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RESUMO 

 

A água é o recurso mais importante em todos os aspectos da vida. Em excesso, ela causa 

inundações e calamidades ambientais, e sua escassez provoca fome e miséria. A sua gestão 

pode conduzir a excelentes resultados na produção de alimentos, porém seu mau uso provoca 

degeneração do meio físico natural. A partir dessa perspectiva, o presente estudo tem como 

principal objetivo diagnosticar os problemas enfrentados para a gestão de recursos hídricos e 

suas soluções. A proposta justifica-se à medida que permite refletir a partir dos problemas 

elencados na busca por soluções para a temática em análise. Trata-se de um estudo de revisão 

de literatura, associado a uma análise documental, que buscou identificar os problemas e as 

possíveis soluções enfrentadas para a gestão de recursos hídricos no estado do Tocantins. 

Utilizou como fonte de informação a base eletrônica de dados do GOOGLE ACADÊMICO. 

Os trabalhos científicos foram selecionados pelos descritores: “Desafios a gestão de recursos 

hídricos”, “Soluções para a gestão de recursos hídricos”. Foram encontradas mais de 180 mil 

publicações na base de dados pesquisada, sendo realizado uma avaliação quanto a sua 

relevância ao tema, obteve-se uma amostra de 205 publicações científicas. A seleção do 

material ocorreu de fevereiro a maio de 2018. Após leitura minuciosa e detalhada dos artigos 

selecionados, restaram então 31 trabalhos. Como resultado é perceptível que a adequada 

gestão da qualidade da água é necessária para compatibilizar os usos múltiplos. Ao avaliar os 

diversos problemas que são enfrentados pelos gestores é possível compatibilizar as demandas 

com as dificuldades que são enfrentadas. O planejamento e a execução da Política Estadual de 

Recursos Hídricos convergem para o bom funcionamento da gestão de recursos hídricos. Para 

isso o órgão gestor deve atuar junto com a comunidade.  

 

Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos. Tocantins. Conflitos e soluções. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Water is the most important resource in all aspects of life. In excess it causes environmental 

floods and calamities, and its scarcity causes hunger and misery. Its management can lead to 

excellent results in food production, but its misuse causes degeneration of the natural physical 

environment. From this perspective, the present study has as main objective to identify the 

problems faced for the management of water resources and their solutions. The proposal is 

justified as it allows to reflect from the problems listed in the search for solutions to the 

thematic under analysis. This is a literature review study, associated to a documentary 

analysis, which sought to identify the problems and possible solutions faced for the 

management of water resources in the state of Tocantins. He used the electronic database of 

GOOGLE ACADEMICO as the source of information. The scientific papers were selected by 

the descriptors: "Challenges to the management of water resources", "Solutions for the 

management of water resources". More than 180,000 publications were found in the database, 

and an evaluation was made as to its relevance to the theme. A sample of 205 scientific 

publications was obtained. The material selection took place from February to May 2018. 

After a detailed and detailed reading of the selected articles, there were 31 papers remaining. 

As a result it is noticeable that adequate water quality management is required to reconcile 

multiple uses. When assessing the various problems faced by managers, it is possible to 

reconcile the demands with the difficulties that are faced. The planning and execution of the 

State Policy of Water Resources converges for the proper functioning of water resources 

management. For this, the managing body must act together with the community. 

 

Key words: Water resources management. Tocantins. Conflicts and solutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

No universo, a água é o recurso mais importante em todos os aspectos da vida. Em 

excesso, ela causa inundações e calamidades ambientais, e sua escassez provoca fome e 

miséria. O manejo adequado da água pode conduzir a excelentes resultados na produção de 

alimentos, porém seu mau uso provoca degeneração do meio físico natural (PAZ et al, 2000). 

A água é considerada um recurso ou bem econômico, porque é finita, vulnerável e 

essencial para a conservação da vida e do meio ambiente. Além disso, sua escassez impede o 

desenvolvimento de diversas regiões. Por outro lado, é também tida como um recurso 

ambiental, pois a alteração adversa desse recurso pode contribuir para a degradação da 

qualidade ambiental. Já a degradação ambiental afeta, direta ou indiretamente, a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a fauna e a flora, as 

condições estéticas e sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais (NADALIN, 

2010).  

