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RESUMO --- A implementação da gestão de recursos hídricos no Brasil, se apóia dentre outros 
instrumentos, nos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica (PBH). O presente artigo, a 
partir de fonte bibliográfica normativa, identifica seis aspectos principais relativos aos PBHs 
passiveis de análise: 1) objetivos; 2) conteúdo; 3) delimitação do perímetro da unidade de 
planejamento; 4) responsabilidade por sua elaboração; 5) alcance jurídico; 6) modificação e revisão. 
Em virtude do estágio atual de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, todos 
eles demandam um estudo aprofundado objetivando verificar a coerência entre o que está 
estabelecido na norma e o que vem ocorrendo na prática da elaboração e aplicação dos PBHs. Ante 
a impossibilidade de efetuar tal tarefa no âmbito restrito deste trabalho, optou-se por relacionar 
todos os aspectos, apresentar os dispositivos legais a eles concernentes na esfera federal, chamar a 
atenção para algumas lacunas normativas identificadas e efetuar uma análise mais detida apenas no 
que se refere a delimitação do perímetro da unidade de planejamento. Tal escolha, se deve ao fato, 
de que a inobservância dos preceitos normativos relativos a tal delimitação, pode gerar dificuldades 
na atuação coordenada dos comitês que compartilham uma mesma bacia hidrográfica.  

ABSTRACT --- In Brazil, water management implementation is supported amongst other 
instruments, by water resources framework at river basin level (planos de recursos hídricos de bacia 
hidrográfica - PBH). This paper, from a literature normative analysis, identifies six main aspects:   
1) objectives; 2) content; 3) delimitation of the planning unit perimeter; 4) responsibility for its 
elaboration; 5) legal value; 6) modification and updating. In regards on the current development of 
the implementation of the National Water Resources Policy, it is necessary to verify the coherence 
between what it is established in the norm and what happen in practical during PBHs 
implementation and their application. It is chosen to focus the work on a description of legal aspects 
at federal level, an identification of some normative gaps and on a more precise analysis of 
delimitation of the planning unit perimeter. In fact, the non-observance of normative rules relatives 
to such delimitation, can generate difficulties in the efficiency of the water committees that share a 
same river basin. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Lei n° 9.433/97 instituiu no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). A 

implementação desta política se apóia efetivamente, dentre outros instrumentos, na planificação que 

se operacionaliza por meio dos planos de recursos hídricos. 

A elaboração e a execução destes planos ganharam um impulso significativo com o processo 

de construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos e com o início da implantação da cobrança 

pelo uso de recursos hídricos em algumas bacias hidrográficas de rios de domínio da União.  

Porém, observa-se que, no afã de se colocar em prática a gestão de recursos hídricos, muitas 

vezes as equipes técnicas responsáveis em dar suporte ao gestor público, esquecem alguns conceitos 

jurídicos fundamentais, cuja inobservância pode dar origem a futuros conflitos. Outras vezes, a 

origem do conflito pode residir mesmo na lacuna da norma ou na ausência de sua regulamentação. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo a partir de fonte bibliográfica normativa, 

identificar os principais aspectos passíveis de análise relativos aos Planos de Bacias Hidrográficas 

(PBH), apresentar os dispositivos legais a eles concernentes na esfera federal, chamar a atenção 

para algumas lacunas normativas identificadas e efetuar uma análise mais detida apenas no que se 

refere à delimitação do perímetro da unidade de planejamento, em virtude do fato de que a 

inobservância dos preceitos normativos relativos a tal delimitação, pode gerar dificuldades na 

atuação coordenada dos comitês que compartilham uma mesma bacia hidrográfica. Utiliza-se a 

título ilustrativo o caso da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

 

2 - PLANOS DE BACIA HIDROGRAFICA (PBH) 

De acordo com a Lei n° 9.433/97, em seu art. 6°, os planos de recursos hídricos (PRH) são 

planos diretores que visam fundamentar e orientar a implantação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. Os planos serão concebidos por bacia 

hidrográfica, por Estado e para o País4. A Lei n° 9.433/97 estabelece o conteúdo mínimo destes 

planos. 

Após a lei, a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Ministério do Meio Ambiente, 

publicou um Termo de Referência para a Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos que passou a 

ser utilizado como um instrumento orientador da planificação das bacias hidrográficas do Brasil. 

Em 29/05/2001 e 24/05/2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), editou 

respectivamente as Resoluções n° 17 e n° 22, com o objetivo de melhor especificar os órgãos 

responsáveis pela elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH), bem como, o conteúdo 

                                                
4 Lei n° 9.433/97, art. 8°. 
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destes planos. A Resolução CNRH n° 17/2001, reforçou a função orientativa do Termo de 

Referência produzido pela SRH. 

Obedecida a regra geral estabelecida pela União, os Estados têm competência para estabelecer 

regras específicas para a elaboração dos planos de recursos hídricos para as bacias hidrográficas dos 

rios de seu domínio. Neste artigo se trabalhou apenas com a legislação federal que regula os planos 

de bacia hidrográfica. 

