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ADAPTAÇÃO DO LIVRO “A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – 

BUSCANDO O CAMINHO PARA AS SOLUÇÕES” 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

“Quem diria... A previsão de que um dia seria preciso pedir licença e pagar Para usar 
os rios teria espantado nossos avós tanto quanto a Internet ou o avião supersônico. A 

água estava disponível para todos e parecia ser um bem infinito.” 

 

Jerson Kelman.  Brasília, 2001 
Diretor-Presidente da ANA - Agência Nacional de Águas  

 

Desde o início da década de 80, pelo menos, discute-se a necessidade de adoção no 
Brasil de um sistema que seja capaz de definir uma Política e um Plano Nacional de 
Recursos Hídricos. 

Para entendermos melhor o assunto vamos falar das corridas que já tivemos, ou seja: 
Corrida do Ouro, Corrida das Terras, Corrida do Petróleo. Agora iniciamos a Corrida 
pela Água. Caso não existam regras e diretrizes sérias e de fácil aplicação, teremos 
muitos conflitos e correremos o risco de calamidades. 

Quando passamos a discorrer sobre conflitos pelo uso da água, afloram os efeitos, 
ficando até constrangedor ressaltar o velho refrão de que “faltou planejamento”. No 
entanto, é aí que reside a origem do problema. 

Capacitar profissionais em “administração de conflitos”, com certeza, atende a uma 
evidente demanda atual de mercado, mas continua sendo uma atuação nos efeitos, e 
não nas causas. Palavras chave como “ética das águas”, “lei de Gerson”, “egoísmo 
das águas”, “integração regional”, “atividades harmônicas e interligadas”, 
“descentralização e participação”, entre outras, congregam a origem dos conflitos e 
também as soluções para os mesmos.  

Como cobrar posições corretas quando existe um acentuado desconhecimento sobre 
o assunto? Falar em gestão de recursos hídricos em nosso país, para a grande 

Autores 

Cláudia Grabher 

Dalto Fávero Brochi 

Francisco Carlos Castro Lahóz 

 

Ilustrações 

Edgard Rodrigues de Souza 

Francisco Peres Rodrigues de Souza 

Paulo Peres Rodrigues de Souza 

Coordenação 

Kátia Rossi Gotardi 

Márcia Kano de Castro 

 

Correção Ortográfica 

Sueli Rovere Reis 

 

Fotos e Gráficos 

Arquivo do Consórcio PCJ 

Comitê PCJ – DAEE – Sanasa 

 



4 

 

maioria da sociedade, é abordar o abstrato e o desconhecido, mesmo porque muitas 
regiões ainda não convivem com a escassez de água. 

Para os que militam na área, os posicionamentos, com raras exceções, são pontuais. 
Alguns acreditam que a gestão é uma questão de hidráulica e de hidrologia. Outros 
politizam, até elucubram o caos, mas apresentam apenas soluções evasivas e 
normalmente não-exeqüíveis. Poucos conseguem unir racionalidade e agir ético, 
dentro de uma visão de planejamento e de futuro.  

Gestão dos Recursos Hídricos são atividades e ações necessárias para se administrar 
a proteção e o uso das águas. A gestão é a forma de evitar e reduzir conflitos para 
permitir o convívio dos distintos interesses em uma região. A melhor administração de 
conflitos “é aquela que não aflora”, ou seja, que utiliza a engrenagem da divergência 
para propulsão e motivação da gestão compartilhada. A bacia hidrográfica tem sido 
reconhecida como o espaço geográfico mais adequado para tratar dos assuntos 
ambientais. 

Inspirado no exemplo francês, o Brasil aprovou, na esfera federal, sua legislação sobre 
recursos hídricos. Com uma legislação avançada, o Brasil está na vanguarda em 
termos de política das águas para disciplinar a utilização dos rios e águas 
subterrâneas, de forma a evitar a poluição e o desperdício e garantir água de boa 
qualidade às futuras gerações. A solução dos problemas não se dará da noite para o 
dia. Em países avançados, o processo levou décadas. Estamos apenas dando os 
primeiros passos. 

A partir de reflexões motivadas por inúmeros congressos, encontros e seminários, a 
Conferência da Água de Dublin (janeiro/92) e as conclusões da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD/92), foram 
elaboradas diretrizes que devem nortear o gerenciamento dos recursos hídricos:  

 O acesso aos recursos hídricos deve ser um direito de todos;  

 A água deve ser considerada um bem econômico; 

 A bacia hidrográfica deve ser adotada como unidade de planejamento; 

 A disponibilidade da água deve ser distribuída segundo critérios sociais, 
econômicos e ambientais; 

 É necessária a presença de um órgão central e normativo de um Sistema de 
Planejamento e Controle; 

 A cooperação internacional deve visar ao intercâmbio científico e tecnológico; 

 É indispensável a cooperação internacional quando os rios atravessam ou 
servem de fronteiras entre países; 

 Os usuários devem participar da administração da água; 

 A avaliação sistemática dos recursos hídricos de um país é uma 
responsabilidade nacional;  

 Recursos financeiros devem ser assegurados para isso; 

 É necessário o estabelecimento de sistemas eficazes de avisos, objetivando 
mitigar situações hidrológicas críticas; 

 É preciso um aumento sistemático da capacitação de recursos humanos, 
objetivando a gestão da água. 

Todo novo processo exige tempo de maturação. A sociedade civil, principalmente, que 
foi alijada por longa data de sua efetiva participação nos processos democráticos, 
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necessita quantitativa e qualitativamente de preparo para assumir um papel que 
ultrapasse aquele de espectadores e avalistas do jogo democrático. A participação no 
Comitê – órgão gestor - é repleta de novidades. É o início de um aprendizado em 
gestão para quem está começando, em uma área em que, há muito, outros já militam. 
A exigência é grande e o desafio também.  

Trata-se de uma profunda mudança cultural, que se afasta da atitude de ficar pedindo 
tudo ao governo (política do "pires na mão”), partindo-se para a promoção do “direito 
avivado” e da “responsabilidade construída”. 

A gestão por bacias que vem sendo adotada em diversos países do planeta é a 
democracia participativa, que é o início das novas formas de governar que se 
vislumbram no futuro. 

Esta apostila procura difundir conhecimentos e integrar a sociedade nas discussões e 
debates sobre o tema.  

 

II. CONCEITOS  

 

“Entre 1950 e 2000 a população mundial cresceu de 2,5 para 6,1 bilhões de pessoas – 
um aumento de 3,6 bilhões”.  

Estudos atuais mostram que a estimativa é chegar a 8,9 milhões em 2050.  

A população continua crescendo, mas o sistema natural da Terra não. 

 A quantidade de água doce hoje produzida pelo ciclo hidrológico é a mesma de 1950 
e, provavelmente, será a mesma em 2050. 

 A diferença entre o crescimento da população e o dos recursos naturais afeta não 
apenas a qualidade de vida  do ser humano,  mas a vida em si mesma.” 

 

Antonio Carlos de Mendes Thame 

Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo (1999 – 2002) 

Água: a iminência da escassez. 

 

1) O Ciclo da Água 

A água no planeta é sempre constante, variando entre o estado sólido, o líquido e o 
gasoso. Essa constante mudança de estado se chama Ciclo Hidrológico. Neste, o Sol 
tem papel fundamental, pois faz a água dos rios, dos lagos, dos oceanos e de todos os 
seres vivos se evaporar. A água, ao se evaporar, forma as nuvens e, pela chuva, 
chega novamente ao solo, levando gás carbônico, nitrogênio e outras substâncias 
importantes à vida dos seres vivos. 

Ao atingir o solo, uma parte infiltra-se no mesmo, promovendo a hidratação para a 
vegetação e a recarga de água no subsolo, que vai abastecer as nascentes que 
escoam para os rios, lagos e oceanos. Outra parte volta à atmosfera por meio da 
evaporação e transpiração. 

A sustentabilidade do uso humano da água depende de nos adaptarmos ao ciclo da 
água. Precisamos desenvolver a habilidade para utilizarmos a água de acordo com 
seu ciclo, a fim de manter seu suprimento, tanto para nossa utilização como para a 
manutenção dos ecossistemas, dos quais dependemos também. 
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Até as ações voltadas à reserva de água devem ser criteriosamente estudadas. Se 
estamos falando em ciclo, não devemos interromper ou prejudicar os elos entre suas 
fases. Gerir bem, muitas vezes, significa interferir pouco. 

 

 

Figura 1: O Ciclo da Água – A água é sempre a mesma no planeta 

 

2) Bacia Hidrográfica 

“A principal constatação dos especialistas que classificaram a situação mundial dos 
recursos hídricos como crítica foi a 

escassez e desperdício de água doce, que  representa uma séria e crescente ameaça 
para o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. 

 A saúde pública, o bem estar, a produção de alimentos, o desenvolvimento industrial 
e os ecossistemas dos quais dependem, 

  todos estão em risco, caso os recursos hídricos e o aproveitamento do solo não 
tenham um gerenciamento mais eficiente...” 

 

Anícia Pio 

Os Desafios do Terceiro Milênio – A água como fator crítico ao desenvolvimento sustentável. 

A cobrança pelo uso da água. São Paulo, 2000 

 

Bacia hidrográfica é o conjunto de terras onde todas as águas da chuva, das 
nascentes, dos rios e seus afluentes correm para um ponto comum. Elas tomam a 
direção do rio principal, que determina seu nome. 

Tomemos, como exemplo, uma bacia de uso residencial, em cuja borda colocamos 
pingos de água. A tendência das gotas é de escorrerem para dentro. Na natureza 
ocorre processo semelhante. As bacias estão divididas pelas montanhas (divisores de 
água) e se interligam através de vales (pontos mais baixos), por onde as águas 
escoam e se encontram, formando córregos, ribeirões e rios, seguindo até o local 
mais baixo do relevo. 
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Nas bacias hidrográficas podem ser observados os topos de morros, as encostas e os 
vales. Por menor que seja o vale, é comum encontrarmos pelo menos uma nascente 
no seu interior. Toda nascente é alimentada pelo reservatório de água subterrâneo 
que, por sua vez, é alimentado pela água da chuva que se infiltra no solo. 

 

    

Figura 2 – Exemplo de uma Bacia Hidrográfica 

 

3) O Porquê da Gestão por Bacia 

 

“... Temos que discutir não apenas a oferta de água, mas também a demanda de 
água. A água tem usos múltiplos e, muitas vezes, os usos são concorrentes, quando 
não são eventualmente até conflitantes. É preciso regulamentar melhor esta questão 

para que a água seja um bem público e que não reine a lei da selva hídrica, que exime 
o usuário da água rio acima de ter responsabilidade com o uso da água.” 

 

Fernando Henrique Cardoso  

Presidente da República Federativa do Brasil (1995 - 2002) 

Água – Desafios para o próximo milênio 

 

Anais do seminário para discussão dos anteprojetos de lei para criação da ANA e do 
SNGRH, realizado em 27 de julho de 1999. 

Os rios nascem nas montanhas e vão passando por cidades, podendo até cruzar 
estados e países. Nesse trajeto, muitos utilizam as águas para diversos fins, uns 
interferindo nos outros, tanto pela quantidade que usam, como pelo impacto na 
qualidade. Usuários que ficam acima (a montante) do rio retiram água além do 
necessário, poluem e assoreiam os mananciais dos usuários mais abaixo (a jusante). 
Muitos têm poços que secam quando outros iniciam também a captação de águas 
subterrâneas. Essa realidade se agrava cada vez mais em muitas regiões e surgem os 
conflitos. Tudo o que acontece na bacia afeta a água. Os problemas não podem ser 
resolvidos pelos municípios de forma isolada. Todos afetam e são afetados, portanto, 
as soluções devem ser conjuntas dentro de toda a bacia hidrográfica. 
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A água possui a força de agregar ou desagregar populações. Administrá-la como um 
bem comum finito e de valor econômico, entre aqueles que a compartilham, com 
certeza aumenta as chances de sucesso. 

