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Resumo – A Lei das Águas foi instituída há mais de 16 anos e prevê em seu arcabouço legal-

institucional a divisão e, portanto, o compartilhamento de poder entre os entes do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos-Singreh. A referida lei também apregoa que dentre os 

objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos está a promoção da ‘gestão integrada das 

águas’. O Singreh possui uma estrutura institucional dotada de elevada complexidade e assimetria 

institucional que, em consequência, resulta em níveis diversos de compreensão dos problemas e das 

respectivas formas de solução. As experiências acumuladas ao longo desses 16 anos, já permite o 

exercício de diagnósticos mais consistentes quanto aos gargalos enfrentados, seja na fase de 

concepção, seja na de implementação das políticas na Área de Recursos Hídricos. E, nesse contexto 

complexo e adverso, os conceitos e experiências para uma efetiva governança para a gestão 

integrada das águas são apresentados de forma sucinta, embora abrangente, de forma a contribuir 

com a concepção de políticas mais realistas, objetivas e aderentes a realidade nacional, favorecendo 

assim a sua efetiva implementação. 
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Hídricos 
 

 

 

GOVERNANCE FOR GOVERNABILITY IN THE WATER MANAGEMENT  
 

Abstract – The Water law was established 16 years ago and foresees in its legal and institutional 

framework a division and, consequently, the sharing of power among the entities of the National 

Water Resource Management System - Singreh. The aforementioned law establishes that among the 

goals of the National Water Resources Policy is the promotion of the Integrated Water Resources 

Management. The Singreh has very high complexity and an unbalanced institutional structure 

which, as a consequence, results in uneven levels of comprehension of the problems and their ways 

of solution. The accumulated experiences along these 16 years allows for consistent diagnosis about 

the restrictions faced by Singreh, either in  the conception phase or in the implementation of 

policies in Water Resources. So, in this complex and adverse context, the experience and concepts 

to an effective governance for an integrated water management are presented in a synthetic yet 

broad way so that it can contribute with more realistic and objective Policy conception, favoring, 

therefore, its effective implementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Periodicamente, mas com graus variados de severidade, o Brasil sofre com secas, inundações, 

corpos d´água com falta de qualidade, intermitência no suprimento de sistemas de abastecimento de 

água, ruptura de barragens, conflitos relacionados com a operação de reservatórios ou com a 

alocação de água, dentre outros temas. 

 

Esses problemas possuem natureza setorial com inevitáveis impactos econômicos e sociais, 

mas possuem como elemento comum a água. Problemas ligados às águas não são homogêneos, nem 

constantes ou consistentes no tempo. Eles variam significativamente de uma região para a outra, em 

função da estação do ano e também de um ano para o outro (Biswas, 2008). A solução ou pelo 

menos a atenuação dos problemas anteriormente mencionados passa por ações de planejamento e 

gestão e, dependendo do caso, pela necessidade de intervenções estruturais. 

 

Por outro lado, já há algum tempo a comunidade internacional vem chamando a atenção no 

sentido de que a crise ligada a água é essencialmente uma crise de governança e que trabalhos em 

direção a uma efetiva governança requerem um ambiente e uma estrutura institucional apropriada 

de modo a permitir que grupos de interesse trabalhem em conjunto para uma efetiva gestão das 

águas (GWP, 2000; CEPAL, 2006; World Water Forum, 2012). 

 

A título de exemplo, a forma pouco estruturada na concepção e implementação das políticas 

públicas setoriais com interface na Área de Recursos Hídricos (i.e. saneamento, hidrovia, 

hidroeletricidade etc.), tem fragilizado significativamente os temas intersetoriais vinculados à esta 

Área. Além de enfraquecer a Área de Recursos Hídricos, a ausência de uma governança das águas 

tem resultado na falta de sinergia entre as intervenções setoriais e resultado na baixa efetividade das 

ações. 

 

Essas características tornam a implementação da Política de Recursos Hídricos no Brasil algo 

sem escala significativa na medida em que se encontra desvinculada do orçamento das áreas de 

infraestrutura e mesmo do conjunto de ações necessárias para propiciar tanto a instalação quanto a 

manutenção dessas estruturas. Nesse contexto, a governabilidade sobre os temas da gestão setorial 

com interface com os recursos hídricos não prescinde do uso de princípios da governança das águas. 