Da leitura das normas em vigor, coloca-se em evidência seis aspectos do PBH: 1) objetivos; 

2) conteúdo; 3) delimitação do perímetro; 4) responsabilidade por sua  elaboração; 5) alcance 

jurídico; e, 6) modificação e revisão. 

 

2.l Objetivos 

Objetivos, segundo Robbins (2001) são os resultados desejados por indivíduos, grupos, ou 

organizações inteiras. 

O planejamento, segundo Silva (1997), “é um processo técnico instrumentado para 

transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos”. O processo de 

planejamento se instrumenta mediante a elaboração do plano. O plano é, assim, o instrumento 

formal que consubstancia e materializa as determinações e os objetivos previstos no planejamento. 

O objetivo geral do PBH juntamente com os demais planos de recursos hídricos, vem inscrito 

no art 6°, da Lei n° 9.433/97, que é fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. Isso significa que, embora devam ser 

identificados objetivos específicos de acordo com as necessidades da unidade de planejamento de 

recursos hídricos na qual se deseja intervir, fato é, que tais objetivos devem estar em sintonia com 

os objetivos da própria política, ou seja: a) assegurar a atual e futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; b) a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte hidroviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; e, c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Para a condução de um bom planejamento é crucial a clareza de objetivos. Os objetivos que 

irão nortear o planejamento podem ser fixados a partir da identificação dos conflitos relativos a 

utilização dos recursos hídricos existentes no âmbito da bacia hidrográfica, tais como, direitos de 

alocação de água, usuário a jusante e poluidores a montante do rio, controle de inundações, 

construção de reservatórios, alocação de investimentos. 

 

2.2 Conteúdo 
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Segundo a Lei n° 9.433/97 os planos de recursos hídricos terão o seguinte conteúdo mínimo: 

1) diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 2) análise das alternativas de crescimento 

demográfico, de evolução das atividades produtivas e de modificação dos padrões de ocupação do 

solo; 3) balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 4) metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 5) medidas a serem tomadas, 

programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas 

previstas; 6) prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 7) diretrizes e critérios 

para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e, 8) propostas para a criação de áreas sujeitas a 

restrição de uso, com vistas a proteção dos recursos hídricos. 

Detalhando um pouco mais o conteúdo do plano estabelecido pela Lei n° 9.433/97, a 

Resolução CNRH n° 17/2001, determina como conteúdo mínimo para os planos de bacia 

hidrográfica, o diagnóstico e prognóstico, alternativas de compatibilização, metas, estratégias, 

programas e projetos, contemplando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

Na elaboração do diagnóstico e prognóstico, deverão ser observados os seguintes itens: 1) 

avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica; 2) avaliação do 

quadro atual e potencial de demanda hídrica da bacia, em função da análise das necessidades 

relativas aos diferentes usos setoriais e das perspectivas de evolução dessas demandas; e, 3) 

avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia (Resolução CNRH n° 17/2001, art. 8°, §1°, I, II e 

III). 

Na elaboração das alternativas de compatibilização, serão considerados os seguintes aspectos: 

1) prioridades de uso dos recursos hídricos; 2) disponibilidades e demandas hídricas da bacia, 

associando alternativas de intervenção e de mitigação de problemas, de forma a serem estabelecidos 

os possíveis cenários; 3) alternativas técnicas e institucionais para articulação dos interesses  

internos com os externos à bacia, visando minimizar possíveis conflitos de interesse (Resolução 

CNRH n° 17/2001, art. 8°, §2°, I, II e III). 

O estabelecimento das metas, estratégias, programas e projetos deverá compreender os 

seguintes aspectos: 1) identificação de ações prioritárias, possíveis órgãos ou entidades executoras 

ou intervenientes, avaliação de custos, fontes de recursos e estabelecimento de prazos de execução; 

2) proposta para adequação e/ou estruturação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

da bacia; e, 3) programa para a implementação dos instrumentos de gestão previstos na Lei n° 

9.433/97, contemplando os limites e critérios de outorga , as diretrizes e critérios para a cobrança, a 

proposta de enquadramento dos corpos d’água, a sistemática de implementação do Sistema de 

Informações da bacia e as ações de educação ambiental (Resolução CNRH n° 17/2001, art. 8°, §3°, 

I, II e III). 
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A Resolução CNRH n° 22/2002 por sua vez, estabeleceu a necessidade de os PBHs inserirem 

as águas subterrâneas no planejamento. Os PBHs devem promover a caracterização dos aqüíferos e 

definir as inter-relações de cada aqüífero com os demais corpos hídricos superficiais e subterrâneos 

e com o meio ambiente. No caso de aqüíferos subjacentes a grupos de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas contíguas, os Comitês deverão estabelecer os critérios de elaboração, sistematização e 

aprovação dos respectivos PBHs de forma articulada. O art. 3° da referida Resolução estabelece as 

informações hidrogeológicas e os dados sobre as águas subterrâneas que devem constar nos PBHs. 

