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MÓDULO I – Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos – 

Conceitos 

Neste módulo você conhecerá os conceitos que envolvem o gerenciamento integrado de 

recursos hídricos, compreendendo a sua importância e quais aspectos devem abranger 
essa integração. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

Afinal, integrar o quê? 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97, também conhecida como 
Lei das Águas, introduziu novos conceitos no gerenciamento de recursos hídricos, tais como a 
descentralização e a participação de novos atores na gestão das águas. O próprio termo “recurso 
hídrico” já traz consigo uma conotação sutilmente diversa do termo “água”, pois “recurso” está 
intimamente ligado a noção de pecúnia, de valor econômico. A indicação da bacia hidrográfica 
como unidade territorial preferencial para implementação da Política é outro conceito expresso 
nos fundamentos da Lei, os quais são base para a estruturação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. 

As diretrizes gerais de ação expressas na Lei das Águas corroboram essa nova forma de gerir os 
usos da água no Brasil, pois estabelecem que a gestão dos recursos hídricos deve abranger as 
questões relacionadas à qualidade, às diversidades regionais, deve integrar as questões 
ambientais e dos sistemas estuarinos e zonas costeiras e se articular com as políticas de uso do 
solo e dos setores usuários de recursos hídricos. 

Outra condição importante na estruturação da atual forma de gestão das águas no Brasil é a 
questão dominial: como a Constituição Federal definiu a água como bem de domínio público e o 
repartiu entre a União e os Estados 1(Figura 1), a gestão por bacia hidrográfica, que, na maioria 
dos casos, não segue divisões políticas, exige uma articulação entre entes para que haja uma 
gestão efetiva dos recursos hídricos.  

1 A Constituição de 1988 extingue o domínio das águas pelos municípios e por particulares, presentes no Código de 
Águas de 1934. 
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Figura 1: Domínio dos rios brasileiros 

Esses são apenas alguns aspectos que demonstram a importância da integração para o sucesso 
da nova Política de Recursos Hídricos brasileira. E é isso que iremos estudar nesse módulo: o que 
integrar, por que e como. 
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1.2 CONCEITUAÇÃO BÁSICA DO GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, gerir significa administrar, dirigir, reger. Enquanto integrar 
tem o significado de tornar inteiro, completar, juntar, incorporar. Entende-se por participar ter ou 

tomar parte de algo. E como são entendidos esses conceitos no âmbito da gestão de recursos 
hídricos? 

As características intrínsecas da água a tornam indispensável à sobrevivência de qualquer ser 
vivo. Sua importância para a humanidade vem se tornando cada vez maior, tendo em vista o 
aumento de sua escassez relativa e os diversos bens e serviços produzidos a partir dela – energia 
elétrica, alimentos, transporte, turismo, etc. Essa diversidade de usos faz com que a política de 
recursos hídricos, por sua transversalidade, acabe naturalmente se relacionando com várias 
outras políticas. No entanto, nem sempre essa articulação se dá de forma sistematizada e 
planejada. 

E quanto ao aspecto qualitativo da água? Para alimentar uma turbina para geração de energia 
elétrica pouco importa se a salinidade ou a carga orgânica seja alta; no entanto essas 
características podem inviabilizar outros usos dessa água, tais como saneamento, irrigação e 
indústria, por exemplo.  

Na gestão integrada dos recursos hídricos (GIRH), faz-se necessária ampla articulação com 
diversos setores (Figura 2).  

