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RESUMO – Reconhecida a relevância das discussões sobre restauração de rios, o objetivo deste 
trabalho é promover uma análise comparativa entre marcos legais e institucionais adotados pela 
União Europeia e pelo Brasil, visando à proteção das águas no âmbito regional e nacional. Para 
tanto, são apontadas as principais diferenças de abordagem em termos legislativos e institucionais 
encontradas na construção do paradigma de ações de restauração de rios. Constata-se que no Brasil, 
apesar de a “Lei das Águas” (Lei Federal nº-9433/97) não fazer referência explícita ao termo 
“restauração de rios” em suas diretrizes gerais de ação, ela prevê a necessidade de “adequação da 
gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais das diversas regiões do país” e a “integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental”. Já a União Europeia, buscando maior interação regional, propõe uma gestão moderna e 
integrada sobre ações de proteção das águas supranacionais quando do estabelecimento da Diretiva-
Quadro da Água (Diretiva-2000/60/CE), que possui como objetivo o “bom estado” ecológico em 
todas as massas de águas nos Estados-Membros. Espera-se que esta integração ambiental sirva de 
motivação para a construção da agenda de proteção das águas e cooperação ambiental nos países 
integrantes do Mercosul. 
 
ABSTRACT – Having in mind the relevance of the debate approaching  river restoration, this study 
aims at developing a comparative analysis between legal and institutional marks adopted by the 
European Union and Brazil concerning the protection of water bodies within regional and national 
boundaries. For so, the main approach differences related to legislative and institutional issues 
found in the development of the paradigm of river restoration procedures have been pointed out 
.There is evidence that in Brazil, although the "Law of the Waters" (Federal Law n. 9433/97) does 
not explicitly refer to the terms "river restoration", it envisages the requirement of "adapting the 
management of  water sources to the physical, biotic, demographic, economic, social and cultural  
diversities present in the various regions countrywide" and the "integration of water source 
management into the environment management". The European Union, searching for a broader 
regional interaction, proposes a modern and integrated management of actions carried out to protect 
supranational water bodies through the establishment  of the Water Framework Directive 
(Directive-2000/60/CE)  which holds as a target the "good ecological status" for  all water bodies 
within the Member States. It is expected that this environmental integration encourages the 
countries members of the Mercosul to build up a program of water protection and environmental 
cooperation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em diversas partes do mundo, os cursos de água vêm sofrendo fortes impactos negativos, 

como a interferência no ciclo hidrológico e a acentuada deterioração da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas, decorrentes do uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica. 

Desta forma, o tema restauração6 de rios tem grande relevância na atualidade, principalmente 

se considerarmos o avançado processo de degradação dos rios e o agravamento de cheias em áreas 

urbanas e rurais. Além disso, percebe-se que a sociedade civil está cada vez mais atenta e, por meio 

de suas representações, tem a possibilidade de reivindicar a reversão do quadro atual de 

desequilíbrio ambiental. 

Assim a restauração de rios, segundo Selles (2005) e Machado (2008), tem por objetivos: 

buscar e resgatar, fundamentalmente, a morfologia e os valores ecológicos dos sistemas fluviais e 

dos solos, a função da vegetação, os valores paisagísticos e estéticos, além das dimensões culturais 

da relação entre os recursos hídricos e a sociedade. Além disso, também devem ser observados 

aspectos, como: as funções hídricas e a reconstituição da retenção natural das águas no solo; 

recomposição da permeabilidade do solo nas áreas de inundação; restabelecimento das áreas de 

drenagem naturais; equilíbrio da movimentação de sedimentos, através de medidas indispensáveis 

para manutenção dos recursos naturais; e a redução o impacto da influência antrópica no recurso 

hídrico. 

Nos países da União Europeia (UE), está em vigor, desde 2000, a denominada Diretiva 

2000/60/CE ou Diretiva Quadro da Água (DQA), que reflete uma mudança de paradigma da 

política de gestão das águas. Há a proposição de um quadro de ação comunitária para o 

desenvolvimento de políticas integradas de proteção e melhoria do estado das águas, visando 

garantir que os ecossistemas aquáticos e terrestres funcionem adequadamente e que todos os usos da 

água, quer sejam para captações ou descargas de águas residuárias ou de substâncias para os meios 

hídricos, só poderão ser tolerados se não comprometerem o bom funcionamento dos ecossistemas 

(Griffith, 2002). 

