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RESUMO --- A partir da Constituição de 1988, o Brasil vem avançando, não sem grandes 
dificuldades, na implantação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos descentralizado, 
participativo e que caminhe para a auto-sustentabilidade. A política de gestão de recursos hídricos, 
instituída pela Lei Federal nº 9.433/97 e pelas leis estaduais da mesma natureza e suas 
regulamentações, constitui um modelo inovador em matéria de política pública de gestão ambiental. 
A política não apenas estrutura e orienta a ação do Estado, mas também envolve e responsabiliza a 
sociedade na gestão dos recursos hídricos escassos. A experiência em curso da implantação do 
sistema de gestão de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul, a mais avançada no Brasil, 
trouxe a tona graves entraves à consecução dos objetivos enunciados pela lei das águas. Com base 
nesta experiência, este trabalho analisa os principais entraves à implementação plena desta política 
pública e à obtenção de resultados reais em termos da recuperação da qualidade ambiental da bacia. 
Os principais avanços registrados recentemente são também analisados. 

ABSTRACT --- Since the Constitution of 1988, Brazil has been developping the implementation of 
a decentralized, participative and self-sufficient water resource management system. In this way 
many difficulties has been found. The water resources management politic, emerged from the 
Federal Law 9433/97, similar states laws and its regulations, is an innovative public politic of 
environmental management. This politic improves not only in the principles and directives matter, 
but in the entities and instruments of management of scarce water resources involved. The system 
demands the involvement and responsibilities from Government and society. The implementation of 
the management system emerged from the “Water Law” has been experienced in Paraiba do Sul 
river basin, the most developped in Brazil at this moment. This experience brought serious obstacles 
on the search of the water law’s objectives. This article analyses the main obstacles that has been 
delaying the effective implementation of the public politic and also the real results in recovering 
environmental quality in the basin. The recent developments are also presented and discussed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O agravamento crescente da degradação ambiental e da escassez de água no mundo levou à 

implementação de políticas específicas para este setor por muitos países desenvolvidos. Os países 

em desenvolvimento, entre eles o Brasil, vem seguindo este mesmo caminho, inclusive adotando 

políticas inspiradas naquelas implantadas por países como a França, onde os avanços foram 

notáveis nos últimos 40 anos.  

A partir da Constituição de 1988, o Brasil vem buscando estruturar um processo sustentável 

de reversão do atual quadro de degradação dos seus corpos hídricos e prover uma alocação mais 

racional da água em zonas que já apresentam graves problemas de escassez. O país vem avançando, 

não sem grandes dificuldades, na implantação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos 

descentralizado, participativo e que caminhe para a auto-sustentabilidade. São princípios 

estabelecidos pela lei federal de recursos hídricos – Lei nº 9.433/97 - e nas leis estaduais da mesma 

natureza. Trata-se de um modelo inovador, fortemente inspirado no modelo francês, que tem 

exigido delicadas negociações entre usuários de recursos hídricos, sociedade civil e gestores 

públicos. 

O avançado marco regulatório que definiu esta nova política pública fez com que o Brasil 

fosse “reconhecido internacionalmente como um país inovador e líder em matéria de 

gerenciamento de recursos hídricos”, segundo Azevedo et al (2003, p. 13). Entretanto, os mesmos 

autores apontam que “o marcante progresso na elaboração do marco jurídico e dos instrumentos 

da política não foi acompanhado, porém, por um igual avanço no processo de implementação” 

(2003, p. 16). 

Este trabalho analisa em que medida algumas indefinições e inconsistências do nosso marco 

regulatório podem estar retardando a efetiva implementação do sistema nacional de gerenciamento 

de recursos hídricos. A experiência em curso da implantação do sistema de gestão preconizado pela 

Lei nº 9.433/97 na bacia do rio Paraíba do Sul, a mais avançada no Brasil, trouxe a tona graves 

entraves à consecução dos objetivos enunciados nessa lei. Com base nesta experiência, este trabalho 

analisa os principais entraves que vêem postergando o avanço da implementação desta política 

pública e da obtenção de resultados reais em termos da recuperação da qualidade ambiental da 

bacia. Observa-se que aspectos relativos ao descompasso entre a implementação do sistema 

nacional e dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos, algumas normas legais relativas à 

arrecadação e aplicação de recursos públicos e ainda alguns aspectos não regulamentados na Lei das 

Águas representam entraves à consecução dos objetivos da política de recursos hídricos. 

São analisados, também, as soluções e avanços registrados recentemente no campo 

institucional e legal que buscaram assegurar a sustentabilidade do Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos em implantação no Brasil, garantindo a confiança mútua entre os atores envolvidos, poder 
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público, usuários e sociedade civil e levando à efetiva descentralização da gestão dos recursos 

hídricos.  

2 – AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS, ALGUNS CONFLITOS E INDEFINIÇÕES 

Seguindo uma tendência mundial, o Brasil experimentou, a partir da década de 70, grande 

evolução de suas políticas de meio ambiente, tendo implantado a partir daí um extenso arcabouço 

legal e institucional de gestão ambiental. Da mesma forma que a gestão ambiental, a gestão de 

recursos hídricos no Brasil vem experimentando uma forte evolução nas últimas três décadas. Até 

então os grandes projetos que afetavam o setor de recursos hídricos eram conduzidos por setores 

específicos: hidrelétrico, irrigação, saneamento, hidroviário, sem uma adequada integração. Mas, “a 

partir dos anos 70, a ocorrência de sérios conflitos de uso da água começou a suscitar discussões 

nos meios acadêmicos e técnico-profissional sobre como minimizar os problemas 

decorrentes”(TUCCI et al., 2001, p. 79), tendo a gestão da água tomado um novo rumo com a 

promulgação da Constituição de 1988, que delegou competência à União instituir o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A partir deste marco legal, tem ocorrido uma 

intensa reformulação das legislações estaduais e federal de recursos hídricos, tendo resultado na 

promulgação, em 1997, da lei federal, Lei nº 9.433/97, e de diversas leis estaduais de águas. 