O controle da poluição da água é necessário para assegurar e manter níveis de 

qualidade compatíveis com sua utilização. A vida no meio aquoso depende da quantidade de 

oxigênio dissolvido, de modo que o excesso de dejetos orgânicos e tóxicos na água reduz o 

nível de oxigênio e impossibilita o ciclo biológico normal (BORSOI; TORRES, 1997). 

As pressões sobre os recursos hídricos são susceptíveis de piorar em resposta ao 

crescimento da população, das mudanças climáticas e do uso do solo, da urbanização e 

migração de áreas rurais para urbanas, entre outros. A água doce, embora seja um recurso 

renovável, é finita e vulnerável (SOARES, 2015). 

Muitos questionamentos envolvendo os recursos hídricos são elaboradas e Zapelini 

(2012) dá exemplos: Como lidar com o problema da provisão de água para as diferentes 

necessidades humanas? Como garantir que um recurso natural essencial à vida, ao ponto de se 

recomendar que o acesso a ele seja um direito fundamental de todos, garantido no 

ordenamento jurídico dos diferentes países, e ao mesmo tempo um bem econômico, ao qual se 

pode aplicar um preço de mercado, seja oferecido de modo a conciliar o imperativo de sua 

preservação com a satisfação das diferentes necessidades (não somente humanas, mas de 

todas as formas de vida)? 

A Constituição Federal de 1988 impulsionou a participação da sociedade civil em 

vários setores de formulação de políticas públicas, e o processo de descentralização das 

decisões, antes concentradas no âmbito dos órgãos estatais, foi entendido como um relevante 

aspecto da democracia participativa (CORRÊA, 2016). 
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Uma das medidas adotadas pelo Brasil, para a gestão desta privilegiada 

disponibilidade hídrica, foi a edição da Lei nº 9.433/1997 que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Tal política surge com o intuito de assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados como a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos. Incluindo-se o transporte aquaviário, com vistas ao 

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

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (COSTA; TYBUSCH, 

2015). 

Desde a promulgação das primeiras políticas de recursos hídricos estaduais na década 

de 1990 e, principalmente, a partir do estabelecimento da política nacional em 1997, houve 

grandes avanços na operacionalização do modelo atual de gerenciamento de recursos hídricos 

no Brasil. Tornando-o mais participativo e menos centrado em torno das entidades 

governamentais (LIBÂNIO, 2015). 

Também houve contribuições de outros diplomas legais, como a instituição da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e Sistemas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, o que 

foi de significativa relevância nesse processo (CAMPOS, 2005). 

Diante do contexto apresentado, destaca-se que a abordagem de Gerenciamento 

Integrado de Recursos Hídricos (GIRH) apresenta-se como um elemento relativamente novo 

quanto à discussão dos recursos hídricos. Com origens após a Rio 92, baseia-se no princípio 

de que para se fazer eficaz na gestão de recursos hídricos deve ocorrer o gerenciamento 

integrado da água e território, combinando a gestão da água com os usos do solo e o 

planejamento deste, sobretudo, através das bacias hidrográficas. A gestão dos recursos 

hídricos, parte, sobretudo, do interesse das políticas locais, ou seja, das ações dos estados nos 

diferenciados territórios (LUCENA, 2015). 

A característica mais importante de um sistema integrado de informações sobre 

recursos hídricos é que ele deve ser holístico, incorporando a quantidade e a qualidade da 

água, como também elementos ambientais e socioeconômicas, que influem em sua 

disponibilidade e uso. Isto faz do sistema integrado uma ferramenta essencial na construção 

de um modelo sustentável de desenvolvimento. Vale ressaltar que o planejamento na gestão 

integrada de recursos hídricos não é uma tarefa exclusiva de uma gestão especializada dos 

recursos hídricos.  