A União Europeia7 é o exemplo mais avançado de cooperação supranacional, que já alcançou 

o status de parceria econômica e política. Atualmente é formada por 27 países europeus 

                                                 
6
Os autores consideram que este é um conceito em elaboração e que ainda necessita de maiores discussões conceituais no Brasil. Diante disso, apesar 

de diferentes, para simplificar a discussão, no presente artigo são considerados similares os seguintes conceitos: revitalização, restauração, 
renaturalização e recuperação de rios. 
7
A União Europeia (UE)  é um bloco econômico, político e social de 27 países europeus que participam de um projeto de integração política e 

econômica. Os países integrantes são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária. Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e 
Suécia. Está em fase de negociação a entrada , neste bloco, os países formados pela República da Macedônia, Croácia, Islândia e Turquia. 
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democráticos e inspira outras iniciativas como atividades de cooperação conjunta no Mercado 

Comum do Sul (Mercosul)8. 

Já no caso brasileiro ainda existe certo atraso na implantação efetiva do gerenciamento dos 

recursos naturais. A gestão dos recursos hídricos no Brasil sempre privilegiou o abastecimento de 

água e a produção de energia hidrelétrica, dentre outros usos importantes, mas ainda pouco se 

controla o lançamento de efluentes, a poluição agrícola difusa e a descaracterização dos cursos de 

água. 

Neste contexto, a revitalização de bacias hidrográficas é um conceito técnico-científico ainda 

em elaboração no Brasil. A legislação brasileira não prevê a revitalização como política pública 

(Machado, 2008). 

Entretanto, com o intuito de promover alteração do atual paradigma em que se encontram as 

discussões sobre o tema restauração de rios, tornam-se necessárias a adoção de marcos legais e 

institucionais que visem estabelecer um conjunto de técnicas de gestão, regras e instrumentos 

jurídicos estruturados para assegurar o perfeito equilíbrio entre a proteção ambiental e os diversos 

usos dos recursos hídricos. 

Nesta perspectiva, e tendo como base a conjectura de que os mecanismos de gestão 

constituem um tema central na forma como cada sociedade se organiza para fazer face às suas 

necessidades quantitativas e qualitativas de água, no curto e no longo prazo, o principal objetivo do 

presente trabalho é contribuir para a discussão desse tema por meio da análise comparativa entre a 

experiência da União Europeia – marco legal e institucional – com a realidade vivenciada no Brasil, 

visando à proteção das águas no âmbito nacional e regional. 

A partir disso, pretende-se realizar uma discussão crítica com base na análise de conteúdo das 

Políticas das Águas adotada pela União Europeia (Diretiva 2000/60/CE) e pelo Brasil (Lei 

9.433/1997), com a intenção de discutir os avanços, potencialidades e limitações em termos legais e 

institucionais que poderão ser enfrentados na construção e consolidação do paradigma de ações de 

restauração de rios. 

 

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DAS ÁGUAS NO BRASIL 

 

Apesar de não existirem referências legislativas e institucionais explicitas sobre o tema de 

restauração de rios no Brasil, serão discutidas e comentadas, a seguir, as diretrizes gerais – 

fundamentos e instrumentos – de ação da Lei das Águas (Lei nº 9.433/1997), buscando caracterizar 

                                                 
8
O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Os Estados-

membros deste bloco econômico são os seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Há ainda os estados associados, que são 
cinco:Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. A Venezuela solicitou a entrada como membro pleno no Mercosul, no entanto, sua participação 
ainda está em fase de avaliação. 
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e identificar um viés entre manutenção e proteção da qualidade e quantidade das águas com o 

conceito de restauração de rios elaborado por Selles (2005) e Machado (2008). 

 

2.1. Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

No Brasil, em 08 de janeiro 1997 foi instituída a Lei 9.433, conhecida como a Lei das Águas, 

estabelecendo a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que vem atuando como um 

instrumento disciplinador do uso das águas sob o aspecto jurídico. Esta lei também aponta rumos 

para a gestão hídrica, representando, assim, um marco na proteção das águas (águas interiores, 

superficiais e subterrâneas) no território nacional. 

