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Apresentação 

Bem vindo ao curso Lei das Águas! 

Este curso tem por objetivo proporcionar ao participante a compreensão da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas, veremos ainda conceitos básicos e meios 

de atuação responsável para a gestão desse precioso recurso. 

São três assuntos principais que abordaremos neste curso, que foram divididos de modo 

didático em três módulos: 

• MÓDULO 1: Política Nacional de Recursos Hídricos: Fundamentos, Objetivos e

Diretrizes;

• MÓDULO 2: O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

• MÓDULO 3: Política Nacional de Recursos Hídricos: Instrumentos.

E para facilitar o aprendizado, o módulo 1 é composto por três unidades, a saber: 

• Unidade 1: Os Fundamentos da Lei das Águas;

• Unidade 2: Os Objetivos da Lei das Águas;

• Unidade 3: As Diretrizes da Lei das Águas.

Vamos então, ao primeiro módulo? 
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MÓDULO 1 
Política Nacional de Recursos Hídricos: Fundamentos, Objetivos e Diretrizes 

Introdução 

Neste módulo você conhecerá a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fundamentos, 

objetivos e diretrizes, compreendendo, sobretudo, a importância desses aspectos e a sua 

aplicação nas diversas situações existentes. 

E conhecerá diversos conceitos relativos às águas, como: ciclo da água, bacia hidrográfica, 

qualidade da água, dentre outros. 

Por que o você acha que o Brasil instituiu uma política específica para recursos hídricos? 

Estima-se que aproximadamente 12% do total mundial de água doce estão disponíveis no 

Brasil, tornando-o, em termos quantitativos, um dos países mais ricos do mundo nesse 

recurso. 

Observa-se, no entanto, grande variação de  

distribuição da água entre as diferentes regiões  

brasileiras: 81% do volume total de águas de 

superfície se concentra na região Norte, 8% na 

região Centro-Oeste, enquanto o restante do país detém apenas 

11% da água.  É aí, porém, que vive 86% da população brasileira. 

A região Nordeste, que inclui a maior parte da região semiárida do 

Brasil, com precipitações médias, baixas e irregulares, é a que tem a  

menor disponibilidade de água do país. 

Confrontando a contribuição média anual em termos de recursos hídricos das diferentes 

regiões hidrográficas com as respectivas populações, é possível perceber claramente essas 

disparidades entre disponibilidade de água e população. 



3 

A região Amazônica, por exemplo, contribui com 

4.161km³/ano e possui uma população de 9,7 milhões de 

habitantes, ao passo que a região Atlântico Leste, 

contribui com uma parcela bastante inferior, 47km³/ ano, 

e possui uma população de 15,1 milhões de habitantes. 

Situações como essa, onde há alta demanda e baixa disponibilidade de recursos hídricos 

requerem uma atenção especial, já que os cuidados em relação aos recursos hídricos em um 

território são estratégicos para o seu desenvolvimento, pois deles dependem a vida humana, 

os ecossistemas e diversas atividades econômicas e sociais. 

Nos últimos trinta anos, ocorreu um aumento considerável da pressão sobre os recursos 

hídricos em função do crescimento demográfico e econômico do Brasil. 

Além do aumento da demanda, que tem gerado conflitos de utilização em várias regiões do 

país, houve progressiva degradação da qualidade das águas dos rios em virtude da 

intensificação das atividades industriais, agropecuárias e de mineração. Assim, mesmo em 

situações onde não há restrições de natureza quantitativa, a degradação da quantidade da 

água tem inviabilizado o seu uso para fins mais nobres. Essa é a situação nos grandes centros 

urbanos brasileiros em diferentes regiões do país. 

Para reverter essa situação e garantir a disponibilidade de água aos diferentes usos, não 

apenas para geração atual, mas também para as gerações futuras, é necessário fazer uma 

adequada gestão dos recursos hídricos do nosso país. Com esse objetivo, os legisladores 

brasileiros aprovaram a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a qual institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos – PNRH. 

Esse fato marcou a decisão do país de enfrentar, com um instrumento moderno e inovador, o 

desafio de equacionar os potenciais conflitos gerados pelo binômio disponibilidade-demanda 

em função do crescimento urbano, industrial e agrícola, e o preocupante avanço da 

degradação ambiental de nossos rios e lagos. 