O sistema nacional de recursos hídricos e os sistemas estaduais de gestão implantados ou em 

discussão são fortemente inspirados no modelo francês e se baseiam nas seguintes premissas: 

• O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser feito de forma integrada tendo como 

unidade de gestão a bacia hidrográfica e deve compreender também o solo e a cobertura 

vegetal; 

• Reconhecimento da água como bem finito e vulnerável; 

• A gestão deve considerar o valor econômico da água, aplicando-se o princípio do usuário-

pagador e do poluidor-pagador, permitindo integrar os custos ambientais aos diversos usos 

da água; 

• A gestão deve ser descentralizada, criando-se comitês de bacia que contemplem a 

participação dos usuários e da sociedade civil e dos governos municipais; 

• As políticas de gestão devem enfocar a viabilidade financeira do gerenciamento integrado. 

Ao analisar os desafios à implementação de uma política pública com as características que 

emergem da Lei nº 9.433/97 e congêneres estaduais, Cavalcanti & Cavalcanti (1998, p. 82), alertam 

para a necessidade de “mudanças significativas nas formas de operar o Estado e sua administração 
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pública no Brasil” onde “se destacam requisitos de pragmatismo econômico, de descentralização 

administrativa, de participação política, de multiplicidade setorial e de especificação geográfica”. 

A seguir são discutidos dois aspectos da legislação de recursos hídricos que concorrem para a 

complexidade do sistema de gestão em implantação no país de uma forma geral: a definição da 

bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão e os dois níveis de domínio dos corpos 

hídricos. 

2.1 – Definição da unidade de gestão: a bacia hidrográfica 

Apesar da Política Nacional de Recursos Hídricos estar construída sobre a definição da bacia 

ou região hidrográfica como unidade de gestão, nem a Lei Federal, nem seus regulamentos até o 

momento, delimitaram adequadamente este conceito. Bacia hidrográfica, um conceito transposto da 

Hidrologia para a lei, é definida como a porção de terra onde toda água oriunda de precipitação 

pluviométrica escoa por um mesmo exutório.  

Uma região hidrográfica é constituída por um conjunto de bacias contíguas. Entretanto, apesar 

de parecer um conceito estático, bacia hidrográfica tem, na verdade, um aspecto dinâmico na 

medida que se pode delimitar bacias hidrográficas de rios de “n” ordens. Pode-se falar tanto da 

bacia do Rio Amazonas, uma bacia transnacional de um rio de 1ª ordem que drena diversos países, 

quanto da bacia do Rio Trombetas, um afluente do Rio Amazonas, um rio de 2ª ordem que drena 

apenas uma porção do Estado do Pará. E assim, o conceito pode ser aplicado sucessivamente até um 

curso d´água de ordem “n”. Ou seja, a bacia de um rio de 1ª ordem contém incontáveis bacias de 

rios de ordem inferior, em hidrologia denominadas sub-bacias, mas sem denominação similar na 

Lei Federal. 

Cabe ressaltar que isto diverge totalmente do modelo onde se inspirou, a França, que teve seu 

território dividido em 6 regiões hidrográficas, tendo sido atribuído a cada região hidrográfica um 

comitê e uma agência de bacia. Juntamente com o fato das legislações estaduais de recursos 

hídricos praticamente reproduzirem a lei Federal e também preverem comitês estaduais com 

atribuições e competências similares aos comitês federais, tem-se numa mesma bacia de rio de 1ª 

ordem a possibilidade de coexistência de uma infinidade de comitês tanto federais, como estaduais. 

Desta forma, a Lei Federal ao ter se furtado a predefinir as unidades geográficas de gestão, vale 

dizer, em benefício destas se autodelimitarem em função dos conflitos e da capacidade de 

mobilização, abriu espaço para que o sistema de gestão adquirisse uma complexidade sem similar 

no mundo. 

2.1 – A dominialidade dos corpos hídricos e a gestão por bacia hidrográfica 

Apesar da Lei de Águas ter determinado a gestão por bacias hidrográficas, anteriormente a ela, a 

Constituição Federal definiu a dominialidade dos recursos hídricos não em função da bacia 
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hidrográfica em que estão inseridos, mas sim por corpos d’água (rios, lagos, etc.). A Constituição 

determinou dois níveis de domínio: 

• São bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou 

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais (artigo 20, inciso III); 

• São bens dos Estados: as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União (artigo 26, inciso I).  

Esta definição de dominialidade é um dos principais fatores que tornam extremamente complexa a 

montagem do sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro. O modelo de gestão dos recursos 

hídricos contemplado na Lei nº 9.433/97 prevê a gestão por bacias hidrográficas e estas não se 

enquadram na divisão político-administrativa da federação, e envolvem muitas vezes rios de 

domínio estadual e de domínio federal. Esta questão poderia ser resolvida de forma mais simples se 

ocorresse renúncia, por parte dos Estados e da União, às incumbências relativas à gestão de recursos 

hídricos e sua transferência para os entes gestores definidos na Lei nº 9.433/97: Comitês e Agências 

de bacia. Entretanto, a nova política vem se superpor a uma estrutura institucional e jurídica 

preexistente, à medida que não revogou normas em vigor. Muitas das competências que esta norma 

pretendeu redirecionar para o sistema nacional já são exercidas por órgãos dos três entes federados: 

União, Estados e Municípios. Desta forma, a Política Nacional tende a atuar mais no vazio 

institucional e legal do que na duplicação ou confrontação com instâncias estabelecidas. 