A Lei Federal nº 9433/97 adota a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
gerenciamento dos recursos hídricos, tendo o limite da bacia como perímetro da área 
a ser planejada, ficando mais fácil fazer o confronto entre as disponibilidades e as 
demandas, dados essenciais para se estabelecer o balanço hídrico. 

Uma bacia hidrográfica pode conter rios federais (de domínio da União) e rios de 
domínio estadual. Os rios estaduais são aqueles que nascem e deságuam dentro do 
próprio Estado, como os rios Atibaia, Capivari, Jundiaí, Corumbataí, etc. 

Os rios federais são aqueles que passam por mais de um Estado, podendo ser divisas 
de estados ou de países, ou fazer fronteira com países vizinhos. O rio São Francisco, 
por exemplo, é um rio de domínio da União porque banha mais de um Estado, assim 
como o rio Paraguai é de domínio da União porque serve de fronteira, em um trecho, 
entre o  Brasil e a Bolívia e, em outro, se estende em território estrangeiro. Existem 
casos de rios federais com afluentes estaduais e vice-versa. 

No caso das nossas bacias (dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), somente são 
considerados de domínio federal os rios Jaguari, o Camanducaia e o rio Piracicaba. 
São assim considerados, pois o rio Jaguari nasce em Minas Gerais e o rio Piracicaba 
é uma continuação do rio Jaguari, quando este se encontra com o rio Atibaia. Os 
demais rios e afluentes das bacias PCJ são de domínio estadual. 

Quanto às águas subterrâneas, a Constituição as definiu como de domínio do Estado. 
Em casos de formações hídricas subjacentes a mais de um Estado ou país, os órgãos 
de gestão deverão se articular e promover a uniformização de diretrizes e critérios 
para utilização e preservação destes. 

 

4) Estudo de Caso - As Bacias PCJ 

 

 

Figura 3 – As Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

 

As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí estão, em sua maior parte, no Estado 
de São Paulo (58 municípios), sendo que uma menor parte está no sul do Estado de 
Minas Gerais (4 municípios).  Com área de 15.600 km2 e população de mais de 5 

Bacia do Rio Piracicaba 

Bacia do Rio Capivari 

Bacia do Rio Jundiaí 
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milhões de habitantes, a região é considerada uma das mais importantes do Brasil, 
graças ao seu desenvolvimento econômico, que representa aproximadamente 7% do 
Produto Interno Bruto, abrigando o segundo maior parque industrial do país. 

A escassez dos recursos hídricos, no entanto, ameaça toda essa prosperidade. A 
produção de água, durante a estiagem, fica em situação crítica para o abastecimento, 
cuja demanda representa o consumo de 16,5 m3/seg. para uso industrial, 5,5 m3/seg. 
para irrigação e 14 m3/seg. para consumo humano. A situação se agrava ainda mais 
com a reversão de 31 m3 de água por segundo, pelo Sistema Cantareira, para 
abastecimento de 50% da população da região metropolitana de São Paulo, primeiro 
parque industrial do país. 

A má qualidade da água também contribui para agravar o problema na região, cujas 
cidades tratam, em média, 20% do esgoto doméstico, e as indústrias cerca de 75% 
das cargas industriais. Os rios recebem uma carga remanescente de cerca de 82,7 
tDBO/dia, referentes aos esgotos industriais (indústrias de papel e celulose, 
alimentícias, têxteis, metalúrgicas, químicas, petroquímicas e sucroalcooleiras), além 
de 157,3 tDBO/dia,  referentes aos esgotos domésticos. 

Houve, no final da década de 70, por parte das secretarias responsáveis pelo 
planejamento do Estado, o movimento “São Paulo precisa parar”. A estratégia foi 
induzir o vetor do desenvolvimento industrial para a região de Campinas. Na mesma 
ocasião, a Secretaria e os órgãos do governo voltados aos recursos hídricos iniciaram 
a construção do Sistema Cantareira, indo procurar o complemento de água necessário 
para suprir o abastecimento da capital junto aos rios Jaguari, Jacareí, Atibainha e 
Cachoeira, justamente os que garantem a vazão para o abastecimento nas regiões de 
Bragança Paulista, Campinas e Piracicaba. 

Os resultados de tais medidas foram catastróficos. Hoje a Grande São Paulo garante 
50% de seu abastecimento no Sistema Cantareira, não podendo, a curto prazo, abrir 
mão de tal reversão. Campinas e região, que devido ao Projeto Cantareira perderam 
grande parte de sua capacidade hídrica, mantiveram o estigma de “Califórnia 
Brasileira e geradora de milhares de empregos”, o que agravou a situação. Atualmente 
a região recebe 16 mil migrantes por mês, provocando a ocupação indiscriminada de 
áreas de várzea e proteção permanente dos mananciais. 

As prefeituras da região, sobrecarregadas, tentam, desde então, à custa de altos 
investimentos, suportar, com infra-estrutura, segurança e abastecimento público, essa 
avalanche demográfica. A escassez do produto água vem causando grande 
transtorno, principalmente em estiagens severas, como as do biênio 2000/2001, 
diminuindo a qualidade de vida da população e causando instabilidade nos setores 
produtivos que dependem da água. O racionamento do produto tem sido comum em 
algumas cidades. 

A bacia do rio Piracicaba possui excelentes universidades, centros de pesquisas, 
departamentos no âmbito municipal, estadual e federal, e empresas especializadas 
com totais condições para enfrentar seus problemas hídricos. A maior dificuldade da 
região é a falta de recursos financeiros. 

 Portanto, hoje, na bacia do Piracicaba, a opinião unânime é de que: 

 São Paulo, atualmente, não tem outra saída a não ser continuar utilizando o 
Sistema Cantareira; 

 Há um total reconhecimento da importância das regiões das nascentes e da 
necessidade de medidas para sua preservação; 
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 Sem aplicação significativa de recursos para diminuir a degradação de nossos 
rios e melhorar o sistema de saneamento da região, brevemente teremos 
problemas sérios com relação à quantidade da água; 

 Independentemente de lei que a torne obrigatória, a solidariedade financeira 
entre as regiões envolvidas apresenta-se como uma das grandes soluções 
para o momento; 

 Estiagens consecutivas, nas bacias PCJ, rebaixaram em demasia o lençol 
freático, tornando ainda mais crítica a situação da água subterrânea. Foi 
absorvida, na região, a cultura de que a perfuração de poços solucionaria as 
carências quantitativas da água. Instalou-se, portanto, mais um conflito pelo 
uso da água. Os poços passaram a não apresentar vazão compatível na 
estiagem, e os serviços de abastecimento não estão preparados para suprir 
demandas extras crescentes. Será necessário um grande acordo regional para 
evitar-se o colapso; 

 É preciso descartar o regime de “roleta russa hídrica”, onde cada estiagem 
representa o colapso “em potencial”; 

 É preciso planejar o desenvolvimento para não prejudicar os recursos naturais. 

 

4.1) O Sistema Cantareira e suas influências 

O Sistema Cantareira é um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. 
Trata-se de um conjunto formado pelos reservatórios Paiva Castro (localizado na bacia 
do rio Juqueri), Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha (localizados na bacia do rio 
Piracicaba), com capacidade para produzir, armazenar e garantir uma reversão de 31 
m3 por segundo para abastecimento de mais da metade da população da Região 
Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

Para os municípios a jusante na bacia do Piracicaba, durante o período de estiagem, é 
liberado um volume de aproximadamente 5 m3 por segundo, que são utilizados para 
complementar o abastecimento público, irrigação, uso industrial, além de outros usos. 
Esses volumes de descarga de água são coordenados pela Câmara Técnica de 
Monitoramento Hidrológico (CT-MH), vinculado ao Comitê das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ) que, além das vazões, monitora 
também alguns parâmetros de qualidade das águas dos rios, com apoio dos Serviços 
Municipais de Água e Esgoto e da Sabesp. 

Atualmente o Sistema Cantareira funciona como “Reservatório de Regularização” das 
vazões dos rios Jaguari e Atibaia. Apesar do impacto causado pela redução das 
vazões, a CT-MH procura minimizar seus efeitos, garantindo condições de 
abastecimento aos municípios que captam nesses mananciais, a jusante dos 
reservatórios. 

 

a) Balanço Hídrico – Os malabaristas da água 

Em 1976, quando foram feitos pelo CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros 
Consultores) os estudos para fixação do volume útil do reservatório Jaguari/Jacareí, a 
Sabesp, responsável pelo sistema, em acordo com os principais usuários da bacia, se 
comprometeu a adotar regras operacionais que assegurassem volumes mínimos de 
15m³/s em Paulínia/SP e 40m³/s em Piracicaba/SP (ofício nº PRE 1767/78 de 
06/07/78, dirigido ao DNAEE). 
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Para que tal compromisso fosse mantido, São Paulo não poderia recalcar 31m³/s e, 
naquela época estava havendo uma negociação para se obter o cumprimento do 
acordo ou o mais próximo possível disso.  Mas, para tal, era necessário que São Paulo 
encontrasse alternativas complementares de abastecimento. 

Desde o funcionamento do Sistema Cantareira, na década de 80, existe um grupo 
responsável pelo monitoramento de suas águas, com a específica função de garantir o 
balanço hídrico entre as bacias do Alto Tietê e Piracicaba. 

Inicialmente, tal grupo foi chamado de “Operação Estiagem”, depois Grupo de 
Monitoramento Hidrológico e, atualmente, conforme já mencionado, é denominado 
Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH), estando vinculado aos 
Comitês Federal e Estadual das bacias PCJ. 

Até 1992, esse grupo era composto apenas por organismos representantes do Estado. 
A partir de então, passou a contar com a participação do Consórcio PCJ, dos serviços 
de água e esgoto da bacia do rio Piracicaba, de universidades e demais interessados. 
Reúne-se a cada mês, para tomada de decisões operativas sobre as águas do 
Sistema Cantareira e demais reservatórios interligados. A Câmara Técnica de 
Monitoramento incorporou a participação dos novos membros, transformando a 
novidade em incremento qualitativo para a operação do Sistema. 

A comunicação entre os operadores do Sistema Cantareira e os coordenadores do 
grupo passou a ser constante, sempre que é necessário, e conta com a contribuição 
dos municípios, informando as novidades qualitativas e quantitativas em suas 
captações e outros eventos não previstos. 

Nas reuniões mensais são apresentadas simulações matemáticas e a compilação de 
dados pluviométricos e fluviométricos de ocorrência nos últimos 30 dias pelos 
coordenadores da SABESP, como suporte à tomada de decisões dos membros do 
grupo. 

Nessas reuniões são decididas as vazões a serem liberadas para os municípios 
localizados na bacia do Piracicaba, a jusante do Sistema Cantareira. 

No intervalo entre reuniões, quando ocorrem eventos inesperados exigindo liberações 
esporádicas de vazões superiores às combinadas, os interessados entram em contato 
com os coordenadores do grupo e, por conseguinte, com a SABESP, que procura, 
sempre que possível, atender à solicitação. 

Em 1994 houve um movimento por parte de alguns municípios pertencentes ao Grupo 
de Monitoramento, por entenderem que, ao contrário dos municípios, que 
comprovaram as suas reais necessidades de vazão, a SABESP mantinha-se em 
posição privilegiada, garantindo 31m³/s para o abastecimento da Grande São Paulo. 

A pedido da ASSEMAE, o Consórcio PCJ convocou os serviços de água, membros do 
GT-MH, no município de Iracemápolis, elaborando um documento que foi defendido na 
reunião subseqüente do GT-MH. 

Depois de exaustivo debate, a SABESP ficou, na medida do possível, de prestar 
maiores esclarecimentos sobre o manejo dos reservatórios e de suas reais 
necessidades de água para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. 
Pelos movimentos recentes da sociedade das bacias PCJ, verificado pelas notícias 
dos jornais, ainda persistem algumas dúvidas sobre o assunto.  

 

b) Ocorrências recentes e seus desdobramentos 
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Em 2001, durante forte estiagem, estiveram presentes em reunião do GT-MH, 
dirigentes da SABESP defendendo a necessidade do quase fechamento das 
comportas do sistema voltadas à bacia do Piracicaba, visando à manutenção de 
maiores volumes no Cantareira e a garantir o abastecimento da grande São Paulo. 

