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RESUMO 

O Amazonas possui dimensões continentais. Sua rede hidrográfica liga o Estado de 

norte ao sul e do leste a oeste por rios navegáveis em uma extensão em torno de 10.714 km, 

são eles: Solimões, Madeira, Negro, Purus, Juruá, todos de domínio da União.  

O Estado apresentou nos últimos anos um crescimento significativo, atribuído ao 

modelo Zona Franca de Manaus.  Por outro lado, possui apenas 2% de áreas desmatadas, 

sendo mais de 50% de sua área protegidos. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos é de 2009, entretanto, as ações para sua 

implementação são incipientes. Não existe no Estado estrutura adequada para execução da 

Política.  O Plano Estadual de Recursos Hídricos ainda não foi elaborado. O Instituto de 

Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM que é o órgão executor da Política não possui 

estrutura adequada para operá-la.  

Finalmente, percebe-se que o Estado possui várias políticas relacionadas à proteção e 

conservação dos Recursos Hídricos. Portanto, além da promoção de articulação entre as 

instituições que desenvolvem ou implementam políticas e/ou ações relacionadas com a  

promoção do uso sustentável desses recursos.. Existe a necessidade de se estruturar os órgãos 

de política e de execução para que possam atender as demandas dos diferentes usuários. 

ABSTRACT 

 Amazon has continental dimensions. Its river linking the state from north to south and 

from east to west by the navigable rivers in a span of around 10,714 km, they are: Solimões, 

Madeira, Negro, Purus, Juruá, all domain of the Union. 

  The State presented in recent years a significant growth, attributed to the Zona Franca 

model. On the other hand, Amazon has only 2% of deforested areas, with more than 50% of 

its area protected. 

 The State Policy on Water Resources, 2009, however, the actions for its 

implementation is incomplete. The State Water Resources Plan has not yet been prepared. The 

IPAAM which is the executive organ of the Policy lacks adequate infrastructure to run it.  

             Finally, we find that the State has several policies relating to the protection and 

conservation of water resources. Therefore, besides the promotion of coordination between 

the institutions that develop or implement policies and / or actions related to the promotion of 

sustainable use of water resources. There is a need to structure the policy organs and running 

so they can meet the demands of different users. 
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INTRODUÇÃO 

A Região Amazônica 

A Região Amazônica representa a maior floresta tropical do mundo. Nela está inserida 

a maior bacia hidrográfica existente, com área superior a sete milhões de quilômetros 

quadrados, dos quais aproximadamente cinco milhões estão situados em território brasileiro, o 

que equivale a mais de 40% do território sul-americano. Seu principal rio é o Amazonas, o 

maior do mundo, com mais de 7.000 quilômetros de extensão e caudal equivalente a 20% de 

todos os rios do planeta. A região é de difícil acesso devido às grandes distâncias e à 

dispersão das comunidades, além da falta de rodovias. Noventa por cento do transporte é feito 

pelos mais de 20.000 quilômetros de vias fluviais navegáveis. Esses rios representam o fator 

de integração regional e a grande possibilidade de desenvolvimento sustentável da Região. Já 

a navegação fluvial é a única forma de comunicação de grande parte da população. (CEPAL, 

2007). 

O Estado do Amazonas 

O Estado do Amazonas está situado praticamente no centro da Bacia Amazônica, é o 

maior estado do Brasil, está situado na região norte do país e tem como limites a Venezuela e 

Roraima a norte, o Pará a leste, o Mato Grosso a sudeste, Rondônia a sul, o Acre a sudoeste, o 

Peru a oeste e a Colômbia a noroeste. Possui uma superfície de 1.559.161,682 Km², com uma 

população estimada de 3.483.985 habitantes, distribuídos em 62 municípios com área média 

de 22.400 km², sendo o maior deles Barcelos, com 122.476 km² e o menor  Iranduba, com 

2.204 km². Desses o mais populoso é Manaus, capital do Estado, com cerca de 1,80 milhões 

de habitantes, seguida de Parintins (102. 033), Itacoatiara (86.839), Manacapuru (85.141), 

Coari (75. 965) e Tefé (61.453), os demais possuem população abaixo de 50 mil habitantes. 