Neste contexto imposto pela estrutura federativa do Brasil, um dos principais desafios a ser 

enfrentado na implantação do sistema de gestão de recursos hídricos é dar operacionalidade aos 

instrumentos de gestão, principalmente à outorga e à cobrança pelo uso da água. Estes dois 

instrumentos, previstos para atuar de forma conjunta, deverão ser operados pelo poder público 

estadual e federal de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. Caso não se observe a 

integração na aplicação destes instrumentos entre as diferentes instâncias, poderá se quebrar o 

princípio da adoção da bacia como unidade de gestão. Para evitar isso seria necessário conferir 

homogeneidade aos sistemas nacional e estaduais de gestão de forma a simplificar a aplicação dos 

instrumentos de outorga e cobrança em bacias que envolvam simultaneamente rios federais e 

estaduais. 
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3 – ENTRAVES À GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS POR BACIA HIDROGRÁFICA: LIÇÕES DO PARAÍBA DO SUL 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) e seus respectivos 

instrumentos, estabelecidos pela Lei 9.433/97 e pelas normas legais que a sucederam, vem 

encontrando graves obstáculos na sua transposição do “papel” para a implementação na prática. 

Segundo Kelman (2000), esta é a conseqüência de uma forma de legislar onde “a teoria vem antes 

da prática”, que, no caso da gestão de recursos hídricos, se reflete na determinação da Constituição 

de 1988 de implantação do SNGRH. A superação dos obstáculos surgidos tem implicado num 

esforço contínuo de negociação e de regulamentação por parte das entidades envolvidas na gestão. 

A experiência pioneira de implementação plena do SNGRH e seus instrumentos, entre eles a 

cobrança pelo uso da água, na bacia do Paraíba do Sul, se por um lado trouxe a tona inconsistências 

e indefinições do marco regulatório e instrumental, por outro tem sido um motor propulsor para o 

avanço do sistema e superação destes obstáculos.  

O início da cobrança pelo uso da água na Bacia do Paraíba do Sul, em março de 2003, 

sinalizou a necessidade de se garantir a confiança mútua entre os atores envolvidos na gestão - 

poder público, usuários e sociedade civil – como fator indispensável ao avanço da implantação do 

SNGRH e seu funcionamento tal como idealizado. A consolidação das bases para o avanço do 

sistema dependia da consecução de alguns objetivos estratégicos ainda não atingidos, tais como: 

constituição de agências de bacia capazes de desempenhar as funções decorrentes da gestão 

descentralizada, harmonização da gestão entre os entes federados de forma a assegurar a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão e a efetiva aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 

água na bacia de origem. Mas, apesar dos objetivos citados estarem manifestos na Lei nº 9.433/97, 

algumas normas legais relativas à arrecadação e aplicação de recursos públicos, descompassos entre 

o sistema nacional e os sistemas estaduais de gestão e ainda alguns aspectos não regulamentados na 

Lei das Águas representavam entraves à consecução dos mesmos. 

A partir de 2004 foram registrados notáveis avanços em alguns dos aspectos citados enquanto 

que outros problemas foram evidenciados. Apresenta-se a seguir um resumo dos principais entraves 

identificados, as medidas já tomadas para remoção dos mesmos e sugestões para novos 

encaminhamentos. 

Considerando a legislação vigente em dezembro de 2003, o documento intitulado 

Ultrapassando Barreiras na Gestão de Recursos Hídricos1 apontava alguns dos principais entraves à 

                                                
1 Relatório elaborado pela equipe alocada ao Convênio ANA 018/2003, celebrado entre a Fundação Getulio 

Vargas e a Agência Nacional de Águas, coordenado pela autora, de dezembro de 2003. 
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consecução dos objetivos enumerados. Nas discussões que se seguiram e pelas contribuições 

recebidas2, convergiu-se para o seguinte quadro relativo aos “entraves”:  

a) Indefinição do Formato Jurídico da Agência de Bacia: Inexistência de disposição legal ou 

regulamento governamental definindo a natureza do ente “Agência de Bacia” e dispondo 

claramente sobre suas atribuições, competências, etc. A inexistência da agência de bacia 

implicava na centralização das ações de Indefinição do Formato Jurídico da Agência de Bacia: 

Inexistência de disposição legal ou regulamento governamental definindo a natureza do ente 

“Agência de Bacia” e dispondo claramente sobre suas atribuições, competências, etc. A 

inexistência da agência de bacia implicava na centralização das ações de gestão nos órgãos 

gestores nacional (ANA) e estaduais. No caso da bacia do Paraíba do Sul, a implantação da 

Agência foi colocada como pré-condição para operacionalização da cobrança (CEIVAP, 2003). 

As agências, concebidas como no modelo francês para atuarem como braços executivos dos 

comitês de bacia, necessitam adquirir personalidade jurídica. A lei federal se furtou a defini-las 

e esta indefinição impossibilita a eventual transferência de atribuições dos órgãos gestores 

estaduais e federais, que operam pela lógica da dominialidade, para uma agência que poderia 

operar pela lógica da bacia. A tentativa de criar as agências sob a forma jurídica de “entes” já 

existentes (Organizações Sociais – OS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas ou Consórcios) vinha encontrando 

limitações legais dos entes para exercício pleno das funções de agência, resistências 

governamentais ou dos próprios usuários / interessados. Os modelos OS e OSCIP, mais do 

agrado do setor não governamental, por suas características de flexibilidade, encontram 

resistências dentro do setor público que temem perder o controle sobre o bem público “água”. A 

primeira proposta de criação da agência do CEIVAP como OS, apesar de aprovada pelo CNRH, 

não recebeu aprovação governamental via decreto presidencial. No Paraná, a agência do Alto 

Iguaçu, de âmbito estadual, criada sob forma de OSCIP em fins de 2003 não resistiu à primeira 

mudança de governo, foi extinta em 2004. O formato fundação, um ente público previsto na lei 

paulista, por exemplo, ainda não saiu do papel, e enfrenta resistências por parte dos setores não 

governamentais, pela descrença na eficiência de organismos públicos em geral. Outro aspecto é 

a limitação dos entes existentes citados para refletir o modelo de governança corporativa3 

                                                
2 Cabe mencionar especificamente as discussões ocorridas por ocasião da Oficina sobre Cobrança pelo Uso da 

Água, promovida pela Câmara Técnica de Cobrança do CNRH, em março de 2004. 