Para que as decisões sejam equitativas, eficientes e sustentáveis é necessário que o 

processo seja executado em todos os setores da sociedade em que a água seja um componente 
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importante. Isto requer uma abordagem uniforme para a avaliação de alternativas e a tomada 

de decisão, baseada em informações inequívocas, como a que está disponível em um sistema 

integrado de informações (SILVA, 2016). 

Considerando todos esses fatores, o presente trabalho surge com o objetivo de 

diagnosticar os problemas enfrentados para a gestão de recursos hídricos e suas soluções, a 

partir da realidade do estado do Tocantins. Acredita-se que o estudo possa contribuir para o 

debate em torno da gestão e do planejamento em recursos hídricos e a execução de políticas 

efetivas na busca de soluções para os problemas detectados.  

 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, associado a uma análise de 

documentos, no intuito de responder ao seguinte questionamento: quais os problemas 

enfrentados, e as possíveis soluções para a gestão de recursos hídricos no estado do 

Tocantins? 

A pesquisa bibliográfica é uma das melhores formas de iniciar um estudo, buscando-se 

semelhanças e diferenças entre os artigos levantados nos documentos de referência. Além 

disso, a compilação de informações em meios eletrônicos é um grande avanço para os 

pesquisadores, democratizando o acesso e proporcionando atualização frequente 

(BREVIDELLI; DOMENICO, 2008). 

Nesse sentido, para a seleção de material, foi utilizada como fonte de informação a 

base eletrônica de dados do GOOGLE ACADÊMICO. Os trabalhos científicos foram 

selecionados a partir do pré-requisito dos seguintes descritores: “Desafios a gestão de recursos 

hídricos”, “Soluções para a gestão de recursos hídricos”. Foram encontradas mais de 180 mil 

publicações na base de dados pesquisada. Após ser realizada avaliação quanto a citação de 

desafios e soluções na gestão de recursos hídricos, obteve-se uma amostra de 205 publicações 

científicas. A seleção do material ocorreu de 15 a 20 de maio de 2018. Com leitura dos artigos 

selecionados, restaram então 32 trabalhos e destes coletou-se os dados importantes para a 

revisão bibliográfica e que serviram de base para as discussões e considerações apresentadas.  

Ressalta-se que as plataformas cientificas constituem uma forma de realizar trabalhos 

acadêmicos com resultados fidedignos, uma vez que a internet é uma ferramenta com muitas 

potencialidades, quando devidamente utilizada, visto que globaliza conhecimentos 

(BATISTA, 2007). 
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2.1 O Estado do Tocantins  

O estado do Tocantins está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins – Araguaia. 

O sistema hidrográfico do Tocantins, totalizando 172.828,2 km2, representa 62,3% da 

superfície do Estado. Esse sistema é formado por 14 bacias hidrográficas, com destaque para 

a bacia do Rio Tocantins, que ocupa cerca de 21% do território tocantinense. Além da bacia 

homônima, integram o sistema hidrográfico do Tocantins as terras situadas nas sub bacias dos 

rios Santa Teresa, Paranã, Palma, Manuel Alves da Natividade, São Valério, Santo Antônio, 

Crixás, das Balsas, Sono, Perdida, Manuel Alves Grande, Manuel Alves Pequeno e no ribeirão 

dos Mangues (TOCANTINS, 2011).  

O plano Estadual de Recursos Hídricos mostra que a hidrografia do Araguaia perfaz 

uma superfície de 104.791 km², que equivale a 38% do território estadual. Congrega 16 sub 

bacias hidrográficas, referentes às terras drenadas pelos rios Araguaia, Riozinho, Javaés, 

Formoso, Pium, do Coco, Caiapó, Lajeado, Bananal, Barreiras, das Cunhas, Jenipapo, 

Muricizal, Lontra e Piranhas e pelo ribeirão Corda. 

Desde agosto de 2000, através do Decreto 1015, é de competência do Instituto 

Natureza do Tocantins – Naturatins, através da Coordenadoria de Controle e Uso dos 

Recursos Hídricos, a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, a fim de garantir a 

implementação de seus instrumentos (NATURATINS, 2018). 