Figura 2: Relações da gestão de águas com as demais políticas 

Outro ponto que merece reflexão é a questão do domínio das águas. Segundo a Constituição 
Federal de 1988, a água é um bem de domínio público, compartilhado entre a União, os Estados e 
o Distrito Federal, cabendo à União o domínio sobre as águas marítimas, de lagos e quaisquer
correntes de água em terrenos a ela pertencentes, bem como as águas superficiais de corpos 
d’água fronteiriços ou que cortem mais de um Estado. Por outro lado, os demais corpos d’água 
superficiais e as águas subterrâneas são de domínio estadual/distrital. E como dissociar a gestão 
das águas subterrâneas das superficiais, visto que nos períodos secos a vazão dos rios é devida 

quase que unicamente ao fluxo das águas subterrâneas? E ainda, se o domínio das águas foi 
repartido entre União e Estados, como fazer se a utilização da água é realizada efetivamente no 
interior dos mais de 5.000 municípios do país? Esse compartilhamento de domínios relativo às 
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políticas de recursos hídricos e de uso e ocupação do solo se constitui num grande desafio para a 
materialização da gestão integrada de recursos hídricos, exigindo grande esforço de articulação 
entre os entes que fazem parte do sistema de gestão de águas. Em resumo: é possível fazer 
gestão de águas sem estabelecer um pacto federativo? 

Com o objetivo de fazer frente a toda essa complexidade, foi estruturado o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). No entanto, o federalismo brasileiro pode levar 
a uma interpretação distorcida do SINGREH, favorecendo a criação de Sistemas Estaduais de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREHs) descolados uns dos outros (Figura 3), sem uma 
visão global da gestão por bacias. O grande desafio é tornar o SINGREH um único Sistema, que 
englobe as visões peculiares de cada Estado (Figura 4) 

Figura 3: Interpretação distorcida do SINGREH 

Figura 4: Interpretação integrada do SINGREH 

E como garantir a participação dos interessados na gestão da água no processo decisório? E os 
interesses difusos das populações, como podem ser defendidos? Para tanto, o SINGREH foi 
estruturado prevendo a instituição dos conselhos de recursos hídricos e dos comitês de bacia, de 

modo a permitir a participação dos poderes públicos (inclusive os municipais), dos usuários de 
água e da sociedade civil organizada na gestão dos recursos hídricos. 



7 

É esse o conceito de gestão integrada e participativa dos recursos hídricos: gerir esses recursos 
por meio da articulação de seu planejamento com o dos setores usuários, dos estados e da União, 
sem dissociar os aspectos de quantidade e qualidade e integrando-se à política ambiental, 
englobando a participação, na gestão, de atores relevantes envolvidos com a questão dos 
recursos hídricos, para assegurar à atual e futuras gerações água em quantidade e qualidade 
adequadas aos seus múltiplos usos.  
 
 

1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTRUMENTOS DO 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 
 
A Lei das Águas estabeleceu os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: os 
planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 
usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. A Lei 
detalhou também os entes integrantes da estrutura organizacional para a gestão dos recursos 
hídricos e as suas competências, com destaque para a inovação na criação de conselhos de 
recursos hídricos, os comitês de bacia hidrográfica e as agências de água. Foram também 
definidas fontes de recursos para viabilizar a implementação do SINGREH, tais como a 
compensação financeira do setor elétrico e a cobrança pelo uso de recursos hídricos. As Figuras 5 
e 6 apresentam, respectivamente, a matriz institucional do SINGREH e os instrumentos de gestão, 
enquanto que o Quadro 1 apresenta, de forma resumida, as competências dos entes do 
SINGREH relacionadas aos instrumentos previstos na Lei das Águas. 
 
 

 
Figura 5: Matriz institucional do SINGREH 
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Figura 6: Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

 

Os planos de recursos hídricos são importantes instrumentos na consolidação de uma visão 
integrada da política de recursos hídricos com as demais políticas correlatas, com a definição das 
prioridades de uso e a estruturação de programas na busca da garantia dos usos múltiplos dos 
recursos hídricos. Exemplo recente e exitoso deste instrumento é o Plano Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH-Doce, 2010), o qual foi elaborado com a participação dos 10 
comitês existentes na bacia e foi estruturado de forma que contemplasse 9 Planos de Ações 
Estratégicas para as 9 sub-bacias e o próprio Plano Integrado, com uma visão mais abrangente 
da bacia como um todo. 
 