Houve concordância do grupo. Este, entretanto, em 1ª instância, exigiu algumas 
contrapartidas por parte da SABESP, como: que fossem intensificadas as construções 
de estações de tratamento de esgotos dos municípios das bacias PCJ por ela 
operados, procurando a médio prazo atingir 100% de tratamento; que fosse 
implantado um rigoroso programa de combate às perdas nos municípios da bacia PCJ 
por ela operados e que a empresa contribuísse significativamente com programas de 
proteção e recuperação ambiental das áreas produtoras de água. 

Após negociações, amenizou-se o teor das exigências tendo sido o documento original 
substituído por outro, que atribuía as ações acima mencionadas a todos os membros 
do sistema, eximindo a SABESP de denominação direta e extraindo-se o teor de 
condicionamento das negociações. 

Pelas manifestações na imprensa, verifica-se que continuam existindo dúvidas na 
sociedade e, em especial, em alguns segmentos técnicos, sobre a operação do 
Sistema Cantareira e a sua interferência nas vazões do rio Piracicaba e formadores. 
Tais indagações transformam-se em movimentos como: Dia das Lamentações pela 
Situação do Rio Piracicaba (Piracicaba/SP, 2002); criação do Fórum Permanente em 
Defesa do Rio Piracicaba (Piracicaba/SP, 2002); discussão para a elaboração de ação 
cautelar contra o Estado de São Paulo, SABESP e Agência Nacional de Águas 
(Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba/SP, 2003). 

A ação cautelar contra a Fazenda do Estado e a SABESP, movida pela Prefeitura de 
Piracicaba em 1981, com base na construção do Sistema Cantareira, transformou-se 
em documento “folclórico” e de consulta regional. 

Caso não existam esclarecimentos convincentes sobre a real operação e sua 
importância, e seu uso pela SABESP frente às suas carências em manter o 
abastecimento da grande São Paulo, a tendência é de crescimento das 
manifestações. 

Em 2002, com apoio do Consórcio PCJ, a SABESP recebeu visita de representações 
políticas e da sociedade em geral junto ao Sistema Cantareira e retribuiu a visita, 
participando de encontro na Câmara Municipal de Piracicaba, em dezembro de 2002. 

Na ocasião, a SABESP apresentou o seu planejamento e os investimentos que vem 
fazendo, objetivando garantir água para os acréscimos populacionais anuais da 
RMSP. 

A participação e disposição da SABESP nas visitas anteriormente mencionadas foram 
bem recebidas e melhoraram a imagem da empresa perante alguns usuários das 
bacias PCJ, mas prevalecem ainda as insatisfações devido à SABESP não ter 
anunciado investimentos com vistas a obter outras fontes de água para o 
abastecimento da RMSP, de forma a permitir que, a médio e  longo prazo, o Sistema 
Cantareira tivesse suas atuais prioridades de atendimento modificadas. 

 

c) Situação atual e propostas para solução 

A nova outorga do Sistema Cantareira define as vazões para as regiões Alto Tietê 
(RMSP) e Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), diferente da outorga anterior, de 1974, 
na qual se previa apenas o volume para abastecimento da Grande São Paulo. Pela 
nova licença, a Sabesp pode derivar até 31 metros cúbicos por segundo para 
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abastecimento da Grande São Paulo enquanto terá que liberar a jusante 5 metros 
cúbicos por segundo para as bacias PCJ. De acordo com as projeções da Agência 
Nacional de Águas (ANA), esses volumes poderão ser atendidos durante 83,4% do 
tempo. No período restante, as vazões deverão ser definidas com base num modelo 
matemático que considera as projeções de uso do Cantareira para os dois anos 
seguintes sem permitir que as retiradas possam deixar o sistema abaixo de 5%, na 
pior projeção de estiagem já registrada. O menor volume que poderá ser revertido 
para as regiões é de 24,8 metros cúbicos por segundo e 3 metros cúbicos por 
segundo.  

A nova outorga atende uma das principais reivindicações das bacias PCJ: o banco das 
águas, que permite às duas regiões armazenar volume para uso no período de 
estiagem. Dessa forma, as bacias PCJ poderão administrar a água que lhe for 
destinada mensalmente. Pela nova regra de operação, técnicos e autoridades da 
região consideram que conquistaram os principais pontos da proposta de gestão 
compartilhada do sistema.   

Para a Grande São Paulo, a reversão ocorre através de tubulações e canais 
revestidos, permitindo a sintonia, com pequena perda de volume, entre a vazão que é 
liberada e o real quantitativo que chega ao seu destino final. 

 

d) Demanda anual da Região Metropolitana de São Paulo  

Devido ao crescimento populacional da grande São Paulo, da ordem de 2% ao ano, a 
SABESP tem providenciado, nos últimos anos, complementos de vazões através da 
construção de pequenos reservatórios, otimização das represas Billings e 
Guarapiranga, entre outros. As alternativas estão sendo esgotadas e a demanda 
continua crescente, por volta de 2 m³/s de água ao ano. 

Fica evidente que a SABESP terá que partir para alternativas mais complexas e de 
elevado custo. Talvez uma das soluções seja retomar o Projeto Juquiá, com reversões 
de água do Vale do Ribeira. 

Estamos partindo da premissa de que os 31 m³/s do Cantareira serão mantidos. Por 
quanto tempo isso será possível? 

 

e) Demandas emergentes no entorno dos Reservatórios 

O crescimento populacional do entorno dos reservatórios do Sistema Cantareira é 
bastante expressivo, chegando a 4% ao ano em alguns casos, como na região de 
Mairiporã, na bacia do Alto Tietê. Esse crescimento prejudica também a recarga das 
represas pela impermeabilização do solo. 

Caso não se encontre uma solução através de nascentes do local, o abastecimento 
desta população terá que ser suportado pelo Sistema Cantareira. 

Como tal será possível, se atualmente o Sistema Cantareira apresenta insuficiência? 

Recomenda-se não esquecer o fato relatado quando da elaboração do macro-
planejamento do balanço hídrico do Alto Tietê/PCJ. 

 

f) Integração com os irrigantes 

A irrigação é bastante utilizada, principalmente no alto Atibaia. Para que as vazões 
liberadas pelo Sistema Cantareira possam ser mais representativas, para jusante é 
necessária a realização do cadastramento dos irrigantes, com posterior trabalho de 
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conscientização e treinamentos, visando a utilização de práticas e tecnologias que 
reduzam o consumo da água. É importante que tais irrigantes passem a participar do 
sistema de gestão das bacias PCJ como um todo, contribuindo na manutenção do 
balanço hídrico integrado. 

 

g) Cadastramento dos usuários 

Quando se pretende aplicar a gestão compartilhada, é de fundamental importância a 
atualização do cadastro dos usuários e a verificação da existência de outorga e suas 
implicações no contexto do curso d’água onde a captação está instalada, e isso 
independente do uso ser com finalidade agrícola, de abastecimento público ou 
industrial. 

Faz-se necessário também o cadastramento dos poços freáticos e profundos 
existentes nas bacias PCJ e Alto Tietê. 

Sem o real conhecimento dos usuários, fica extremamente delicada a manutenção do 
balanço hídrico. 

 

h) Reservatórios atuais e futuros 

A jusante do Sistema Cantareira existem alguns reservatórios com pequena 
capacidade de reservação. 

O Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias do 
Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista, prevê a construção de reservatórios assim 
distribuídos: 

- Rio Jaguari: custo de US$ 29,2X106, para regularizar 4,7 m³/s de água; 

- Rio Camanducaia: custo de US$ 32,9X106, para regularizar 5,58 m³/s de água; 

- Rio Atibaia (Fazenda Velha): custo de US$ 98X106, para regularizar 12,2 m³/s de 
água. 

À medida que as expansões urbanas ocorrem, a cada dia torna-se mais impraticável a 
construção de tais reservatórios ou de outros de menor porte, devido à ocupação das 
áreas onde poderiam ser feitos esses reservatórios. 

Uma ação concreta de gestão dos recursos hídricos seria a abertura de uma 
discussão regional sobre o Sistema Cantareira, avaliando-se os usos múltiplos, a 
qualidade de vida dos usuários, os sistemas de reservatórios existentes, os impactos 
gerados ; todos, portanto, fatores interligados ao sistema. 

 

i) Proposta para gestão compartilhada dos recursos hídricos do Sistema 
Cantareira 

- Compartilhamento das Águas do Sistema Cantareira – 1º Ensaio 

A base das insatisfações anteriormente mencionadas provem do entendimento, por 
parte dos usuários das bacias PCJ, de que a prioridade do Sistema Cantareira é o 
abastecimento da grande São Paulo. 

Temos como objetivo equacionar os problemas levantados com propostas que, em 
curto prazo de tempo, venham amenizar ansiedades e afastar eventuais colapsos de 
abastecimento. Para tanto, apresentamos as seguintes ponderações como premissas 
essenciais de raciocínio e propostas: 
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- Monitoramento “on line” 

Que sejam instalados em locais estratégicos do Sistema Cantareira pontos on-line de 
monitoramento de vazões, com dados disponíveis aos usuários das bacias PCJ e Alto 
Tietê, apresentando os manejos efetuados e o volume de água transferido do Sistema 
Cantareira para a RMSP. 

Seria importante prever-se o treinamento de pessoal dos Comitês do Alto Tietê e PCJ 
para consulta direta aos painéis de controle, disponibilizada pelos operadores do 
sistema. Isso viria facilitar a qualquer cidadão da bacia a obtenção de informação 
atualizada sobre a quantidade de água que está sendo revertida para a Grande São 
Paulo e a quantidade de água que está ficando na região. É uma forma de fomentar o 
conhecimento do problema e suas implicações. 

Tal ação deve ser precedida de um amplo trabalho de esclarecimentos sobre o 
Sistema Cantareira e de valorização da gestão compartilhada. 

- Garantindo o abastecimento 

Que seja implantado um regime operativo ao Sistema Cantareira, com o apoio de 
softwares para tomadas de decisão, de forma a permitir que as vazões liberadas, tanto 
para abastecimento das bacias PCJ quanto para a bacia do Alto Tietê, fossem 
administradas de forma imparcial e equânime, com a distribuição dos benefícios e das 
penalidades de igual maneira para as duas regiões hidrográficas envolvidas, 
respeitadas as proporcionalidades. 

Como esclarecimento, mencionamos que tal proposta eliminaria o compromisso de 
manutenção de 31m³/s de água para a Grande São Paulo. O volume poderia ser de 
31m³/s como qualquer outro volume, conforme o balanço hídrico e as disponibilidades 
hídricas do reservatório assim o determinassem. 

- Gestão Compartilhada Propriamente Dita – 2º Ensaio: 

A SANASA Campinas vem defendendo a proposta de Gestão Compartilhada com 
base em percentuais do volume total dos reservatórios que seriam atribuídos às 
bacias PCJ e ao Alto Tietê, com a administração individual por cada uma delas, face 
ao percentual que lhe fosse atribuído. Em caso de má administração por qualquer uma 
delas, não haveria nova negociação e esta teria que arcar com as conseqüências de 
seus atos. 

Para tornar possível tal proposta, haveria necessidade de um minucioso estudo 
hidrológico e do estabelecimento de escopos e tentativas para se obter tal intento. 

Temos que nos lembrar de que haveria necessidade de volumes úteis para 
emergências. 

Na realidade, a proposta de Campinas simbolicamente atribuiria a cada uma das 
regiões um registro de operações. 

Está sendo proposto que, no período de estiagem (abril a outubro), seja liberado, para 
a Bacia do Piracicaba, o mesmo volume de água – aproximadamente 10 m³/s - os 
mesmos que teríamos, caso os reservatórios não existissem. Isto é – liberar o volume 
que pertence à bacia, sem contar com a reservação construída para a Grande São 
Paulo. 