De acordo com o Art. 2º, estão entre seus principais objetivos: i) assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água com qualidade adequada para seu uso; ii) o uso 

racional e integrado dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; iii) a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, quer sejam de origem natural, quer 

decorrentes do uso inadequado, não só das águas, mas também dos demais recursos naturais. 

Dentre os principais os fundamentos presentes em seu artigo primeiro (BRASIL, 2010): I - a 

água é um bem de domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; e VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 

Em linhas gerais, os fundamentos da referida lei buscam reconhecer e constituir os recursos 

hídricos como um bem de uso coletivo e caracterizá-lo como um recurso ambiental natural, finito e 

vulnerável. Apontam também a necessidade de proporcionar os usos múltiplos, visando impedir que 

a outorga9 de direito de uso implique privilégio de um setor sobre os demais, salvo em situações de 

escassez, em que se priorizará o consumo humano e a dessedentação de animais. 

A Lei 9.433/97 trouxe a valorização das bacias hidrográficas como espacialidades dotadas de 

uma capacidade de integração entre elementos e processos físicos e humanos interconectados, os 

quais geram cadeias de relações que devem ser levadas em conta nos processos de gestão. Isto por 

                                                 
9
Ato de consentimento, concessão, autorização ou aprovação. A outorga dos diretos de uso constitui um ato administrativo e é dividida em dois 

regimes: i) concessão administrativa, para casos de utilidade pública; e ii) autorização administrativa, para as demais finalidades –, que faculta, a 
particulares e aos prestadores de serviços públicos, o uso das águas, em condições preestabelecidas e por tempo determinado. Diante disso, a outorga 
não implica na alienação das águas, mas o direito de uso. Assim a outorga é um instrumento que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo 
e qualitativo dos usos da água. 
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que as bacias hidrográficas são vistas como unidade de gestão que facilita o estabelecimento de 

relações de causa-efeito entre as partes que constituem o todo (Machado, 2009). 

A abordagem sistêmica traduz o fato de que uma mudança provocada em uma das áreas da 

bacia pode afetar as outras áreas devido à interconexão dos fluxos de água, ou seja, os processos 

que ocorrem a montante são refletidos a jusante. Sendo assim a bacia hidrográfica passa a ser 

considerada a unidade adequada para a gestão das águas, isto é, como possuidora de um arcabouço 

institucional próprio para administração e deliberação sobre o uso dos recursos hídricos. 

Além disso, o modelo de gestão proposto implica na institucionalização dos Comitês de 

Bacias, das Agências de Água e ainda dos Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, 

nos quais se prevê a participação efetiva dos diversos usuários das águas, do Poder Público e da 

sociedade civil no processo decisório. 

O sucesso desse modelo depende, portanto, do entendimento e da capacidade da sociedade de 

se articular por meio desses órgãos colegiados. Assim, segundo Milaré (2009) esses órgãos devem 

possuir: i) capacidade técnica e administrativa das entidades/atores do sistema (governo, usuários e 

organizações civis); ii) capacidade econômica, financeira e técnica para conceber, construir, manter 

e administrar a infraestrutura hídrica e, principalmente, os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e saneamento ambiental; e iii) capacidade política (gestão) para coordenar 

ações e concertar interesses. 

Para a implantação da PNRH, o Art. 3º da Lei 9.433/1997 estabelece diretrizes gerais de ação, 

sendo estas (BRASIL, 2010): “I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem a dissociação 

dos aspectos quantidade e qualidade; II – a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do 

País; III – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; IV – a articulação 

do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional; V – a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso e ocupação do 

solo; VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuários e zonas 

costeiras”. 

Percebe-se que existe uma veiculação entre a gestão de recursos hídricos e a gestão do meio 

ambiente, considerando-as indissociáveis das práticas do desenvolvimento sustentável. Além disso, 

pode-se constatar uma evolução da política ambiental no atendimento a critérios de quantidade e 

qualidade das águas (Milaré, 2009). 