O art. 4° estabelece determinadas regras sobre o monitoramento dos aqüíferos que devem ser 

contempladas nos PBHs e o art. 5° as ações potencialmente impactantes sobre as águas 

subterrâneas, as ações de proteção e mitigação desses impactos, bem como as medidas emergenciais 

a serem adotadas em casos de poluição ambiental. O art. 6° faz referência sobre a necessidade dos 

PBHs explicitarem as medidas de prevenção, proteção, conservação e recuperação dos aqüíferos. 

 

2.3 Delimitação do perímetro 

De acordo com a Lei n° 9.433/97, art. 8°, são estabelecidos três níveis para o planejamento de 

recursos hídricos: o nacional (Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH), os estaduais (Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH) e os das bacias hidrográficas (Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica – PBH).   

A Resolução CNRH nº. 17/01, ao estabelecer critérios para a elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos, determina em seu art. 5º que: “O Plano de Recursos Hídricos de uma sub-bacia 

somente poderá ser aprovado pelo seu Comitê, se as condições do seu exutório estiverem 

compatibilizadas com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Principal”. A princípio 

parece haver uma contradição, uma vez que a Lei nº 9.433/97 fala que o plano deve ser elaborado 

por bacia e a Resolução CNRH nº 17/01 admite planos de sub-bacia.  

No entanto, há que se observar, que a mesma Lei n° 9.433/97, quando trata da área de atuação 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica, estabelece:  

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: 
I – a totalidade de uma bacia hidrográfica;  
II – sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, 
ou de tributário desse tributário;  
III – grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

Por outro lado, o artigo 38 da mesma lei, estabelece que, compete ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 

Ora, a partir da interpretação sistemática destes dispositivos, pode-se deduzir que o perímetro do 

plano de recursos hídricos no nível da bacia pode abranger a totalidade da bacia hidrográfica, sub-

bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário, 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

bem como, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. O que irá definir na verdade o 

perímetro do plano de recursos hídricos da bacia é a área de atuação do Comitê. 

Problemas podem surgir, por exemplo, quando numa mesma bacia hidrográfica atuam 

diferentes comitês em virtude da dupla dominialidade da água.  

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, são considerados bens de domínio 

da União (art. 21), os cursos de água que se inserem em mais de um Estado, façam limites com 

outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. São considerados bens de 

domínio dos Estados (art. 26), as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

deposito, que não sejam de domínio da União.  

Como proceder para identificar se um rio é de domínio da União ou dos Estados? Além do 

texto constitucional mencionado anteriormente, há que se buscar a resposta na norma infra-

constitucional. Atualmente, a norma que regulamenta este tema é uma Portaria do extinto 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) n° 707/94 alterada por uma 

Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA) n°399/2004 que trata dos critérios para 

classificação dos cursos d’água brasileiros quanto ao domínio. De acordo com as alterações 

inseridas pela Resolução da ANA n° 399/2004, os critérios técnicos para identificação dos cursos 

d’água são: 1) cada curso d’água, desde a sua foz até a sua nascente, será considerado como 

unidade indivisível, para fins de classificação quanto ao domínio; 2) os sistemas hidrográficos serão 

estudados, examinando-se as suas correntes de água sempre de jusante para montante e iniciando-se 

pela identificação do seu curso principal; 3) em cada confluência será considerado curso d’água 

principal aquele cuja bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem; 4) a determinação das áreas 

de drenagem será feita com base na Cartografia Sistemática Terrestre Básica; e, 5) os braços de rios, 

paranás, igarapés e alagados não serão classificados em separado, uma vez que são considerados 

parte integrante do curso d’água principal. A Nota Técnica n° 018/2005 do Núcleo Gestor de 

Informação da ANA, ilustra bem a aplicação destes critérios para a definição da dominialidade dos 

cursos d’água das bacias hidrográficas Piracicaba, Capivari e Jundiai (ANA, 2005). 

Assim, em virtude da dupla dominialidade da água instituída pela Constituição Federal, 

verifica-se no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos a existência de Comitê de 

Bacia Hidrográfica de rio de domínio da União e Comitê de Bacia Hidrográfica de rio de domínio 

Estadual, o que implica numa superposição de perímetros para fins de planejamento no nível da 

bacia hidrográfica.  
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A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº. 05/005, que estabelece 

diretrizes para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas, apresenta 

algumas respostas para o problema. O texto da resolução citada, procura em síntese dar orientações 

de como articular a atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, em especial, nas áreas onde há 

superposição de perímetros de planejamento. Sendo assim, as ações dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica em rios de domínio dos Estados, afluentes a rios de domínio da União, serão 

desenvolvidas mediante articulação da União com os Estados (Resolução CNRH n° 05/2000, art. 