O enquadramento, como instrumento de planejamento tal qual o plano, embora tenha sua 
classificação dividida por trechos de rios, também deve ter uma visão integrada da bacia como um 
todo, de forma a assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 
forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição, mediante ações 
preventivas permanentes. 
 
A outorga é um instrumento de maior complexidade quando o assunto é integração de 
procedimentos, uma vez que envolve questões relacionadas ao domínio das águas. Em alguns 
casos, a solução encontrada tem sido a delegação da outorga para os Estados. Os casos do 

Ceará e das bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí em São Paulo são exemplos onde a ANA, 
responsável pela outorga de direito de uso da água em corpos hídricos de domínio da União, 
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delegou aos órgãos outorgantes estaduais (SRH e DAEE respectivamente2) a competência de 
emitir as autorizações para o uso da água nestas regiões.  
 
A cobrança é outro instrumento que desafia a integração na gestão das águas por motivos 
semelhantes aos da outorga, ou seja, a questão do duplo domínio (federal e estadual) também se 
faz presente na implementação deste instrumento. Como exemplo dessa complexidade, podemos 
citar a Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Figura 7), que foi a pioneira no Brasil na 
implantação da cobrança pelo uso da água nos termos estabelecidos pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos. Nessa bacia a cobrança se iniciou em 2003 em rios de domínio da União, em 
2004 em rios de domínio fluminense, em 2007 em rios paulistas e, até final de 2013, não tinha 
sido implementada nos corpos d’água do estado de Minas Gerais. Essa assimetria na cobrança 
entre usuários de uma mesma bacia pode trazer consequências danosas ao processo de gestão 
integrada. 
 

 
Figura 7: Domínio dos rios na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 
Os sistemas de informações sobre recursos hídricos visam a atender aos fundamentos, objetivos 
e diretrizes da Política de Águas e, assim sendo, ultrapassam os preceitos de apenas um sistema 
de informações hidrológicas ou de interesse somente setorial. É um instrumento de coleta, 
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 
intervenientes em sua gestão, o que engloba todos os setores usuários de água, as informações 
de uso e ocupação do solo, de tendências de crescimento populacional e econômico, dentre 
outras. Dessa forma, assim como os planos de recursos hídricos, os sistemas de informações são 
importantes instrumentos na consolidação de uma visão integrada na gestão da água. 

 

                                                                 

2 SRH – Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará e DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
estado de São Paulo. 
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Quadro 1 – Relação entre os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e os instrumentos da Política Nacional 

   INSTRUMENTO 

► 
PLANO DE RH 

ENQUADRAMENT

O 

OUTORGA 

COBRANÇA 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

Ente do 

SINGREH ▼ 
Nacional Estadual Bacia União Estados Nacional Estadual Bacia 

CNRH 

Aprovar e 

acompanha
r a 

execução 

  

Estabelecer diretrizes 

gerais e aprovar 
proposta dos comitês 

Estabelecer 

critérios 
gerais  

 
Estabelecer critérios gerais e 

definir valores 
   

CERHs  

Aprovar e 
acompanha

r a 
execução 

 
Estabelecer diretrizes 

gerais e aprovar 

proposta dos comitês 

 
Estabelecer 

critérios 

gerais  

Estabelecer critérios gerais e 

definir valores 
   

Comitês   

Aprovar e 

acompanha
r a 

execução 

Propor ao respectivo 
conselho 

Estabelecer 
prioridades  

Variável nos 
Estados 

Estabelecer diretrizes, 

critérios e mecanismos e 
sugerir valores 

   

SRHU/MMA Coordenar          

Secretarias de 

Estado 
 Coordenar         

ANA    
Monitorar, controlar e 

f iscalizar 

Outorgar e 

f iscalizar 
 

Arrecadar, implantar (com 
comitês) e acompanhar a 
aplicação dos recursos. 