No entanto, pode-se constatar que a gestão dos recursos hídricos no Brasil sempre 

privilegiou o abastecimento de água e a produção de energia hidrelétrica, ainda controlando pouco o 

lançamento de efluentes, a poluição agrícola difusa e a descaracterização dos cursos de água. 
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Além disso, não é explicitada a necessidade de articulação entre a gestão de recursos hídricos 

com o uso e a ocupação do uso. No entanto, apesar de indiretamente a lei das águas ser em essência 

uma lei disciplinadora do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, houve poucos avanços na 

integração de aspectos legislativos referentes a estes temas. 

 

2.2. Instrumentos de Suporte à Gestão de Recursos Hídricos  

 

Como suporte ao modelo de gestão de recursos hídricos, a Lei 9.433/1997 institui os seguintes 

instrumentos (BRASIL, 2004): “I - a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos; II - o 

enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água; III - a 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - 

o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos”. 

A Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), imprimindo um novo marco para os processos de 

gestão de recursos hídricos, pois introduziu uma perspectiva baseada nos fundamentos e princípios 

discutidos nas últimas décadas, decorrentes das mudanças de paradigmas relativos ao meio 

ambiente global e à gestão democrática de bens públicos. 

Neste contexto, o Plano de Recursos Hídricos (Plano Diretor), constitui-se no instrumento de 

planejamento estratégico da bacia hidrográfica, sendo elaborado por bacia hidrográfica, por estado e 

para o País, visando fundamentar e orientar a implementação da PNRH e o gerenciamento dos 

recursos hídricos (Machado, 2009). 

No princípio fundamental de elaboração e execução dos planos diretores está inserida a 

participação e o envolvimento da sociedade civil, como um todo, e dos principais usuários dos 

recursos hídricos. 

Esse processo é dividido em três partes fundamentais (Milaré, 2009): i) diagnóstico para o 

conhecimento das condições ambientais e do potencial hídrico da bacia, com aplicação de modelos 

de avaliação de recursos hídricos; ii) estabelecimento de modelos de gestão de recursos hídricos; e 

ii) o Plano Diretor propriamente dito, que consiste na determinação de metas e estratégias de 

aproveitamento dos recursos hídricos para o desenvolvimento da bacia, orientado pelos resultados 

obtidos do diagnóstico. 

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, 

incorpora na Política Nacional de Recursos Hídricos as Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) – nº. 357/200510; nº. 396/200811 e, recentemente, a nº. 430/201112 –, o que 

                                                 
10 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamentos de efluentes, e dá outras providências. 
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possibilita, por meio dos Planos de Recursos Hídricos, assegurar às águas qualidade compatível 

com os mais exigentes usos a que forem destinadas e, consequentemente, diminuir os custos de 

combate a poluição das águas, mediante as ações preventivas permanentes. 

O processo de outorga trata de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água. A cobrança pelo uso da água visa incentivar o uso racional da água, assim como reconhecê-la 

como um recurso natural dotado de valor econômico (Tucci, 2005). 

 

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DAS ÁGUAS NA UNIÃO EUROPEIA 

 

Na União Europeia, é proposto um marco legal e institucional moderno e inovador – 

estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água –, que amplia o âmbito 

de aplicação das medidas de proteção de todos os tipos de recursos hídricos, e define objetivos 

claros e ambiciosos, em termos de qualidade e quantidade, para alcançar o “bom estado” de todas as 

águas européias até 2015. 

Essas medidas visam assegurar a utilização sustentável da água em toda a Europa. Além 

disso, essa política das águas visa nitidamente ações de restauração e manutenção qualitativa e 

quantitativa dos corpos de água. 

 

3.1. Diretiva Quadro da Água (DQA) da União Europeia 

 

Nos países da União Europeia (UE), está em vigor, desde 2000, a denominada Diretiva 

Quadro da Água (DQA) – Diretiva 2000/60/CE, que reflete uma mudança de paradigma da política 

de gestão da água. 

A Diretiva tem por objetivo central estabelecer um enquadramento para a proteção e melhoria 

das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 

subterrâneas por meio de uma gestão com foco na prevenção e redução dos níveis de poluição 

(Sobral, et al. 2008). 