 

j) Renovação da outorga do Sistema Cantareira 

A nova outorga do Sistema Cantareira é, literalmente um divisor de águas na gestão 
dos recursos hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O 
documento, assinado no dia 06 de agosto, atende à proposta de gestão compartilhada 
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do Sistema Cantareira, lançada em 2003 pelo Consórcio das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí e adotada por vários fóruns e colegiados regionais, 
como os Comitês PCJ e a Região Metropolitana de Campinas (RMC).  

Autoridades e técnicos da região consideram uma vitória o fato da nova licença 
estabelecer vazões de referência para as duas regiões (PCJ e Alto Tietê), criar a 
possibilidade de armazenamento de água para liberação no momento desejado 
(banco de águas) e estabelecer reduções de vazão para as usuárias em momentos de 
extrema escassez no sistema. 

 

 

Figura 4 – Perfil do Sistema Cantareira 

 

III.  MODELOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

“Na década de 1960, ou seja, cerca de 15 anos após a segunda guerra mundial, os 
países da Europa começaram a perceber que as opções de desenvolvimento, 

industrialização e recuperação da economia pós-guerra estavam levando a uma 
poluição muito grande, o que os fez criar mecanismos de combate e controle dessa 

poluição. Assim, começaram a cuidar da água desde a década de 1960. Nosso 
desenvolvimento econômico foi mais lento e, portanto, só  começamos a nos 

preocupar com as condições da água no final da década de 1970.” 

 

Maria Manoela Martins Alves Moreira 

A Política Nacional de Recursos Hídricos Avanços Recentes e Novos Desafios. 

Uso e Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil 

 

1) Modelos e Experiências Internacionais 

 

1.1) Alemanha 

A Alemanha e a França destacam-se dos demais países no trato do gerenciamento da 
água devido à força da participação da sociedade civil diante da problemática desse 
recurso. Na Alemanha os recursos hídricos são gerenciados pelas associações de 

bacias, que são autarquias controladas pelo governo estadual, mas com ampla 
autonomia administrativa. Elas asseguram a participação de todos os segmentos 

interessados no processo de decisão.  

Esse modo de gestão dos recursos hídricos permite a integração entre as indústrias, 
municípios e demais usuários (incluindo a sociedade civil), estabelecendo a 
participação obrigatória, já que vários interesses conflitantes estão em jogo. 
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Cristiani Olga Miranda 

O Papel Político-Institucional dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado de São Paulo: Um 
Estudo de Caso - Uso e Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, São Carlos, 2001 

 

A Alemanha foi o berço da gestão de bacias. No início do século XX os recursos 
hídricos se encontravam em estado crítico, tanto no aspecto de qualidade quanto de 
quantidade. A Alemanha lançou então uma legislação que mais tarde transformou-se 
em um grande modelo, que respeitou a cultura dos usuários da água e, através dela, 
foram definidos os caminhos a serem seguidos e o preço que teria que ser pago. 

Os resultados positivos comprovam que houve acerto no sistema, somado à 
habilidade de negociação entre usuários da água e Estado e o despertar de uma nova 
doutrina, calcada na racionalização do uso da água e na solidariedade financeira. Esta 
última garante um fundo de caixa para arcar com as ações de preservação e 
recuperação ambiental.  

Nesse país, na região industrializada do Ruhr, os estados e o governo federal 
delegaram aos agentes das bacias o controle sobre o abastecimento de água público 
e industrial. A cooperativa do rio Ruhr, por exemplo, controla a construção e operação 
do sistema de tratamento de água e de esgoto, doméstico e industrial. 

Quem quiser ter água e lançar esgoto e efluentes industriais precisa ser membro da 
cooperativa e pagar as tarifas fixadas. A associação regional e a cobrança de uma 
tarifa para realizar obras e serviços e operar o sistema foi a forma encontrada para 
garantir o abastecimento às cidades e às indústrias, garantindo o desenvolvimento 
econômico da região. 

Em outras partes da Alemanha o sistema é outro. Existem muitos consórcios e 
associações de municípios que atuam em água, esgoto e lixo, isto é, o gerenciamento 
é descentralizado. 

A associação do Rio Emscher foi fundada em 1904 e a do Rio Ruhr em 1911. A atual 
legislação do Estado do Norte do Reno-Westfália obriga qualquer usuário das águas a 
participar das associações e a cumprir as obrigações e os pagamentos de taxas pelo 
uso da água. Essas associações são responsáveis pelo tratamento de água e esgoto.  

Outras partes da Alemanha possuem sistemas de gestão onde não é obrigatória a 
participação nas associações, mas são obrigatórios o tratamento dos esgotos, dos 
efluentes industriais e o controle dos resíduos, entre outros. 

A divisão de trabalho adotada pelos alemães indicou o Rio Ruhr como sendo próprio 
para o abastecimento público, o Rio Emscher para o esgotamento sanitário e o Rio 
Lippe para a navegação. Atualmente essa situação apresenta alterações. 

O sistema alemão congrega alguns pioneirismos e particularidades que se adequaram 
à sua própria realidade, mas que podem ser incorporadas ou adaptadas para outras 
regiões hidrográficas, a saber: 

- Respeitaram o valor econômico da água, implementando uma contribuição extra 
aos custos usuais para captação e tratamento do produto; 

- Quem polui mais paga um valor acrescido, estimulando o tratamento dos 
efluentes; 

- Por questões culturais, suas Associações (Agências de Bacias) possuem 
características executivas; 
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- Regras objetivas, seguidas de fiscalização rígida, reduzem a necessidade de 
negociações. 

 

1.2) França 

 

Na França o envolvimento das comunidades é de fundamental importância, 
apresentando-se como elemento dinamizador dos sistemas, por meio de constantes 

negociações entre grupos com interesses e valores divergentes.  

Assim, os comitês de Bacias Hidrográficas francesas funcionam como verdadeiros 
“parlamentos das águas”, nos quais a voz dos usuários passa a ter valor nas decisões 

relativas à gestão e à cobrança pelos recursos hídricos. 

 

Cristiani Olga Miranda 

O Papel Político-Institucional dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado de São Paulo: Um 
Estudo de Caso - Uso e Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, São Carlos, 2001 

 

Os franceses, em meados dos anos 60, adaptaram o sistema alemão à França. 
Aprovaram uma lei e um sistema que vigora em todo o país.  

 

Sistemas bem sucedidos em Gestão dos Recursos Hídricos como o 
Sistema Francês, que reduziu a carga de poluição de seus rios em mais de 
60%, adotam as bacias hidrográficas como unidades territoriais para 
implementação do gerenciamento e apontam como principais armas a 
descentralização e a transparência. 

 

A Lei das Águas, na França, foi instituída em 1964, criando bases para a organização 
e meios de arrecadação de recursos para financiar as ações. 

O país foi dividido em seis grandes áreas geográficas de gestão, com Comitês e 
Agências de Bacias. A Agência é um braço executivo do Comitê, que arrecada tarifas, 
elabora um plano para a utilização destes recursos e os submete ao Comitê para 
deliberação. Essa tarifa, chamada em francês de “redevance”, é um preço pago por 
todos que utilizam a água e causam poluição nos rios.  

Na França há cerca de 1.600 consórcios de municípios em atuação, com as mais 
diversas finalidades. Os Comitês e Agências são parceiros dos Consórcios e apóiam 
os programas que são coordenados e ou executados por eles.  

Nas seis bacias hidrográficas, precisamente delimitadas, cada ação considera 
especificidades locais, geográficas, climáticas, hidrográficas e pode, assim, ser 
conduzida de modo legítimo. Dessa forma, em cada uma das seis grandes bacias 
foram criados: 

 Comitê de Bacia: formado por representantes de todos os segmentos, como o 
Estado, as coletividades locais, os usuários industriais, agrícolas e associações, com 
intuito de definir uma política dinâmica e realista, prioritariamente consensual, no 
planejamento e programação de ações necessárias. 

 Agência de Água: estabelecimento público do Estado (vinculada ao Ministério do 
Meio Ambiente e ao Ministério de Economia e Finanças), que possui personalidade 
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jurídica e autonomia financeira, é de caráter administrativo e atende às orientações do 
Comitê de Bacia, cobrando pelo uso da água e atribuindo subvenções e empréstimos 
para facilitar a realização de obras e ações. 

Na Franca a criação da legislação e das estruturas administrativas e técnicas 
necessárias foram progressivas. As respostas encontradas, principalmente a partir de 
1964 e atualizadas em 1992, permitem hoje em dia que todos os parceiros implicados 
na gestão e na utilização da água, reconhecida como um patrimônio comum à Nação, 
ajam no interesse geral. 

Em face da poluição crescente das águas superficiais e subterrâneas (a ponto de se 
tornar ameaçadora pela urbanização, industrialização, atividade agrícola e também 
perante os riscos de falta de água para responder à crescente demanda), instaurou-se 
uma tomada de consciência nacional. Dessa conscientização nasceu uma vontade 
política forte, traduzida por uma lei e manifestada pelo dinamismo de sua aplicação. 

 

1.3) Espanha 

 

“Essa verdadeira onda que vem varrendo o planeta, a demonstrar que a gestão por 
bacias constitui uma aplicação, ou mais uma faceta da democracia participativa, pode 

ser o embrião de novas formas que prosperarão no futuro.” 

 

Raimundo Garrido 

Folha do Meio Ambiente – Brasília, Abril de 2002 

 

Na Espanha, na região de Valência, a sabedoria secular instituiu o “Tribunal das 
Águas”, a mais antiga instituição de justiça da Europa, da época dos romanos. 

Alguns organismos de Bacias nasceram na Espanha, com a Lei das Águas de 1879, 
que estabelecia o domínio público sobre as águas superficiais e uma política hídrica 
que beneficiava os aproveitamentos e obras hidráulicas, fundamentalmente para a 
irrigação, como meio de melhorar e garantir a produção agrícola.  

A experiência espanhola na gestão da água por bacias hidrográficas, ou agrupamento 
de pequenas bacias, remonta a 1926, ano em que se criou, por Decreto-Lei Real, as 
Confederações Hidrográficas como organismos autônomos. Estabeleceu-se a 
participação dos usuários nos organismos de gestão, tendo como objetivo a formação 
de um plano de aproveitamento geral, coordenado e metódico das águas da bacia 
hidrográfica. 

Como conseqüência, as Confederações Hidrográficas não se limitam ao controle 
administrativo e à autorização dos usos da água, desempenhando também o 
importante papel de promover os aproveitamentos e a realização de obras em suas 
bacias hidrográficas, acumulando também informações básicas hidrológicas e gerais 
em seu âmbito de competência. 

Uma gestão moderna da água deve dar respostas a variados problemas. Visto que a 
água é um recurso limitado, é necessário um uso eficiente, compatível com a 
demanda e com respeito ao meio ambiente. A crescente pressão de demanda sobre 
esse recurso vital e insubstituível e a necessidade de preservar o meio natural é 
indispensável para o controle público de sua gestão e administração, já que atende a 
sociedade em seu conjunto. 
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Os critérios atuais para a Gestão da Água na Espanha são: 

 Garantia de uso sustentável; 

 Proteção e recuperação de sua qualidade, tanto para o uso humano como 
ecológico; 

 Evitar que a falta da água seja um freio para o desenvolvimento social. 

O exercício do controle público para preservar a água e garantir seu uso sustentável 
para o conjunto da sociedade deve incluir, mediante um planejamento prudente e 
flexível, previsões sobre a evolução da situação a longo prazo e, a partir do 
conhecimento da situação atual, dos aspectos quantitativos e qualitativos do uso e 
conservação dos recursos hídricos. 

A participação dos usuários na gestão e planejamento democrático da água é 
indispensável para a conscientização da população, para a aceitação social do 
controle público e para as resoluções negociadas dos inevitáveis conflitos de 
interesses entre distintos usuários. É um instrumento da sociedade para a garantia do 
sistema de distribuição da água para irrigação. Como o sistema realmente funciona na 
região, muitos visitantes tentam repetir esse processo em seus países. A grande perda 
ocorre quando a frustração por não alcançar o objetivo leva à desistência. Mas toda 
tentativa sempre tem sua validade, até para indicar qual o caminho que não deve ser 
seguido. 