Através de dois setores, Outorga e Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos, o 

Naturatins tem a função de controlar e ordenar o uso dos Recursos Hídricos, implementando e 

acompanhando os instrumentos da política, apoiando a criação, implantação e implementação 

do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do estado. Tendo como atividades a serem 

desenvolvidas: 

 Setor de Outorga: controlar o uso dos recursos hídricos, com vistorias e análise de 

processos e emissão de atos administrativos. 

 Setor de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos: ordenar os múltiplos usos das 

águas a partir da identificação de como, onde, quanto e para que as usam. Com este 

conhecimento, permite-se reverter a situação do uso inadequado e desperdício desse 

recurso, visando assim à preservação das águas. 

Na figura 1 é possível identificar as bacias hidrográficas que compõem o Estado do 

Tocantins sendo que a bacia do Rio Tocantins que está em laranja e faz uma linha horizontal 

praticamente em todo o estado (TOCANTINS, 2011). 
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FIGURA 1 - Bacias hidrográficas do estado do Tocantins 

 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (2011).  

 

Visando aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos nas diversas bacias hidrográficas do 

estado e no âmbito do Plano Estadual de Recursos Hídricos foi elaborado o estudo das áreas 
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estratégicas de gestão. A figura 2 mostra os comitês de bacias que estão instituídos no estado 

do Tocantins. Essas áreas são resultado de uma regionalização do território estadual, 

respeitando-se a divisão hidrográfica existente, contemplando diversas escalas e variáveis 

hidrológicas, geomorfológicas do uso e ocupação do solo.  

Essa metodologia de delimitação e redivisão do território geográfico propicia a melhor 

atuação das entidades gestoras nos recursos hídricos. São elementos condicionantes da 

regionalização: densidade demográfica, produção industrial, produção pecuária, produção 

agrícola, geração de energia, áreas de conservação ambiental e terras indígenas 

(TOCANTINS, 2011). 

                         Figura 2 - Comitês de bacias instituídos no estado do Tocantins 

 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (2011). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Legislação aplicada aos recursos hídricos  

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 225 que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Esse artigo apresenta 

similaridades ao artigo 110 da Constituição Estadual afirmando que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações (TOCANTINS, 1989). 

Objetivando atender o descrito na Constituição, a Resolução Conama de 1986 define 

impacto ambiental como quaisquer alterações físicas, químicas e biológicas do meio ambiente 

causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas direta 

ou indiretamente afetando:  

I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II. As atividades sociais e econômicas; 

III. A biota; 

IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V. A qualidade dos recursos ambientais. 

As atividades humanas devem realizar estudos dos impactos gerados e buscar formas 

de mitigar e proteger o meio ambiente. Assim, estes estudos têm como objetivo preservar o 

meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Consequentemente, as atividades utilizadoras 

de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição, 

dependerão do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) para o seu licenciamento ambiental.  

Na atualidade, faz-se se mister observar que o meio ambiente envolve diversos estudos 

e políticas públicas. Consequentemente os órgãos licenciadores devem avaliar os estudos 

apresentados, analisando se foram adequadamente elaborados, se devem ser ampliados ou até 

mesmo se as medidas mitigadoras satisfazem a preservação ambiental. 

Diante do exposto, vale destacar que assim como a PNRH, a Política Estadual de 

Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, que devem orientar a implementação 

dos seus instrumentos, entre eles a outorga de direito de uso de recursos hídricos: 
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I. Os recursos hídricos são bens de domínio público, dotados de valor ambiental, social e 

econômico, essencial à vida e utilizável segundo premissas de desenvolvimento 

sustentável; 

II. Em situações de escassez, é prioridade o uso para o abastecimento humano e a 

dessedentação de animais; 

III. A gestão descentralizada, com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades deve estimular o uso múltiplo das águas; 

IV. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para o planeamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

Entre os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, a “Outorga de 

Direito de Uso dos Recursos Hídricos” se destaca como um dos mais importantes, tendo a 

finalidade de assegurar o acesso e o controle do uso da água e garantir o uso múltiplo dos 

recursos hídricos. 