3 Um modelo de governança corporativa define a macro-estrutura de poder da organização estabelecendo quais 

são as instâncias deliberativas e as executivas e como estas se relacionam. Em se tratando da gestão de recursos hídricos 
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definido para o sistema de gerenciamento de recursos hídricos pela Lei nº 9.433/97 (relação 

agência/comitês e poder público). 

b) Impossibilidade da Agência de Bacia arrecadar e aplicar diretamente os recursos da 

cobrança pelo uso da água: Como a cobrança é relativa ao uso de um bem público, o 

entendimento jurídico é de que caso a agência não seja um ente público, esta não poderá receber 

a delegação para realizar diretamente a cobrança pelo uso da água apesar da Lei nº 9.433/1997 

em seu Artigo 44, Inciso III, estabelecer que “Compete às Agências de Água, no âmbito de sua 

área de atuação efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos”. Adicionalmente, não é possível à Agência, caso esta não seja uma empresa pública, 

recolher diretamente os recursos da cobrança. Caso a agência seja um outro ente público ou um 

ente privado, forçosamente, os recursos terão que transitar pelo Orçamento Geral da União 

(OGU).  

c) Natureza discricionária dos recursos da cobrança pelo uso da água: Não existia legalmente 

uma vinculação dos recursos arrecadados com a aplicação na bacia de origem, ou em qualquer 

outra bacia, a medida que o texto legal menciona que os recursos da cobrança devem ser 

aplicados “prioritariamente” na bacia de origem.  

d) Risco de contingenciamento dos recursos da cobrança: Existia o risco de medida de 

contingenciamento4, por parte do Governo Federal dos recursos da cobrança pelo uso da água 

em rios de domínio da União, os quais forçosamente transitam pelo Tesouro Federal, que 

estavam classificados na fonte 134 do OGU. Esta fonte assim como diversas outras, 

tradicionalmente, apresenta alta margem de contingenciamento, tendo em vista a implementação 

de políticas que garantam a realização de elevados superávits primários, gerando incerteza sobre 

o montante de recursos da cobrança disponíveis para aplicação no setor e prioritariamente na 

bacia em que foram gerados; 

e) Indefinições sobre a natureza e a forma de aplicação dos recursos da cobrança do setor 

elétrico (CFURH): Segundo o § 2º do Art. 28 da Lei nº 9984/00, a parcela de 0,75% da 

                                                                                                                                                            
este modelo se torna bastante complexo e abrangente, porque engloba instâncias que se situam fora da organização, bem 

como a necessidade de um vínculo entre a agência de bacia e o(s) comitê(s). 

4 Contingenciamento é o ato de limitar mediante edição de Decreto Presidencial, o empenho 

(comprometimento) e posterior pagamento de despesas dos Órgãos do Poder Executivo Federal, autorizadas pela Lei 

Orçamentária Anual 
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Compensação Financeira do Setor Elétrico, a que se refere o inciso II do § 1o do artigo citado5, 

constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do art. 22 da Lei nº 

9.433, de 1997". A CFURH, alterada pela Lei nº 9984/00, é considerada por alguns setores, 

principalmente do governo, como uma dotação orçamentária da ANA para sustentar a 

implantação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, não existindo, portanto, a vinculação 

obrigatória da aplicação na bacia onde foi gerada. Outros setores sustentam que se trata de 

cobrança pelo uso da água e deve retornar a bacia de origem, do contrário torna-se um imposto. 

Adicionalmente, esta receita é classificada na fonte 134 do orçamento da União e tem sofrido 

forte contingenciamento desde que foi instituída, ou seja, tem de fato, sido tratada como 

imposto6. 

f) Esterilização de recursos da cobrança ao fim do ano fiscal: Inexistência de garantia de 

utilização dos recursos financeiros da cobrança em anos posteriores ao do fato gerador, quando 

aqueles não forem gastos integralmente no ano em que forem recolhidos. 

g) Dificuldades de unificação da gestão por bacia hidrográfica: foram apontadas dificuldades 

em se ter, efetivamente, a bacia hidrográfica como unidade de gestão, em função do 

descompasso entre a implantação do sistema de gestão nacional e dos sistemas estaduais em 

bacias que envolvem corpos hídricos com diferentes domínios. Além disso, não existe no país 

uma definição pactuada entre a União e os Estados sobre a base territorial de gestão, ou seja, 

sobre o nível de agregação ou desagregação das bacias e da relação entre bacias e sub-bacias 

respectivas para fins de gestão. A Resolução nº 5 do CNRH estabelece a criação da Divisão 

Hidrográfica Nacional que constituiria a base territorial para a gestão. O Convênio de Integração 

tem sido o instrumento empregado pela ANA para avançar com a gestão por bacia. As 

dificuldades enfrentadas para a unificação da gestão emergiram de forma concreta na bacia do 

Paraíba do Sul constituída por rios de domínio da União e de domínio dos estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Um exemplo de dificuldade enfrentada é a implantação da 

cobrança pelo uso da água. Esta cobrança, aprovada pelo Comitê da Bacia e referendada pelo 

CNRH, foi implantada nos rios de domínio da União, mas não se aplica de forma imediata para 

os rios de domínio dos estados. A despeito do Convênio de Integração celebrado entre a ANA e 

                                                
5 Lei 9984/00, Art. 28, Inciso II – “setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão 

destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei." 

6 Este é apenas um resumo acerca das divergências sobre a CFURH. Uma abordagem mais detalhada pode ser 

encontrada no documento síntese da Oficina de Cobrança realizada pela Câmara Técnica de Cobrança do CNRH, em 

março de 2004, disponível no site do MMA (www.mma.gov.br). 
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os três estados, a cobrança avançou apenas no Estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o 

CERHI7 aprovou uma resolução implantando cobrança similar à definida pelo CEIVAP também 

nos rios de domínio do estado integrantes da bacia (CERHI, 2004). A lei da cobrança de São 

Paulo foi aprovada apenas em dezembro de 2005, não tendo ainda sido implementada, o que 

ocorre também em Minas Gerais. Em função da dupla dominialidade dos rios, problemas, como 

este, tendem a ocorrer nas demais bacias nacionais. 

h) Sustentabilidade econômica do Sistema de Gestão: Conforme previsto no inciso II, artigo 43, 

da Lei nº 9.433/97, a criação da agência de água, está condicionada a esta ter sua viabilidade 

financeira assegurada pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. 

