alcançá-los)  

Estabelece objetivo 
para qualidade das 
águas e do solo e 
defini planos de 
intervenção, de forma 
consensual 

 

Planos de Recursos 
Hídricos,e Planos  de 
uso do solo 

Enquadramento de 
Corpos D’água,  

Zoneamento 

 

Compartilhado  

(Estado e os 
demais atores 
sociais)  

Comitês e às 
respectivas 
agências de 
bacia hidrográfica  

 

Responsabiliza 
os usuários e a 
sociedade em 
geral, pois 
participação e  
construção de 
consenso são 
inquestionáveis 

Mobilizador de 
energia e 
sinergia 

Risco de dispersão 
em discussões 
subjetivas que 
expressem opiniões 
com diversos 
pontos de vista 
legítimos, mas não  
refletem os 
interesses dos 
representados. 
(representatividade) 

Desenvolvimento 
de metodologia 
apropriada de 
informação confiá-
vel e acessível 
aos vários 
intervenientes e à 
sociedade em 
geral que propicie 
a apropriação de 
conhecimento 

Sintonia entre os 
agentes econômi-
cos e sociais. 

 

ECONÔMICO 

 

Objetivo Econômico  

Induz 
comportamentos 
adequados nos 
usuários. 

Permite alavancar 
recursos 
significativos para 
prover parte das 
necessidades de 
investimento. 

Financiar estudos, 
programas e planos e 
a implementação do 
sistema de gestão. 

 

Cobrança pelo uso: 

•  Captação da água bruta 
e Lançamento de 
efluentes (Preço público) 

• Serviços de 
abastecimento e 
esgotamento (Tarifas 
setoriais) 

Cobrança sobre 
produtos que impacte 
negativa-mente o meio 
ambiente 

Diferenciação de 
Taxas (ambiental e de 
poluição) 

Mercado de direito de 
uso da água e de 
poluição -“Cotas” ou 
Preço - (Licenças de 
Poluição Negociáveis,  
Seguro ambiental 
obrigatório sustentação 
de mercado) 

Subsídios e Incentivos 

Compartilhado  

Usuário e 
arranjos 
institucionais 
(público-privado) 
com responsabi-
lidades 
compartilhadas 

Comitês e às 
respectivas 
agências de 
bacia hidrográfica 

Incentiva a 
utilização 
racional do 
recurso 

Adoção de 
medidas de 
redução na 
fonte, 

Custos de 
transação são 
menores 

Benefício 
indireto: 
fomentar a 
participação e a 
construção de 
consensos.(cará
ter de 
negociação 
social) 

Possui custos de 
natureza 
administrativa 

Requer uma 
administração mais 
complexa. 

Risco na definição 
de limites 
“sociabilizando” de 
alguma forma a 
resolução do 
problema. 

Possibilita que se 
alcance de uma 
forma ou de 
outra, os 
objetivos 
definidos para a 
qualidade do 
meio hídrico e 
para a satisfação 
dos vários usos. 

Não é um fim em 
si mesmo 

Indispensável 
integração com 
os demais 
instrumentos de 
gestão 

Definição de 
padrões 
apropriados, 
capacidade 
administrativa 
eficaz para 
monitorar e 
fiscalizar e 
coordenação 
institutional   
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Tendo em vista analisar a articulação dos mecanismos apresentados, é importante lembrar que 

nenhum deles pode ser usado exclusivamente, com sucesso. Cada um tem suas exigências, 

vantagens e desvantagens, demanda diferentes competências e distinta escala de tempo para 

utilização. Apesar da complexidade na implantação conjunta e articulada dos vários mecanismos, 

esta é desejável para maximizar os benefícios pretendidos em relação aos objetivos de gestão. 

A literatura cita ampla anuência aos conceitos, e possíveis formas de atuação destes 

mecanismos, porém, na prática, bons exemplos de aplicação integrada se restringem a casos 

isolados, tanto em países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento (Porto e Lobato, 2004ab). 

Atualmente os modelos de gestão, com uso predominante de mecanismo de Comando e 

Controle, tendem a ser substituídos por mecanismos mais elaborados e flexíveis que recorrem a 

uma maior diversidade de instrumentos, com caráter complementar e não mutuamente excludentes.   

Assim sendo, em consonância com Correia (2005), mais que identificar os “melhores” 

instrumentos de gestão, este trabalho objetiva, em certa medida, avaliar interações entre eles, 

potencializando-os mutuamente. 

Neste sentido, busca-se maior articulação entre os instrumentos, para que se obtenha  

proveitos das particularidades de cada um. Destaca-se, então, a almejada combinação de 

mecanismos de C&C com Econômicosii. Sob tal perspectiva verificam-se dificuldades inerentes ao 

processo de integração, como o adequado aparato jurídico, a construção dos arranjos institucionais e 

o estabelecimento dos limites apropriados de emissão. 

Os mecanismos econômicos são incentivados no mundo todo com diferentes propósitos. No 

entanto, vários autores mencionam pré-condições e cautela para sua utilizaçãoiii. Percebe-se, diante 

de diferentes abordagens, a necessária integração de ações compartilhadas entre os atores 

envolvidos no processo e a sociedade em geral; comprometidos, motivados e capacitados para o 

enfretamento dos problemas sócio-ambientais, voltados à construção da sustentabilidadeiv.  

Portanto, merece menção particular o mecanismo de Gestão Social Compartilhada, que 

assume papel central na construção de um sistema de gestão equitativo e participativo, por meio da 

superação de conflitos, que em última instância, implica em fazer prevalecer os direitos difusos da 

sociedade, baseado na implementação efetiva das determinações concertadas e legitimadas. 

O mecanismo de Adesão Voluntária “tende a generalizar-se, especialmente junto à indústria, 

e estão em larga medida associados à globalização dos mercados” (Correia, 2005), deste modo, 

apresenta capacidade de disseminar os padrões ambientais exigidos nos mercados mundiais.  

Este mecanismo permite diferenciar os usuários de acordo com o seu desempenho e, 

reconhece e valoriza as iniciativas da sociedade em geral que contribuam positivamente para a 

gestão do uso da água e do solo. Destaca-se que o autocompromisso empresarial tem efeitos 

ambientais positivos, mas estruturalmente limitado, necessitando ser complementado pela aplicação 
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de mecanismos de controle, tanto ambiental, com estabelecimento de padrões adequados, quanto 

social, com acompanhamento e pressão do público em geral. 

Assim, constata-se que a combinação dos instrumentos de gestão apropriados a serem 

implementados, pode variar, acentuadamente, dependendo das condições socioeconômicas, 

políticas, ambientais, geográficas e culturais dominantes na bacia hidrográfica.  

3.2 - Estruturação do Modelo Conceitual 

A busca para se compreender melhor os instrumentos, com ênfase nos aspectos legais e 

institucionais de forma clara e sucinta, induziu à utilização do método 5W1H, adequando-o para a  

perspectiva da gestão de recursos hídricos e da urbana. Propôs-se, então, a estruturação de um 

modelo conceitual, sustentado na literatura, tendo como referência espacial a bacia hidrográficav, na 

perspectiva de se integrar a gestão da água e o solo urbano. 

A reunião e a organização dos dados levantadosvi, referentes aos instrumentos da gestão de 

recursos hídricos, conduziram a se estruturar uma matriz constituída pelas respostas ao 

questionamento do 5W1H apresentada no Quadro 3. 
 