No estado do Tocantins, conforme o Decreto Estadual n° 2.432 de 6 de junho de 2005, 

que regulamenta a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, é incumbência do Instituto 

Natureza do Tocantins – Naturatins, outorgar o direito de uso dos recursos hídricos em 

domínio estadual, condicionada à disponibilidade hídrica e às prioridades expressas no Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH, e nos Planos de Bacias Hidrográficas – PBHs. 

No contexto da gestão descentralizada, a responsabilidade sobre os recursos hídricos é 

compartilhada entre o poder executivo federal, os estados e o distrito federal, em função do 

domínio administrativo (federal ou estadual) ao qual estão submetidas às águas superficiais e 

subterrâneas. No Tocantins, a Lei Estadual n° 1.307 de 22 de março de 2002 dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, que estabelece princípios, diretrizes e os instrumentos 

de gestão para as bacias de domínio estadual. 

A Resolução CONAMA Nº. 237/97 define o licenciamento ambiental como: 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. Para a regularização esse 

procedimento é realizado junto ao órgão ambiental responsável pela área de impacto. 

No âmbito do estado do Tocantins os órgãos ambientais fazem com que se cumpra a 

legislação e por isso exigem no processo de licenciamento Estudo de Impacto Ambiental – 
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EIA, e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Os órgãos ambientais avaliam os estudos 

apresentados, solicitando ampliações, medidas mitigadoras, aplicando sanções e também 

proibindo que sejam exercidas atividades que não estejam atendendo aos padrões ambientais. 

A Resolução COEMA 7/2005 prevê mecanismos de gestão voltados para o controle do 

uso dos recursos naturais, em conformidade com as Políticas Públicas de Meio Ambiente 

(agenda marrom), Florestal (agenda verde) e de Recursos Hídricos (agenda azul). Dessa 

forma cria uma rotina de trabalho que possibilita integrar procedimentos, na forma da 

legislação, disciplinar e instruir o recebimento de requerimentos, as análises pertinentes e a 

emissão de atos administrativos voltados para:  

I – O licenciamento ambiental;  

II – A Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos;  

III – A Regularização Florestal da Propriedade Rural;  

IV - A Certificação de Regularidade Ambiental; 

Assim, dentro dos parâmetros e diretrizes legais para o licenciamento ambiental, 

existem os seguintes instrumentos: Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81); 

Resolução CONAMA nº. 001/86; Resolução CONAMA nº. 237/97; Resolução COEMA n°. 

07/2005 - Esfera Estadual/TO que como mencionado cria procedimentos para licenciamento 

ambiental das atividades, procedimentos de outorga de água, procedimentos de 

Licenciamento Florestal da Propriedade Rural. Todos estes instrumentos juntos buscam 

atender a Carta Magna. 

A sociedade com os instrumentos legais, estudos ambientais e órgãos de controle, está 

inserida no planejamento de execução de políticas públicas. Um adendo importante refere-se a 

processos de grande impacto onde devem ser realizadas reuniões com a sociedade impactada, 

além de audiências públicas. 

E o resultado de todos esses trabalhos são identificados nos agentes da mudança, como 

a sociedade, organizações não governamentais sempre atuantes e fazendo com que sempre 

sejam tomadas medidas para evitar e coibir impactos ambientais que possam degradar e poluir 

o meio ambiente. Assim possibilita que ocorram ações produtivas conciliadas com respeito ao 

meio ambiente.  

Diante do exposto, para que os órgãos gestores possam analisar os pleitos de outorga 

de forma segura e eficaz considerando as diretrizes pré-estabelecidas, é necessário ter 

conhecimento da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica, sistematizar o processamento 

das informações referentes aos usos múltiplos, e avaliar os impactos gerados a partir das 
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intervenções com base nas demandas existentes em toda a bacia hidrográfica (a montante e a 

jusante do aproveitamento).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da revisão bibliográfica foram diagnosticados os principais desafios 

(principais conflitos) existentes a partir da realidade do estado do Tocantins, e as soluções 

encontradas para a resolução destes. 