Além disso, a lei limita os custos administrativos do sistema de gestão a 7,5% dos recursos da 

cobrança. No entanto, no Brasil as expectativas de receitas mostram-se reduzidas, 

principalmente nas bacias menores ou com baixo grau de industrialização (RAMOS, 2002). 

Como o principal custo fixo do sistema tende a ser a manutenção das agências de bacia, 

existem, de fato, limitações à constituição de agências de bacia tanto em termos de estrutura 

técnica e administrativa, como em termos de área de abrangência. Neste aspecto, o retardamento 

na implantação da cobrança em função das falhas regulatórias apontadas anteriormente tende a 

agravar a situação da sustentabilidade, já que o sistema necessita destes recursos para se 

implantar e expandir. 

Logo após a implantação da cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul, a 

superação dos obstáculos enumerados era apontada pelos atores participantes como condição 

indispensável para o avanço do sistema nas demais bacias do país. A seguir são apresentados os 

avanços registrados a partir de 2004 e uma avaliação dos possíveis rumos para superação dos 

entraves restantes.  

Obviamente, muitos outros aspectos do SNGRH necessitam desenvolvimento, mas, conforme 

mencionado anteriormente, não serão objeto de discussão neste documento. 

4 – PRINCIPAIS AVANÇOS REGISTRADOS A PARTIR DE 2004 

O quadro a seguir apresenta um resumo dos principais fatos ocorridos a partir de 2004 que 

contribuíram, em alguma medida, para remoção dos entraves mencionados no item anterior. 

                                                
7 Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. 
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No quadro institucional e legal existente, a aprovação da Lei 10.881/048 constituiu-se no 

principal instrumento de avanço do sistema de gestão. Esta lei regulamentou a criação de agências 

de bacia, ainda que de forma provisória, como “entidades delegatárias das funções de agência”. 

Além disso, a lei equiparou os recursos da cobrança pelo uso da água, exceto a cobrança do setor 

elétrico, a transferências obrigatórias do Tesouro Nacional, e regulamentou a transferência destes 

recursos para as “entidades delegatárias”. 

A partir da aprovação da citada lei, foi possível instituir a primeira agência de bacia federal do 

país: a AGEVAP. Através de contrato de gestão celebrado em 01/09/2004 com a ANA, a 

Associação Pró-Gestão da Bacia do Paraíba do Sul, entidade delegatária escolhida pelo CEIVAP, 

pode iniciar suas atividades. 

Outros avanços importantes deram-se no Estado do Rio de Janeiro, no sentido de integrar a 

gestão no nível estadual com a gestão no nível federal. O Estado do Rio de Janeiro aprovou a 

cobrança pelo uso da água nos rios de domínio estadual da bacia seguindo a deliberação de 

cobrança do CEIVAP, reconhecendo assim que este é o comitê da bacia e não apenas dos rios de 

domínio da União. Esta cobrança foi operacionalizada pela SERLA a partir de janeiro de 2004. 

Outro avanço importante foi a deliberação do CEIVAP que definiu a aplicação dos recursos 

arrecadados pelo Estado. Com base nesta deliberação a SERLA pode firmar convênio com a 

AGEVAP para que esta entidade gerencie o plano de aplicação de recursos estaduais definido pelo 

CEIVAP. Através deste instrumento contratual, será possível a transferência de parte dos recursos 

da cobrança estadual na bacia para a AGEVAP. 

No aspecto da integração da gestão na bacia entre a União e os estados de MG e SP, a 

situação permanece indefinida. Estes estados ainda não implementaram a cobrança na bacia do 

Paraíba do Sul. Da mesma forma, os comitês estaduais permanecem ainda indefinidos quanto a 

adoção da AGEVAP como agência única da bacia do Paraíba do Sul. Nos fóruns de discussão, os 

representantes do Estado de Minas Gerais têm se mostrado favoráveis a este encaminhamento, 

outros têm acenado com a possibilidade de integrar a gestão através dos planos de bacia, caminho 

para o qual ainda não existe sistemática de atuação definida.  

 

 

                                                
8 Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções 

de Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências”. 
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Tabela 1 -: Principais avanços do sistema de Gestão de Recursos Hídricos em 2004 
ENTRAVE INSTRUMENTO SOLUÇÃO 

Indefinição do Formato Jurídico 
da Agência de Bacia 

Lei 10.881/04 Criação de agências sob forma provisória: Entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei no 9.433/97, que receberem delegação 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH para exercer funções de competência das Agências de Água. 

  “Art. 10. O art. 51 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

    "Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos 
relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos." 

 “Art. 47 – Lei 9.433/97: São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de recursos hídricos: 

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos; 

IV - organizações não-govemamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; 

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.” 

Impossibilidade da Agência de 
Bacia arrecadar diretamente os 
recursos da cobrança pelo uso 
da água 

Lei 10.881/04 
Contrato de Gestão 

 Reafirmou a impossibilidade da entidade delegatária das funções de agência efetuar diretamente a cobrança: 

“Art. 2o § VI - a impossibilidade de delegação da competência prevista no inciso III do art. 44 da Lei no 9.433/97”. 

A arrecadação é feita pela ANA porém instituiu o Contrato de Gestão através do qual os recursos são repassados para a entidade delegatária das funções de 
agência: 

“Art. 4o § 1o São asseguradas à entidade delegatária as transferências da ANA provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em rios 
de domínio da União, de que tratam os incisos I, III e V do caput do art. 12 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, arrecadadas na respectiva ou respectivas 
bacias hidrográficas”. 