 

De forma crescente o tema governança tem sido ressaltado nos principais fóruns e seminários 

nacionais e internacionais. No 6
o
 Fórum Mundial da Água a “boa governança” foi alçada a uma 

“condição de sucesso” para que fossem alcançadas soluções concretas para o alcance de mais de 

100 metas estabelecidas. Como parte de um processo regional (Américas) e global para identificar 

as formas pelas quais os princípios da governança poderiam ser aplicados para alcançar as referidas 

metas, o Brasil construiu um documento nacional de referência (ANA, 2011) no qual o presente 

artigo é um extrato atualizado. 

 

 

2.  GESTÃO INTEGRADA E OS USOS DA ÁGUA 

 

A Gestão Integrada dos Recursos Hídricos-GIRH é um conceito empírico construído partir de 

uma grande diversidade de situações e realidades vivenciadas em diversos países. Nesse contexto, a 

GIRH consiste em “um processo que promove o desenvolvimento coordenado e a gestão de águas, 

terra e os recursos relacionados com o objetivo de maximizar o consequente bem-estar econômico e 
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social de maneira equânime, mas sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas 

fundamentais” (GWP, 2000). 

 

Embora amplamente utilizado, esse conceito é extremamente abrangente e é considerado por 

alguns gestores como ‘amorfo’, onde o resultado da sua aplicação no mundo real para melhorar a 

concepção e implementação das políticas das águas, programas e projetos em macro e meso-escalas 

tem deixado a desejar. Dito de outra forma, embora esse conceito de GIRH seja o mais aceito o 

mesmo não tem contribuído para soluções universais (Biswas, 2008). Por outro lado, a GIRH não 

deve mesmo ter a pretensão de “resolver” a diversidade de problemas e conflitos que a gestão para 

os usos da água enseja, mas de mostrar possíveis caminhos. 

 

Agora sob outro tipo de abordagem, ao incorporar a promoção da GIRH dentre os objetivos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos a Lei 9.433/97 indica caminhos promissores para criar 

modelos de gestão para bacias das regiões Sul e Sudeste, e para parte das regiões Centro-Oeste e 

Nordeste. Isso porque para regiões como o Pantanal Matogrossense e o Semiárido possivelmente 

sejam necessárias outros tipos de abordagens, no caso, relacionadas com a natureza dos problemas 

regionais e sua solução considerando as peculiaridades territoriais, econômicas e sociais, dentre 

outros aspectos. 

 

As pequenas bacias litorâneas também podem ter uma estratégia de gestão híbrida entre os 

instrumentos e princípios previstos na Lei 9.433/97 e os princípios estabelecidos no âmbito da 

Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi institucionalizado no Brasil a partir da 

promulgação da Lei 7.661/88, como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente-

PNMA e da Política Nacional de Recursos do Mar-PNRM (Decreto 5.377/2005). 

 

A região Norte, por sua vez, é dotada de uma agenda fortemente centrada em questões 

ambientais e que exigiria, portanto, modelos de gestão com abordagens diferenciadas. Neste caso, a 

governança para a gestão das águas deveria centrar sua atuação em aspectos estratégicos da região, 

como a geração de energia, as hidrovias e as frentes agrícolas; sobretudo, aquelas que envolvessem 

irrigação e o transporte hidroviário. Tudo isso sem perder de vistas aspectos centrais daquela região 

como a preservação do meio ambiente, o respeito a oscilação sazonal dos níveis dos rios e a 

dependência da população ribeirinha para os aspectos em torno da sua subsistência e aqueles 

concernentes ao deslocamento por meio dos rios. 

 

Diante do exposto, os usos da água representam um importante substrato para conceber 

modelos para a gestão das águas. Entretanto, “mesmo sob um consenso geral a respeito da 

importância de conferir integração entre setores usuários para a gestão de recursos hídricos, há 

dificuldades e restrições para que soluções concretas sejam efetivamente alcançadas. Em muitos 

casos, a gestão integrada permanece apenas como retórica, sem que muitos dos setores usuários das 

águas incorporem variáveis advindas de outros segmentos relacionados aos recursos hídricos, com 

particular importância às questões ecológicas e ambientais”. 