4.1. Principais conflitos identificados 

Em função da degradação ambiental, a escassez e os conflitos envolvendo os usos 

múltiplos da água são cada vez mais proeminentes, visto que a disponibilidade hídrica 

qualitativa e quantitativa é um fator fundamental ao desenvolvimento econômico, social e 

cultural de uma região (BRITES, 2010). 

A solução de conflitos requer, de modo geral, a organização da gestão do sistema 

hídrico sob enfoque coletivo, inibindo soluções individuais que impliquem danos a outros 

usuários (PEREIRA, 2010). Dentro de uma bacia hidrográfica são encontrados conflitos e 

situações que prejudicam a qualidade e quantidade dos recursos hídricos.  

Martins e Martins (2011) destacam algumas:  

- Disposição inadequada de resíduos sólidos; 

- Remoção da cobertura vegetal da sub bacia; 

- Barramentos; 

- Uso dos mananciais para fins recreativos, lavagem de roupas e outros usos 

domésticos; 

- Arruamento e caminhos inadequados próximos aos cursos d’água; 

- Prática indiscriminada de queimadas; 

- Uso de fertilizantes e pesticidas nas hortaliças e atividades agrossilvopastoris; 

- Geração de ruídos e poluição por tráfego de pedestres e veículos; e  

- Depósito de galhos, troncos de árvores ao longo das margens dos córregos.  

Para Chiesa (2015), os principais entraves são: 

 Falta dos planos de bacia; 

 Falta de enquadramento dos corpos hídricos - o enquadramento de corpos 

d’água estabelece o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao longo do 

tempo. Mais do que uma simples classificação, o enquadramento deve ser visto 



 

24 

como um instrumento de planejamento, pois deve tomar como base os níveis 

de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 

necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição atual do 

corpo d’água. O enquadramento busca “assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e a diminuir os 

custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes (BRASIL, 1997); 

 Reduzida quantidade de comitês de bacias instituídos e a falta de discussão 

com a sociedade civil e usuários, o que os torna apenas documentos 

burocráticos;  

 Ausência de implementação da cobrança nas bacias onde há conflitos pelo uso 

da água; 

 Ausência de sistematização das informações e de agilidade dos processos de 

outorga;  

De forma geral, pode-se dizer que os desafios e entraves a execução e efetivação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH são: Implementação das ações propostas no 

Plano Estadual, elaboração de planos de bacias, criação de comitês de bacias e agências de 

água, adensamento da rede hidro meteorológica e estações de monitoramento da qualidade e 

quantidade das águas nas bacias hidrográficas e a criação e consolidação do Sistema de 

Informações Estadual (SANTOS, 2018). 

  Todas essas situações elencadas podem ser observadas na região da Lagoa da 

Confusão e envolvem a área da bacia do Rio Formoso, especialmente no município de Lagoa 

da Confusão. Na região é comum ao encontrar processos de outorga e verificar nos 

requerimentos que as bombas são superdimensionadas. Um exemplo é uma bomba que possui 

outorga para captar 300 m³/mês e costuma funcionar no mínimo 5 horas por dia. Só que a 

mesma tem uma vazão de 3000 m³/hora. Na região da Lagoa da Confusão é comum encontrar 

diversos processos com problemas semelhantes. 

  O Naturatins frente a todas dificuldades encontradas tomou as seguintes providências: 

fez a reanalise dos processos de outorga, fazendo a revisão dos valores outorgados e 

reavaliando os superdimensionados. Outra medida tomada envolve a medição de vazão dos 

cursos hídricos durante o período de estiagem para monitorar as vazões captadas e a 

diminuição de vazão do curso hídrico.  
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  Após passar por um período de seca, o rio Formoso, que fica em Lagoa da Confusão, 

ganhou um aparelho que vai monitorar, em tempo real, a quantidade de água retirada. A 

captação de água chegou a ser suspensa em 2016 por causa da crise hídrica, que é a falta de 

chuva agravada pelo uso indiscriminado de água.  

  O Naturatins realiza atividades como campanhas de fiscalização, vistorias nas 

propriedades rurais e emissão de relatórios que resultaram em autuações. No ano de 2016 o 

Naturatins emitiu a Portaria/Naturatins nº 300, de 22 de agosto de 2016, que suspendeu o uso 

de recursos hídricos em cursos d’águas que se encontravam em estado crítico de 

comprometimento da vazão outorgada. 