Lei 10.881/04 

 

Retirou a discricionariedade da aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água ao assegurar às entidades delegatárias o repasse dos recursos da cobrança, 
exceto do setor elétrico, gerados na(s) bacia(s) respectiva(s) (Art. 4o § 1o): 

Art. 4o Às entidades delegatárias poderão ser destinados recursos orçamentários e o uso de bens públicos necessários ao cumprimento dos contratos de 
gestão. 

     § 1o São asseguradas à entidade delegatária as transferências da ANA provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em rios de 
domínio da União, de que tratam os incisos I, III e V do caput do art. 12 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, arrecadadas na respectiva ou respectivas 
bacias hidrográficas. 

Natureza discricionária dos 
recursos da cobrança pelo uso 
da água 

LOA 2005 Destinou a receita da cobrança pelo uso da água para a fonte 116, específica, exceto setor elétrico. 
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Tabela 1 - Principais avanços do sistema de Gestão de Recursos Hídricos em 2004 (cont.) 

ENTRAVE INSTRUMENTO SOLUÇÃO 
Risco de contingenciamento dos 
recursos da cobrança 

Lei 10.881/04 
 

Excepcionalizou a cobrança pelo uso da água da limitação de empenho (contingenciamento): 
“Art. 4o § 3o Aplica-se às transferências a que se refere o § 1o deste artigo o disposto no § 2o do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.” 
Lei Complementar No 101 - Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
        § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

Esterilização de recursos da 
cobrança ao fim do ano fiscal 

Lei 10.881/04 Contrato 
de Gestão 

Repasse dos recursos da cobrança através de contrato de gestão entre a ANA e a entidade delegatária impede a esterilização. Os recursos não aplicados só 
retornam ao Tesouro Nacional no encerramento do contrato de gestão. 

Indefinições sobre a natureza e 
a forma de aplicação dos 
recursos da cobrança do setor 
elétrico (CEFURH) 

Resolução CNRH 
No 41/04 

Receita permanece classificada na fonte 134, sujeita a contingenciamento. Não tem aplicação obrigatória na bacia onde foi gerada. Resolução CNRH No 41/04 
estabelece as prioridades de aplicação. 

Dificuldades de unificação da 
gestão por bacia hidrográfica 

Convênio de Integração 
Resolução CERHI 06/03 
(RJ) 

Sem avanços significativos. O principal instrumento disponível é o Convênio de Integração celebrado entre a ANA e os governos estaduais. Além disso, conta-
se com a integração através dos planos de bacia. 
Caso da bacia do Paraíba do Sul: 

• Cobrança implantada apenas nos rios de domínio da União e do Estado do Rio de Janeiro (implantada através de deliberação do CERHI) 
• Estados de São Paulo e de Minas Gerais ainda não implantaram cobrança 
• Por solicitação específica do Estado do Rio de Janeiro, CEIVAP deliberou sobre aplicação dos recursos da cobrança nos rios de domínio 

estadual da bacia. Deliberação encaminhada ao CERH, aguarda aprovação.  

Sustentabilidade econômica do 
Sistema de Gestão 

Resolução CNRH 
No 41/04 

CNRH destinou: 
• Os 0,75% da cobrança, exceto setor elétrico, à manutenção do Comitê e sua Agência 
• Os 0,75% da cobrança do setor elétrico ao custeio administrativo das entidades do SNGREH 

“Art 4º A parcela dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para fins de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 
entidades integrantes do SINGREH, conforme disposto no art. 22 da Lei n° 9.433, de 1997, será aplicada da seguinte forma: 
I – o percentual de sete e meio por cento dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos que tratam os incisos I, III e V do art. 12 da 
Lei n° 9.433, de 1997, será aplicado integralmente na manutenção e estruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica onde os recursos foram arrecadados e da 
respectiva Agência de Água ou de entidade delegatária no exercício das funções da Agência 
II – o percentual de sete e meio por cento dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos que trata o inciso IV do art. 12 da Lei n° 
9.433, de 1997, será aplicado em programações relativas às despesas de custeio administrativo do SINGREH, observando-se as despesas necessárias ao 
funcionamento do CNRH.” 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14 

4.1 – Criação de agências de bacia solução provisória 

Na ausência de legislação específica para a criação de agências de bacia, a Lei 10881/04 

instituiu uma forma provisória para a criação das mesmas. Segundo a Lei 10.881/04, organizações 

civis de recursos hídricos, conforme definidas no Art. 47 da Lei 9.433/97, escolhidas pelos comitês 

e aprovadas pelo CNRH passaram a poder exercer as funções de agência mediante contrato de 

gestão celebrado com a ANA. A entidade escolhida deve ser sem fins lucrativos, sendo esta uma 

das únicas restrições impostas. Esta lei dispôs sobre o conteúdo mínimo do contrato de gestão e 

delegou a ANA a atribuição de regulamentar os procedimentos a serem observadas pelas entidades 

delegatárias para contratação de pessoal, formas de aquisição e alienação de bens e contratação de 

obras e serviços com emprego de recursos públicos. Em 11 de maio de 2004, a ANA editou as 

normas respectivas, posteriormente alteradas pela Resolução ANA Nº 424, de 04 agosto de 2004, 

que aprova o regulamento para aquisição e alienação de bens e para a contratação de obras e 

serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agência de Água, nos termos do art. 9º da Lei 

nº 10.881, de 9 de junho de 2004. 

Adicionalmente, o modelo instituído deu grande flexibilidade ao sistema já que cada comitê 

poderá instituir sua agência de acordo com condições específicas locais. O comitê pode, inclusive, 

destituir a entidade escolhida, caso esta não desempenhe adequadamente as funções de agência. 

Neste caso, o patrimônio cedido ou adquirido retorna a ANA e poderá ser destinado à entidade que 

venha a substituir a anterior. 

Com isso considera-se que foi superado o obstáculo relativo à indefinição do formato jurídico 

das agências de bacia. 