O Tribunal das Águas de Valência reúne, em encontro semanal em praça pública, 
representantes das comunidades envolvidas com as áreas irrigadas. O Conselho 
Coordenador abre a palavra a todos os cidadãos, por regiões. Quando um dos 
membros apresenta uma denúncia de mau comportamento ou irregularidade na 
irrigação o assunto é julgado e, quando constatada a culpa, o Tribunal impõe pena ao 
infrator. 

Pode parecer folclórico, mas, se um irrigante for punido, ele fica proibido de abrir sua 
comporta por um determinado período. O método utilizado é simples: através de cal, é 
feita uma marcação para saber se houve ou não transgressão à penalidade. 

 

1.4) Considerações 

No Brasil, como no modelo francês, a atual Política de Recursos Hídricos também se 
baseia em Comitês de Bacia, como órgãos colegiados deliberativos, e nas Agências 
de Bacia, como instituições independentes de apoio aos Comitês. As funções destas 
agências não são as de projetar, construir e operar obras, e sim, de propor um plano 
de recuperação e proteção dos recursos hídricos, de efetuar a cobrança pelo uso das 
águas e de repassar os recursos para instituições executoras, públicas ou privadas, 
como associações de municípios, de sistemas de água e esgoto, etc. 

As diferentes concepções de sistema de gestão, mais centralizadoras, regionalizadas 
ou descentralizadas, são objeto de grandes debates entre os envolvidos na política de 
recursos hídricos. Os países mais democráticos consideram a descentralização e o 
predomínio dos usuários nos órgãos diretivos como de fundamental importância para o 
sucesso da implantação da cobrança pelo uso das águas. Afinal, essa é a grande 
novidade da gestão em bacias hidrográficas. 

 

2) Como era a gestão antes da  atual política de recursos hídricos no Brasil 
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“Aluízio Loureiro Pinto, estudioso da administração pública, analisa a praxis estatal 
brasileira no campo de recursos hídricos e conclui que ela adota uma postura 

declaradamente utilitarista no seu uso”.  

A origem dessa disfunção está no Código de Águas de 1934, Livro III, que atribui 
ênfase aos recursos hídricos como insumo econômico, privilegiando o setor 

energético. 

 Em conseqüência, o setor elétrico construiu um sistema hegemônico como influência 
da administração das águas, relegando os setores de saneamento, irrigação, 

aqüicultura e lazer a um papel secundário. 

A partir de 1965 o setor hidrelétrico passa a ser o suporte da industrialização e das 
obras públicas.  

Verifica-se, então, a degradação generalizada do meio ambiente, em especial da 
água, provocada por empreendimentos industriais desonerados dos custos ambientais 

e pela deficiência de saneamento básico decorrente da urbanização crescente, da 
falta de recursos financeiros e de ações no campo político.” 

 

Secretaria do Meio Ambiente, 1997.  

Gestão das águas: 6 anos de percurso, São Paulo-SP.    

                       

A legislação atual de recursos hídricos modificou o modelo de gestão que era utilizado 
até então, o Código das Águas (10 de julho de 1934), que tinha como principais 
características: 

 Priorização do setor energético - Esse Código privilegiava o setor energético e a 
água era vista como insumo econômico. A conseqüência foi que setores de 
saneamento, irrigação, agricultura e lazer ficaram em plano secundário. Não havia 
recursos financeiros e ações políticas firmes para a área. Desde esta época a 
água e todo o meio ambiente sofrem grande degradação. 

 Gerenciamento centralizado nos órgãos do governo - O modelo anterior era 
centralizado, ou seja, quem era responsável pelo gerenciamento dos rios de 
domínio estadual eram exclusivamente os órgãos do governo do estado. Muitas 
bacias hidrográficas apresentavam conflitos pelo uso da água sem nenhum 
planejamento e união para resolução do problema comum. Quanto à 
administração dos recursos hídricos pelo estado, havia uma ausência de diretriz 
única - vários órgãos e empresas atuavam cada um por si, sem uma coordenação 
única.   

 Água de domínio privado - O Código das Águas de 1934 estabelecia águas 
comuns, águas municipais e águas particulares. A Constituição Nacional extinguiu 
o domínio privado da água e, a partir de outubro de 1988, todos os corpos de água 
passaram ao domínio público (federal ou estadual). 

 

3) A Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

“O Brasil permaneceu muito tempo adormecido no berço esplêndido de seus recursos 
hídricos.  

Acordou, mas durante seu sono, muitas providências deixaram de ser tomadas.Corre, 
agora, para recuperar perdas e aproveitar suas enormes potencialidades”. 
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É um grande passo nesse caminho que deve ser trilhado por todos os brasileiros, de 
todos os cantos e recantos, do Oiapoque ao Chuí. 

Estamos todos juntos, governo e sociedade para garantir vida eterna e saúde aos 
nossos rios, lagos riachos, córregos, nascentes, etc”. 

 

Gustavo Krause  

Ministro do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (1995-1998) 

Coleção Água, Meio Ambiente e Cidadania.   

 

Para que o Futuro do Planeta seja Azul. 

Princípios da Lei dos Recursos Hídricos, 1999 

 Ministério do Meio Ambiente 

 

Baseada no modelo francês de gestão, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi 
instituída pela Lei Federal nº 9.433/97 que também criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, que atua no gerenciamento. É desdobrada em 
fundamentos, objetivos, diretrizes de ação e instrumentos. Os fundamentos são os 
alicerces sobre os quais ela está estruturada. Os objetivos são as metas a serem 
atingidas com sua aplicação. As diretrizes de ação e os instrumentos constituem os 
meios para, com base nos fundamentos e a partir deles, atingir os objetivos fixados. 

 

3.1) Os Fundamentos 

 

Os fundamentos representam o ponto de partida para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos: 

 a água é um bem de domínio público; 

 a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico - o 
reconhecimento do valor econômico da água é forte indutor de seu uso 
racional, pois serve para a instituição da cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos; 

 em situações de escassez,  o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

 a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas - os usos múltiplos da água colocam todas as categorias usuárias 
em igualdade de condições em termos de acesso a esse recurso natural. No 
Brasil, tradicionalmente, o setor elétrico atuava como único agente do processo 
de gestão dos recursos hídricos superficiais; 

 a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - a adoção da bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento, tomando o limite da bacia como perímetro da área a 
ser planejada, facilita o confronto entre as disponibilidades e as demandas. 
Esse confronto é essencial para se estabelecer o balanço hídrico; 
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 a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades - a 
gestão é descentralizada e participativa. Gestão descentralizada significa que 
tudo quanto pode ser decidido em níveis hierárquicos mais baixos de governo 
(locais e regionais) não será resolvido por níveis mais altos (governo federal). 
Quanto à gestão participativa, entram no processo da tomada de decisão, além 
dos órgãos do governo, representantes de municípios e da sociedade civil,  
usuários da água (empresas), ONGs, universidades e outros agentes 
interessados.  

 

 

Figura 5 – A Gestão descentralizada e participativa 

 

3.2) Os Objetivos 

Os objetivos, que representam o ponto de chegada, são: assegurar à atual e às 
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

 

3.3) As Diretrizes de Ação 

As diretrizes de ação indicam o caminho a percorrer. São procedimentos a serem 
permanentemente observados na gestão dos recursos hídricos. A lei estabelece as 
seguintes diretrizes gerais: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; a adequação da gestão de 
recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais 
e culturais das diversas regiões do país; a integração da gestão de recursos hídricos 
com a gestão ambiental; a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional; a articulação da 
gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; a integração da gestão das bacias 
hidrográficas com a gestão dos sistemas estuarinos e das zonas costeiras. 

 

3.4) Os Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos 
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Um dos aspectos relevantes da Lei 9.433/97 foi o estabelecimento de instrumentos de 
política para o setor, utilizados para se trilhar o caminho balizado pelas diretrizes. A 
aplicação desses instrumentos reflete o atual estado da arte da gestão do uso dos 
mananciais em todo o mundo, pois aqueles países que já os adotaram têm liderado 
uma verdadeira revolução no planejamento e gestão dos recursos hídricos. Os 
instrumentos são: 

 

a) Planos de Recursos Hídricos - Visam fundamentar e orientar a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento 
de recursos hídricos, a longo prazo, com horizonte de planejamento 
compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. 

 

 

Figura 6 – Planejar é fundamental 

 

A Gestão descentralizada das águas colocou na responsabilidade de cidadãos 
comuns, empresas, agricultores e prefeituras de uma mesma bacia hidrográfica a 
tarefa de fiscalizar o uso de recursos hídricos, definir o valor a ser pago por cada 
metro cúbico de água utilizada e escolher onde e como as receitas deverão ser 

gastas. 

 

  José Galizia Tundisi 

Gazeta Mercantil, 19 de maio de 2003 

 

Estes Planos devem relacionar os projetos, as atividades e as medidas emergenciais 
para a manutenção e ou melhoria das condições de oferta de água e do uso racional 
dos recursos hídricos. Além de investimentos em obras, como a construção de 
estações de tratamento de esgotos para a recuperação da qualidade das águas, os 
projetos e atividades priorizados nos Planos devem incluir também ações voltadas ao 
fortalecimento do sistema de gestão de recursos hídricos da bacia, tais como a 
implantação e ou melhoria dos sistemas de informações, das redes de monitoramento 
e das instituições de gerenciamento. 

Trata-se de um trabalho de atualização de informações regionais que irão influenciar a 
tomada de decisões na região e definir a repartição das vazões entre os usuários. 
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Devem ter o seguinte conteúdo: diagnóstico da situação; análise de alternativas de 
crescimento; balanço entre disponibilidade e demandas futuras; metas e medidas a 
serem tomadas; prioridades de outorgas; diretrizes e critérios para cobrança e 
propostas de áreas de restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

 

b) Enquadramento dos corpos d’água  

 

 

Figura 7 – As classes da água 

 

A água é essencial em todas as atividades humanas: alimentação, higiene, transporte, 
lazer, processos industriais, comerciais e agrícolas que demandam água em qualidade 
e quantidade diferenciadas. 

O enquadramento visa ao estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser 
alcançado ou mantido em um corpo d’água ao longo do tempo.  Há enquadramento 
para águas doces, salobras e salinas do território nacional. Para cada classe são 
estabelecidos limites e/ou condições de qualidade a serem respeitados, de modo a 
assegurar seus usos preponderantes, sendo mais restritivo quanto mais nobre for o 
uso pretendido. 

Em um rio nas áreas de nascentes, classificado como classe especial, não pode ser 
lançado nenhum tipo de esgoto, sendo que essas águas podem ser utilizadas para 
abastecimento público, irrigação de hortaliças, etc. Já em um rio classificado como 
classe 4 é permitido o lançamento de todos os tipos de efluentes (por lei, cada 
empresa deve retirar 80% da poluição gerada). Essas águas não podem ser utilizadas 
para abastecimento público ou irrigação de hortaliças.  

O enquadramento dos corpos d’água, com base na Resolução nº 20/86, do CONAMA, 
classifica as águas doces em Classe Especial até Classe 4, em conformidade com 
seus usos preponderantes. As águas salinas estão classificadas em Classes 5 e 6 e 
as águas salobras em Classes 7 e 8. 

 Classe Especial - abastecimento doméstico sem prévia ou com simples 
desinfecção; preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

 Classe 1 - abastecimento doméstico após tratamento simplificado; proteção 
das comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação, esqui, 
mergulho); irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvem rentes ao solo e que sejam consumidas cruas, sem remoção da 
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película;  criação natural e ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana; 

 Classe 2 - abastecimento doméstico, após tratamento convencional; proteção 
das comunidades aquáticas; recreação de contato primário; irrigação de 
hortaliças e plantas frutíferas; criação natural e ou intensiva de espécies 
destinadas à alimentação humana; 

 Classe 3 - abastecimento doméstico, após tratamento convencional; irrigação 
de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

 Classe 4 - navegação; harmonia paisagística; usos menos exigentes. 

 

c) Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos  

 

 

Figura 8 - Outorga 

 

“Outorga é a autorização dada pelo governo para que qualquer pessoa, ou empresa 
pública ou privada possam captar água dos rios, abrir poços ou lançar esgotos. A 
outorga reduz conflitos, assegura o direito de uso da água e permite o controle da 

qualidade e quantidade de água.” 