E quais são os princípios (bases e pilares) que sustentam a PRNH? Vamos lá? 
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Unidade 1 

1.1. Os fundamentos da Lei das Águas 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I. A água é um bem de domínio público.   

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 

e a dessedentação de animais. 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

1.1.1. Primeiro fundamento: domínio público da água 

Você sabe o que dizer um bem de domínio público? 

Bem de domínio público ou bem de uso comum do povo são aqueles que não pertencem ao 

Estado, mas a toda coletividade, sem uma destinação específica, como, por exemplo, os mares, 

rios, estradas, ruas e praças. 

Mas nem sempre a água foi considerada um bem público. 

No antigo Código de Águas, o Decreto nº 24.643/1934, havia a previsão da existência de “águas 

particulares”. Entretanto, com a entrada em vigor da Lei nº 9.433/1997, essa disposição foi 

revogada. O domínio público da água, garantido pela Lei nº 9.433/1997, não transforma o 

Poder Público Federal e Estadual em proprietário da água, mas o torna gestor desse bem, no 

interesse de todos. 

Como consequências da conceituação da água como “bem de uso comum do povo”, destacam-

se: 

I. O uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa, física ou jurídica, com exclusão 

absoluta dos outros usuários em potencial; 

II. O uso da água não pode significar a poluição ou a agressão desse bem; 

III. O uso da água não pode esgotar o próprio bem utilizado; 

IV. A concessão ou a autorização do uso da água deve ser motivada ou fundamentada pelo 

gestor público. 
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A água é um dos elementos do meio ambiente, portanto, a ela também se aplica o enunciado 

do caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988: 

 “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.” 

Bom, a água é um bem de domínio público, mas como se dá essa “dominialidade”? 

Veja a seguir. 

Segundo a nossa Constituição Federal, são bens da União “os lagos, rios e quaisquer correntes 

de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 

com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais.”  

Os corpos d’água não identificados como de domínio da União, isto é, inseridos 

exclusivamente no território administrativo de um único estado ou do Distrito Federal são 

considerados rios de domínio estadual/ distrital, assim como as águas subterrâneas. Veja bem 

que, com a Constituição Federal de 1988, quaisquer águas subterrâneas passaram a ser de 

domínio estadual/distrital, cabendo ao mesmo gerenciamento desse recurso. 

Dessa forma, podemos observar que somente a União e os Estados possuem dominialidade 

sobre a água, o que não ocorre nos Municípios! 

 
Dominialidade dos Rios na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande 
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Observe a figura que ilustra rios de domínio da União e do domínio do Estado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande (destaque para os rios de domínio da União que estão na 

cor vermelha e os de domínio estadual que estão na cor azul). 

1.1.2. Segundo fundamento: água - recurso natural limitado e de valor econômico 

Este fundamento estabelece uma visão diferente daquela vigente no passado, de que a água 

era um recurso ilimitado ou infinito. 

Parece ser um paradoxo, pois vivemos em um planeta que tem água em abundância, ocupando 

cerca de 70% da superfície terrestre. Entretanto, desse montante, 97,5% são de águas 

salgadas, localizadas nos mares e oceanos, não sendo utilizáveis para agricultura, a indústria 

ou o consumo humano. 

A água doce remanescente, que representa 2,5% do total, também não está totalmente 

disponível: 1,7% está na forma de geleiras e calotas polares, 0,75% encontra-se como água 

subterrânea e menos de 0,01% é de água superficial. 

Quer dizer que a água doce disponível é menos de 0,01% de toda a água em nosso planeta? 

Sim! E todos os dias ouvimos notícias alarmantes sobre o risco de escassez de água doce no 

planeta! 

Apesar de essas notícias darem a impressão de que a água está acabando, a quantidade de 

água do planeta é praticamente a mesma há 2 bilhões de anos. 

Na verdade, o que está diminuindo é a quantidade de água em qualidade apropriada para o 

consumo. 