Quadro 3 - Matriz do método 5W1H e instrumentos da gestão de recursos hídricos 

Instituição  /   
Atores

Responsabilidade /        
Competência / Ação

SRH/MMA 
(executivo)

elabora e executa - Decreto 
4755/03 

ANA (executivo) implanta, monitora e avalia -
Lei Federal 9984/00 

CNRH           
(colegiado 

deliberativo)

aprova  o PNRH - 
Resolução CNRH 58/06        
e acomplanha a 
implementação do plano 

SERH (executivo) executa plano estadual

CERH   
(colegiado) aprova por Resolução 

Agência de Bacia 
(executivo)

elabora  ou entidade 
gestora outorgante

Comitê de Bacia-
CBH  (colegiado 

deliberativo)

aprova e acompanha 
execução do plano da 
bacia, ou orgão público 
gestor de  RH

Agência de Bacia  
(executivo)

apresenta proposta 
(alternativas) ao CBH  

CBH  (colegiado 
deliberativo)

seleciona alternativa de 
enquadramento

CNRH/CERH  
(colegiado 

deliberativo)

aprova alternativa seleciona-
da pelo CBH, conforme a 
esfera de competência, 
mediante resolução

orgãos gestores 
de RH e controle 

ambiental

monitora, controla, fiscaliza 
os corpos hídricos e avalia 
atendimento as metas 

Planos de 
Recursos 
Hídricos   

PRH

Fundamentar e orientar 
a implementação da 
Política Nacional de 
Recursos Hídricos e o 
gerenciamento dos 
recursos hídricos.

 País        
PNRH       

Cenários para 
2020 - revisão 

em 4 anos

CNRH 17/01 - 
Estabelece diretrizes 
para elaboração dos 
PRH,              CNRH 
22/02  - Insere 
estudos sobre águas  
subterâneas nos 
planos e                  
CNRH 55/05 -  
Estabelece diretrizes 
para elaboração do 
PUA -  Plano de 
Utilização de Água 
na Mineração.         
CNRH 67/06  - 
Aprova estratégia de 
implementação do 
PNRH.                       
CNRH 80/07

Implementar 
exige 
construção de 
consenso 
social, 
aprovação e 
legitimação 
pelos entes 
colegiados do 
SINGREH

Instrumento 
de gestão    

Objetivo/ Finalidade   
(O quê?)

Local /       
Área de 

aplicação  
(Onde?) 

Arranjo Institucional   (Quem?)

In
st
ru
m
en

to
s 
 B
as
e 
 d
e 
 â
m
bi
to
  N

ac
io
na

l

Estado      
PERH       

Longo prazo 
fixa período 
para revisão 

Bacia 
Hidrográfica  

PRH        

Longo prazo 
fixa período 
para revisão 

Enquadra-
mento de 
corpos 
d'água

Assegurar às águas 
qualidade compatível 
com os usos mais 
exigentes a que forem 
destinadas, e diminuir 
os custos de combate à 
poluição, por meio de 
ações preventivas 
permanentes. 
Estabelecer metas de 
qualidade a serem 
atendidas em determi-
nado espaço temporal.

Corpo 
Hídrico / 

Bacia 
Hidrográfica  

Determinado 
ou de acordo 
com vigência 

de planos, 
programas

CNRH 12/00 - 
estabelece 
procedimentos para 
enquadramento e 
respectivos atos 
jurídicos.                    
CNRH 91/08 -  
Dispõe sobre 
procedimentos para 
o enquadramento 
dos corpos de água 
superficiais e 
subterrâneos.

Deve ser 
desenvolvido 
conforme os 
PRH. 
Implementar 
exige articula-
ção das insti-
tuições de 
gerenciamento 
e dos colegia-
dos SINGREH 
e SISNAMA 
(357/05) 

Gestão de Recursos Hídricos

Tempo/       
Período 

(Quando?)

Diretriz / 
Procedimento 

(Como?)

Necessidade 
Dificuldade  
(Por quê?)

 

Para os instrumentos de gestão urbana, procedeu-se de modo similar, aplicando-se o método 

5W1H adaptado. No entanto, as matrizes elaboradas por grupos de instrumentos, contendo os dados 

levantados, não propiciaram uma visão de conjunto, conduzindo a uma síntese das informações.  
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Instituição  
/   Atores

Responsabilidade /   
Competência / Ação

Poder 
Público e  
Conselho 

Gestor

Elabora em 
conjunto, a 
prefeitura, 
vereadores e 
representantes da 
sociedade ( todos 
os segmentos 
sociais e diversos 
territórios da 
cidade) 

Poder 
Legislativo 
(Câmara 

Municipal)

Discuti e Aprova a 
lei

Poder 
Executivo  
(Prefeito)

Sanciona a lei

Conselho 
Gestor de 
OP (COP)

Planeja, propõe, 
fiscaliza e delibera 
sobre o conjunto de 
receitas e despesas 
do orçamento 
municipal

Poder 
Legislativo 
(Câmara 

Municipal)

Discuti e Aprova a 
Lei

Poder 
Executivo  

Elabora plano 
orçamentário e de 
investimentos e 
serviços em 
conjunto com o 
COP.                       
Sanciona a Lei

G
R

U
PO Instrumentos    

de gestão       
Objetivo / Finalidade      

(O que?)

Local / 
Área de 

aplicação  
(Onde?) 

Arranjo Institucional (Quem ?) Tempo /   
Período 

(Quando?)

Diretriz / 
Procedimento 

(Como?)

Necessidade / 
Dificuldade  
(Porque?)

A
C

O
M

PA
N

H
A

M
EN

TO
 D

A
S 

A
Ç

Õ
ES

 D
O

 G
O

VE
R

N
O

Obter o equilíbrio 
nas contas 
públicas a partir de 
conjunto de metas 
e do 
gerenciamento 
orçamentário e 
financeiro da 
administração 
municipal. 
Incentivar a 
alocação de 
recursos públicos 
de forma 
democrática e 
eficiente

Planeja  e 
administra o 
equilíbrio entre a 
receita e as 
despesas públicas 
do município.  
Elabora e executa o 
orçamento público, 
de maneira que 
incorpore como 
elemento-chave 
cidadania, 
democracia e 
participação na 
tomada de decisão 
sobre a arrecadação 
e os gastos públicos. 

1 ano     
(anual)Município

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

Definir estratégias 
de intervenção de 
forma a propiciar a 
contrução da 
cidade que 
queremos (pacto 
entre a sociedade 
e poder público)

Orienta o 
planejamento e as 
ações de governo 
para a 
sustentabilidade.   
Nortea a política de 
desenvolvimento 
urbano. O PDP 
define conjunto de 
regras e estabelece 
diretrizes  a serem 
incorporadas pelo 
PPA, que integra o 
planejamento ao 
orçamento. 

PPA      
4 anos e 
PDP - 
longo 

prazo com 
revisão 
em 10 
anos.    

Município 
e Setores 

da 
Administra

ção 
Municipal

Planejar o município.     
Elaborar conjunto de 
normas gerais para garantir 
a função social da cidade, 
por meio da redução das 
desigualdades sociais, 
promoção da justiça social 
e melhoria da qualidade de 
vida. Estabelecer 
diretrizes, objetivos e 
metas da administração 
pública, em conjunto com 
representantes da 
sociedade. 

● Plano de 
Governo            
● Plano 
Estratégico        
● Plano 
Setorial              
● Plano Diretor -
PDP                    
● Plano 
Plurianual - 
PPA

PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO

Orientar a elaboração de 
orçamento municipal. 
Estimar a receita e fixar a 
despesa do município. 
Planejar e decidir em 
conjunto com 
representante da 
sociedade as prioridades 
de investimentos (obras e 
serviços) a serem 
realizados pela Prefeitura, 
vão compor a LOA, que 
deve ser orientada pela 
LDO e compatível com o 
PPA e a LRF.

● Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias -
LDO                    
● Lei de 
Orçamento 
Annual - LOA     
● Orçamento 
Participativo - 
OP

Instituição  /  
Atores

Responsabilidade /    
Competência / Ação

Poder 
Executivo  

Executa a LRF e 
controla

Poder 
Legislativo 
(Câmara 

Municipal) e 
Tribunal de 

Contas;  
Ministério 
Público

Avalia e Fiscaliza

Instrumentos          
de gestão             

Objetivo / Finalidade      
(O que?)

Local / Área 
de 

aplicação   
(Onde?) 

Arranjo Institucional (Quem?) Tempo /   
Período 

(Quando?)

Diretriz / Procedimento 
(Como?)

Necessidade / Dificuldade  
(Por que?)