 

É inevitável reconhecer significativas dificuldades para se alcançar a chamada 

transversalidade à política de recursos hídricos. Mais do que isso, no âmbito da área própria aos 

recursos hídricos ainda há lacunas a serem superadas para fins de um planejamento mais 

consistente, que permita visualizar perspectivas de médio e longo prazo e equacionar problemas e 

conflitos presentes. Mesmo com muitos planos elaborados, no Brasil persistem dificuldades 

importantes para fins de sua efetiva execução. 
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2.1. RELAÇÕES COM VARIÁVEIS SUPERVENIENTES E INTERVENIENTES 

 

O tópico a seguir constitui-se em um extrato do documento de referência elaborado pelo 

Brasil como contribuição tanto ao Processo Regional das Américas quanto para os debates no 

âmbito o 6º Fórum Mundial da Água (ANA, 2011). 

 

Nesse sentido, para contextualizar mais adequadamente a temática das águas é importante 

reconhecer que a problemática ambiental (nela, inserida a de recursos hídricos) é levada em 

consideração quando as relações entre a sociedade e seu respectivo espaço geográfico são 

analisados, gerando assim o binômio – tensão da sustentabilidade – entre os padrões de 

apropriação e alocação dos recursos naturais versus a capacidade de suporte do território (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Articulação da Gestão de Recursos Hídricos com suas Variáveis Supervenientes e Intervenientes 
(Fonte: ANA, 2011) 

 

Nessas relações, a disponibilidade hídrica não constitui somente um dos elementos 

estruturantes do desenvolvimento regional, mas também pode exercer a função de um fator 

relevante para a integração intersetorial, na dimensão em que reflete, dadas suas múltiplas 

interfaces, os processos de apropriação dos recursos naturais, em cada bacia ou região hidrográfica. 

Dito em outras palavras, a água deve constituir um fator para ordenamento do território, servindo ao 

diagnóstico e à previsão de impactos associados a diferentes cenários de desenvolvimento regional 

e dos respectivos processos de uso e ocupação do solo, o que torna a presença dos municípios 

fundamental no contexto do planejamento e da GIRH. 

 

Sendo assim, uma atitude compulsória na gestão dos recursos hídricos deve ser a continuada 

preocupação em respeitar a natureza complexa e diversa dos problemas próprios a cada bacia ou 

região hidrográfica. Isto significa que a definição das unidades de planejamento e gestão das águas 

não deve implicar a redução dos problemas meramente a aspectos particulares aos recursos hídricos. 

Antes disso, para muitas das unidades de análise, a degradação e a escassez das águas devem 

ser abordadas, em larga escala, como aspectos de desenvolvimento regional, com todas as 

implicações daí decorrentes – para a definição de medidas locais específicas ou para a articulação 

da política de recursos hídricos com outras que lhe sejam intervenientes (saneamento, indústria, 

irrigação, geração de energia e outros, identificados como setores usuários das águas), ou 

supervenientes (desenvolvimento regional e meio ambiente). 
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Revela-se, portanto, a atuação sobre dois campos regulatórios importantes: aquele mais amplo 

e transversal, que abrange a temática ambiental e dos recursos hídricos; e dos setores usuários, que 

apresentam seus aspectos operacionais mais específicos. Entre ambos, deve necessariamente ocorrer 

uma coordenação regulatória, de modo a manter uma coerência mútua entre metas e indicadores 

próprios a cada setor e as abordagens mais amplas que são tratadas pela gestão ambiental e dos 

recursos hídricos, sempre sujeitas a múltiplos impactos advindos de setores usuários. 

 

Enfim, sob o entendimento precedente é questionável que, em bacias ou regiões com elevada 

densidade urbana e grande dinâmica produtiva, as ações a serem propostas possam restringir-se 

apenas àquelas de natureza setorial, até a abordagens ao meio ambiente, visto sob strictu sensu. 

Mais apropriadamente, a gestão de recursos hídricos deve perseguir, ainda que sob o formato de 

diretrizes que a conformem, a compatibilidade possível com a natureza plena dos problemas, em 

cada bacia ou região hidrográfica, até o limite de abrigar a complexidade de ações integradas 

público-privadas de desenvolvimento regional, tornadas peculiares pelas emergências das questões 

relativas ao recurso água, exigindo, por essa razão, instrumentos e sistemáticas de gestão também 

peculiares a cada região-problema. 

 

Esta deve ser a abordagem aplicada aos problemas de recursos hídricos sob uma perspectiva 

abrangente e consistente, por consequência, com menção a diferentes tipologias de problemas e de 

suas correspondentes diretrizes de resolução. 