Dentre as propostas modernas e inovadoras, podem ser destacados os seguintes princípios e 

objetivos para a proteção dos recursos hídricos (CEC, 2010): i) proteção de todo o tipo de água – 

rios, lagos, águas costeiras, e águas subterrâneas –; ii) definição de objetivos ambiciosos de 

alcançar o “bom estado” de todas as águas até 2015; iii) prevê a criação de um sistema de gestão 

das bacias hidrográficas, onde se reconhece que os sistemas hídricos não se limitam às fronteiras 

políticas; iv) promover a cooperação transfronteiriça entre os países e todas as partes envolvidas; 

                                                                                                                                                                  
11

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 
12

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. 
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v) garantir a participação ativa de todos os interessados, incluindo as Organizações Não-

Governamentais (ONG’s)  e as comunidades locais, nas atividades de gestão dos recursos hídricos; 

vi) garantir a redução e o controle da poluição proveniente de todas as fontes, como a agricultura, 

a atividades industriais e as áreas urbanas, e demais usuários dos recursos hídricos; vii) prevê a 

adoção de políticas de estabelecimento de preços da água e a aplicação do princípio do poluidor-

pagador; e viii) estabelecer o equilíbrio entre proteção ambiental e os interesses dos diversos 

usuários dos recursos hídricos. 

Cabe ressaltar que quando diz “bom estado” das águas (Art. 2º da DQA), como, por exemplo, 

para águas de superfície, significa que a qualidade em que se encontra uma massa de água deve ter 

o estado ecológico e químico considerado, pelo menos “bom”. 

E, ao se definir um estado ecológico e químico, tem-se em conta a abundância de flora 

aquática e de fauna piscícola, a disponibilidade de nutrientes e aspectos como a salinidade, a 

temperatura e a poluição química – estabeleceram-se normas de qualidade ambiental para 

substâncias químicas prioritárias13 nas águas de superfície, nos sedimentos e na biota. São também 

levados em conta determinados parâmetros morfológicos das massas de água, como a quantidade, o 

fluxo, a profundidade e a estrutura dos leitos fluviais (CEC, 2010). 

Existem, atualmente, 33 substâncias que são classificadas como prioritárias, sendo 16 

compostos orgânicos, quatro metais pesados e 13 pesticidas. Dentre a lista de substâncias 

prioritárias, existem 11 substâncias que são denominadas substâncias perigosas prioritárias, as quais 

são tóxicas, persistentes ou susceptíveis a bioacumulação. As emissões destas substâncias perigosas 

deverão cessar até o ano de 2020. 

Para alcançar os objetivos da diretiva, foi estabelecido um conjunto de orientações e de 

valores de referência. Os programas de medidas a serem implementados pelos Estados-Membros, a 

fim de se atingir os objetivos da diretiva, poderão ser distribuídos em etapas, diluindo, assim, os 

seus respectivos custos. Quaisquer prorrogações de prazos deverão ser baseadas em critérios 

adequados a serem justificados nos planos de bacia hidrográfica. 

Como relata Correia (2005), para o cumprimento dos objetivos da DQA, foi estabelecido um 

calendário exigente, estipulando prazos para aplicação dos mecanismos e para os padrões de 

qualidade a serem alcançados. 

Todos os Estados-Membros deverão identificar as bacias hidrográficas (Art. 3º da DQA) e as 

massas de água subterrâneas que se encontram no seu território e proceder à sua integração numa 

região hidrográfica. 

                                                 
13

Ver detalhes na lista completa das substâncias químicas e as normas de qualidade ambiental na Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de dezembro de 2008. 
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Em se tratando de bacias partilhadas por mais de um Estado-Membro, estas também devem 

ser integradas numa região hidrográfica internacional. Além disso, de acordo com o Artigo 4º, até 

2015 todos os Estados-membros devem alcançar um bom estado das águas superficiais e 

subterrâneas. 

Para cada região hidrográfica deve ser preparado até 2009, e revisto até 2015, um Plano de 

Gestão de Bacia Hidrográfica de acordo com o Artigo 13º e o Anexo VII.  

No Anexo A é apresentada a região geográfica da União Europeia, enfatizando a situação dos 

países de acordo com o Plano de Gestão de Bacias proposto para o período de 2009 - 2015. 

Em linhas gerais, como é descrito por Correia (2005), os planos de gestão têm uma natureza 

muito abrangente e incluem todas as informações relevantes no que se refere aos objetivos e as 

medidas adotadas para a aplicação da Diretiva em cada região hidrográfica. 