Município

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

● Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal - LRF

Estabelecer normas de 
finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade 
na gestão fiscal.                  
Reforçar o papel da 
atividade de planejamento 
e, mais especificamente, a 
vinculação entre as 
atividades de planejamen-
to e de execução do gasto 
público. 

Deve instituir mecanismos 
de participação social nos 
planos e orçamentos.  
Estabelecer punições 
fiscais, referentes ao 
descumprimento das 
normas da LRF.

Determina-
do na Lei

Impõe novo padrão de 
conduta fiscal aos 
gestores, pressupondo 
ação planejada e 
transparente;  de 
forma a  prevenir 
riscos e corrigir 
desvios que afetem o 
equilíbrio das contas 
públicas. C

O
N

TR
O

LE
 D

A
S 

A
Ç

Õ
ES

 D
E 

G
O

VE
R

N
O

G
R

U
PO

Para apresentar os grupos de instrumentos de gestão urbana, de forma abreviada, foram 

elaborados os Quadros-síntese de 4 a 9, constituídos de maneira a facilitar o processo de análise da 

interface das diferentes políticas. 
Quadro 4 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos da gestão urbana – Planejamento e 

Acompanhamento das Ações do Governo 

Quadro 5 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos da gestão urbana – Controle das Ações de Governo  
 

Baseando-se nas matrizes apresentadas, foi possível sumarizar as principais características e 

particularidades dos instrumentos de gestão, tais como, objetivo, área de abrangência, prazo, 
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responsáveis, competências, procedimentos e implicações para implementá-los, atendendo assim, à 

ampliação e ao aprofundamento do conhecimento, conforme proposto no objetivo. 
Quadro 6 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos da gestão urbana – Ordenamento Territorial 

Instituição  /  
Atores

Responsabilidade /    
Competência / Ação

Es
tr

ut
ur

aç
ão

 E
 Q

ua
lif

ic
aç

ão
 T

er
rit

or
ia

l 

● Macrozoneamento    
●  Zoneamento             
● Lei de 
Parcelamento do 
Solo                              
● Lei de Uso e 
Ocupação do Solo

Dividir  o  território em 
zonas diferenciadas, onde 
se pretende incentivar, 
coibir ou qualificar a 
ocupação. Por meio de 
estabelecimento de 
parâmetros de uso e 
ocupação específicos, 
buscando disciplinar e 
compatibilizar as ativida-
des econômicas com os 
elementos do meio físico 
construído e natural, de 
forma a garantir as 
condições mínimas de 
habitabilidade e conforto 
aos loteamentos e 
assegurar o equilíbrio 
entre os diversos usos das 
edificações.

Macrozona,  
Zona Urbana

Poder  
Público 
(executivo e 
legislativo)

Delimita as zonas, 
elabora e aprova a lei 
de parcelamento e de 
uso e ocupação do 
solo

Determina-
do na Lei

Define normas,  
procedimentos e parâ-
metros a serem 
obedecidos para cada 
zona da área urbana 
do município, definida 
pela regulamentação 
social do uso do solo 
visando a produção do 
meio ambiente constru-
ído, de forma a promo-
ver a equalização das 
condições urbanas.   
Especifica as 
atividades a serem 
desenvolvidas e as 
características de 
ocupação dos terre-
nos que assegurem  
condições de habitabili-
dade desejadas e a 
preservação do meio 
ambiente. 

Estabelecer um referencial 
espacial para o uso e 
ocupação do solo na 
cidade, tendo em vista 
articular os direitos e 
garantias urbanos, no 
enfrentamento das desi-
gualdade sócio-espaciais e 
à conquista e defesa de um 
padrão de qualidade 
urbana de vida.  A lei 
disciplina as atividades de 
loteamento e desmembra-
mento de áreas buscando 
garantir à população 
terrenos dotados de 
requisitos urbanístico 
necessários ao cumprimen-
to da função social da 
cidade. E ainda,  induz 
usos e  ocupações 
específicos e busca mediar 
conflitos de usos e 
ocupações incompatíveis 
na cidade

Proprietário  
(empreen-

dedor)
Elabora o EIV

Poder 
Público 

(executivo,  
e judiciário)

Aprova o EIV, exige 
modificações nos 
projetos ou 
contrapartidas

R
eg

ul
aç

ão
 d

a 
O

cu
pa

çã
o 

pa
ra

 o
 U

so

● Código de Obras      
● Código de Posturas 
● Código de  
Vigilância Sanitária

Estabelecer normas para 
elaboração de projetos e 
execução de obras e 
instalações. Estabelecer 
critérios para uso dos 
espaços coletivos e tratar 
das questões relacionadas 
a higiene, ordem pública, 
defesa ambiental, 
transportes e 
funcionamentos dos 
estabelecimentos, entre 
outros.  Estabelecer ações 
capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários.

Espaço 
edificado  
(público e 
privado) e 
entorno 
(obras, 

atividades e 
usos 

coletivos)  

Poder 
público 

(executivo)

Elabora e revisa o 
código de obras, de 
postura e de 
vigilância sanitária.   
Aprova projeto, 
licencia e fiscaliza 
as obras.  Licencia 
atividades e usos de 
espaços. Licencia e 
fiscaliza obras e  
atividades 
associada a sáude. 

Determina
do ou não

Exerce o controle e a 
fiscalização do espaço 
edificado e seu entor-
no, assegurando a 
salubridade e a segu-
rança das edificações. 
Disciplina a ordem e 
higiene (pública e priva-
da) do bem-estar 
público, a localização e 
funcionamento de 
estabelecimentos, e as 
correspondentes 
relações jurídicas entre 
poder público e a 
população. Estabelece 
normas de ordem 
pública e interesse 
social para a proteção, 
defesa, promoção, 
prevenção e recupe-
ração de saúde.

Definir critérios para 
construção, reforma e 
ampliação das edificações,  
conforme uso. Estabelecer 
regras para escoamento 
superficial, uso das  redes 
de água e esgotos, 
calçadas e rebaixe de meio 
fio. Deve considerar as 
demandas da vida 
contemporânea, cada vez 
mais complexa e 
diversificada. Licenciar e 
fiscalizar atividades ligadas 
à saúde,e fiinancia a 
gestão municipal por meio 
de cobrança de tributos.

Instrumentos          
de gestão             

Objetivo / Finalidade      
(O que?)

Local / Área 
de 

aplicação   
(Onde?) 

Arranjo Institucional (Quem?) Tempo /   
Período 

(Quando?)

Diretriz / Procedimento 
(Como?)

Necessidade / Dificuldade  
(Por que?)

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

In
st

ru
m

en
to

 A
m

bi
en

ta
l

●  Estudo de Impacto 
de  Vizinhança -           
EIV

Condicionar aprovação de 
obras ou atividades a 
avaliação dos efeitos 
sobre a população que 
reside em determinada 
área (impactos sobre a 
vizinhaça).  Mediar os 
interesses privados dos 
empreendimentos e o 
direito à qualidade urbana

Imóvel 
urbano e seu 

entorno

Determina
do 

varíavel 
para cada 

empre-
endimento 

/EIV

O EIV deve 
contemplar  a análise 
dos efeitos positivos e 
negativos do 
empreendimento ou 
atividade na qualidade 
de vida da população 
residente na área e em 
suas proximidades.  
Deve constar no plano 
de operação urbana 
consorciada.

Elaborar EIV para obter as 
licenças ou autorizações 
de construção, ampliação 
ou funcionamento.  Pode 
financiar política urbana, 
por meio das 
contrapartidas exigidas. 
Garantir os interesses 
coletivos.O

R
D

EN
A

M
EN

TO
 T

ER
R

IT
O

R
IA

L
G

R
U

PO

 
 

Constata-se que a sistematização de instrumentos de gestão, segundo método 5W1H, resultou 

na apreensão dos aspectos espacial, temporal e institucional. E ainda, a sistemática de perguntas e 

respostas, facilitou o entendimento das questões complexas e a divulgação e difusão da informação 

entre os atores, colaborando-se para a apropriação dos especialistas e gestores. 
 