 

Raimundo Garrido 

Folha do Meio Ambiente – Brasília, Agosto de 2001 

 

A outorga é a autorização ou concessão do poder público para a utilização de recursos 
hídricos, mediante ato da autoridade competente. A outorga de direito de uso tem 
como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 
efetivo exercício dos direitos de acesso à água pelos usuários, disciplinando, assim, 
seu uso. Os usos sujeitos à outorga também estão sujeitos à cobrança. 

Para utilizar a água, bem comum do povo, qualquer cidadão, serviço municipal de 
abastecimento de água, agricultor ou indústria, precisa pedir autorização - outorga. 
Esse procedimento deve garantir a qualquer usuário da água que seu direito de 
utilização da água seja respeitado. É a forma de evitar que novos usuários, como 
grandes empreendimentos, possam captar grande quantidade de água em algum 



27 

 

manancial ou em poços profundos, prejudicando diversos usuários que já estavam 
utilizando a água daquele mesmo manancial durante décadas. 

A água é aproveitada com diversos objetivos: abastecimento público, indústria, 
geração de energia elétrica, irrigação na agricultura, preservação ambiental, 
recreação, navegação, etc. Esses usos podem ser concorrentes, gerando conflitos 
entre usuários, ou mesmo impactos ambientais. Portanto, há a necessidade de se 
orientar a utilização da água para evitar conflitos e garantir o uso sustentável, isto é, 
evitar que se utilize mais água do que a natureza pode repor, atendendo de forma 
harmônica a todos os usuários. Por isso a outorga é necessária. 

Estão sujeitos à outorga os seguintes usos da água: derivação ou captação de parcela 
da água existente em um corpo d’água para consumo final, inclusive abastecimento 
público ou insumo de processo produtivo;  extração de água de aqüífero subterrâneo 
para consumo final ou insumo de processo produtivo;  lançamento em corpo d’ água 
de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e 
outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em 
um corpo d’água. 

Não estão sujeitos à outorga de direito de uso pelo Poder Público: o uso de recursos 
hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; as derivações, captações e lançamentos considerados 
insignificantes, tanto do ponto de vista de volume como de carga poluente, e as 
acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.   

Muitas vezes o pedido de outorga vem de um município localizado em outra bacia, 
caracterizando uma reversão de bacia hidrográfica.  

Reversão de bacias ocorre quando as águas de uma bacia são levadas para outra 
bacia hidrográfica. O Sistema Cantareira leva águas limpas da bacia do Piracicaba 
para a cidade de São Paulo e, após o seu uso, o esgoto é jogado na bacia do Tietê. A 
cidade de Jundiaí capta a água do rio Atibaia e a joga na bacia do Jundiaí. 

 

d) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos  

O objetivo da cobrança é reconhecer a água como um bem econômico e dar ao 
usuário uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água, 
além da obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos Planos de Recursos Hídricos ou Planos de Bacia. 

 

Figura 9 – A água passa a ter valor econômico 
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É preciso atribuir à água valores econômicos, sócio-ambientais e culturais, para que 
seja valorizada, haja controle da poluição e eliminação de perdas e desperdício. A 
cobrança induz a uma postura de racionalização do uso da água: cobra de quem polui 
para investir na reversão da degradação que foi causada. Os valores a serem pagos 
serão resolvidos por cada Comitê de Bacia. Serão resolvidos também nos Comitês os 
critérios de cobrança e os usos que deverão ser pagos. Os recursos serão aplicados 
para a melhoria da própria bacia hidrográfica onde o dinheiro for arrecadado. 

A cobrança pelo uso da água é essencial para criar as condições de equilíbrio entre a 
oferta (disponibilidade de água) e a demanda, promovendo, em conseqüência, a 
harmonia entre os usuários competidores, ao mesmo tempo em que também promove 
a redistribuição dos custos sociais, a melhoria da qualidade dos efluentes e esgotos 
lançados, além de ensejar a formação de fundos financeiros para o setor. 

A água será cobrada dos usos sujeitos à outorga e os valores arrecadados com essa 
cobrança serão aplicados nas bacias onde forem gerados.   

Para uma ampla efetivação da cobrança é necessário que a população e os diversos 
agentes econômicos percebam os benefícios sociais que serão alcançados com os 
recursos gerados.  

Atualmente pagamos, na conta de água, apenas pelos custos relativos à captação, 
tratamento, distribuição da água e a coleta e afastamento dos esgotos. Quem tem 
poço, capta diretamente nos mananciais ou utiliza os mananciais para lançar resíduos 
líquidos, atualmente não está pagando nada. De modo geral muitas indústrias de 
nossas bacias hidrográficas utilizam poços profundos para seu abastecimento. No 
custo de seus produtos não está o custo da água. Alguns lucram com a utilização da 
água e todos sofrem as conseqüências.  

Os recursos para sanar o problema de água são limitados. Os custos de implantação 
de Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs e emissários de esgoto, assim como o 
custo da proteção aos mananciais ou projetos para preservação de águas 
subterrâneas são altíssimos. A cobrança pelo uso da água é um valor extra, cobrado 
por metro cúbico consumido, específico para a recuperação ambiental da sua região 
de origem. 

A cobrança é também uma forma de conscientização da sociedade, promovendo o 
uso mais racional da água. A cobrança vai promover também a diminuição do 
desperdício, gerando ao mesmo tempo recursos financeiros para ações que visem à 
preservação de nossas bacias hidrográficas. 

A partir da cobrança pelo uso da água todos os usuários vão ter que pagar pela água, 
com índices variando de acordo com o tipo de utilização.  

Os usuários são aqueles que utilizam os mananciais, tanto superficiais como 
subterrâneos. Essa utilização pode ser para captação de água, afastamento de 
efluentes, lazer e geração de energia, entre outros. É duplamente usuária a empresa 
que recebe a água tratada e utiliza os mananciais para afastamento de seus resíduos.  
A cobrança pelo uso da água é um preço público; não deve ser confundido com taxa 
ou imposto. 

Sendo assim, os serviços de água e esgotos, as indústrias e os irrigantes, entre 
outros,  que atualmente captam a água em rios, poços ou lagos, passarão a pagar por 
essa água captada. E quem devolver a água poluída para os rios vai pagar muito 
mais. É uma forma de incentivar o melhor tratamento de efluentes. 
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Estudos realizados em algumas bacias hidrográficas apontam que o impacto da 
cobrança de um centavo por metro cúbico de água bruta, por exemplo, poderá ser 
facilmente absorvido pela população para ter a garantia do abastecimento desejado. 
Afinal, quanto vale ter o rio de sua cidade ou fazenda limpo novamente? Mesmo 
quanto às indústrias, qual o impacto econômico no preço final dos produtos quando 
essas passam a economizar os valores crescentes que hoje estão sendo gastos em 
tratamentos complexos e custosos? 

A política ambiental brasileira, tradicionalmente, controla o uso da água, fiscalizando, 
monitorando e licenciando. A cobrança pelo direito do uso da água vai inaugurar 
outros instrumentos econômicos. A cobrança é baseada no princípio do usuário-
pagador. Note-se que existe também o princípio poluidor-pagador, que cobra dos 
emissores de rejeitos. O princípio do usuário-pagador, além dos poluidores, também 
envolve os consumidores (abastecimento domiciliar, irrigação e produção industrial) e 
os não-consumidores (navegação, pesca, hidroeletricidade, lazer).  

Segundo o art. 19 da Constituição, implementar a cobrança objetiva é “reconhecer a 
água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, 
incentivar o uso racional e sustentável da água e obter recursos financeiros para o 
financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos 
hídricos”. 

 

e) Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - é um sistema que visa 
coletar, organizar, armazenar e recuperar informações e dados relativos aos recursos 
hídricos, bem como dados sobre fatores intervenientes em sua gestão e seus usos no 
balanço hídrico de cada manancial e de cada bacia. São princípios básicos para sua 
organização: descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 
coordenação unificada do sistema e acesso aos dados e informações para toda a 
sociedade.  

 

“É naturalmente enriquecedora e altamente produtiva a discussão sobre o tema que, 
ao envolver diversos setores da sociedade, propicia uma tomada de consciência 
coletiva e cria uma base conceitual sólida para os formadores de opinião, o que 

certamente redundará em um processo contínuo e permanente de aprimoramento da 
gestão de recursos hídricos.” 

 

A Cobrança pelo uso da Água 

Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras – Governo do Estado de São Paulo 

 

Os objetivos desse sistema, dentre outros, são: reunir e dar consistência e divulgar os 
dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos 
no Brasil; atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda 
de recursos hídricos e fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos 
Hídricos ou Planos de Bacias Hidrográficas. 

Assim, os órgãos gestores, os usuários, a sociedade civil e outros segmentos 
interessados em participar da Política Nacional de Recursos Hídricos poderão obter as 
informações e dados relativos à sua bacia hidrográfica e terão as condições 
necessárias para discutir e opinar no processo decisório, ou mesmo tomar suas 
próprias decisões. 
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4) A Política Estadual de Recursos Hídricos 

 

“O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos é exemplo do esforço 
para democratizar a gestão da água em São Paulo.  

Ele institucionaliza a forma participativa e descentralizada de tomada de decisão.  

Mas esse processo não se implanta simplesmente por decreto.  

Somente o esforço coletivo, ou seja, a vontade comum, permite que a mudança de 
paradigma se concretize na realidade.  

A utopia de alguns torna-se, aos poucos, o objetivo de todos.” 

 

Neusa Maria Marcondes Viana de Assis e Zulmara Salvador 

Participação e Democratização da Gestão de Recursos Hídricos: Os desafios enfrentados 

Planejamento e Participação – Construindo o Futuro Juntos. 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo, primavera de 1999. 

 

A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 1989, em seu Capítulo IV, 
Seção II – Dos Recursos Hídricos, diz que o Estado deverá instituir, por lei, um 
sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos 
estaduais e municipais e a sociedade civil. A Lei Estadual nº 7663, que estabelece 
normas e orientações para a Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como para o 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi sancionada na cidade 
de Piracicaba, no dia 30 de dezembro de 1991. 

Os princípios básicos da Lei nº 7663/91 são a gestão descentralizada, participativa e 
integrada dos recursos hídricos. Outro ponto fundamental foi adotar a bacia 
hidrográfica como unidade físico-territorial para o planejamento e o gerenciamento, 
além de reconhecer os recursos hídricos como um bem público e de valor econômico. 

 

 

Figura 10 – Divisão do Estado de São Paulo em 22 UGRHIs 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos dividiu o Estado de São Paulo em 22 
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs   como unidades de 
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planejamento e também para orientar a formação e a criação de Comitês de Bacias 
para essas áreas. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos possui algumas diretrizes, dentre as quais 
destacamos a utilização racional da água, com uso prioritário para o abastecimento 
público e a maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes do 
aproveitamento dos múltiplos usos da água. Como instrumentos dessa política foram 
definidos, dentre outros, a Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos e a 
Cobrança pelo Uso da Água. 

 

4.1) As Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (UGRHI 5 - 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5) 

Os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí são afluentes da margem direita do rio Tietê. Os 
três rios formam bacias hidrográficas distintas, mas estão na mesma unidade de 
gerenciamento pela inter-relação da água que possuem, causadas pela ação do 
homem.  

Como exemplo podemos citar a cidade de Jundiaí, localizada na bacia do rio que lhe 
dá o nome, que é abastecida por uma reversão da bacia do rio Atibaia (formador do rio 
Piracicaba). Outro caso é a área urbana da cidade de Campinas, que está dividida 
entre as bacias do rio Atibaia e do rio Capivari. Campinas tem como principal 
manancial o rio Atibaia e lança quase a metade de seus esgotos na bacia do rio 
Capivari. 