4.2 – Não contingenciamento dos recursos da cobrança 

Esta lei solucionou ainda outros três obstáculos citados anteriormente: i) discricionariedade 

dos recursos da cobrança pelo uso da água, ii) Risco de contingenciamento dos recursos da 

cobrança, e iii) Esterilização de recursos da cobrança ao fim do ano fiscal. 

A discricionariedade da aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água na bacia de 

origem foi retirada na medida que a Lei 10.881/04 assegura às entidades delegatárias o repasse dos 

recursos (Art. 4o § 1o). No orçamento federal de 2005 foi destinada a Fonte 116 exclusivamente 

para receber os recursos da cobrança.  

O risco de contingenciamento foi afastado à medida que a Lei 10.881/04 excepcionalizou a 

cobrança pelo uso da água, exceto a cobrança do setor elétrico, da limitação de empenho ao dispor 

que .... “Aplica-se às transferências a que se refere o § 1o deste artigo o disposto no § 2o do art. 9o 

da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Art. 4o § 3o).” A Lei Complementar No 101, 

em seu Art. 9o dispõe sobre o contingenciamento necessário ao cumprimento das metas de resultado 
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primário ou nominal , mas em seu parágrafo 2o excepcionaliza as transferências que “constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço 

da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias”. Desta forma, ainda que os 

recursos da cobrança tenham que transitar pelo Tesouro Nacional, fica garantido o retorno dos 

mesmos à bacia de origem. 

Ao regulamentar a transferência dos recursos da cobrança pelo uso da água da ANA para a 

“entidade delegatária” através do contrato de gestão, estes recursos passam a ser depositados em 

conta bancária da agência e ainda que não aplicados integralmente no ano fiscal correspondente não 

retornam ao Tesouro Nacional.  Só retorna ao Tesouro Nacional o saldo porventura existente ao 

final do prazo do contrato de gestão ou no caso da suspensão deste. Este dispositivo afastou o risco 

de esterilização dos recursos da cobrança ao fim do ano fiscal. 

Quanto ao entrave correspondente à impossibilidade da Agência de Bacia arrecadar 

diretamente os recursos da cobrança pelo uso da água, a Lei 10881/04 reafirmou a impossibilidade 

da entidade escolhida receber a delegação para realizar diretamente a cobrança, face aos 

impeditivos legais vigentes. A proteção contra a discricionariedade e contingenciamento oferecida 

pela Lei atenuam este problema. Por outro lado, a característica pública da cobrança dá a ANA um 

instrumento de ação contra a inadimplência através da inserção dos inadimplentes no CADIN9.  

Apesar da segurança oferecida aos recursos da cobrança pelos dispositivos da Lei 10.881/04, 

muitos atores envolvidos na gestão resistem à implantação da cobrança em outras bacias por 

considerarem este “passeio” dos recursos pelo Tesouro Nacional como desvirtuador dos 

fundamentos da Lei 9.433/97 e gerador de inseguranças para o sistema. A decisão do CEIVAP de 

implantar a cobrança sem que todos estes entraves tenham sido superados tem sido qualificada 

como precipitada em alguns fóruns de discussão. Por outro lado, a materialização da situação 

concreta obrigou a uma intensa mobilização dos formadores de opinião, dos gestores públicos 

federais e do legislativo para solução do problema. A visão daqueles fóruns, ainda que precavida, 

tende a ser paralisante para o sistema. 

4.3 – Aplicação dos recursos da cobrança do setor elétrico (CFURH) 

As indefinições sobre a natureza e a forma de aplicação dos recursos da cobrança do setor 

elétrico (CFURH) são temas que têm sido debatidos intensamente no âmbito do SNGRH. Esta 

cobrança, instituída pela Lei 9984/00, iniciou-se em 2001. A Lei 9984/00 destinou estes recursos à 

implementação do SNGRH pela ANA e estabeleceu que os recursos arrecadados deveriam ser 

mantidos em conta do Tesouro Nacional à disposição da ANA Os recursos gerados, apesar de se 

                                                
9 Cadastro de Federal de Inadimplentes. 
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constituírem em receita da ANA, tem sofrido forte contingenciamento. Além disso, a aplicação dos 

recursos feita pela ANA não está obrigatoriamente vinculada à bacia onde foram gerados. Estes 

fatos têm ocasionado seguidos questionamentos e manifestações de discordância por parte dos 

setores envolvidos na gestão.  

Diferentemente da cobrança a que se refere os incisos I, II e IV do Art. 44 da Lei 9.433/97, a 

chamada “cobrança condominial”, cujos valores, períodos e formas de aplicação, são estabelecidos 

pelo respectivo comitê de bacia, o valor da cobrança setor elétrico foi instituído em lei e sua 

implementação foi feita diretamente pela ANA. Por ser uma cobrança repassada integralmente para 

os consumidores, assemelha-se a um imposto. A Lei 10.881/04 ao criar os dispositivos para 

proteção dos recursos da “cobrança condominial”, tratou de excepcionalizar a cobrança setor 

elétrico, que permanece classificada na fonte 134, indicando que os gestores públicos parecem dar a 

ela tratamento similar ao de um imposto ou taxa. Existe o temor de que, caso a vinculação da 

aplicação com a bacia de origem venha a ser obedecida de forma estrita, a ANA fique impedida de 

cumprir a lei. Diversas bacias, como as do nordeste, por exemplo, não geram energia. Portanto, a 

ANA não disporia de recursos para a implementação do SNGRH nestas bacias, a menos que fossem 

destinados outros recursos orçamentários para esta finalidade. 

As argumentações contrárias a esta postura dos gestores federais se baseiam principalmente 

no fato de que a Lei 9984/00 diz textualmente que os 0,75% constituem cobrança pelo uso da água. 

Neste caso, portanto, os recursos gerados devem ser aplicados da forma definida na lei 9.433/97, ou 

seja, na bacia onde foram gerados. Do contrário trata-se de imposto. 