 

Note-se que, de modo algum, as observações apresentadas devem justificar a perda de carga 

em diagnósticos intermináveis e excessivamente abrangentes. Antes de tais esforços e dispersões, 

cumpre seletivamente identificar as variáveis-chave – ou as “condicionantes de futuro”, que podem 

ser tendências de peso ou incertezas críticas –, que conferem dinâmica aos problemas que se quer 

enfrentar.  

 

De fato, em muitos casos, o controle de algumas delas poderá estar fora do alcance dos 

instrumentos disponíveis para a gestão de recursos hídricos, caso notável de quadros de poluição 

hídrica associados ao uso e ocupação do solo, exigindo, nesses casos, articulações para cima (com 

as superveniências do desenvolvimento regional e meio ambiente) e/ou com setores usuários 

intervenientes. 

 

 

3. A GOVERNANÇA COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR DA GOVERNABILIDADE 

 

Em decorrência da contextualização apresentada no item anterior, a gestão das águas não deve 

ser vista como um setor específico, mas sim como um campo de atuação abrangente e transversal, 

tanto no que concerne às variáveis que lhe são supervenientes (meio ambiente e desenvolvimento 

regional), quanto aos diversos setores usuários de recursos hídricos (variáveis intervenientes) – até 

mesmo quando constituído como um “setor institucional”. 

Sob tal contexto, cabe reconhecer o potencial e a flexibilidade dos conceitos concernentes à 

GIRH, com vistas à sua aplicação concreta em torno das diversidades e peculiaridades territoriais, 

socioeconômicas e de culturas e instituições, resultando na provável coexistência de diferentes 

sistemas de gestão em cada país e mesmo dentro de um mesmo país - como é do caso Brasil -, de 

acordo com as tipologias de problemas existentes. 
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Por consequência, a GIRH demanda duas frentes de atuação paralelas e com mútua interação: 

a governança para a gestão e a governabilidade sobre os problemas de recursos hídricos, ambas 

fundamentais para se chegar à desejada transversalidade e sustentabilidade na política das águas. 

 

Nesse contexto, é oportuno nivelar que a governança das águas é compreendida como “a 

capacidade de sistemas sociais mobilizarem energia de forma coerente para o desenvolvimento 

sustentável dos recursos hídricos. Essa noção inclui a capacidade de planejar políticas públicas (e 

mobilizar recursos sociais em apoio a isso) de forma socialmente aceita e que tem seus objetivos 

centrados no desenvolvimento sustentável e no uso dos recursos hídricos; e que tornam sua 

implementação efetiva por meio de diferentes atores/stakeholders envolvidos no processo” (Rogers, 

2002). 

 

E, sobretudo em um país federativo como o Brasil - dotado de múltiplos domínios das águas -, 

é extremamente oportuno adotar o conceito de Governança Multinível (Figura 2), que consiste na 

coordenação das ações pelas principais partes envolvidas, as quais devem ser baseadas em processo 

participativos e tem o objetivo de possibilitar implementação das políticas. Isso significa que 

responsabilidades devem ser compartilhadas entre os diferentes níveis de governo envolvidos e é 

fundamentado por formas de democracia legitimas, assim como pela natureza representativa de 

todos os atores envolvidos (European Union, 2009). 

 

 

Figura 2: Governança multinível (vertical e horizontal) 

 

 

No Brasil coexistem 28 domínios de águas (26 estaduais, 1 distrital e 1 da União) e, portanto, 

existem 28 conselhos de recursos hídricos e 28 órgãos gestores. Adicionalmente, foram criados 

mais de 180 comitês de bacias estaduais e 10 comitês interestaduais, além dos inúmeros segmentos 

representativos das entidades que compõem esses colegiados. 

 

Nesse sentido, promover a articulação necessária para construir consensos para a definição 

das políticas de recursos hídricos requer um expressivo esforço institucional e de pessoas (a maioria 

das quais atuando em caráter voluntário), mas implica também em um significativo custo de 

transação na qual pouco se menciona. 

 

Conforme previsto no art. 1
o
 do Decreto 3.692/2000, a ANA tem a ‘finalidade de 

implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos’. E, além 
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disso, cabe a este ente inúmeras atividades de ‘coordenação’ no âmbito do Singreh. Essa 

coordenação representa possivelmente o principal desafio institucional da ANA em função do 

tamanho e da complexidade do Singreh e pelo fato de que esta jamais poderá ser realizado sem a 

participação eficaz e efetiva dos Estados. 