É claro que existem regiões em nosso planeta que são mais secas ou mais úmidas, com maior 

ou menor volume de água em rios e lagos. 

Entretanto, os usos da água pelo ser humano são dia a dia mais diversos e, além de estarmos 
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consumindo mais, estamos poluindo nossas águas superficiais e subterrâneas. 

Como consequência, a disponibilidade de água de boa qualidade vem diminuindo e causando 

problemas em diversas regiões do nosso planeta. 

Vejamos na figura ao lado como está a qualidade 

da água em vários pontos dos rios do nosso 

país. Para essa análise, usaremos como referência 

o Índice de Qualidade da Água - IQA, que mostra 

principalmente o impacto da contaminação da 

água pelo lançamento de esgotos que, apesar de 

não ser a única fonte de poluição dos rios é a 

principal causadora de problemas de qualidade 

da água no Brasil.  

Assim, a água no planeta tem um ciclo que é 

fechado e sua deterioração leva a 

impossibilidade de usos, o que a torna um 

recurso limitado. 

Portanto a água não está acabando, mas sua qualidade está deteriorando em muitos pontos 

do curso d’água. 

A água no planeta tem um ciclo que é fechado e sua deterioração leva a impossibilidade de 

usos, que a torna um recurso limitado. 

Mas... Ciclo fechado? Ciclo de água? O que é isso? 

Vamos entender melhor o ciclo da água? 

A água em nosso planeta participa de um movimento ininterrupto e fechado: o ciclo da água 

ou ciclo hidrológico. 

O calor do sol promove o aquecimento das águas dos rios, lagos e oceanos e essas, juntamente 

com a transpiração de plantas e animais, evaporam, passando do estado líquido ao gasoso. 

Esse vapor quente, mais leve que o ar, vai subindo às camadas mais altas da atmosfera. 

Como nas camadas superiores da atmosfera a temperatura é mais baixa do que nas camadas 

inferiores, o vapor d’água, ao encontrar uma temperatura menor, esfria e se torna líquido 

novamente (condensação), formando as nuvens. Quando as nuvens estão “cheias” de 

gotículas de água, ocorre a precipitação. 
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A precipitação não ocorre apenas sob a forma de chuva. Em regiões muito frias, a água pode 

se precipitar como neve ou granizo. Nem toda água precipitada, entretanto, chega ao solo. Parte 

dela evapora no caminho, voltando à atmosfera para reiniciar o ciclo. 

Quando chega ao solo, a água precipitada se infiltra, preenchendo os espaços porosos que 

existem entre as partículas que o compõem. A água infiltrada pode ficar retida em camadas 

do solo mais próximas à superfície. A água que infiltra no solo pode voltar à superfície, 

formando as nascentes dos rios. 

As águas precipitadas que não se infiltram nos solos escoam pelas superfícies até as partes 

mais baixas dos terrenos, formando os rios e lagos. 

Para consolidar o seu aprendizado, verifique na animação disponível no link abaixo como se 

dá o ciclo da água ou hidrológico: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/ imprensa/Video.aspx?id_video=83 

Além de tratar a água como um recurso natural limitado, o segundo fundamento da Lei nº 

9.433/97, atribuiu também à água um valor econômico. Assim, o uso da água tem um valor 

que pode ser mensurado a partir dos preceitos da economia. 

Quanto mais escasso um recurso, maior valor econômico ele tem. Bens como a terra e o ouro 

foram adquirindo maior valor econômico à medida que se tornaram mais escassos, já que o 

valor destes bens é definido pela relação entre oferta e procura quando da sua negociação no 

mercado. 

A água no Brasil, entretanto, é um bem de domínio público e não pode ser negociada no 

mercado. Logo, o seu valor não pode ser definido pela relação entre oferta e procura. Não 

obstante esse fato, a ciência econômica oferece algumas metodologias para valorar a água. 

A Lei das Águas estabeleceu entre os instrumentos da PNRH a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, que veremos em detalhe no módulo 3. A cobrança objetiva justamente propiciar à 
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sociedade a noção de que a água é um recurso limitado e que deve ser valorizada como tal. 