Elaborar estudos para 
subsidiar CNRH 

Implantar e 
gerir o 

SNIRH3 

  

Órgãos Gestores 

de Recursos 

Hídricos Estaduais 

   
Monitorar, controlar e 

f iscalizar 
 

Outorgar e 

f iscalizar 

Variável nos Estados, sendo 

que alguns têm a atribuição 
de arrecadar 

 

Implantar e 
gerir o 
SEIRH4 

(complemen-
tar ao 
SNIRH) 

 

Agências de Água   
Elaborar e 

executar 

Propor alternativas ao 

Comitê e efetivar 

Receber 
pedidos, 
analisar e 

emitir 
parecer* 

 
Propor valores ao CBH, 

arrecadar*, aplicar e 

administrar os recursos 

  

Implantar e 
gerir 

(complemen-

tar aos 
outros 

                                                                 

3 SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que deve integrar alguns dados dos SEIRHs de forma recíproca e complementar. 

4 SEIRH – Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos.  
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sistemas) 

* Mediante delegação do outorgante 



12 

A própria estrutura do SINGREH aponta para uma forte articulação entre seus entes, com 
atuações compartilhadas e/ou complementares, visto que, para que a gestão avance de forma 
correta, é necessário que seus integrantes estejam desempenhando bem suas competências. 
Caso contrário, corre-se o risco de ter um dos tripés (Figura 8) que sustentam a GIRH 
enfraquecido, enfraquecendo a gestão como um todo. 
 

 
Figura 8: Tripé da Gestão de Recursos Hídricos 

 
 
E todo este arcabouço institucional e legal vem sendo aplicado na gestão de recursos hídricos do 
Brasil como um todo. Mas há de se reconhecer que, num País com tamanha diversidade 
climática, sócioeconômica, política e cultural, são necessários, em alguns casos, ajustes na 
estruturação dos modelos institucionais e dos instrumentos para se ter êxito na gestão de 
recursos hídricos, como o caso do Nordeste brasileiro. Dessa forma, nos próximos módulos 
veremos o caso específico da gestão integrada de recursos hídricos no Nordeste e casos exitosos 
dessa gestão. 
 
 
 
Expandindo conhecimentos: 

O Programa Expressão Nacional discute alguns dos assuntos abordados nesse módulo. Vale a 
pena conferir em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-
NACIONAL/465939-EXPRESSAO-NACIONAL-DEBATE-GESTAO-DE-RECURSOS-HIDRICOS-
NO-BRASIL.html. 
 
 
 
 

 
 

 

 

GLOSSÁRIO 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/465939-EXPRESSAO-NACIONAL-DEBATE-GESTAO-DE-RECURSOS-HIDRICOS-NO-BRASIL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/465939-EXPRESSAO-NACIONAL-DEBATE-GESTAO-DE-RECURSOS-HIDRICOS-NO-BRASIL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/465939-EXPRESSAO-NACIONAL-DEBATE-GESTAO-DE-RECURSOS-HIDRICOS-NO-BRASIL.html
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Águas subterrâneas – São aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo5. 

 
Comitê de Bacia Hidrográfica – Fórum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica 

contando com a participação dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil organizada, das 
demais esferas de governo (estaduais e federal), e destinado a agir como o "parlamento das 
águas da bacia". 
 
Delegação – Ato de delegar, transmitir poderes. 
 
Enquadramento de corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água – 

É um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos que visa o estabelecimento do nível de 
qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do 
tempo. Tem o objetivo de assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 
que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante 
ações preventivas permanentes.  
 
Outorga de direito de uso da água – É o ato administrativo mediante o qual o poder público 

outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso 
de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 
ato administrativo6. 
 
Vazão – É o volume de água que passa por uma determinada seção de um rio ou um canal, por 

unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (L/s), em metros cúbicos por 
segundo (m3/s) ou em metros cúbicos por hora (m3/h). 
 

                                                                 

5  Definição segundo a Resolução CNRH nº15 de 11 de janeiro de 2001. 

6 Site da ANA <http://www.ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp>. 
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