3°) e os planos e decisões tomadas no âmbito dos comitês de sub-bacia deverão ser 

compatibilizadas com os planos e decisões relativos a respectiva bacia hidrográfica (Resolução 

CNRH n° 05/2000, art. 6°). Tal compatibilização pode se dar através da definição do regime de 

vazão e de parâmetros quantitativos e qualitativos para o exutório da sub-bacia (Resolução CNRH 

n° 05/2000, art. 6°, parágrafo único). 

Especificamente no que se refere aos planos de recursos hídricos da bacia, a Resolução 

CNRH 05/2000 estabelece: 

Art. 7° - Cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas, além do disposto no 
art. 38, da Lei n° 9.433/97, no âmbito de sua área de atuação, observadas as 
deliberações emanadas, de acordo com as respectivas competências do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou dos Conselhos Estaduais, ou do 
Distrito Federal: 
[...] 
II – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, respeitando as 
respectivas diretrizes: 
a) do Comitê de Bacia de curso de água do qual é tributário, quando 

existente, para efeito do disposto no art. 6° desta Resolução ou ; 
b) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou do Distrito Federal, ou 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme o colegiado que 
o instituir; 

[...] 
IV – compatibilizar os planos de bacias hidrográficas de cursos de água de 
tributários, com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de sua 
jurisdição. 

A partir da leitura da Resolução CNRH 05/2000 é possível verificar que a compatiblização 

dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica de rio principal com os planos de recursos 

hídricos de bacia hidrográfica de tributários, ou de tributários de tributários, é de responsabilidade 

dos respectivos comitês de bacia. 

                                                
5 De acordo com a Lei nº. 9.433/97, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) estabelecer diretrizes 
complementares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 35, VI). 
A Lei nº. 9.984/2000, por sua vez, estabelece que: “compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a 
articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que 
integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, nos termos da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997” (art. 2º). 
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Exposto o que estabelece a legislação brasileira acerca da definição do perímetro do plano de 

recursos hídricos de bacia hidrográfica e como articular o planejamento nos casos de superposição 

de perímetro, cumpre verificar como vem ocorrendo na prática a aplicação desta legislação. Com o 

objetivo meramente exemplificativo, utilizou-se como objeto de análise o Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul possui área de drenagem de cerca de 55.500 km2, 

compreendida entre os paralelos 20°26’ e 23°00’ e os meridianos 41°00’ e 46°30’ oeste de 

Greenwich. A bacia estende-se pelos estados de São Paulo (13.900 km2), do Rio de Janeiro (20.900 

km2) e Minas Gerais (20.700 km2), conforme pode se verificar na Figura 1.  

O rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraíbuna e Paraitinga, e o seu 

comprimento, calculado a partir da nascente do Paraitinga, é de mais de 1.100 km. Entre os 

principais formadores da margem esquerda destacam-se os rios Paraibuna mineiro, Pomba, Muriaé. 

Na margem direita os afluentes mais representativos são os rios Piraí, Piabanha e Dois Rios. 

 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul  

(Fonte: http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/CobrancaUso/BaciaPBS-Mapa.asp) 

 

A bacia do Paraíba do Sul drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, abrangendo 

parte do Estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba Paulista, parte do Estado 

de Minas Gerais, denominada Zona da Mata Mineira, e metade do Estado do Rio de Janeiro. Em 
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toda essa extensão há atualmente 180 municípios, 36 dos quais estão parcialmente inseridos na 

bacia. 

A população urbana total da bacia, estimada para o ano de 2005, era de 5.258.068 habitantes, 

sendo que desses, 2.264.070 vivem no Estado do Rio de Janeiro, 1.245.300 em Minas Gerais e 

1.748.698 em São Paulo. 

De acordo com ANA a adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão na federação 

brasileira suscita verdadeiros impasses institucionais cuja solução está ainda por ser construída e 

pactuada. A Bacia do rio Paraíba do Sul compreende águas de domínio da União e de três estados 

distintos, conforme Figura 2, de forma que ela comporta quatro sistemas distintos de gestão: federal 

e dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 2 – Rios de domínio da União e de domínio estadual na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (Fonte: COPPETEC. 2002). 

 

O processo de organização interna para a gestão das águas na Bacia do rio Paraíba do Sul 

encontra-se em nível bastante avançado. Atualmente, existem seis comitês atuantes na bacia, 

originários de processos organizativos distintos.  