As bacias partilhadas por mais de um Estado-membro ou envolvendo países que não 

pertencem à UE terão um tratamento semelhante no que se refere à caracterização, elaboração de 

Planos de Gestão e de Programas de Medidas. 

Assim, de acordo com o Art. 3º (CEC, 2000), “Os Estados-membros garantirão que uma 

bacia hidrográfica que abranja o território de mais de um Estado-membro seja incluída numa 

região hidrográfica internacional. A pedido dos Estados-membros interessados, a Comissão atuará 

para facilitar essa inclusão numa região hidrográfica internacional”.  

Vale ressaltar que a gestão administrativa para aplicação das regras constantes na DQA é de 

competência de cada Estado-membro, o qual deverá estabelecer suas disposições – institucionais e 

legislativas – que pretende adotar, incluindo a designação das autoridades competentes, que serão 

os agentes responsáveis por qualquer região hidrográfica situada no seu território. 

A efetiva implantação da Diretiva-Quadro da Água representa um marco das políticas de 

proteção das águas, em que se pretende estabelecer, de forma efetiva, bases comuns para gestão dos 

recursos hídricos num espaço marcado pela diversidade geográfica, sócio-econômica e cultural. 

Como pode ser constatado, a DQA é considerada o motor de "integração ecológica europeia", 

apesar de representar um desafio à capacidade de adaptação do quadro jurídico-institucional dos 

Estados-Membros, por conter um calendário exigente, estipulando prazos para aplicação dos 

mecanismos e para os padrões de qualidade a serem alcançados. Como padrão de referência, existe 

o estabelecimento de metas que devem ser cumpridas, como por exemplo, a restauração das 

atividades ecológicas nas águas até o ano de 2015 (CEC, 2007). 

Caso essa meta não seja atingida, sanções financeiras serão aplicadas. Vale salientar que os 

países poderão solicitar a prorrogação deste prazo por dois períodos de seis anos, desde que sejam 

apresentadas justificativas coerentes. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

A PNRH prevê uma gestão participativa, descentralizada e com regulamentação setorial, 

tendo como unidade de planejamento a Bacia Hidrográfica. 

A descentralização na política de recursos hídricos significa a institucionalização, em nível 

local, de condições institucionais, técnicas, financeiras e organizacionais para a implementação das 

tarefas de gestão, conforme atribuições designadas na lei de recursos hídricos, garantindo 

continuidade no fluxo da oferta dos bens e serviços. 

No entanto, observa-se grande assimetria quanto à implementação dos principais instrumentos 

de gestão dos recursos hídricos em nível nacional, uma vez que poucos planos foram elaborados e a 

cobrança pelo uso da água encontra-se em implementação. 

Já quando analisado o objetivo central da Diretiva-Quadro da Água – alcançar uma boa 

qualidade da água em todo o território da UE –, verifica-se que diferentemente da legislação 

brasileira, esta se afasta dos conceitos tradicionais baseados em parâmetros físicos, químicos ou 

mesmo microbiológicos, e coloca no centro das preocupações como a qualidade ecológica e 

morfológica das massas de água, focando, assim, medidas preventivas de controle da poluição na 

fonte geradora. 

Além disso, uma outra inovação proposta pela DQA é a obrigatoriedade da utilização das 

“melhores tecnologias disponíveis” – respeitando critérios técnicos de viabilidade econômica –, 

criando uma pressão significativa para a modernização tecnológica, principalmente do parque 

industrial. 

Na legislação brasileira é dada ênfase ao enquadramento dos cursos d’água. Consiste no 

estabelecimento de metas de qualidade de água a serem alcançadas ou mantidas em um segmento 

do corpo d’água de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. 

No entanto, observa-se que a administração pública brasileira permite uma concepção 

inadequada do sistema de drenagem, principalmente nas áreas intensamente urbanizadas, por meio 

da construção de canais de concreto, que encurtam, escondem e afastam os rios dos cidadãos, 

utilizando-se de retificações e galerias fechadas (Selles, 2005). 

A DQA vem sendo implementada de forma inovadora, já que se baseia na participação de 

todas as partes interessadas. Além disso, proporciona à Comunidade Europeia, aos Estados-

Membros, aos países candidatos à adesão e a todos os interessados a oportunidade sem precedente 

de constituírem uma nova parceria que orientará o processo e assegurará uma implementação eficaz 

e coerente. 