(IBGE, 2010)  

A maior parte dos 62 municípios fica às margens dos rios que cortam a região. Esses 

mesmos rios funcionam como verdadeiras “estradas” para a população do interior, uma vez 

que o Amazonas dispõe de poucas rodovias estaduais e das três federais que passam pelo 

Estado: BR-319; BR-230 (Transamazônica) e BR-174, apenas esta última encontra-se em 

boas condições de tráfego. Não há ferrovias no Amazonas e além do transporte fluvial (que 

internamente é predominante) a outra opção é o transporte aéreo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelos_%28Amazonas%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iranduba
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A rede hidrográfica liga o Estado de norte ao sul e do leste a oeste por rios navegáveis 

em uma extensão em torno de 10.714 km, são eles: Solimões, Madeira, Negro, Purus, Juruá, 

todos de domínio da União. 

A economia do Estado apresentou um crescimento acumulado de 502,4 % na indústria 

de transformação, no período de 1985 a 2002. Este fato conduziu o Amazonas a obter a maior 

taxa de crescimento do Brasil, de 2003 a 2005, com uma média de 12,8% ao ano (IBGE, 

2007). Esse crescimento é atribuído ao modelo de desenvolvimento industrial do Estado, 

concentrado na Zona Franca de Manaus e sustentado pelos incentivos fiscais e extra-fiscais 

associados à sua condição de zona franca.  Por outro lado, o Amazonas possui apenas 2% de 

áreas desmatadas, sendo mais de 50% de sua área protegidos por meio de terras indígenas e 

unidades de conservação de diversas categorias. 

 Como estratégia para continuar mantendo os atuais índices de desmatamento, o 

Estado tem procurado estabelecer parcerias com o Governo Federal, com agências de 

cooperação internacional, com organizações da sociedade civil, entre outros, com o propósito 

de promover iniciativas que combinem a conservação da natureza com a promoção do 

desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.  Uma das 

estratégias para atingir esse objetivo é a criação dos atos legais que norteiam a Política 

Ambiental e de Recursos Hídricos do Amazonas. 

Neste trabalho faz-se uma abordagem do estado da arte da implementação  Política de 

Recursos Hídricos do Estado do Amazonas e de políticas correlatas e propõe uma análise da 

integração entre as  políticas de proteção ambiental do Estado. 

O estudo consiste da experiência pessoal, de levantamento bibliográfico e de 

entrevistas com servidores que atuam na gestão ambiental do Estado. 

DESENVOLVIMENTO 

Marco Legal Estadual  

No Estado do Amazonas existem inúmeras leis e normas que, de uma forma ou de outra, 

disciplinam o uso dos recursos hídricos tais como: a Constituição Estadual de 1989 que trata em 

diversos artigos sobre os recursos hídricos; a Lei n° 1.532/1982 que disciplina a Política Estadual da 

Prevenção e Controle da Poluição, melhoria e recuperação do meio ambiente e da proteção aos 

recursos naturais, fixando as diretrizes ambientais da ação governamental para a conservação e 

proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas e ao uso racional do solo, da água e do ar.  Essa lei 

foi regulamentada pelo Decreto n° 10. 028/1987 que dispõe sobre o sistema estadual de 

licenciamento de atividades com potencial de impacto ao meio ambiente e considerou as águas 
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interiores superficiais e subterrâneas como recurso ambiental. Para as atividades de pesca e 

aqüicultura a Resolução N° 01/08 do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAMAM, 

estabelece normas e procedimentos para a regularização ambiental de tanques, viveiros, barragens, 

pequenos reservatórios, canais de igarapés e tanques redes destinados para a aqüicultura no Estado; 

a Lei n° 2.713/2001 dispõe sobre a Política de Proteção à Fauna Aquática e de Desenvolvimento da 

Pesca e aqüicultura Sustentável no Estado; o Decreto n° 22.747/2002 regulamenta a pesca esportiva 

recreativa e de subsistência no Estado.  

Em 2001 foi estabelecida Lei nº 2.712/2001 que disciplina a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que foi 

reformulada pela lei n° 3.167/2007 e regulamentada pelo Decreto nº 28.678 de junho de 2009. 

Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos  

Elaborar o Plano Estadual de Recursos Hídricos como um instrumento de planejamento 

estratégico requer: que os estudos de qualidade da água sejam feitos para todo o Estado; o 

enquadramento seja feito de acordo com o seu uso preponderante; a identificação das necessidades 

dos usuários da bacia hidrográfica; a elaboração do plano de bacia e demais informações que são 

necessárias. Devido à extensa malha hidrográfica do Estado, não se pode permitir elaboração deste 

instrumento de forma completa em pouco tempo.  O Estado estuda formas de sistematizar os dados 

existentes sobre a região para compor o diagnóstico preliminar dos recursos hídricos como, por 

exemplo, o estudo realizado pela Agência Nacional de Águas – ANA  na margem esquerda do rio 

Amazonas. 

Quanto ao enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da 

água, o que está sendo discutido é como enquadrar essa extensa malha hídrica. No entanto, se 

discute no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos uma metodologia para se realizar o 

enquadramento, talvez priorizar algumas áreas onde exista maior pressão antrópica.  

Alguns pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA e da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM estão desenvolvendo trabalhos sobre qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas, para fazer o enquadramento das mesmas. Já foram feitas algumas 

pesquisas que apresentaram resultados diferentes daqueles previstos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005. Observou-se que as águas existentes no estado do Amazonas não atendem aos padrões 

estabelecidos pela Resolução. Pretende-se utilizar os resultados destes trabalhos como ponto de 

partida para estabelecer o enquadramento. 
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 No que diz respeito à outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, a legislação estadual 

prevê que serão submetidos ao cadastro e outorga os seguintes segmentos: abastecimento industrial, 

urbano e rural; irrigação; piscicultura: em tanques escavados, em tanques rede, em canal de igarapé 

e em barragem; lançamento de efluentes, tratados ou não, com fim de diluição ou disposição final; 

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; obras hidráulicas; balneários; utilização da hidrovia 

para transporte do tipo navegação fluvial, compreendendo a manutenção de calados mínimos, 

eclusagem e similares; usos não-consuntivos que impliquem a exploração dos recursos hídricos por 

particulares, com a finalidade comercial, incluindo a recreação e baneabilidade. 

Como ainda não há outorga, também não há cobrança que deverá ser feita a partir da 

expedição da outorga. 

Pretende-se inicialmente realizar o cadastramento de todos os usuários de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos do Estado com o objetivo de identificar o perfil de cada um. O governo 

estadual ainda discute qual a metodologia a ser adotada nessa ação. Cabe ao Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas - IPAAM o cadastramento dos usuários. Recentemente técnicos do 

Instituto participaram, em Brasília/DF, de treinamento na Agência Nacional de Águas - ANA para 

utilização do Cadastro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH uma opção é adaptá-lo para 

utilização no Estado, como no caso das águas subterrâneas onde utiliza o  Sistema de Informações 

de Águas Subterrâneas  - SIAGAS, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos foi instituído para dar suporte financeiro à política de 

recursos hídricos e às ações dos componentes do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS é o órgão gestor 

do Fundo. A aplicação dos recursos do Fundo seguirá as diretrizes da política de recursos hídricos e 

atenderá aos objetivos e metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos, estabelecidos por bacias 

hidrográficas e deverá ser compatibilizado com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com o orçamento anual do Estado.  

 O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos será integrado ao Sistema 

Nacional. O órgão gestor do sistema será a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SDS. 

Aqui cabe um parêntese, no início desse ano foi criada a Secretaria Estadual de Mineração, 

Geodiversidade e Recursos Hídricos que deverá assumir a competência da Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS na gestão da política de recursos hídricos do 

Estado, entretanto, a mesma ainda está organizando a estrutura física e técnica.  
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O zoneamento ecológico econômico foi elaborado para todo o Estado na escala de 1:1000.000 

e deverá servir como instrumento de apoio  à elaboração dos Planos de Bacia e do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. O zoneamento na escala de 1:250.000 da Sub- Região do Purus que engloba 

os município de Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá foi finalizado e está em fase de 

discussão para aprovação na Assembléia Legislativa do Estado.  

Está prevista a elaboração de zoneamento em escala de maior detalhe por sub-regiões do 

Madeira. Os dados obtidos também servirão de base para o enquadramento dos cursos de água. 

 E finalmente, o Plano Ambiental Estadual que deverá servir como instrumento de apoio à 

revisão dos Planos de bacia e do plano estadual, ainda não foi elaborado, a última versão refere-se 

ao século passado. 