Dos comitês de bacia sob jurisdição federal tem-se: a) o Comitê para Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), foi instituído pelo Decreto Federal n° 1.842/96, 

porém neste decreto não consta a sua área de atuação, da leitura do Regimento Interno deste comitê 
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em seu art. 1°, vem previsto que o CEIVAP tem jurisdição nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais; e, b) Comitê das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé – CEHIPOM 

– MG/RJ, foi instituído pelo Decreto Federal s/n° de 05/06/2001 e tem como área de atuação os 

limites geográficos das bacias hidrográficas dos rios Pomba e Muriaé, tributários do Rio Paraíba do 

Sul, localizadas nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, de domínio da União, delimitada 

pelas áreas de drenagem com seus exutórios, locados em escala de 1:1.000.000, nas coordenadas 

42°10’ longitude oeste e 21°38’ latitude sul, e nas coordenadas 41°21’ longitude oeste e 21°43’ 

latitude sul, respectivamente. 

Dos comitês de bacia sob jurisdição estadual tem-se: a) Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul (CBH-PS) – SP, instituído pela Lei Estadual 9.034/94, sua área de atuação, alterada 

pela Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo n° 32/2001, corresponde 

a área da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 02 – Paraíba do Sul, ou 

seja, abrange todo o trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; b) Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto – RJ, 

instituído pelo Decreto nº. 38.235/2005, tem como área de atuação do Comitê a região hidrográfica 

constituída pela totalidade das bacias hidrográficas dos cursos d’água afluentes do rio Piabanha que 

drenam os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Areal, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, 

Paty do Alferes, Paraíba do Sul, e acrescida das áreas das bacias hidrográficas dos afluentes do Rio 

Paraíba do Sul, pela margem direita, que drenam os municípios de Sumidouro, Sapucaia e Carmo, 

situados na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro; c) Comitê da Bacia Hidrográfica dos 

Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna – MG, instituído pelo 

Decreto Estadual n°44.199/2005, tem como área de atuação os municípios que integram a Bacia 

Hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios Preto e Paraibuna; e, d) Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - Comitê Guandu, foi instituído pelo 

Decreto Estadual do Rio de Janeiro n° 31.178/2002. A área física de atuação do Comitê Guandu 

não abrange territórios da bacia do rio Paraíba do Sul. Porém, devido à vinculação hídrica entre as 

bacias do Guandu e do Paraíba do Sul, em virtude da transposição de até 160 m3/s para geração de 

energia e abastecimento da população da região metropolitana do Rio de Janeiro, tais bacias têm um 

forte vínculo e questões relevantes a serem negociadas e debatidas pelos atores das duas bacias. A 

atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu compreende a bacia hidrográfica do Rio 

Guandu, incluídas as nascentes do Ribeirão das Lajes, as águas desviadas do Rio Paraíba do Sul e 

do Piraí, os afluentes ao Ribeirão das Lajes, ao Rio Guandu e ao Canal de São Francisco, até a sua 

desembocadura, na Baía de Sepetiba, bem como as bacias hidrográficas dos Rios da Guarda e 

Guandu-Mirim.  
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Pelo que foi exposto anteriormente, o que define o perímetro do plano de recursos hídricos da 

bacia é a área de atuação do Comitê. Pela leitura da área de atuação dos comitês legalmente 

instituídos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e, portanto, com competência para 

aprovação dos respectivos planos de recursos hídricos, verifica-se em cinco casos (CEIVAP, CBH-

PS, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer 

e Preto – RJ, CBH Preto e Paraibuna –MG e Comitê Guandu) inobservância em relação ao que 

estabelece o art. 37, da Lei n° 9.433/97. A lei não faz menção a trecho de rio, a região hidrográfica, 

a municípios que integram uma bacia hidrográfica, pelo contrário, a lei é clara no sentido de que os 

comitês terão como área de atuação a totalidade da bacia, a sub-bacia hidrográfica de tributário do 

curso de água principal da bacia ou de tributário desse tributário, ou ainda grupo de bacias ou sub-

bacias hidrográficas contíguas. Somente no caso do CEHIPOM é que se verificou uma total 

observância com os requisitos legais, inclusive apresentando as coordenadas geográficas dos 

exutórios dos rios Pomba e Muriaé no rio Paraíba do Sul.  

Partindo do pressuposto legal que o perímetro do Plano de Recursos Hídricos de Bacia 

Hidrográfica corresponde a área de atuação dos comitês, é obvio que haverá problemas de 

superposição de perímetros e articulação das diferentes escalas de planejamento, se estas áreas não 

forem definidas de forma clara e precisa. 

Há que se redobrar a atenção quando da elaboração dos atos normativos de criação dos 

comitês de bacia hidrográfica. Não é possível que se continue a produzir atos normativos tão 

dessintonizados com a tecnologia da informação geográfica que se dispõe atualmente. O Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos têm um papel 

fundamental no processo de elaboração normativa, pois são os órgãos que em primeira instância 

têm competência legal para aprovar a criação dos comitês de bacia. Somente após aprovação no 

respectivo conselho é que se encaminha para o Poder Executivo Federal ou estadual a elaboração do 

decreto de criação.  