Assim, o reconhecimento do valor econômico da água contribui para diminuir o desperdício, 

é estratégico na regulação da oferta e demanda pelo uso da água e gera recursos financeiros 

para investir em projetos que visam melhorar a qualidade e disponibilidade de água num 

determinado território. 

1.1.3. Terceiro fundamento: usos prioritários em situações de escassez 

O consumo humano compreende o uso para as necessidades mínimas de cada pessoa, isto é, 

água para beber, para comer e para a higiene. Não está incluído o uso para o lazer, como 

piscinas e nem para jardinagem. A preocupação maior e prioritária em caso de escassez é o ser 

humano. 

Além de privilegiar o consumo humano, a Lei das Águas prioriza a dessedentação de animais, 

isto é, assegurar saciar a sede dos animais. 

Dessa forma, coloca a vida em primeiro plano, e define um compromisso social em que a vida 

humana e dos animais prevalece aos interesses econômicos. 

1.1.4. Quarto fundamento: uso múltiplo das águas 

A figura ao lado demonstra vários usos da água.  

Considere o balde central como uma bacia 

hidrográfica, os tubos azuis indicam a extração de 

águas dos recursos hídricos para diferentes usos e os 

tubos de cor marrom claro indicam a reposição de 

água como efluente, de volta aos recursos. 

Fonte: Governo Local e Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH). Parte I; Colhendo os Benefícios – Como os 
Governos Locais Beneficiam com a GIRH (2008). 
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São muitos os usos dos recursos hídricos e dentre desses a Lei nº 9.4333/97 menciona: 

• O consumo humano; 

• A dessedentação animal; 

• O abastecimento público; 

• A diluição, o transporte ou a disposição final de efluentes; 

• O aproveitamento de potenciais hidrelétricos; 

• O transporte aquaviário. 

Há ainda muitos outros usos que não foram citados na Lei das Águas o que não significa que 

não sejam importantes ou não sejam abrangidos pela gestão integrada dos recursos hídricos, 

tais como o uso na indústria para a fabricação de inúmeros produtos e na irrigação para a 

produção de alimentos. 

Dependendo do uso a ser dado, a água requer um determinado padrão de qualidade. Por 

exemplo, uma água para abastecimento humano precisa de uma qualidade superior à da água 

utilizada para o transporte aquaviário. Você verá mais detalhes sobre a relação entre usos e 

qualidade da água no módulo 3. 

Os interesses sobre os usos da água são bastante distintos e condicionam um olhar particular 

do interessado. Pode-se imaginá-lo sob várias perspectivas. 

• Ecologista: Do ponto de vista do ecologista, a maior preocupação é com a qualidade e a 

quantidade das águas que garanta a conservação do ecossistema aquático. 

• Setor energético: Sob a ótica do setor energético, a atenção se volta, sobretudo, para a 

quantidade de água necessária para mover as turbinas das usinas e garantir a produção de 

energia. 

• Irrigantes: A visão dos irrigantes, por sua vez, se fixa na garantia de água, em quantidade e 

qualidade, para o desenvolvimento de suas culturas. 

• Lazer e Turismo: Para pessoas que desempenham atividades ligadas ao lazer e ao turismo, 

o importante é que o ambiente aquático corresponda aos anseios de seus visitantes, seja para 

prática de esportes, banho ou contemplação. 

• Empresa de Saneamento: Já para a empresa de saneamento, o interesse volta-se tanto à 

qualidade quanto à quantidade de água para a distribuição à população. 

• Empresas de Navegações: O foco da atenção das empresas responsáveis pela navegação 

são as condições da via navegável: nível de água e condições da calha do rio. 



11  

• Pescadores: Já para os pescadores, importa se o rio tem possibilidade de manter as 

espécies de peixes e em quantidade adequada para pesca. 

Compatibilizar todas essas visões e interesses não é tarefa fácil! 

A água disponível em uma bacia hidrográfica tem que atender a demandas muitas vezes 

concorrentes: 

 Qual a quantidade de água necessária para a manutenção do ecossistema aquático? 

 Em que condições? 

 São as mesmas para a geração de energia? 

 E para a irrigação? 

 O uso para irrigação está concorrendo com as necessidades das hidrelétricas? 