 
 

Quadro 7 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos da gestão urbana – Regularização Fundiária. 
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Instituição  
/   Atores

Responsabilidade /      
Competência / Ação

contribuinte
(público ou 

privado)

calcula o ISS e antecipa 
pagamento

Poder 
executivo 

(autoridade 
administra-

tiva)

Calcula e realiza a 
cobrança do IPTU ao 
contribuinte (proprietá-
rio ou titular do domínio 
útil ou possuidor).  
Defini o contribuinte e 
institui imposto sobre a 
transmissão da 
propriedade inter vivos. 
instituir o imposto sobre 
serviço, não 
compreendido no Art. 
155 (estados e DF), 
verifica e homologa. 
Institui e cobra a taxas 
no âmbito de suas 
respectivas atribuições 
e a contribuição de 
melhoria decorrentes 
de obras públicas. 

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

G
R

U
PO Instrumentos de 

gestão          
Objetivo / Finalidade  

(O que?)

Local / 
Área de 

aplicação  
(Onde?) 

Arranjo Institucional  (Quem?)
Tempo /     
Período 

(Quando?)

Diretriz / 
Procedimento       

(Como?)

Necessidade / 
Dificuldade  (Por que?)

TR
IB

U
TÁ

R
IO

● IPTU              
● ITBI                 
●  ISS                 
●  Taxas de 
Polícia e de 
Serviços          
● Contribuição 
de Melhorias

Arrecadar impostos 
sobre a propriedade 
predial e territorial, 
sobre a transmissão 
de bens imóveis e 
sobre serviços de 
qualquer natureza 
para prover os 
recursos com os 
gastos da 
administração 
pública. Arrecadar 
tributos decorrentes 
de atividades do 
poder de polícia ou de 
atos relativos a 
utilização efetiva ou 
potencial de serviços 
públicos. Financiar 
obras públicas de que 
decorra valorização 
imobiliária.

Imóvel 
urbano    

(proprie-
dade 

imobilária). 
Serviços 

de 
qualquer 
natureza.  
Atividade 
de poder 
de polícia 
e uso de 
serviços 
públicos 

(no 
município).

Aplicável a  
cada ano 
(anual).   

Quando da 
transmissão 
do imóvel. 
Quando da 

prestação do 
serviço. 

Varíavel por 
atividades ou 

serviços 
públicos 
prestado. 

Quando da 
realização de 
obra pública 

com 
valorização 
do imóvel. 

O IPTU tem como 
fator gerador a 
propriedade, 
domínio útil ou 
posse de bem 
móvel. O ITBI tem 
como fator gerador 
a transmissão de 
bens imóveis, por 
ato oneroso, com o 
registro no cartório 
imobiliário.O ISS 
tem como fato 
gerador a prestação 
de serviços.  As 
taxas são tributos 
retributivos ou 
contraprestacionais. 
Financia obras de 
grande vulto, tem 
como fato gerador  a 
consequente 
valorização do 
imóvel.

Necessita adequado 
sistema de cobrança e 
banco de dados, com 
permanente organização 
e atualização do cadastro 
imobiliário e planta 
genérica de valores.  
Necessita de 
informações prestadas 
pelo sujeito passivo ou 
terceiros para o lança-
mento do imposto. A 
concessão e revogação 
das isenções, incentivos 
e benefícios do ISS é 
estipulada pela lei com-
plementar. Exige para 
cobrança, a realização 
de uma obra pública que 
tenha como consequên-
cia um incremento do 
valor de imóveis 
pertencentes aos 
potenciais contribuintes.

Instituição  / 
Atores

Responsabilidade /   
Competência / Ação

Poder 
Público 

(executivo, 
legislativo) 
e conselho 

gestor 

Instituir ZEIS no 
PDP ou lei 
específica. 
Constituir 
programas de 
intervenção.   
Destinar recursos 
para a  
regularização 
fundiária

Poder 
Público 

(executivo 
e judiciário)

Concede a 
propriedade do 
imóvel,                    
juiz homologa.   
Declara a 
concessão de uso 
especial para fins 
de moradia ou via 
judicial.   Autoriza 
a concessão do 
terreno,          
Concede e outorga 
direito  real de uso 

Possuidor   
(individual 

ou coletivo) 

Pleitea o 
reconhecimento da 
aquisição do 
domínio, através 
do Usucapião 
Urbano. Requere 
protocolo para 
concessão de uso 
especial.

     
Ministério 
Público     
Cartório 

imobiliário

Fiscaliza.       
Registra o título de 
usucapião em 
cartório.               
Registra como 
título contrato de 
concessão de uso 
especial.  

●  Zonas 
Especiais de 
Interesse Social - 
ZEIS                        
●  Usucapião 
Especial de 
Imóvel Urbano        
●  Concessão de 
uso  especial para 
fins de  moradia - 
CUEM                      
●  Concessão de 
direito real de uso 
- CDRU

Buscar melhoria das 
condições urbanísticas 
pela regularização 
fundiária.  Assegurar o 
direito à moradia à 
população de baixa renda, 
por meio de aquisição da 
propriedade de imóvel 
particular.   Conceder 
direito especial de uso 
para fins de moradia de 
imóvel público. Conceder 
direito real de uso a 
beneficiário, que poderá 
utilizar e dispor do imóvel. 

Zona 
urbana     

ou        
área       

imóvel 
urbano

Determinado 
pelo Programa 

de 
Regularização 
Fundiária, no 
PDP ou lei 
específica. 

Ocupação de 
imóvel 

particular ou 
público, por 5 

anos 
ininterruptos.

Objetivo / Finalidade      
(O que?)

Local / 
Área de 

aplicação  
(Onde?) 

Arranjo Institucional (Quem ?) Tempo /      
Período 

(Quando?)

Diretriz / 
Procedimento 

(Como ?)

Necessidade / 
Dificuldade  
(Porque?)

Incorpora os 
espaços urbanos 
da cidade informal 
à cidade formal. 
Confere título de 
domínio individual 
ou coletivo sobre o 
imóvel particular.  
Concede a outorga 
de concessão de 
uso especial para 
fins de moradia em 
terras públicas. 
Confere ao 
particular ou 
coletivo direito de 
uso de terreno 
público ou privado, 
para fins 
específicos de 
urbanização, 
ediicação,  cultivo 
ou outro uso que 
traduza interesse 
social.

R
EG

U
LA

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 F
U

N
D

IÁ
R

IA
GESTÃO URBANA MUNICIPAL

Instrumentos       
de gestão          

 Garantir cumpri-
mento da diretriz 
da política urbana 
de promover a 
urbanização e a 
regularização das 
áreas urbanas 
ocupadas pela 
população de 
baixa renda.   
Garantir uma 
destinação social 
para os imóveis 
urbanos privados 
ou públicos , 
visando atender à 
função social da 
propriedade.

Quadro 8 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos da gestão urbana – Tributário. 
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Instituição  / 
Atores

Responsabilidade /       
Competência / Ação

Poder 
Público 

(executivo, 
legislativo e 
judiciário)

Cria lei que determina a 
obrigação de parcelar, 
edificar ou utilizar; 
notifica proprietário; 
aprova projeto e fiscaliza 
a execução. Aplica o 
imposto  sobre a 
propriedade predial ou 
territorial urbana 
progressivo no tempo. 
Procede a desapropria-
ção com pagamento de 
títulos da dívida pública.  
Executa as obras de 
urbanização ou 
edificação. Cria lei 
especifica para outorga 
onerosa do direito de 
construir e de alteração 
de uso; para operações 
urbanas consorciadas e 
para direito de preemp-
ção. Concede outorga. 
Define condições  e 
critérios de transferên-
cia do direito de 
construir. Executa as 
operações. declara o 
direito de preempção.

Proprietário 
(privado)

Protocola projeto da 
obrigação; inicia as 
obras. requer o 
consórcio; transfere ao 
poder público o imóvel,  
recebe unidades 
urbanizadas ou 
edificadas. Requer 
modificações dos índices 
e características de uso 
e ocupação do solo do 
terreno ocupado. Notifica 
intenção de alienar o 
imóvel.