Um outro aspecto que deve ser observado é a articulação entre os planos de recursos hídricos 

de bacia de rio principal e de tributários. Conforme estabelecido nos arts. 6° e 7° da Resolução 

CNRH 05/2000, os planos e decisões tomadas no âmbito dos comitês de sub-bacia deverão ser 

compatibilizadas com os planos e decisões relativos a respectiva bacia hidrográfica. Sendo que tal 

compatibilização se realiza basicamente através da definição do regime de vazão e parâmetros 

quantitativos e qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia. Da mesma forma, os comitês 

só podem aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia respeitando as diretrizes do Comitê de 

Bacia de curso de água do qual é tributário e dos respectivos Conselhos Federal e Estadual. 

Assim, seguindo as orientações da Resolução do CNRH, poderia-se avançar na articulação 

dos planos do comitê de bacia de rio principal com os comitês de sub-bacia, explicitando 
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claramente na instituição dos comitês, que eles obrigatoriamente deverão respeitar os parâmetros 

qualitativos e quantitativos para o exutório da sub-bacia, bem como, eventual regime de vazão. O 

ideal seria que estes exutórios já viessem identificados, com as coordenadas geográficas, no ato 

normativo de constituição do comitê. 

Nem sempre as pessoas se dão conta de que a norma jurídica pode exercer uma função 

pedagógica importante, desde que bem elaborada. Assim o ato normativo de criação dos comitês 

uma vez bem estruturado nos aspectos jurídico-formal e técnico, pode contribuir de forma 

significativa na prevenção de conflitos oriundos da aplicação de uma norma mal elaborada pelo 

Poder Público.  

 Para ilustrar o aspecto discutido acima, novamente aqui pode-se utilizar a título 

exemplificativo o caso da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul . 

O Plano da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, período 2007-2010, atualmente em fase 

de análise pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP), para posterior aprovação pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (CEIVAP), foi elaborado para a área total da bacia hidrográfica que foi dividida para 

fins de planejamento em nove trechos: 1) Trecho paulista; 2) Usina Hidrelétrica Funil a Três Rios; 

3) Paraíbuna; 4) Rio Piabanha; 5) Rio Pomba; 6) Rio Muriaé; 7) Rio Dois Rios; 8) Três Rios a 

Itacoara; e, 9) Itacoara até a Foz. Estes trechos foram definidos levando-se em consideração as áreas 

de atuação dos Comitês, Consórcios e Associações de Usuários. 

Estes nove trechos foram, por sua vez, subdivididos em sub-bacias. Tendo em vista, porém, a 

limitação da escala de mapeamento, foram individualizadas somente sub-bacias com área superior a 

200 km2. As sub-bacias com área menor foram agrupadas em um conjunto único, para cada trecho. 

No total foram individualizadas 76 sub-bacias (Figura 3). As ações e intervenções estruturais e não 

estruturais previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – Resumo foram 

agrupadas, para cada uma das nove sub-bacias ou trechos do Paraíba do Sul, em nove Cadernos de 

Ações, concebidas para serem implantadas no horizonte de planejamento de até 20 anos, de forma a 

facilitar aos organismos regionais intervenientes na gestão das águas de cada uma dessas sub-bacias 

ou trechos, uma melhor identificação e apreciação das ações diretamente a eles concernentes. 

 Analisando-se o primeiro trecho da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apresentado 

acima, denominado Trecho Paulista até Funil, verifica-se que ele foi subdividido em 14 sub-bacias, 

quais sejam, Rio do Chapéu, Rio Jacuí, Rio Paraitinga TR, Rio Lourenço Velho, Rio Paraíbuna TR, 

Rio Paraíba do Sul – Paraíbuna ate Funil TR, Rio Paratei, Rio do Peixe, Rio Jaguari TR, Rio 

Buquira, Rio Una, Ribeirão Passa-Vinte, Rio da Bocaína e Rio Itagaçaba.  

O trecho paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, corresponde por sua vez, a área de 

atuação do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS). O plano de bacia 
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elaborado por este comitê para o período 2000-2003 e, atualmente em vigor, tendo em vista que 

através da Deliberação CBH-PS 04/2006 foi aprovada sua revalidação, adota critério diferente 

daquele utilizado pelo CEIVAP para a definição das unidades de planejamento dentro do respectivo 

trecho. Da leitura do Plano de Bacia Hidrográfica aprovado pelo CBH-PS, verifica-se que para a 

definição das sub-bacias no trecho paulista, foram utilizados os dados de regionalização de vazões 

do DAEE (1988,1994), que identifica 139 bacias hidrográficas afluentes diretas do rio Paraíba do 

Sul neste trecho. O planejamento dos recursos hídricos foi feito com base na priorização destas 

bacias afluentes, mediante a utilização dos seguintes critérios: a) uso da água para abastecimento 

público; b) taxa de urbanização da bacia; c) existência de conflito pelo uso da água; e, d) número de 

usos múltiplos da bacia. A partir da aplicação destes critérios, conforme metodologia devidamente 

explicitada no plano, foram selecionadas nove bacias prioritárias, quais sejam: Jaguari, Turi, 

Vermelho, Pararangaba, Pinhão, Judeu, Una, Guaratinguetá e Piquete. Desta forma, o referido plano 

foi elaborado prevendo ações e programas a serem implementados basicamente nestas nove sub-

bacias. A Câmara Técnica de Planejamento do CBH-OS, no entanto, segundo Gruben; Lopes & 

Jonhson (2002) teve o cuidado de não incluir qualquer intervenção direta sobre as águas de domínio 

da União, em virtude de um acordo informal entre a Secretaria de Recursos Hídricos (Ministério do 

Meio Ambiente), o CBH-PS e o CEIVAP.  