 

Ainda no âmbito da Governança Multinível, existem os denominados comitês de integração – 

que conforme pactuação política promovida no âmbito das bacias hidrográficas interestaduais, 

atuam na prática como uma federação de comitês de bacias afluentes –, e que devem desempenhar 

politicamente o papel de promover a devida articulação e harmonização das atividades entre os 

comitês de bacia afluente de modo a promover a gestão integrada das águas da bacia hidrográfica. 

 

 

3.1. A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS EM NÍVEL FEDERAL 

 

A histórica ausência de integração das políticas setoriais ligadas aos recursos hídricos (i.e. 

saneamento, hidrovia, geração de energia etc.) não apenas tem gerado ineficiências para o país e 

crescentes conflitos intersetoriais, como tem isolado a Área de Recursos Hídricos, prejudicando 

assim a implementação da Política de Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Apenas como uma referência geral, é oportuno registrar que, no caso do Brasil, já foi 

constado que em determinado exercício, apenas cerca de 5% dos investimentos relacionadas aos 

recursos hídricos eram advindos do Ministério do Meio Ambiente e de entidades a ele vinculadas, 

notadamente a ANA, enquanto algo como 95% estavam sendo empreendidos por ministérios de 

setores usuários, sem as devidas convergências e interações (ANA, 2011). 

 

Uma importante mudança de postura ocorreu durante a elaboração do último Plano Plurianual 

(PPA 2012-2015), quando a ANA foi convidada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão-Mpog para auxiliar na organização do planejamento dos temas vinculados a área de recursos 

hídricos. E, atualmente, enquanto as ações do PPA 2012-2015 se encontram em execução, a ANA 

em conjunto com a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano-SRHU tem integrado uma 

força-tarefa interinstitucional – coordenada pelo Mpog – no sentido de apoiar a implementação das 

ações de gestão dos programas contratados através do PPA 2012-2015. 

 

Claro que esse trabalho ainda tem caráter experimental e visa apoiar a operacionalização das 

ações. Entretanto, pode representar a construção de promissoras interlocuções setoriais por meio 

dos vários Ministérios com interface com a área de recursos hídricos (Integração Nacional, Saúde, 

Cidades, Minas & Energia e outros), contribuindo em um primeiro momento para um maior 

conhecimento das ações e dificuldades setoriais, mas que poderá facilitar no futuro o planejamento 

integrado de planos e projetos setoriais; além de favorecer a mediação de conflitos intersetoriais. 

 

E no âmbito Singreh a ANA, através do denominado Pacto das Águas, se propôs a apoiar a 

estruturação dos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais como forma de reduzir as 

mencionadas assimetrias institucionais, mediante a implementação de programas de capacitação, 

fornecimento de apoio técnico e transferência de recursos. Essa iniciativa foi deslanchada no 

segundo semestre do ano passado com visita a nove estados e a idéia é que tenha um caráter 

continuado. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Os problemas relacionados com a água tem se tornado cada vez maiores e mais evidentes. 

Essa severidade e abrangência tem demonstrado cada vez mais que as soluções requeridas não 

envolvem apenas profissionais de recursos hídricos ou a Área de Recursos Hídricos. Os problemas 

tem se tornado crescentes e mais inter-relacionados, resultando na necessidade do envolvimento de 

outros temas e onde a cooperação inter-institucional é cada vez mais premente. 

 

A integração institucional com frequência exige mudanças de postura internas e, algumas 

vezes, na reestruturação das capacidades institucionais no sentido de serem capazes de se abrir para 

o planejamento cooperativo, de forma que a atuação conjunta agregue valor aos desempenhos 

individuais. 

 

A referida abordagem é especialmente necessária àquelas instituições que necessitam planejar 

políticas setoriais e, sobretudo, coordenar e implementar as referidas políticas em um ambiente 

dotados de muitos entes corresponsáveis pela implementação da política.  

 

Em todos os casos os princípios e ferramentas empregadas para a governança em geral são 

fundamentais de forma a propiciar a compreensão interfaces envolvidas e os arranjos necessários 

para o atingimento dos objetivos e metas institucionais ou mesmo de sistemas maiores e mais 

complexos como o Singreh. 
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