Esses foram os principais fatores que influenciaram na formação da UGRHI PCJ 
(Piracicaba, Capivari e Jundiaí), quando da divisão do Estado de São Paulo por 
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

5) Principais diferenças entre a legislação federal e a estadual 

Cada esfera de governo tem uma legislação própria.  No entanto, existem diferenças 
quanto à composição dos organismos colegiados, como os comitês e agências,  e 
também há formas diferenciadas de arrecadação e aplicação dos recursos oriundos da 
cobrança pelo uso da água. 

A Lei Paulista nº 7.663/91, que instituiu a Política Estadual, foi a pioneira, inovando na 
questão do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, inclusive com a criação de 
um Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, para dar suporte financeiro ao 
sistema de gestão. 

Segundo a lei paulista, o produto da cobrança deve estar vinculado às bacias 
hidrográficas onde foi arrecadado ou à outra, desde que haja benefício à primeira,  e 
deve estar atrelado à implementação de programas, projetos e serviços de obras 
definidos nos planos de recursos hídricos e devidamente aprovado pelo Comitê de 
Bacia. É fundamental que os recursos arrecadados com a cobrança permaneçam na 
própria região onde foram gerados. Outros pontos abordados são as infrações, as 
penalidades e o rateio de custos de obras. 

A Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional, surgiu posteriormente à lei 
paulista e, por isso,  aprimorou alguns conceitos como o enquadramento dos corpos 
de água em classes de uso e o Sistema de Informação sobre os Recursos Hídricos, 
trazendo também algumas novidades, dentre elas a possibilidade dos Consórcios e 
Associações Intermunicipais exercerem as funções de Agências de Bacias, por tempo 
determinado. 
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IV. SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Não cabe mais a postura do usuário espectador à espera de propostas surgidas nas 
esferas governamentais. 

 A nova ordem é o cidadão, ou grupo de cidadãos, buscar alternativas  para resolver 
os problemas da água, levando em conta as necessidades e dificuldade vivenciadas 

pelas próprias comunidades. 

A gestão descentralizada e democrática das águas, envolvendo múltiplos usos e 
diferentes formas de compartilhamento, vai operar uma verdadeira revolução, não 

apenas na gestão hídrica, como também na própria gestão ambiental como um todo. 

“É fundamental que todos os usuários da água, lideranças e cidadãos se mobilizem 
através de diferentes formas e organizações para assegurar  o processo participativo. 

A legitimidade da representação nos comitês de bacias é básica para o êxito no 
processo de gestão das águas”. 

 

Gustavo Krause 

 Política de Recursos Hídricos: Gestão Democrática e Ambiental das Águas 

Política Nacional de Recursos Hídricos – Brasil em Ação 

Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

 

São objetivos da sua criação: coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar 
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a 
Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar, preservar e 
recuperar e promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

São integrantes do SNGRH: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; os 
Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de 
Bacias Hidrográficas; os órgãos do poder público federal, estadual e municipal, cujas 
competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos, e as Agências de 
Água, ou Agências de Bacias. 
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Figura 11 – O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos se refere a 
quem vai atuar na gestão dos recursos hídricos. 

 

1) Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 

O CNRH é órgão mais elevado da hierarquia do Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos em termos administrativos, a quem cabe decidir sobre as grandes questões 
do setor, além de resolver conflitos de maior vulto. Nos estados, os órgãos supremos 
são os Conselhos Estaduais.  

O CNRH é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente - MMA e a Secretaria de 
Recursos Hídricos - SRH, do Ministério do Meio Ambiente, exerce as funções de 
Secretaria Executiva do CNRH, prestando-lhe apoio administrativo, técnico e 
financeiro, além de acompanhar e monitorar as deliberações, bem como informar e 
disponibilizar as informações aos Conselheiros e à sociedade civil, de maneira geral. 

Dentre as várias competências do CNRH podemos destacar: promover a articulação 
do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, 
estadual e dos setores usuários; arbitrar, em última instância administrativa, os 
conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; estabelecer 
diretrizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; aprovar propostas de instituição dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus 
regimentos, além de estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso dos 
recursos hídricos e para cobrança pelo seu uso. 

O CNRH é composto, conforme estabelecido por lei, por representantes de Ministérios 
e Secretarias da Presidência da República, com atuação no gerenciamento ou no uso 
de recursos hídricos, representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos, representantes dos usuários dos recursos hídricos e 
representantes das organizações civis de recursos hídricos. O número de 
representantes do poder executivo federal não poderá exceder à metade mais um do 
total dos membros do CNRH. 

A representação dos usuários é feita pelos setores de irrigantes, indústrias, 
concessionárias de geração hidrelétrica, setor de lazer e turismo, pescadores, 
prestadores de serviço público de abastecimento de água e esgoto e hidroviário. 
Dentre as organizações civis de recursos hídricos foram definidas: comitês, consórcios 
e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, organizações técnicas e de 
ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos e organizações não-
governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da 
sociedade. 

Várias Câmaras Técnicas foram criadas para o desenvolvimento de atividades 
pertinentes às atribuições previamente definidas, objetivando subsidiar os 
Conselheiros em suas deliberações, nos diferentes assuntos discutidos no CNRH. 

 

2) Agência Nacional de Águas – ANA 

A Agência Nacional de Águas - ANA, foi criada através da Lei Federal nº 9.984, de 17 
de julho de 2000, com a finalidade de implementar a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Suas principais atribuições são: outorgar o direito de uso de recursos hídricos em 
corpos d’água de domínio da União; fiscalizar os usos de recursos hídricos e 



34 

 

implementar a sua cobrança em rios de domínio da União; arrecadar, distribuir e 
aplicar as receitas auferidas pela cobrança; organizar, implantar e gerir o Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e estimular e apoiar as iniciativas 
voltadas para a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas. 

 

3) Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH 

No Estado de São Paulo o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH foi 
instituído através do Decreto Estadual nº 27.576/87 e era composto exclusivamente 
por órgãos e entidades do Governo do Estado, com a incumbência de propor a Política 
de Governo relativa aos Recursos Hídricos do Estado, bem como a estruturação de 
um Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos e a elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, mas a partir da Lei 7663/91 introduziu-se a 
participação paritária do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil no Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e nos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Ao CRH compete, dentre outras, as atribuições de discutir e aprovar propostas de 
projeto de lei referentes ao PERH, assim como as propostas que devam ser incluídas 
nos projetos de lei sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 
Anual do Estado; exercer funções normativas e deliberativas relativas à formulação, 
implantação e acompanhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos; 
estabelecer diretrizes para formulação de programas anuais e plurianuais de aplicação 
de recursos do FEHIDRO e decidir originariamente os conflitos entre os CBHs. 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO é composto por recursos do 
Estado e Municípios, transferências da União e de outros Estados vizinhos, destinados 
à execução de planos e programas de recursos hídricos de interesse comum, 
compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 
hidroenergéticos e exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e o 
resultado da cobrança pelo uso da água, além de outras fontes. A aplicação dos 
recursos do FEHIDRO é orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 

4) Comitês de Bacias Hidrográficas – O “Parlamento das Águas” 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs são o exemplo da descentralização na 
qual se baseia a Política Nacional de Recursos Hídricos. Constituem um tipo de 
organização inteiramente novo na realidade institucional brasileira, contando com a 
participação dos usuários, da sociedade civil organizada, bem como dos três níveis de 
governo (municipal, estadual e federal), e são destinados a atuar como “parlamento 
das águas das bacias”, uma vez que o fórum de decisão deverá permanecer no 
âmbito de cada bacia hidrográfica. Têm funções deliberativas e consultivas. 

A atuação dos Comitês de Bacias se dá na totalidade da área de uma bacia 
hidrográfica e dentre suas competências destacam-se: promover o debate das 
questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes; aprovar o Plano de Recursos Hídricos ou Plano de Bacia; estabelecer 
os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerir os valores a 
serem cobrados. 

A composição dos membros dos Comitês de Bacia é variável de acordo com os 
domínios dos rios, ou seja, se numa bacia há rios de domínio da União e de dois ou 
mais Estados, haverá representantes destes. Caso o Comitê seja formado apenas por 
rios de domínio estadual, a presença de representantes da União é facultada. 
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O percentual de representação de cada segmento nos Comitês pode variar de um 
Estado para outro, conforme suas leis. Nos Comitês de rios federais a Resolução nº 5 
do CNRH regula essa distribuição, pois prevê que o Poder Executivo (Federal, 
Estadual e Municipal) não pode ter mais que 40%, os Usuários 40% e a Sociedade 
Civil no mínimo 20% dessa representação. 

O Comitê reúne os interessados pela água de determinada bacia hidrográfica para, 
juntos, decidirem o que é melhor para todos os envolvidos. Esses interessados são o 
governo estadual e o municipal, os usuários e representantes das entidades da 
sociedade civil (universidades, associações, ONGs), que discutem as prioridades dos 
estudos, projetos e obras, visando à garantia de água em qualidade e quantidade para 
todos. 

Os comitês não têm personalidade jurídica, e por isso não contratam pessoas nem 
serviços necessários à resolução dos problemas. Quem terá a função de contratar ou 
executar as obras, serviços e ações decididas pelos Comitês serão as Agências de 
Bacias. Enquanto as Agências não são criadas, tais atividades são desenvolvidas por 
organismos do Estado, em parceria com associações de usuários e demais membros 
do Comitê.  

No Estado de São Paulo a composição dos Comitês de Bacias é tripartite, ou seja, um 
terço de representantes do Governo Estadual, um terço de representantes dos 
Governos Municipais e um terço de representantes da Sociedade Civil, incluindo aí os 
Usuários. O número total de membros de cada Comitê pode variar em função do 
número de instituições representativas do Governo Estadual na região. 

Qualquer pessoa pode participar do Comitê por sua organização ou firma. Estas 
devem atender ao edital de convocação publicado para a eleição de representantes a 
cada dois anos. As reuniões ordinárias são abertas a qualquer interessado em assistir.  

O Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ foi criado 
com 48 membros, sendo 16 membros de cada segmento, mas no final de 2002, com a 
necessidade de equiparação com o Comitê Federal PCJ que estava sendo implantado 
na região, esse número foi ampliado para 51, ficando assim distribuído: 17 membros 
do Governo Estadual; 17 membros dos Governos Municipais e 17 membros da 
Sociedade Civil, sendo estes compostos de 8 representantes de Usuários, 2 de 
Universidades e Institutos de Pesquisa, 2 de Sindicatos de Trabalhadores e 
Associações Técnicas, 4 de Entidades Ambientalistas e 1 de Consórcios e 
Associações Intermunicipais. 

A Diretoria dos Comitês de Bacias, em São Paulo, é formada por Presidente, Vice-
Presidente e Secretário Executivo, sendo que essas vagas são ocupadas, através de 
acordo, da seguinte forma: Presidência, por um Prefeito; Vice-Presidência, por um 
membro representante da Sociedade Civil, e a Secretaria Executiva por um 
representante de um órgão gestor do Estado (DAEE ou CETESB). 

As despesas decorrentes do exercício das funções da Secretaria Executiva, como 
materiais de escritório, postagem, combustível, materiais gráficos, dentre outros, são 
custeadas com recursos do FEHIDRO.  

 

5) Agências de Água ou Agências de Bacias Hidrográficas 

A Lei 9.433/97 também trouxe, como novidade, a figura das Agências de Água, ou 
Agências de Bacias Hidrográficas, que deverão exercer as funções de secretaria 
executiva de seu respectivo Comitê de Bacia e também de outros Comitês, definindo 
assim sua área de atuação. Para a existência da Agência numa bacia hidrográfica 
específica é necessária a prévia criação e instalação do Comitê de Bacia. 
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Dentre as competências das Agências de Água ou de Bacia apresentamos as 
principais, a saber: manter atualizado o balanço da disponibilidade dos recursos 
hídricos em sua área de atuação; criar e manter atualizado o cadastro de usuários de 
recursos hídricos; efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos; elaborar o Plano de Recursos Hídricos, ou Plano de Bacias; propor, 
ao Comitê de Bacia, os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, etc. 