 

 

Figura 3 – Bacia do Rio Paraíba do Sul, divisão em grandes trechos e grupos de sub-bacias com 

mais de 200 km2 (Fonte: AGEVAP, 2006). 
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O fato é que das nove sub-bacias priorizadas pelo CBH-PS, somente duas coincidem com 

aquelas identificadas para este trecho no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que 

vem sendo analisado pela AGEVAP. Em virtude desta constatação, pode-se perguntar: Como 

conciliar as ações e intervenções propostas no âmbito do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul com as ações e intervenções propostas no âmbito do Plano de Bacia do Trecho 

Paulista, quando eles trabalham com unidades de planejamento distintas? Independente da 

decalagem temporal na elaboração destes planos, o fato é que para se adequar a legislação em vigor, 

o CBH-PS deveria rever suas unidades de planejamento, no sentido de adequá-las ao plano 

aprovado pelo CEIVAP, que é o plano da bacia do rio principal. 

No Termo de Referência publicado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 

para seleção de serviços profissionais especializados tendo em vista a contratação do Plano de 

Bacias 2006-2009 da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Trecho Paulista) é possível 

verificar no item B.2 que trata do tema “articulação e compatibilização dos interesses internos e 

externos à bacia”, que existe uma recomendação específica para que seja analisado o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, tendo por objetivo identificar e 

avaliar a possibilidade de conflitos na bacia. O produto demandado é uma avaliação das demandas 

hídricas na bacia do rio Paraíba do Sul – trecho paulista e dos possíveis conflitos entre os seus 

interesses e os da bacia como um todo.  

Da leitura dos dois parágrafos anteriores fica evidenciada a existência de uma articulação 

entre o CBH-PS o CEIVAP, o que é um fato bastante positivo, no entanto, não há como se negar a 

fragilidade deste tipo de articulação, que depende em grande parte da vontade política dos gestores 

que estão a frente destas organizações. Porém, se as regras do jogo, área de atuação dos comitês e 

formas de articulação dos planos de bacia estão claras desde o início, no ato constitutivo dos 

comitês de bacia, toda a lógica de construção do processo de gestão no nível da bacia hidrográfica 

mais facilmente caminhará no sentido da articulação das ações tendo em vista a otimização dos 

recursos humanos e financeiros  disponíveis para a  referida gestão. 

 

2.4 Responsabilidade por sua elaboração  

Segundo a Lei n° 9.433/97 em seu art. 44, inciso X, compete as Agências de Água ou de 

Bacia « elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo ou respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica ». A lei, no entanto, em seu art. 51, estabelece que o CNRH e os 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar para organizações sem fins lucrativos 

previstas no art. 47 da mesma lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência da 

Agência de Água. São consideradas organizações civis de recursos hídricos: 1) consórcios e 

associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 2) associações regionais, locais ou setoriais de 
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usuários de recursos hídricos; 3) organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área 

de recursos hídricos; 4) organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade; e, 5) outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou 

pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

Já a Resolução CNRH n° 17/2001 em seu art. 3°, estabelece que “enquanto não for criada a 

Agência de Água e não houver delegação, conforme previsto no art. 51 da Lei n° 9.433/97, os PBHs  

poderão ser elaborados pelas entidades ou órgãos gestores de recursos hídricos, de acordo com a 

dominialidade das águas, sob supervisão e aprovação dos respectivos Comitês de Bacia”. 

 

2.5 Alcance jurídico 

A legislação federal brasileira não estabelece um procedimento específico geral para a 

aprovação do PBH. A Lei n° 9.433/97 em seu art. 38, inciso III, apenas estabelece ser competência 

do Comitê de Bacia Hidrográfica a aprovação do referido plano, se deverá ser observado um 

quórum específico para aprovação, se é necessário fazer uma publicação prévia do plano para que a 

comunidade tome conhecimento do produto final que vai ser submetido ao Comitê, se é oponível ao 

poder público e a terceiros, a legislação simplesmente nada diz quanto a estes aspectos. A 

Resolução CNRH n°17/2001, apenas faz menção quanto a necessidade de participação da sociedade 

nas etapas de elaboração do Plano mediante a realização de consultas públicas,  que as informações 

geradas nos planos deverão ser incorporadas aos Sistemas de Informações de Recursos Hídricos e o 

PBH de uma sub-bacia somente poderá ser aprovado pelo seu Comitê, se as condições do seu 

exutório estiverem compatibilizadas com o plano de recursos hídricos da bacia principal. 