Promover reforma 
urbana, 
estruturando  
política fundiária 
que garanta função 
social da cidade e 
da propriedade. 
Promover a 
distribuição justa 
da riqueza inerente 
à propriedade. 
Induz o 
aproveitamento 
das terras urbanas. 
Promover  
transformações na 
cidade, facultando 
ao poder público a 
destinação 
socialmente mais 
adequada ao 
terreno ocioso. 
Flexibilizaro 
mercado fundiário, 
permitindo usos 
sem transferir 
propriedade. Cria 
mecanismo de 
captação de 
recursos e financia 
a politica urbana. 
Privilegiar 
interesse coletivos 
ou difusos, mas 
garantir o exercício 
do direito de 
propriedade. 
Introduzir controle 
social. 

IN
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 U
R

B
A

N
O

● Parcelamento,   
Edificação  ou    
Utilização  
Compulsórios          
● IPTU Progressivo  
● Desapropriação 
para Fins de 
Reforma Urbana      
● Consórcio 
Imobiliário                
● Direito de 
Superfície                 
● Outorga Onerosa 
do Direito de 
Construir - Solo 
Criado                       
● Transferência        
do Direito de 
Construir                  
● Operações 
Urbanas 
Consorciadas          
● Direito de  
Preempção 

Induzir a ocupação de 
áreas já dotadas de 
infraestrutura e 
equipamentos (parcelar, 
edificar e dar uso aos 
imóveis urbanos que não 
cumprem com função 
social).  Induzir uso ou 
ocupação socialmente 
justa e adequada (cobrar 
tributo sobre imóvel, com 
valor crescente no 
tempo). Desapropriar área 
que permanecer irregular. 
Viabilizar planos ou 
edificações 
financeiramente. Permitir 
o uso da terra sem a 
transferência da 
propriedade. Induzir a 
implementação da 
redistribuição de 
oportunidades imobiliárias 
na cidade (conceder  
potencial construtivo 
adicional). Viabilizar a 
preservação de imóveis 
ou áreas de importante 
valor histórico ou 
ambiental. Obter 
transformações 
urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a 
valorização ambiental em  
determinada área. 
Facilitar a aquisição, pelo 
poder público, de áras 
para a realização de 
projetos específicos. 

Imóvel 
urbano ou 

área 

Parcelar, 
Edificar e 

Usar: 1 ano a 
partir da 

notificação 
para 

protocolar 
projeto; 2 

anos a partir 
da aprovação 

do projeto 
para início 
das obras. 

Desapropria 
após 5 anos 
consecutivos 
de cobrança 

do IPTU 
progressivo. 
Determinado 
em contrato, 
variável para 

cada 
empreendi-

mento. 
Direito de 

Preempção: 
5 anos. 

Estabece 
mecanismos para 
impedir que áreas 
vazias ou sub-
utilizadas continuem 
ociosas.  Penaliza os 
proprietários que não 
cumpriram a 
obrigação de ocupar 
ou usar a área. 
Efetiva a cooperação 
entre o poder público 
e a iniciativa privada 
para fins de realizar 
urbanização em 
áreas carentes. 
Estabelece o direito 
de uso do solo, o 
subsolo ou o espaço 
aéreo relativo ao 
terreno urbano. O 
solo criado amplia a 
capacidade de 
interferência do 
poder público sobre o 
mercado imobiliário. 
Possibilita ao poder 
público condicionar o 
uso e edificação de 
um imóvel as 
necessidades sociais 
e ambientais da 
cidade. Constitui 
política imóbilária 
integrada a fundiária 
para viabilizar 
intervenção de maior 
escala. O direito de 
preferência Aplica-se 
em processos de 
regularização de 
loteamentos e 
urbanização de 
bairros periféricos, 
combinado com as 
penalidades.

Arranjo Institucional (Quem?) Tempo /     
Período 

(Quando?)

Diretriz / 
Procedimento 

(Como?)

Necessidade / 
Dificuldade        
(Por que?)

Proprietário 
(privado ou 
público)

Concede, por meio de 
contrato o direito de 
superfície do terreno. 
Formula e executa plano 
de preservação ou de 
regularização, exerce 
em outro local, ou aliena, 
o direito de construir. 

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

Instrumentos        
de gestão          

Objetivo / Finalidade      
(O que?)

Local / 
Área de 

aplicação   
(Onde?) 

Quadro 9 - Matriz do método 5W1H e os grupos de instrumentos– Indução do Desenvolvimento Urbano 

Assim, as respostas ao questionamento do 5W1H identificam as condições de contorno do 

problema estudado, realizando o mapeamento dos instrumentos de gestão, relativos à política de 

recursos hídricos e a urbana. 

A aplicação desse método ajudou reunir e organizar as informações de forma estruturada e 

orientada, para sua utilização nos sistemas de gestão estudados, contribuindo para a proposição e 

discussão do modelo conceitual para a integração da gestão das águas com a gestão urbana.   

Com o objetivo de complementar as informações relativas aos instrumentos apresentados nos   

Quadro 3 a 9, introduziram-se novos elementos: marco legal, caráter normativo e natureza de cada 

um deles. Este procedimento ofereceu as condições para que fossem inferidos os mecanismos de 

gestão. Os elementos complementares, inseridos no estudo, enriqueceram a caracterização dos 

instrumentos de gestão, proporcionando especificidade legal e maior clareza aos seus atributos. 
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Natureza / Caráter Normativo Marco Legal

Es
tr

ut
ur

aç
ão

 e
 

Q
ua

lif
ic

aç
ão ● Macrozoneamento                          

●  Zoneamento                                   
● Lei de Parcelamento do Solo         
● Lei de Uso e Ocupação do Solo

Planejamento técnico para 
disciplinar o uso e ocupação e 
mecanismo de regulação do 
parcelamento,  do uso e 
ocupação do solo

EC/01  Art.2,  4  e 49                  
Lei Federal 6766/79                  
Lei Federal 9785/99

Gestão Social 
Compartilhada        

Comando e Controle   
(C&C)

A
m

bi
en

ta
l

●  Estudo de Impacto de  
Vizinhança - EIV Ambiental EC/01- Art. 33, 36 a 38    Gestão Democrática    

R
eg

ul
aç

ão
 d

a 
O

cu
pa

çã
o 

pa
ra

 
o 

U
so

● Código de Obras                          
● Código de Posturas                     
● Código de  Vigilância Sanitária

Regular, licenciar e fiscalizar a 
edificação, o espaço para o uso 
individual e coletivo e as obras e 
atividades ligadas á saúde.   

CF/88 - Art.6                            
EC/01 =  Lei Federal  
10257/01 

 Comando e Controle  
(C&C)

●  IPTU                                             
●  ITBI                                              
●  ISS                                               
●  Taxas de Polícia e de Serviços  
● Contribuição de Melhorias

Regular, licenciar e fiscalizar a 
edificação, o espaço para o uso 
individual e coletivo e as obras e 
atividades ligadas á saúde.   

CF/88 - Art.145 e 156              
Emenda Const. 29/00  e 
37/02                                       
Lei Complementar 116/03        
Código Tributário Nacional      
Lei Federal 5172/66 Art. 81      
EC/01  Art. 4 e 47

Econômico           
Comando e Controle   

(C&C)

● Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF

Impositivo                               
Penalidades

 CF/ 88 Capítulo II  do              
Título VI                                   
Lei Complementar 101/00

Comando e Controle   
(C&C)

GESTÃO URBANA MUNICIPAL

G
R

U
PO

PL
A

N
EJ

A
M

EN
TO

A
C

O
M

PA
N

H
A

M
EN

TO
 

D
A

S 
A

Ç
Õ

ES
 D

O
 

G
O

VE
R

N
O

C
O

N
TR

O
LE

 
D

A
S 

A
Ç

Õ
ES

   
D

E 
G

O
VE

R
N

O

Gestão Social 
Compartilhada        

(no planejamento)

Elementos Complementares

● Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO                                                
● Lei de Orçamento Anual - LOA    
● Orçamento Participativo - OP

● Plano de Governo                         
● Plano Estratégico                         
● Plano Setorial                               
● Plano Diretor - PDP                       
● Plano Plurianual - PPA