Como pode ser observado, estes mecanismos de gestão foram baseados na construção de 

consensos, ou seja, na participação dos interessados, focando um único caminho, que é o de atingir 
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a meta final de que todos os usos previstos para os recursos hídricos sejam atendidos, observando as 

necessidades em termos de qualidade e quantidade da água. 

Além disso, pode-se considerar que este marco legal e institucional europeu passa a atuar 

como um mecanismo de autocontrole, uma vez que, a UE não poder ser vista como um único 

Estado Federativo com níveis hierárquicos de poder bem definidos. Pelo contrário, a UE consiste, 

essencialmente, num tratado de adesão voluntária entre Estados que entendem a necessidade de 

partilhar algumas dimensões da sua soberania. 

Porém, conforme ressalta Correia (2005), o que é particularmente interessante nesta Diretiva é 

que ela pretende definir linhas gerais em objetivos comuns para a gestão da água, que deverá ser 

aplicada a realidades tão diversas e contrastantes como as zonas árticas da Lapônia, no norte da 

Finlândia, ou as ilhas semi-áridas de Chipre ou Malta, no mar Mediterrâneo. 

Diante disso, conforme define Sobral, et al. (2008), o processo de implantação da política da 

água estabelecida pela DQA, consiste em um laboratório, cujos resultados são importantes não 

apenas para a sociedade europeia, mas para todo o mundo, pois constitui uma importante fonte de 

experiência e reflexão, visto que estão sendo aplicadas soluções diferentes para problemas comuns e 

soluções comuns para problemas diferentes. 

No que se refere à classificação dos corpos d’água estabelecida pela legislação brasileira, as 

Resoluções do Conama (nº. 357/2005; nº. 396/2008 e nº. 430/2011), não incorporaram, 

explicitamente, conceitos como a garantia da qualidade ecológica e morfológica para as águas, 

como foi estabelecido na União Europeia. 

No Brasil, ainda é preconizada a preservação da qualidade das águas superficiais, baseada 

apenas em parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o lançamento de efluentes e padrões 

de qualidade da água para o corpo receptor. Assim, pode-se inferir que nestes padrões é ignorada a 

dinâmica e a diversidade em termos ecológicos e hidromorfológicos, produzindo uma concepção 

limitada de proteção dos cursos d’águas. 

Vale ressaltar que mesmo solicitando o atendimento a parâmetros de qualidade menos 

exigentes – lançamento de efluentes e para corpos receptores –, verifica-se que em todo o território 

nacional existe um grande desafio ao atendimento às legislações, face às questões inclusive de falta 

de laboratórios específicos para as análises, bem como de inexistência de corpo técnico habilitado, 

aliado à baixa capacidade financeira de alguns órgãos (públicos ou privados) de menor porte 

(Sobral, et. al. 2008). 

Já na UE, sendo definido como o principal objetivo o “bom estado das águas”, devem ser 

levadas em conta as condições ecológicas e químicas das massas de águas. Consequentemente, 

parâmetros relativos à biota (fauna e flora aquáticas) e às características químicas de poluentes, 

assumem papel de destaque no monitoramento da qualidade. Além disso, a quantidade, o fluxo e 
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parâmetros morfológicos das massas de água, como a profundidade e a estrutura dos leitos fluviais, 

também devem ser atendidos. 

Diante disso, percebe-se claramente que a DQA apresenta uma proposta mais abrangente e 

objetiva em relação aos pressupostos básicos para a restauração e manutenção dos cursos d’água em 

todos os Estados-Membros. 

Além disso, esta tenta resolver um impasse quando analisado o impacto da emissão ou 

descarga de poluentes nos corpos receptores. A Diretiva-Quadro da Água determina que seja 

utilizada uma “abordagem combinada” entre os critérios de limites de lançamento de efluentes e as 

normas de qualidade para os corpos receptores, sendo utilizado o mais exigente ou restritivo destes 

dois critérios. 

No entanto, é feita uma ressalva ainda mais restritiva: quando o critério não for suficiente para 

alcançar os objetivos de qualidade estabelecidos para o corpo d’água, esses limites devem ser ainda 

mais exigentes, de forma a assegurar todos os usos potenciais para cada massa de água. 