  Devido a todos esses fatores, na região ocorreram, nos últimos anos, diversas 

audiências envolvendo produtores rurais, comitê de bacias, instituições públicas ligadas ao 

meio ambiente, associações, Universidade Federal do Tocantins (UFT) e população em geral. 

  O resultado foi a instalação de medidores de vazão em tempo real que permitem 

acompanhar o quanto é captado, como pode ser observado na Figura 3. Tais medidas faram 

com que o rio formoso, um dos principais rios do estado e que corta 28 municípios, possa ter 

um uso responsável. Há mais de dez anos, produtores rurais utilizam a água dele para irrigar 

plantações, mas sem o uso e controle adequados e com as mudanças climáticas, a natureza 

sentiu os impactos. 

Figura 3 Medidor de vazão e conjunto motobomba 

 
Fonte: Heitor Moreira/TV Anhanguera 2017 

 

O Rio Urubu, situado no mesmo município, também está sofrendo com o período de 

estiagem no Tocantins e alguns pontos restaram apenas poças de água conforme pode ser 

observado na Figura 4. A situação motivou o Ministério Público Estadual (MPE) a ajuizar uma 

Ação Cautelar Ambiental pedindo à Justiça a suspensão da retirada de recursos hídricos dos 

dois rios. 
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                                                     Figura 4 - Rio Urubu 

 
                                        Fonte: Evandro Rodrigues/Governo do Tocantins 2017 

 

Outra dificuldade encontrada é a falta de mapeamento dos processos do Naturatins. 

Um projeto nesse sentido pode auxiliar a identificar o fluxograma e os possíveis locais que 

precisam de reengenharia, ou outras alternativas. Assim acabariam melhorando o atendimento 

à comunidade, de forma a poder minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente e à 

população.  

O conhecimento prévio sobre os empreendimentos e atividades relacionados aos 

processos de análise de outorga são importantes para que seja feita a correta análise dos 

mesmos. Assim, através do mapeamento de processos e da institucionalização de logística 

com efetividade, podem ser alcançados consideráveis avanços na gestão de recursos hídricos 

no estado do Tocantins. 

Ademais, é de suma importância para que gestores públicos, pesquisadores, técnicos, 

estudantes e a população em geral tenham conhecimento dos objetivos e ações que ocorrem 

nos seus projetos e que medidas são tomadas pelo órgão ambiental. Os principais riscos e 

dificuldades que podem ser identificados no decorrer do processo envolvem a falta de tempo 

para construir as metodologias de análise. Falta de pessoal preparado para ajudar a construir 

uma base sólida de análise. 

Atualmente o setor de outorga de água dispõe de 7 (sete) técnicos para fazer a análise 

de processos de todo o estado do Tocantins. Por isso todas as decisões e análises de recursos 

hídricos do estado são feitas pela sede. O que faz com que haja um passivo muito grande e se 

enfrente grande dificuldade para atender a demanda de processos. Para suprir essa demanda 

faz-se necessário novas metodologias e fluxogramas para análises. 

O Naturatins está localizado em 14 pontos do estado e com a descentralização de 

vistorias e análises poderia atuar mais próximo ao local de demanda. Para solucionar 

definitivamente o problema na gestão de recursos hídricos existem alguns caminhos que 
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devem ser seguidos. Como a capacitação, criação de rotinas, desenvolvimento de manuais, etc. 

Todas essas soluções envolvem investimentos para a obtenção de informações técnicas, 

financiamento do projeto, liberação dos recursos financeiros, pessoal capacitado, instalações e 

tecnologias acessíveis. 

Atualmente o setor de outorga conta com um apoio importante de estagiários, e com 

pouco pessoal técnico para executar o serviço e atender eventuais demandas extras, como 

audiências, reanálises, avaliação de programas e metodologias.  

Os processos do órgão ambiental são físicos e fazem com que tenha menor 

acessibilidade aos processos, dificultando análises simultâneas por dois setores diferentes, ao 

mesmo tempo falta espaço para alocá-los. Muitos também chegam ao setor para análise sem 

contar com documentos mínimos. 