Planejamento econômico de 
elaboração compulsória   
participação social 
(transparência)

Mecanismo

Planejamento político, 
estratégico;                                    
PDP é técnico e normativo, 
(articulador)                                 
PPA Planeja orçamento.                
Ambos  com obrigatoriedade para 
a participação social  
Compulsório       

Instrumentos                   
de gestão                 

CF/ 88 - Art.165  e 166          
EC/01 =  Lei Federal  
10257/01  Art. 4,  40 e 44 

Gestão Social 
Compartilhada        
(no orçamento)

CF/ 88 - Art.165 e 182             
EC/01 =  Lei Federal  
10257/01  Art. 4  e 5,  39 ao 
42, 44 e 50

IN
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 U
R

B
A

N
O

 O
R

D
EN

A
M

EN
TO

 T
ER

R
IT

O
R

IA
L

TR
IB

U
TÁ

R
IO

 Gestão Social 
Compartilhada  

●  Zonas Especiais de Interesse 
Social - ZEIS                                    
●  Usucapião Especial de Imóvel 
Urbano                                             
●  Concessão de uso  especial 
para fins de  moradia - CUEM         
●  Concessão de direito real de 
uso - CDRU

Jurídico e  político, de  
regularização urbanística.              
Social

CF/88 - Art.182 e 183              
EC/01 =  Lei Federal  
10257/01 Art. 4, 9 ao 14, 48 e 
55.                                           
Medida Provisória 2220/01   
Art.1 ao 8                                 
Decreto Lei 271/67 R

EG
U

LA
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

FU
N

D
IÁ

R
IA

 Comando e Controle   
(C&C)               

Gestão Social 
Compartilhada        

Econômico           

● Parcelamento,   Edificação  ou    
Utilização  Compulsórios               
● IPTU Progressivo                         
● Desapropriação para Fins de 
Reforma Urbana                              
● Consórcio Imobiliário                  
● Direito de Superfície                    
● Outorga Onerosa do Direito de 
Construir - Solo Criado                    
● Transferência do Direito de 
Construir                                          
● Operações Urbanas 
Consorciadas                                  
● Direito de  Preempção 

Jurídico e político,                          
Urbanístico com aplicação 
condicionada por área delimitada 
no PDP, de aplicação sucessiva, 
(Penalidade 1).                              
Tributário e financeiro  extra-
fiscal, vinculado ao  parcelamen-
to ou edificação compulsórios  de 
aplicação sucessiva, (Penalidade 
2 e 3).                                            
Social e Indutor.                         
Gera recursos econômico.             
Regulação pública.                        
Incentivo a preservação.                
Participação social obrigatória.      

CF/88 - Art.182                   
EC/01 =  Lei Federal  
10257/01 Art. 4 ao 8,  21 ao 
38, 46 e 52                            

Posteriormente sintetizaram-se as informações concernentes aos elementos complementares, 

conforme mostram Quadros 10vii e 11viii. 
Quadro 10 - Grupos de Instrumentos da Política Urbana, organizados por meio dos elementos complementares e 

correspondentes mecanismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 11 - Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, organizados por elementos complementares e 

correspondentes mecanismos 
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Caráter Normativo / 
Natureza

Marco Legal

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Instrumento de gestão      

Gestão Social 
Compartilhada

Mecanismo

Planejamento político; 
elemento de articulação e 
integração da gestão 
ambiental (CONAMA 
357/05) com a gestão de 
recursos hídricos.  

Gestão Social 
Compartilhada

Elementos Complementares

Suporte a Gestão 

Jurídico  - compulsório. 
Disciplinar          

Comando e Controle  
(C&C)

●  Cobrança pelo Uso 
D'Água

Econômico                
Negociação social, 
(incentivo a 
racionalização) 
descentralizado, financia 
os planos e dá suporte 
financeiro ao sistema de 
gerenciamento.

 Econômico  In
st
ru
m
en
to
s 
 B
as
e 
 d
e 
 â
m
bi
to
  N
ac
io
na
l

●  Planos de Recursos 
Hídricos   -    PRH

Planejamento político,  
técnico e operacional para 
gerenciamento integrado 
da bacia hidrográfica, em 
consonância com o  plano 
nacional e estadual.

Lei Nacional 9433/97      
Art. 6 a 8

Lei Nacional 9433/97   
Art. 9 e 10

 CF/88 Art. 21  e Lei 
Nacional 9433/97        
Art. 11 a 18

CF/88 Art. 21  e Lei 
Nacional 9433/97        
Art. 19 a 23,         Art. 
38

Lei Nacional 9433/97   
Art. 25 a 27

●  Outorga de Direitos de 
Uso

●  Enquadramento de 
Corpos D'água

●  Sistema de Informação

Apoio ao SINGREH, aos 
instrumentos da política e 
outros mecanismos de 
gestão integrada.

Instrumentos da Gestão de Recursos Hídricos Grupos de Instrumentos da Gestão Urbana

Plano de Recursos Hídricos

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos

Outorga de Direito de Uso da Água

1a REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: Planejamento e Previsão Orçamentária

2a REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: Viabilização e Disciplinamento

Enquadramento de Corpos d’Água
Planejamento

Acompanhamento das Ações do Governo

Tributário

Controle das Ações do Governo
Enquadramento de Corpos d’Água

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, aprimorou-se o entendimento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e 

de gestão urbana, suas interfaces, e consequente proposição de mecanismos, de modo a auxiliar o 

gerenciamento de bacias hidrográficas. 

3.3 Representação Gráfica de inter-relação de instrumentos e mecanismos de gestão 

A construção do modelo teórico conceitual iniciou-se com o estudo para o aprofundamento de 

cada um dos instrumentos de gestão, conforme já apresentado. Assim, o desenvolvimento do 

modelo levou à representação esquemática das inter-relacões, produzindo-se diversos diagramas.  

Destaca-se que foi sugerido por Marinato et al. (2008) possibilidades de integração das 

políticas por meio de arranjos de instrumentos afins. Estes autores criaram uma matriz lógica da 

interação em grupos de instrumentos das duas políticas, organizados por regiõesix.  

Assim, o Quadro 12 mostra estas interações a partir desses autores, acrescentando-se as 

contribuições do presente trabalho, e definindo-se nomes para regiões de integração, de acordo com 

sua natureza principal. 
Quadro 12  - Regiões de integração, provenientes das combinações entre os instrumentos da gestão  
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Instrumento

Gestão municipal

Gestão das águas

Instrumento

1ª Região
2ª Região
3ª Região
4ª Região

Viabilização e Disciplinam
entoPl

an
eja

men
to 

e Previsã
o Orçamentária

Cobrança

Enquadramento Outorga  

Sistema de 
Informação

Plano de recursos 
Hídricos

Tributário

Planejamento Controle  Ações do 
Governo 

Acompanhamento 

Ações do Governo

Ordenamento

Territorial
Regularização 
Fundiária

Indução ao 
Desenvolvimento

Estruturação e 
Qualificação Ambiental

Regulação  da Ocupação 
para o Uso

Instrumentos da Gestão de Recursos Hídricos Grupos de Instrumentos da Gestão Urbana

Plano de Recursos Hídricos

Enquadramento de Corpos d’Água

Sistema de Informação

Outorga de Direito de Uso da Água Regularização Fundiária

Enquadramento de Corpos d’Água

Sistema de Informação Indução do Desenvolvimento Urbano

3a REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: Direcionamento e Suporte a Gestão

Ordenamento Territorial  (● Estruturação e 
Qualificação  ● Ambiental  ● Regulação da 
Ocupação para o uso)

4a REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: Indução e Efetivação

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O diagrama elaborado estabelece regiões que se formam pela interface de instrumentos de 

gestão de recursos hídricos e de gestão urbana, com maior afinidade de integração entre seus 

objetivos. A Figura 2 apresenta o diagrama adaptado de Marinato (2008), resultado da 

esquematização das combinações entre os grupos de instrumentos, representando as inter-relações e 

as possibilidades de articulações por Objetivo (O quê?) dos instrumentos de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entende-se que o diagrama favorece uma avaliação (leitura) por região, caracterizada pela sua 

diversidade de relações e que pode ser abordada sobre diferentes perspectivas. Deste modo, uma 

variedade de opções permite selecionar combinações de regiões e sequências para utilizá-las da 

maneira que se julgarem mais apropriadas para um determinado local, contexto e circunstância. 