 

6) Consórcios ou Associações Intermunicipais 

Os Consórcios ou Associações Intermunicipais são associações de prefeituras, que 
também podem contar com empresas, e que são consideradas Organizações Civis de 
Recursos Hídricos. São entidades muito importantes para a gestão em bacias 
hidrográficas. O principal mérito dessas entidades é a sua facilidade em iniciar 
trabalhos práticos, arrecadar recursos entre os seus membros (iniciar a solidariedade 
financeira entre os usuários de uma bacia) e fazer parcerias. 

Os Consórcios Intermunicipais podem também participar de várias outras formas 
nesse processo. Como são uma Associação de Prefeituras que técnica e 
administrativamente organizam e dinamizam sua participação frente ao Comitê, 
Agência de Bacia e demais setores da área, os Consórcios Intermunicipais, poderão, 
assim como as associações intermunicipais, receber delegação do CNRH ou do CRH, 
por prazo determinado, para o exercício de funções de competência das Agências de 
Água, ou de Bacias Hidrográficas, desde que tenham estrutura jurídica para tanto e 
atendam aos interesses de todos os participantes do Comitê. 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí foi 
fundado em outubro de 1989 como uma associação de municípios e, a partir de 1996, 
começou a receber adesões de empresas também, caracterizando-se como uma 
associação de usuários de água. É considerado entidade-modelo por ser pioneiro em 
algumas questões, como o exercício da cobrança da água. Atua em cooperação com 
entidades da França e da Espanha, tendo organizado várias visitas de estudos a 
esses países. O Consórcio é membro fundador da Rede Internacional de Organismos 
de Bacias – RIOB e participa também da Rede Latino-Americana de Organismos de 
Bacias – RELOB. Em 1998 fundou, juntamente com outros consórcios, a Rede Brasil 
de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB, exercendo sua presidência e 
secretaria-executiva por dois mandatos. 

 

7) Principais diferenças entre Comitês, Agências e Consórcios 

Para compararmos as funções de cada instituição, devemos conhecer as definições 
de Comitês, Agência de Bacias e Consórcios: 

 Comitê de Bacias: Órgão colegiado composto por representantes do poder 
executivo, dos usuários e da sociedade civil. É deliberativo e funciona como 
“parlamento das águas”. Sua criação está prevista em leis estaduais e 
federais. Seu objetivo é a gestão dos recursos hídricos numa região, de forma 
descentralizada e participativa. Não possui personalidade jurídica e conta com 
apoio técnico e financeiro de outros órgãos. 

 Agência de Bacia: Entidade a ser criada para atuar como Secretaria 
Executiva do Comitê de Bacias. Será a responsável, dentre outras atribuições, 
por efetuar a cobrança pelo uso das águas e pelo seu gerenciamento. Sua 
natureza jurídica não está definida. 

http://www.mma.gov.br/port/srh/GESTAO/organiza/corpo.html
http://www.mma.gov.br/port/srh/GESTAO/organiza/corpo.html
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 Consórcio Intermunicipal: Associação civil de direito privado, com 
independência técnica e financeira. Arrecada e aplica recursos em programas 
e ações ambientais. O poder de decisão cabe ao Conselho de Municípios, 
formado pelos prefeitos e representantes das empresas consorciadas. Apóia a 
criação das Agências e o funcionamento do Comitê de Bacias. 

Existem vários Consórcios Intermunicipais com objetivos diferentes, podendo ser 
criados para aquisição de máquinas, para a saúde, etc. O mais usual é para as 
questões ambientais e hídricas. A existência de alguns Consórcios é anterior à criação 
dos Comitês de Bacia e cada instituição tem o seu objetivo definido, portanto os 
papéis exercidos pelos Comitês e pelos Consórcios não são concorrentes e podem 
ser, sim, complementares para se atingir um objetivo comum como, no caso, a 
despoluição e recuperação de mananciais. 

Os Comitês de Bacias têm funções deliberativas e consultivas, mas não possuem 
personalidade jurídica. As Agências de Bacias, essas sim, terão personalidade jurídica 
e exercerão as funções executivas dos Comitês de Bacias, tendo suas ações 
subordinadas diretamente ao seu respectivo Comitê de Bacia. Não há nenhuma 
relação entre as Agências e os Consórcios, mas o que poderá ocorrer é que os 
Consórcios poderão, por tempo determinado e por vontade dos Comitês, exercer as 
funções de Agência de Bacias. 

Devido à sua personalidade jurídica, agilidade administrativa e independência 
financeira, os Consórcios possuem capacidade para contratar pessoas e serviços para 
execução ou gerenciamento de projetos e obras, enquanto os Comitês de Bacias 
deliberam sobre o planejamento, a alocação de recursos e outras ações. 

 As Agências de Águas, ou de Bacias, ligadas aos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
atuarão como secretarias executivas do respectivo Comitê. A criação dessas Agências 
está condicionada, em cada bacia, à prévia existência do respectivo Comitê  de Bacia 
Hidrográfica e à sua viabilidade financeira. 

A Agência de Bacia Hidrográfica é o braço técnico e financeiro do sistema. É ela quem 
tem a função de arrecadar os recursos financeiros com a cobrança pelo uso da água e 
repassar para as entidades que irão executar as obras e serviços estabelecidos em 
um plano de obras, o Plano de Bacias. A cobrança pelo uso da água irá viabilizar 
financeiramente todo o sistema. 

 

8) O Consórcio PCJ 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (Consórcio PCJ) é uma associação de direito privado e sem fins lucrativos. É 
composto por municípios e empresas e tem por objetivo a gestão dos recursos 
hídricos e a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência, entre outros. 

A base do trabalho da entidade está na conscientização de todos os setores da 
sociedade sobre a problemática dos recursos hídricos da região, no planejamento e no 
fomento as ações de recuperação dos mananciais. 

Fundado em 13 de outubro de 1989, o Consórcio atua com independência técnica e 
financeira. A entidade arrecada e aplica recursos em programas ambientais, conforme 
seu Plano de Atuação bienal aprovado pelo Conselho de Consorciados. 

A finalidade da entidade é contribuir para a implantação de um sistema de gestão 
descentralizada dos recursos hídricos e desenvolver, em parcerias com entidades 
públicas e privadas, projetos e ações práticas para a recuperação e preservação dos 
rios das bacias PCJ, de forma a garantir o desenvolvimento econômico e sustentável 
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da região, através do planejamento e fomento de ações para a gestão dos recursos 
hídricos, integração regional e conscientização ambiental. 

A entidade participa dos Comitês das Bacias PCJ, em nível estadual e federal, dos 
quais atua no segmento da Sociedade Civil, além de desde 2005 exercer as funções 
de Agência de Água na cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União. 

 

Programas do Consórcio PCJ 

 Programa de Gestão de Bacias Hidrográficas 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Proteção aos Mananciais 

 Programa de Racionalização, Combate às Perdas de Água e               
Saneamento 

 Programa de Resíduos Sólidos 

 Programa de Sistema de Monitoramento das Águas 

 Programa de Apoio aos Consorciados 

 Programa de Cooperação Institucional 

 Programa de Desenvolvimento Tecnológico - Grupo das Empresas 

 Programa de Investimentos (R$ 0,01/m³) 

 Entidade Delegatária - Agência de Água PCJ 

 

9) A Atualidade do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil 

Superada a dificuldade da compreensão do papel entre Comitês (Parlamento das 
Águas) e Consórcios (Organismos Executores) no sistema de gestão dos recursos 
hídricos, é importante verificar-se que tais organismos vivem momento de grande 
maturidade e de ações conjuntas em prol da gestão, estando firme na luta pela 
implementação da cobrança pelo uso da água e para que os recursos arrecadados 
não sejam contingenciados e sim, tenham retorno garantido para as bacias 
hidrográficas onde foram arrecadados. 

A cobrança pelo uso da água já está ocorrendo pioneiramente nas bacias do rio 
Paraíba do Sul e nas Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Embora existam 
outros Comitês Federais já criados, o fato da cobrança em alguns Estados não estar 
implementada dificulta a agilização do processo como um todo. 

 

V. A GESTÃO EM RESUMO 

 

O gerenciamento de recursos hídricos considera a água como bem público dotado de 
valor econômico. Portanto, seus diferentes usos podem ser cobrados. Sua gestão, 
feita por bacias hidrográficas, é descentralizada e conta com a participação da 
sociedade civil. 

As funções de um Sistema de Gestão são: coordenar, arbitrar os conflitos, 
implementar a política, planejar, regular, controlar o uso, preservar e recuperar os 
recursos hídricos. Uma das funções mais importantes é a de efetuar a cobrança do 
uso dos recursos hídricos, administrar e aplicar estes recursos. 

 

 



39 

 

O QUE FAZER?  

Planos de Bacias 
POR QUÊ?  

QUANDO FAZER? 

QUANTO CUSTA? 

QUEM FAZ Sistema de Gestão 

COMO?                                          Colegiados: Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
CNRH 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH 

Comitês das Bacias Hidrográficas - CBHs 

QUEM PARTICIPA?  Estado + Municípios + Usuários + Sociedade Civil 

E OS RECURSOS? No Estado de São Paulo através do FEHIDRO  (Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos) e das cobranças pelo uso 
das águas de domínio da União  e dos Estados 

 

DE ONDE VÊM?   Royalties, compensações do setor hidrelétrico, recursos 
do tesouro e cobrança pelo uso da água 

 

VI. ENDEREÇOS ÚTEIS 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
Esplanada dos Ministérios – Bloco B – 5º. Andar 
CEP 70053-900 – Brasília – DF 
Fones: (61) 317-1289 / 317-1058 
Fax: (61) 226-7101 
Site: www.mma.gov.br 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA 
Setor Policial Sul - Área 5 - Quadra 3 - Bloco B 
CEP 70610-200 - Brasília - DF 
Fone: (61) 445-5400 
Fax: (61) 445-5400 
Site: www.ana.gov.br 
 
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO 
SEPN 505 – LOTE 02 – BLOCO B 
Ed. Marie Prendi Cruz –Sala  T 20 
CEP 70730-542 – Brasília – DF 
Fones: (61) 3105-2000 / 3105-2100 
Fax: (61) 3105-2015 
www.mma.gov.br/recursoshidricos 
 
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CNRH 
SEPN 505 – LOTE 02 – BLOCO B 
Ed. Marie Prendi Cruz –Sala  T 20 

http://www.mma.gov.br/
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CEP 70730-542 – Brasília – DF 
Fones: (61) 3105-2000 / 3105-2100 
Fax: (61) 3105-2015 
Site: www.cnrh-srh.gov.br 
 
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 
Rua Bela Cintra, 847 – 10º andar 
CEP 01415-903 – São Paulo – SP 
Fone: (11) 3214-1255 
Fax.: (11) 3214-1468 
Site: www.recursoshidricos.sp.gov.br 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SMA 
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 
CEP: 054.089-900 São Paulo – SP 
Fone: (011) 3030-6180 / 6179 / 6178 
Fax: (011) 3030 – 6177 
Site: www.ambiente.sp.gov.br 
 
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE 
Rua Butantã, 285 – 3º andar sala 32 
CEP: 05424-14 São Paulo – SP 
Fone/fax: (011) 239.5238 
Site: www.daee.sp.gov.br 
 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB 
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 
CEP 054.089-900 – São Paulo – SP 
Fone: (011) 3030-6180 / 6179 / 6178 
Fax: (011) 3030 – 6177 
Site: www.cetesb.sp.gov.br 
 
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – 
CBH-PCJ 
Av. Estados Unidos, 988 
CEP 13416-500 – Piracicaba – SP 
Fone: (19) 3434-5111 
Fax: (19) 3434-5575 
Site: www.comitepcj.sp.gov.br 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E 
JUNDIAÍ – CONSÓRCIO PCJ 
Rua Fernando Camargo, 500 - Conj. 43 
CEP 13465-020 – Americana – SP 
Fone: (19) 3406-4043 
Fax: (19) 3461-775 
Site: www.agua.org.br 
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Secretaria Executiva do Consórcio PCJ 

 

Avenida São Jerônimo, 3.100 – Morada do Sol 

Americana – SP – CEP: 13.470-310 

Fone/Fax: (19) 3406-4043  

Site: www.agua.org.br 

E-mail: agua@agua.org.br 

 

 

 