Entidades Estabelecidas na Política de Recursos Hídricos 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, foi criado em 2005, respeita o princípio 

da paridade, sendo constituído por 49 instituições entre representantes do setor público e do setor 

privado. Realiza em média quatro reuniões anuais. Embora várias propostas tenham sido discutidas 

e aprovadas no âmbito do Conselho, nada ainda foi publicado, nenhuma resolução, nem mesmo o 

regimento interno do Conselho ou a normatização das Câmaras Técnicas previstas.  

Foi discutida e aprovada a divisão do Estado em nove unidades de gestão, no entanto, a 

Resolução do Conselho que estabelece as unidades ainda não foi publicada. Mesmo assim, a divisão 

é utilizada nos documentos oficiais do Governo do Estado (figura 1).  

 

Figura 1: Unidades de Gestão de Recursos Hídricos. 
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A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS é o órgão 

gestor e coordenador da política, que era realizado no âmbito da Secretaria executiva Adjunta de 

Geodversidade e Recursos Hídricos, que era vinculada à SDS cuja competência será assumida pela 

Secretaria Estadual de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos criada em janeiro de 2011. 

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM é o órgão executor da política e 

possui uma Gerência de Recursos Hídricos e Minerais com essa atribuição. A gerência dispõe de 

sete técnicos, dois geólogos e cinco técnicos de nível médio. A gerência está sendo estruturada para 

assumir as ações previstas na Política de Recursos Hídricos. 

Atualmente o Estado possui apenas um comitê que é o da bacia do rio Tarumã- Açú, criado 

em 2006 e é constituído por 35 instituições, e por quatro câmaras técnicas, sendo: I – 

Acompanhamento de projetos; II – Outorga e Cobrança pelo uso de recursos hídricos; III – 

Captação e lançamento de efluentes; e IV – Educação Ambiental. 

A bacia do rio Tarumã- Açü é uma bacia urbana, localizada no município de Manaus, possui 

área total de 137.183.031hectares, está situada em uma região cujo metro quadrado é bastante 

valorizado onde portanto, a especulação imobiliária é intensa, (figura 2). 

 

Figura 2: Localização da bacia do rio Tarumã- Açú. 
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A bacia do rio Tarumã-Açú apresenta ocupação bastante diversificada como: residências 

particulares e hotéis de alto padrão, grandes empreendimentos imobiliários que, muitas vezes não 

respeitam as regras relativas à proteção das áreas de Áreas de Preservação Permanente - APP, e 

ainda bloqueiam os acessos públicos; por um cemitério; por projetos de assentamentos do INCRA; 

hotéis de selva; marinas; terra indígena, por indústrias, entre outros. Por conta das características da 

ocupação existem muitos conflitos de uso na área da Bacia, os quais o Comitê tem tentado 

gerenciar.  

 Além do tipo de ocupação mencionado, no leito do rio Tarumã e de seus afluentes é 

desenvolvida a atividade de exploração de substâncias minerais como areia e seixo para emprego na 

construção civil pelo método de dragagem, que geralmente é realizada sem o competente 

licenciamento ambiental e mineral, portanto há conflitos diversos (figuras 3, 4 e 5).  

Recentemente foi elaborado, com apoio do Projeto Áquabio que é executado pelo Ministério 

do Meio Ambiente - MMA, o diagnóstico de uso e ocupação da área da bacia. Ainda com o apoio 

do mesmo Projeto foram realizadas atividades de educação ambiental para representantes de 

instituições presentes na bacia e de comunidades locais, bem como cursos de capacitação em gestão 

de conflitos; gestão de recursos hídricos e de reciclagem de materiais. 

Está sendo elaborado o termo de referência para a elaboração do Plano de Gestão da bacia que 

deverá ser executado com recursos financeiros do Projeto Corredores Ecológicos/MMA. 

 

 

Figura 3: Marinas localizadas na Bacia do Tarumã Açú, ao fundo o rio Negro. 
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Figura 4: Hotel de Selva na área da Bacia do Tarumã Açú. 

 

 

Figura 5: Dragagem no leito do rio Tarumã Açú. 