Portanto, análises podem ser desenvolvidas sob a ponto de vista do modelo teórico conceitual, 

e, adotando uma abordagem mais incitativa e de participação, que visa indicar iniciativas e mostrar 

Figura 2 - Diagrama de Inter-relação de grupos dos instrumentos de gestão hídrica com a urbana, 
esquematizados por objetivos afins
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Viabilização e Disciplinam
entoPl

an
eja

men
to 

e Previsã
o Orçamentária

Acompanhamento Ações 
do Governo

Município

OrdenamentoTerritorial

Gestão  Urbana

Plano

Gestão das Águas
Instrumento

Local

Planejamento

Município e setores

Bacia
Hidrográfica

Cobrança

Uso
(País ou Estado)

Enquadramento
Corpo 
d’água

Outorga

Uso       
(País ou Estado)

Sistema de Informação 
Instrumento

Local

Tributário
Imóvel Urbano, Serviço 

Público, Município 
(atividade de poder de polícia)

Estruturação e Qualificação

Macrozona e zona urbana

Regularização Fundiária
Zona Urbana e Imóvel Urbano

Indução ao Desenvolvimento

Imóvel Urbano ou Área 
(e seu entorno)

Controle Ações do Governo

Município 

Bacia 
Hidrográfica

Ambiental e Regulação para o Uso

Imóvel Urbano
Espaço 

edificado 
(público e privado)

os espaços de articulação entre os níveis de administração local, regional e nacional, assegurar a 

transversalidade nas políticas públicas.  

A Figura 5 apresenta o diagrama da inter-relação dos instrumentos de gestão das duas 

políticas, acrescentando-se o Local de incidência ou a área de abrangência dos instrumentos 

(Onde), obtida da resposta do método 5W1H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que não existe uma escala única em que se possa oferecer resposta aos problemas 

de proeminência da água no meio ambiente urbano. Em razão dessa complexidade há necessidade 

de respostas coordenadas em escalas múltiplas. Assim, diversas pesquisas vêm se desenvolvendo 

nas universidades brasileiras com propostas significativas para a gestão integrada da água ao 

planejamento urbano, considerando-se os vários recortes espaciais, desde microbacias, até bacia 

hidrográfica em área metropolitana. 

Para além da visão sinérgica e complementar que se deseja expor numa abordagem geral 

deste diagrama, aspira-se expandir o emprego dos mecanismos combinados, visando apoiar a 

implementação da gestão integrada, cooperativa e inclusiva, motivando a apropriação de novas 

práticas sustentáveis no uso da água e do solo urbano.  

A Figura 4 mostra esquema da inter-relação dos instrumentos de gestão hídrica e urbana, com 

foco no Arranjo Institucional (Quem?), a partir das repostas obtidas da aplicação do método 

5W1H.  

 

Figura 3 - Inter-relação dos instrumentos de gestão, associando-se a localização (Onde). 
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Viabilização e Disciplinam
entoPl

an
eja

men
to 

e Previsã
o Orçamentária

Acompanhamento Ações do 
Governo

Gestão Social 
Compartilhada

Estruturação e Qualificação Territorial
Gestão Social 
Compartilhada

Comando e 
controle

Plano

Planejamento
Gestão Social 
Compartilhada

Gestão Social 
Compartilhada

Cobrança

Econômico

Enquadramento
Gestão Social 
Compartilhada

Outorga
Comando e 
Controle

Sistema de Informação 

Suporte à 
gestão

Tributário

Econômico 
(Fiscal)

Comando 
e  Controle

Ambiental / Regulação para o Uso
Gestão 

Democrática
Comando e 
Controle

Regularização Fundiária

Gestão Social Compartilhada

Indução do desenvolvimento Urbano

C&C
Gestão Social 
Compartilhada

Econô‐
mico

Controle Ações do Governo

Comando e Controle 

Gestão  Urbana

Gestão das Águas
Instrumento

Mecanismo

Instrumento

Mecanismo

Ordenamento Territorial 

Viabilização e Disciplinam
entoPl

an
eja

men
to 

e Previsã
o Orçamentária

Acompanhamento Ações 
do Governo

Poder 
Público Conselho

Plano

Planejamento
Poder 
Público Conselho

Agência‐executivo
CBH ‐ colegiado

Cobrança

ANA ou
Agência‐executivo

Enquadramento
Agência‐executivo
CBH ‐ colegiado

Outorga

ANA  ou  
correlatas

Sistema de Informação 

Agência de 
Bacia ‐ executivo

Tributário

Poder executivo

Regularização Fundiária
Poder Público 
e Conselho

Possuidor
(individual ou coletivo)

Indução ao Desenvolvimento  
Urbano

Poder 
Público

Proprietário
(privado ou público)

Controle Ações do Governo

Poder Executivo

Gestão  Urbana

Gestão das Águas
Instrumento

Atores

Instrumento

Atores

OrdenamentoTerritorial
Estruturação e Qualificação

Poder Público  (executivo e legislativo)

Ambiental e Regulação para o Uso

Proprietário 
(empreendendor)

Poder Executivo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 5 representa esquematicamente a interação entre os mecanismos de gestão e os seus 

correspondentes instrumentos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, é oportuno dar especial atenção às questões relativas à integração das instituições que 

fazem parte da gestão das águas e da gestão urbana, bem como, aos aspectos relacionados com o 

Figura 4 - Inter-relação entre instrumentos, com a inserção do responsável institucional (Quem) 

Figura 5 -Inter-relação dos mecanismos de gestão e os correspondentes grupos dos instrumentos 
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fortalecimento das instituições envolvidas, salientando-se: O incentivo à interlocução, A 

qualificação dos representantes, A participação de atores em ambos os colegiados e a questão da 

legitimidade da participação. 

Esses mecanismos integrados podem ajudar a harmonizar os planos e projetos e aumentar a 

eficiência da gestão. Mas continua o desafio de se construir uma governança local, capaz de inserir 

a visão do seu próprio espaço de atuação nas várias escalas: locais, regionais e inter-regionais. E 

fortalecer os espaços de operacionalização das ações. 

Isto requer parcerias entre os diferentes níveis de governo e entre os âmbitos sociais, bem 

como de ações cada vez mais legítimas em prol do desenvolvimento dos diferentes âmbitos 

territoriais (cidades, microbacias urbanas e bacias hidrográficas, entre outros). 

Embora o diagrama apresente muitas possibilidades de se estabelecer estratégias para 

integração por meio de mecanismos de gestão, percebe-se a ausência de mecanismos relevantes de 

incentivo à integração da gestão das águas à urbana, como os denominados de adesão voluntária. 

A supressão deste se justifica por tratar-se de mecanismo induzido pelo mercado, e no 

diagrama estão presentes apenas os instrumentos existentes nas leis nacionais, nomeadamente, Lei 

das Águas e Estatuto das Cidades 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo teórico-conceitual elaborado trata de ferramenta de comunicação, que permite 

orientar e alertar os gestores e a comunidade em relação ao potencial de integração, contribuindo 

para apreender a complexidade do tema e propiciar análises múltiplas com diferentes abordagens. 

Espera-se que a partir dos estudos efetuados e do modelo construído estabeleça-se os 

mecanismos de gestão e suas interações, fornecendo as informações para auxiliar a efetiva 

integração entre a gestão hídrica e a urbana.  

Considerando que as causas de problemas múltiplos são lugar comum, entende-se que várias 

alternativas de integração, apontadas pelo modelo, podem ser aplicadas ao mesmo tempo ou 

gradualmente ao longo de um período, quando for mais favorável a implementação integrada dos 

instrumentos de gestão. Constata-se que a maturação dos processos de gestão integrada não ocorre 

em curto prazo. A realização da dinâmica de interações cooperativas se constrói ao longo do tempo, 

de forma gradual, e tem como variável a complexidade gerencial e institucional encontrada em cada 

caso especifico. 