É importante identificar como é o atual desenho do processo de análise, avaliar o 

mesmo, propor soluções e aplicar novas metodologias de análise para que melhore a análise e 

a mesma seja mais eficiente e dê maior segurança para o pessoal técnico. 

Um exemplo de deficiência de equipamentos para análise e monitoramento das águas 

do estado é a falta de sonda multi paramétrica, o que faz com que casos de falta de oxigênio 

envolvendo mortandade de peixes e lançamentos de efluentes acima dos parâmetros não sejam 

identificados instantaneamente, nem seja possível fazer a devida autuação.  

A Gestão por Processos visa mobilizar pessoas para gerar ganhos em uma organização 

a partir de melhorias e inovações em seu dia-a-dia de trabalho. Adotar a gestão por processos 

pressupõe criar uma cultura forte que inspire continuamente os colaboradores para criar e 

perseguir ideias que transformem os processos e maximizem o valor gerado para os clientes. 

Podemos elencar os seguintes benefícios da gestão por processos (GOIÁS, 2011): 

• Uniformização da metodologia, ferramentas e técnicas utilizadas; 

• Uniformização das rotinas de trabalho; 

• Otimização dos recursos; 

• Agilidade dos processos; 

• Clareza de responsabilidades; 

• Eliminação de anomalias; 

• Substituição do conhecimento tácito e pessoal pelo conhecimento expresso e 

institucional. 

Assim, ao comparar com o trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos de Goiás e com o produto do Projeto de Mapeamento e Redesenho de 



 

28 

Processos na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foram feitas 

propostas de melhoria, que consolidam as soluções levantadas para sanar os problemas 

identificados. Demonstrando os novos fluxogramas dos processos priorizados, bem como os 

indicadores para medir o desempenho dos mesmos. Fazendo com que seja dada a resposta 

social que a atividade exige. 

 

5. CONSIDERAÇÕES  

Para adequada gestão da qualidade da água, é necessário compatibilizar estudos e 

monitoramento contínuo, permitindo avaliar a disponibilidade de água para atendimento aos 

usos múltiplos. O instrumento deve ser difundido e discutido não apenas entre os órgãos 

gestores, mas junto com a comunidade. 

Observa-se que a inserção de dados de forma digital evita o desaparecimento de 

processos e dá maior celeridade processual. O órgão também precisa de instrumentos para 

aumentar a sua eficácia, como sondas multiparamétricas que possam identificar lançamentos 

de efluentes e evitar maiores impactos. 

Centralização de decisões e análises em Palmas também dificulta que os processos 

tenham maior celeridade, pois gasta-se mais tempo para fazer vistorias e no trâmite 

processual. Se o Naturatins usasse a equipe local já realizaria a vistoria e permitiria que os 

empreendimentos pudessem atingir os seus fins. 

Também no órgão chegam muitos processos incompletos o que faz com que sofram 

um reanalise, e que também tomem mais tempo. Conforme discriminado no decorrer do 

trabalho, ocorrem projetos superdimensionados. 

Para solucionar tais problemas faz-se necessário estabelecer parceria com o ministério 

público, universidades, Agência Nacional de Águas, Secretárias de Meio Ambiente, Instituto 

Natureza do Tocantins e Comitês de bacias. Assim, os mesmos poderiam conciliar soluções e 

medidas para serem implementadas. Porém os órgãos trabalham de forma separada e isso 

acaba dificultando a busca por soluções. 

Os principais desafios envolvem conciliar interesses e responsabilidades para atingir 

um objetivo comum. Nesse sentido, a ação conjunta entre: o órgão ambiental, fiscalizando 

com cunho educativo e posteriormente com sanções; órgão de fomento, atuando com 

aplicação e incentivo de práticas conservacionistas; ministério público, participando com 

educação e informação sobre as responsabilidades; e a Prefeitura, com educação nas escolas. 

Pois os filhos são a principal chave que move o mundo, seja no curto ou longo prazo. 
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