Esta lacuna da legislação federal quanto ao estabelecimento de um procedimento mínimo para 

aprovação do plano, bem como de disposição que estabeleça de forma objetiva qual a sua validade 

jurídica terá que ser suprida pela doutrina ou pela jurisprudência quando da aplicação da lei ao caso 

concreto. O ideal seria a edição de uma norma federal específica regulando este tema que pudesse 

padronizar tais aspectos e servir de orientação para as legislações estaduais. 

 

2.6 Modificação e revisão 

Com relação a modificação e revisão dos PBHs novamente aqui a legislação federal se cala 

quanto a estes aspectos . A Lei n° 9.433/97 em seu art.7° apenas diz que os Planos de Recursos 

Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas e projetos.  

A Resolução CNRH n° 22/2002 que trata  especificamente da necessidade de se inserir as 

águas subterrâneas nos PBHs , faz menção em seu art. 6°, §§ 3° e 4°, de que as medidas propostas 
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em relação as águas subterrâneas devem ser atualizadas a cada revisão do plano e o plano de 

recursos hídricos subseqüente deve conter : a) resumo das medidas tomadas; b) resultados 

alcançados; e, c) avaliação das medidas que não tenham atingido os objetivos propostos. 

Novamente, aqui, identifica-se uma lacuna na legislação federal que ficará na dependência da 

doutrina ou da jurisprudência para ser suprida. 

O Brasil passou por uma experiência recente de elaboração e revisão dos planos diretores 

municipais para adequá-los ao Estatuto da Cidade. Com certeza uma reflexão sobre esta prática e o 

que ela tem de analogia com os PBHs pode auxiliar na elaboração de um instrumento normativo 

que supra a lacuna identificada. 

 

3 - CONCLUSÕES 

Com o presente trabalho pretendeu-se identificar alguns aspectos importantes dos planos de 

recursos hídricos de bacia hidrográfica a partir do contexto normativo. A partir desta simples 

análise do que estabelece a norma regulamentadora acerca dos PBHs, foi possível verificar algumas 

lacunas da legislação no que se refere ao alcance jurídico e a modificação e revisão. Esta falta de 

clareza quanto ao alcance jurídico do plano frente aos outros órgãos da administração pública e 

mesmo em relação a terceiros com certeza fragiliza o processo de sua implementação, 

especialmente no que se refere a articulação com os setores usuários e com os planos diretores 

municipais de uso e ocupação do solo. Por outro lado, a elaboração de um plano implica recursos 

financeiros, técnicos e humanos. Tanta energia dispendida para definir objetivos, efetuar 

diagnósticos, traçar cenários e estratégias, elaborar programas de ações e projetos mediante 

consenso com a comunidade da bacia, não pode ficar a mercê de alterações tendo em vista os 

interesses políticos dos gestores de ocasião. Regras precisas devem ser estabelecidas visando 

orientar o processo de modificação e revisão dos PBHs, sendo indispensável a publicidade e 

discussão destas alterações com os atores e comunidade interessada. 

Quanto ao aspecto da delimitação do perímetro da unidade de planejamento (bacia 

hidrográfica) ao qual foi dedicada uma análise mais pormenorizada, verificou-se a necessidade de 

uma maior atenção por parte do CNRH e dos CERHs quando da aprovação de criação de comitês 

de bacia hidrográfica, a fim de garantir que no ato normativo de sua institucionalização venha 

claramente explicitado, a nível de coordenadas geográficas e mapas de localização, a área de 

atuação dos comitês, bem como, a obrigatoriedade no casos de comitês de sub-bacias, de se 

respeitar os parâmetros qualitativos e quantitativos definidos para o exutório da sub-bacia, bem 

assim, eventual regime de vazão. Embora conscientes de que tais medidas não sejam uma panacéia 

para todos os males que advêm da superposição da atuação de comitês numa mesma bacia 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 17 

hidrográfica, não resta dúvida que elas podem contribuir de forma significativa na prevenção de 

conflitos oriundos da aplicação de uma norma mal elaborada. 

Vale a pena frisar que nem sempre as pessoas se dão conta de que a norma jurídica pode 

exercer uma função pedagógica importante, desde que bem elaborada. Assim, se as regras do jogo, 

área de atuação dos comitês e formas de articulação dos planos de bacia estão claras desde o início, 

no ato constitutivo dos comitês de bacia, toda a lógica de construção do processo de gestão  no nível 

da bacia hidrográfica mais facilmente caminhará no sentido de articulação das ações tendo em vista 

a otimização dos recursos humanos e financeiros  disponíveis para a  referida gestão. 
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