BIBLIOGRAFIA 
ABRH (2007).  “Carta de São Paulo. Gestão de Recursos Hídricos, Integração de Políticas e Sustentabilidade do Meio Ambiente 
Urbano”in anais do XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. São Paulo – SP de 25 a 29 de novembro de 2007. 
CORREIA, F. N. (2005). “Algumas reflexões sobre os mecanismos de gestão de recursos hídricos e a experiência da União 
européia”. REGA - Revista de Gestão de Água da América Latina, v. 2, n. 2, jul./dez. 2005. 
FIGUEIREDO, M. C.; NÓBREGA, M. (2001). Lei de Responsabilidade Fiscal: teoria. Editora Impetus, 2001. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

20

GEARH. (2006). Enquadramento de corpos d’água como instrumento de planejamento para o desenvolvimento sustentável regional. 
Relatório Final. Projeto de Pesquisa. MCT/FINEP/CT- 
GRISOTTO, L.E.G. et al. (2000). “Compreensão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos através de ferramentas 
gerenciais da qualidade: o caso da bacia hidrográfica do alto Tietê - região metropolitana de São Paulo”in anais do XXVII 
Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES – Assoc.Bras. de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000. 
GWP (2000). Integrated Water Resources Management - TAC Background Papers, no 4. Global Water Partnership Technical 
Advisory Committee, Stockholm, 2000.  
_____ (2003). IWRM Toolbox Version 2 – Foreword-. Global Water Partnership, Stockholm, 2003. 
IJSN (2007). Regularização Fundiária: Guia de orientação para áreas urbanas de ocupação consolidada. IJSN.. Vitória, 2007. 
LERIPIO, Alexandre de Ávila (2001). GAIA – Um Método de Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais.  Tese 
(Doutoramento em Gestão da Qualidade Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
MARINATO, Cristina Fiorin (2008). Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-
relação entre instrumentos de gestão.  Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008. 
MARINATO, C. F.; Teixeira, E. C.: Rangel, D. (2008) “Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: 
estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão” in IX Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Salvador, 2008. 
MATZENAUER,  H. B. (2003). Uma Metodologia Multi-critério Construtivista de Avaliação de Alternativas para o Planejamento 
de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica. Porto Alegre. Tese de Doutorado. UFRGS, 669 páginas. 
MMA (2006b). Plano Nacional de Recursos Hídricos: Estratégias de Implementação do PNRH. Brasília, 2006b. 
MMA. GEO BRASIL (2007). Recursos Hídricos. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, Programa 
Das Nações Unida para o Meio Ambiente, ANA, PNUMA 2007. 264 p. 
OLIVEIRA, I. C. E. (2001). Estatuto da Cidade para compreender... IBAM/DUMA. Rio de Janeiro, 2001. 
PAULO, V.; Alexandrino, M. (2007). Direito Constitucional Descomplicado. Rio de Janeiro: Impetus, 2007. 1024 p. 
PEREIRA, J. S., TAVARES, V.E.  (1999). Instrumentos de Gestão Ambiental: Uma Análise para o Setor de Recursos Hídricos. 
Revista Análise Econômica, Porto Alegre. 1999. http://jaildo.chez-alice.fr/analise.pdf. 
PEREIRA, D. S. P.; ALVES, R. F. F. (2005). Gestão de Recursos Hídricos no Brasil evolução e panorama atual: desafios, 
estratégias e experiências. GWP / SAMTAC –. Brasília: 2005. 74p. 
PORTO, M. LOBATO, F. (2004). “Mechanisms of Water Management: Command & Control and Social Mechanisms” (Parte 1 de 2). 
REGA - Revista de Gestão de Água da América Latina, v. 1, n. 2, p. 113-129, jul./dez. 2004a. 
___________. Mechanisms of Water Management: Economics Instruments and Voluntary Adherence Mechanisms. (Parte 2 de 2) 
REGA, v. 1, n. 2, p. 131-146, jul./dez. 2004b. 
PORTO, M.F.A., PORTO, R.L.L. (2008). “Gestão de bacias hidrográficas”. Estudos Av, São Paulo, v. 22, n. 63, p. 43-60. 2008. 
RIBEIRO, M. M. R.; LANNA, A. E. L. (2001). “Instrumentos regulatórios e econômicos: aplicabilidade à gestão das águas e à 
bacia do rio Pirapama-PE. RBRH”. Revista Brasileira de Recursos Hídricos,  v.6, n.4, p.41-70, out/dez 2001. 
ROLNIK, R. (2002) Vamos Mudar nossa Cidade? (Cartilha do Estatuto da Cidade). São Paulo: Instituto Pólis, 2002. 
SACHS, I. (2002). “Desenvolvimento sustentável, bio-industrialização descentralizada e novas configurações rural-urbanas: os 
casos da Índia e do Brasil” in VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques (Orgs.). Gestão de Recursos Naturais Renováveis e 
Desenvolvimento – novos desafios para a pesquisa ambiental. 3.ed. São Paulo, Cortez, 2002. 
SANTORO,P.;CYMBALISTA, R.(2001). Estatuto da Cidade: Guia para implementação pelos municípios e cidadãos. SP Inst.Pólis, 
TEIXEIRA, E. C.; MARINATO, C. F. (2007). “Avaliação de Compatibilização de Planos de Recursos Hídricos e Planos Diretores 
Municipais” in Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 24, Belo Horizonte: ABES, 2007. 
TUCCI, C. E. M. (2004). “Gerenciamento Integrado das Inundações urbanas no Brasil. Revista de Gestão de Águas da América 
Latina”. REGA. Vol.1 nº1, jan./jun. 2004. Santiago: Global Water Partnership South América, 2004. 
                                                 
 
i Com base nas seguintes referências: Correia (2005); GWP (2000 e 2003); MMA, (2006b, 2007); Pereira e Tavares 
(1999); Porto e Lobato (2004a, 2004b); Porto e Porto (2008); Ribeiro e Lanna (2001) e Silva e Ribeiro (2006) 
ii No documento Geobrasil Recursos Hídricos, encontra-se uma detalhada explanação dos modernos conceitos de gestão 
das águas, tendo em vista o aperfeiçoamento da aplicação da lei das águas (MMA, 2007, p.186-192). 
iii Ver GWP (2007), p. 193-206. 
iv Fundamentado em Sachs (2002) considera-se a sustentabilidade em todas as suas cinco dimensões, isto é, social 
(garantia de melhoria de vida para todos), econômica, ecológica (usar os recursos naturais com menor nível de impacto 
do meio ambiente), geográfica (buscar a distribuição espacial mais equilibrada dos assentamentos humanos e das 
atividades econômicas) e cultural (respeito as diversidade). 
v Considera-se a bacia hidrográfica como unidade territorial da gestão, com ênfase nas áreas urbanas. 
vi O estudo para o aprofundamento dos instrumentos de gestão fundamentou-se em documentos, tais como: a 
Constituição Federal de 1988; a Lei das Águas (Lei 9433/97 e as resoluções do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos); o Estatuto das Cidades (Lei 10257/01 e as resoluções do Conselho das Cidades); o Código Tributário Federal 
(Lei 5172/66); Figueiredo e Nóbrega (2001); IJSN (2007, 2008a, 2088b); MMA, (2007); Santoro e Cymbalista (2001); 
Rolnik (2002); CEPAM (2007), Paulo e Alexandrino (2007); Pereira e Alves (2005). 
vii As informações compiladas para a elaboração do Quadro 11, foram baseadas  nas referências em Brasil (1888 e 
1997); Correia (2005); Porto e Lobato (2004a e 2004b); MMA, (2007). 
viii As referências para o Quadro 10 são: Figueiredo e Nóbrega (2001); IJSN (2007, 2008a, 2008b); Santoro e 
Cymbalista (2001); Rolnik (2002); Oliveira (2001), CEPAM (2007). 
ix Adota-se o termo “região” significando cada uma das partes do ciclo em que se divide o diagrama 