Outras Políticas de Proteção/Conservação dos Recursos Hídricos  

O Amazonas dispõe de outras políticas e iniciativas estaduais que, embora não atuem de 

forma integrada, promovem a proteção e/ou conservação dos recursos hídricos, como: a Lei do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação que estabelece o critério para criação e define as 

categorias de uso das unidades de conservação, executada no âmbito do Centro Estadual de 

Unidades de Conservação – CEUC, o qual teve desempenho significativo no período 2003-2007, 

com o acréscimo de 123% no número de unidades criadas. A maioria das Unidades de Conservação 

estadual possui Plano de Gestão onde a estratégia de proteção dos recursos hídricos está 

contemplada.   
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O Programa Bolsa Floresta que remunera as populações tradicionais e indígenas do Estado 

pelo seu papel na conservação das florestas, rios, lagos e igarapés que é implementado pela 

Fundação Amazônia Sustentável – FAS; a Lei da Política Estadual de Combate ao Aquecimento 

Global que impõe sanções para quem destrói o meio ambiente e incentivos para promover o uso 

racional e responsável dos recursos naturais, implementada pelo Centro Estadual de Mudanças 

Climáticas - CECLIMA; e o Programa Estadual de Aproveitamento de Água de Chuva – 

PROCHUVA executado com o apoio da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA realiza o 

levantamento sócio- econômico e de infra-estrutura nas comunidades selecionadas e implanta a 

estrutura para captação e tratamento da água da chuva  com o objetivo de beneficiar os ribeirinhos, 

que apesar de viverem nas margens de rios, lagos e igarapés, sofrem com a falta de água de  boa 

qualidade para o consumo e higiene pessoal, principalmente no período de vazante. O Programa 

prevê a implantação de captação e armazenamento de água de chuva para uso doméstico e sistema 

sanitário, com lavatórios, tanques e sumidouros.   

Destaca-se os programas de combate ao desmatamento ilegal que o Estado vem 

implementando nos últimos anos, em parceria como Governo Federal tendo inclusive, encaminhado 

proposta de lei para criação do Cadastro Ambiental Rural – CAR que tem, entre outros, a finalidade 

de promover a regularização ambiental e a recuperação das Áreas de Preservação Permanente – 

APP nas propriedades rurais. 

CONCLUSÃO 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas ainda não teve seus 

instrumentos implantados e suas entidades têm uma tímida atuação. Pode-se observar que existem 

inúmeras iniciativas de controle, proteção e gestão desses recursos, entretanto, funcionam de forma 

isolada. 

Promover a integração das políticas públicas que interagem com os recursos hídricos é, 

provavelmente, a tarefa mais urgente e complexa da agenda dos gestores públicos realmente 

comprometidos com o futuro sustentado dos recursos hídricos do Estado do Amazonas. 

As dificuldades para a integração de políticas setoriais são conhecidas e decorrem da própria 

lógica de atuação das instituições. A fragmentação institucional implica em igual fragmentação na 

gestão dos recursos naturais da mesma região, de tal forma que para cada tipo de uso ou propósito 

temos uma instituição diferente para sua administração. Soma-se a este aspecto o fato de cada 

instituição possuir seu próprio ritmo de concepção e implantação de projetos, como também, 

possuir características operacionais específicas e, em grande medida, independentes uma das outras. 
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Telefone: (92) 9981 1789 / 36516766– carmo_neves@uol.com.br 

A solução provavelmente seria promover a articulação entre as instituições que desenvolvem 

ou implementam políticas e/ou ações relacionadas com a  promoção do uso sustentável dos recursos 

hídricos. 

Dessa forma, recomenda-se para a implantação da Política de Recursos Hídricos do Estado do 

Amazonas o atendimento das seguintes demandas: mudança na estrutura do IPAAM com o aporte e 

a capacitação de técnicos para atuar na gestão de recursos hídricos; definição de orçamento próprio 

para a Política de Recursos Hídricos; estabelecimento de um programa de educação ambiental para 

a legalização dos usuários de recursos hídricos com ampla divulgação; implantação de um cadastro 

mais adequado à gestão, com a adoção do Cadastro Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, de 

forma compartilhada com o Sistema de Informação sobre Águas Subterrâneas - 

SIAGAS;elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos; a definição de critérios para 

expedição de outorga; e a integração das políticas estaduais relacionadas com a 

proteção/conservação dos recursos hídricos. 
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