No Brasil, ainda são observadas situações conflituosas, nas quais o órgão ambiental permite a 

emissão de efluentes acima do padrão de lançamento em situações excepcionais – tais como 

relevante interesse público e fruto de estudos de impactos ambientais –, em corpos receptores com 

boa capacidade de assimilação e diluição e que satisfaçam os padrões de qualidade dos corpos 

receptores. 

Um outro ponto muito importante é que, ao contrário da Diretiva-Quadro da Água, a 

legislação brasileira não estabelece prazos ou metas. Assim, o que se observa é que a falta destes 

critérios contribui negativamente, dificultando uma ação conjunta dos usuários dos recursos 

hídricos e do poder público na construção de mecanismos eficientes e eficazes para a proteção das 

águas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho mostra que aspectos legais e institucionais fazem parte de um processo 

dinâmico e atual, uma vez que estes constituem a condição básica para o gerenciamento integrado 

visando à proteção da qualidade e manutenção da quantidade da água, bem como ações destinadas à 

restauração de recursos hídricos. 

A publicação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9433/97), marco 

legal e institucional que teve como modelo a França, iniciou a reformulação da gestão das águas no 

Brasil. A “Lei das Águas”, como é conhecida, define uma forma de administrar este bem mediante 

conceitos de usos múltiplos, construídos por uma sociedade cada vez mais participativa e 
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fortalecendo as relações entre poder público, sociedade civil e, em especial, a sociedade usuária da 

água. 

No entanto, esta lei não faz referência ao termo restauração de rios em suas diretrizes gerais 

de ação, prevê apenas “adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país” e a “integração da 

gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”.  

A União Europeia busca um novo paradigma sobre ações de proteção das águas 

supranacionais no estabelecimento da Diretiva-Quadro da Água (DQA), que possui como grande 

objetivo a boa qualidade ecológica em todas as massas de água do território europeu. 

Portanto, a DQA é considerada um marco na "integração ecológica europeia", apesar de 

representar um desafio, por conter um calendário exigente com prazos para aplicação dos 

mecanismos e padrões de qualidade a serem alcançados. 

Nesta perspectiva, espera-se que a integração ambiental estabelecida na Comunidade 

Europeia sirva de motivação para a construção de uma agenda para a proteção das águas e a 

cooperação ambiental na América Latina e no Mercosul. 

Nos países integrantes do Mercosul, existem problemas que vão além das questões 

econômico-financeiras. Ainda há desafios inerentes a países que ainda estão à procura do 

desenvolvimento, como um processo de incremento populacional intenso concomitante à existência 

de uma significativa parcela da população sem acesso a serviços de saneamento - água potável, 

tratamento de esgotos e gerenciamento adequado de resíduos sólidos. 

Além disso, os recursos tecnológicos e financeiros para mitigar os problemas da poluição 

são escassos, podendo, assim, haver amplo descontentamento por parte dos usuários dos serviços 

quando da aplicação dos principais instrumentos de gestão de recursos hídricos – a outorga de 

direito de uso e cobrança pelo uso da água e disposição de águas residuárias.  

Portanto, o processo de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento 

econômico e para o bem estar pode ser muito mais oneroso para as gerações futuras, sobretudo se 

não forem aplicadas regras regulatórias claras e ao mesmo tempo rígidas utilizando mecanismos de 

gestão modernos – eficazes, eficientes e participativos – e que levem em conta a realidade e a 

diversidade regional frente as seus aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos e ambientais. 

No Brasil, constata-se uma tendência de consolidação de um conjunto legal, mas ainda com 

grandes variações regionais quanto à sua implementação. Algumas dificuldades devem ainda ser 

vencidas em termos de governabilidade na gestão das bacias. 
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ANEXO A 
 

 

Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm 

Legenda: 

- verde – países que adotaram o Plano de Manejo de Bacias 

- amarelo – países que finalizaram as consultas, mas estão esperando adoção 

- vermelho – países que ainda não realizaram as consultas 

*Noruega está implementando a DQA em situação específica 

Figura – Região geográfica da União Europeia, enfatizando a situação dos países de acordo com o 

Plano de Gestão de Bacias proposto para o período de 2009 -2015. Informações atualizadas em 

11/04/2011. 