O fato é que o contingenciamento destes recursos é um fator determinante para que os setores 

usuários se oponham a um avanço da implantação da cobrança para os demais setores. A 

reivindicação é de que estes recursos também não fiquem sujeitos ao contingenciamento e recebam 

tratamento semelhante aos recursos da “cobrança condominial”. Tratando-se de uma cobrança 

criada especificamente para suportar a implantação do SNGRH não é razoável que os recursos 

gerados fiquem sujeitos ao contingenciamento. Tratar os recursos como impostos abala a confiança 

no sistema de gestão de recursos hídrico. 

Até o momento não se alcançou um acordo final sobre estas questões e os recursos da 

cobrança do setor elétrico continuam sendo contingenciados. O avanço mais significativo alcançado 

a aprovação pelo CNRH para a proposta de aplicação dos recursos da cobrança, inclusive do setor 

elétrico, elaborada pela ANA (CNRH, 2004). Ainda que isto não resolva o problema do 

contingenciamento dos recursos, o CNRH, como instância máxima do SNGRH, poderá arbitrar 

entre as demandas de retorno dos recursos às bacias de origem e destinação àquelas que não geram, 

ou geram pouca energia, mas que demandam recursos financeiros para implementação do SNGRH.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Decorridos 8 anos da aprovação da Lei nº 9.433/97, a qual por sua vez culminou um processo 

iniciado com a Constituição Federal de 1988, a gestão de recursos hídricos no país apresenta 

avanços importantes porém muito lentos. No nível federal, a implantação da cobrança na Bacia do 

Paraíba do Sul, a partir de março de 2003, impulsionou o encaminhamento de diversas questões não 

equacionadas pela legislação federal e seus complementos. A aprovação da Lei 10881/04 removeu 

os principais entraves relativos à aplicação dos recursos da cobrança e à implantação de agências de 

bacia. Apesar destas questões terem sido equacionadas com firmeza e relativa presteza, o avanço 

registrado na implantação do sistema de gestão na bacia do Paraíba do Sul não se estendeu de forma 

rápida pelas demais bacias do país como era esperado. 

No panorama geral das bacias federais, apenas a Bacia do Piracicaba consolidou o seu sistema 

de gestão com a implantação da cobrança aprovada pelo Comitê, em 2007. A aprovação simultânea 

da lei de cobrança do Estado de São Paulo, em dezembro de 2005, possibilitará estender a cobrança 

aprovada pelo Comitê para os corpos hídricos estaduais da bacia. Como nesta bacia, compartilhada 

com o Estado de Minas Gerais, a parcela mais significativa dos usos está nos corpos hídricos de 

domínio da União ou do Estado de São Paulo, a implementação dos instrumentos de gestão estará 

praticamente completa, proporcionando uma experiência única no país.  

Mesmo na Bacia do Paraíba do Sul remanescem questões a serem resolvidas relativas 

principalmente à gestão integrada entre a União e os Estados. Estas questões tratadas no âmbito do 

Convênio de Integração, pactuado entre a ANA e os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro, não foram devidamente encaminhadas em sua totalidade pelos estados partícipes. Apenas o 

Estado do Rio de Janeiro encaminhou a questão da cobrança pelo uso da água nos rios de domínio 

do Estado e também a aplicação dos respectivos recursos. Por outro lado, a consolidação da 

AGEVAP como agência única da bacia, ainda não se concretizou. A ANA, juntamente com o 

CEIVAP e a AGEVAP, deverá empreender esforços pela efetiva implantação das disposições 

contidas no Convênio de Integração.  

No panorama dos estados, à exceção do Estado do Ceará que conta atualmente com um 

sistema de gestão consolidado (MACEDO, 2000), os demais vêem avançando lentamente. Um fato 

novo foi a implantação da cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro através da Lei 4247/03. Esta 

cobrança foi cercada de muita polêmica por subverter a lógica estabelecida na Lei nº 9.433/97, onde 

a implantação da cobrança deve ser precedida da implantação do respectivo comitê e da aprovação 

do plano de bacia. A Lei 4247/03 deu poderes a SERLA, órgão gestor estadual, para implantar 

cobrança de forma provisória em todas as bacias estaduais onde ainda não houvesse cobrança 

aprovada pelo respectivo comitê. A SERLA esperava com isso arrecadar recursos para alavancar a 
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implantação do sistema de gestão em todas as bacias do Estado dotando os comitês de secretarias 

executivas e de planos de bacia. 

A recente experiência da bacia do Paraíba do Sul e do próprio Estado do Rio de Janeiro tem 

demonstrado que a despeito da complexidade do sistema de gestão, em implantação no país, é 

possível avançar. A partir destas experiências, a comunidade interessada tem sido levada a discutir 

questões concretas – construir agência, aplicar recursos, etc. – pressionando os poderes executivos e 

legislativos a remover os entraves encontrados no caminho para a consolidação do sistema de 

gestão de recursos hídricos no país. 

As soluções encaminhadas até o momento demonstraram a vontade política de implementar 

algumas das mudanças significativas indicadas por Cavalcanti & Cavalcanti (1998, p. 83), como 

requisitos do sistema de gestão estabelecido pela Lei nº 9.433/97. Os autores destacavam os 

“requisitos de pragmatismo econômico, de descentralização administrativa, de participação 

política, de multiplicidade setorial e de especificação geográfica”. A flexibilização da atuação do 

Estado na gestão de recursos hídricos possibilitada pela figura da entidade delegatária e seu 

respectivo contrato de gestão, com o retorno integral dos recursos da cobrança para a bacia de 

origem podem ser considerados como demonstração de pragmatismo econômico e de 

descentralização administrativa do estado brasileiro. O processo político que resultou na 

implementação na bacia do Paraíba do Sul, do sistema de gestão em sua totalidade, bem como os 

desdobramentos do mesmo, vem requerendo uma participação intensa dos múltiplos atores 

envolvidos na gestão: poder público, usuários e sociedade civil. 
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