 O lançamento de esgoto doméstico condiz com a qualidade necessária da água para o 

abastecimento humano? 

 E a indústria? 

 Quanto necessita de água para diluir seus efluentes sem causar problemas para o 

abastecimento humano? 

 

Vejamos um caso real... 

Na bacia hidrográfica do rio São Francisco 

existem 504 municípios, em sete Unidades da 

Federação - Alagoas, Bahia, Distrito Federal, 

Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. 

Segundo dados do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia de 2004, vivem ali cerca de 

16 milhões de pessoas. 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é 

considerada estratégica para o país tanto 

pela sua extensão e disponibilidade de água 

quanto pelas múltiplas atividades produtivas 

nela desenvolvidas (Veja que atividades são 

essas nas fotos ao lado.) 
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Em relação ao potencial hidráulico para a geração de energia, existe uma capacidade instalada 

que corresponde a cerca de 14% de todo o potencial energético do país. 

O maior parque industrial da bacia está situado em sua parte alta, mais próxima da nascente, 

no Estado de Minas Gerais. 

Nos trechos médio e baixo da bacia a água é mais utilizada para a agricultura irrigada. 

São cerca de 340 mil hectares irrigados em toda a bacia. 

A navegação é realizada principalmente em seu trecho médio. O uso da água para o 

abastecimento humano e para a diluição de efluentes, também, se estende por toda a bacia. 

A pesca artesanal, apesar de seu declínio, ainda representa a fonte de sobrevivência de 

muitas famílias. 

Há não só a concorrência entre usos e usuários internos, mas também com usos externos à 

bacia: o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional (Projeto de Transposição) é um exemplo de demanda para usar fora da bacia uma 

parte de suas águas. 

Nem sempre a quantidade ou a qualidade da água presentes são adequadas ou suficientes 

para atender às demandas dos diferentes usos. Nessas oportunidades, o conjunto complexo 

de usos e usuários pode gerar embates entre os interessados defendendo, cada qual, distintos 

pontos de vista sobre o uso da água. 

 

Ainda sobre os usos múltiplos e diferentes pontos de vista. 

A seguir, são apresentados exemplos de depoimentos que ilustram os diferentes pontos de 

vista de agentes diretamente envolvidos com a gestão das águas: 

 

Geração de Energia 

“A água do São Francisco é a matéria prima principal da Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco – CHESF. Ela tem ciência de que essa matéria prima é fundamental para a vida e para 

todos os setores da sociedade que a utilizam. A CHESF utiliza essa água obedecendo a 

diretrizes, regras e restrições e na palavra restrição está implícito o respeito a todos os outros 

usos da água – navegação, irrigação, pesca, turismo, lazer entre outros.” (Sonali Cavalcante, 

Gerente da Divisão de Gestão de Recursos Hídricos da CHESF, 2008). 
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Representante dos povos indígenas 

“A gente tem a certeza, hoje, que as barragens estão para servir ao capital e não a necessidade 

do povo que vive em suas margens. O que foi citado pelas apresentações, na reunião do 

Comitê, a água está para a geração de energia, para não ter apagão e manter a chama acesa 

da barragem.” (Maria José Gomes Marinheiro, Povo Tumbalalá, 2008). 

 

Saneamento 

“A água é elemento fundamental para a vida, portanto, os cursos de água devem ser 

protegidos. Um dos maiores problemas do saneamento é o despejo de esgotos sanitários e 

industriais, sem tratamento adequado, nestes cursos de água. A recuperação dos cursos de 

água deve sempre ser conduzida por bacias hidrográficas visando otimizar os recursos 

financeiros, que no Brasil, são escassos.” (Valter Vilela, representante da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA/MG) e vice-presidente de CBH do Rio das Velhas, 2009). 

 

Indústria 

“O setor industrial sofre as interferências dos outros usos na maioria das bacias hidrográficas 

hoje, especialmente aquelas que drenam áreas urbanas. O setor paga caro por um pré-

tratamento da água antes de ser utilizada nos seus processos, pois quase sempre capta esgoto 

doméstico. O setor paga caro também na mídia, quando investe milhões em estações de 

tratamento de efluentes, mas os resultados são imperceptíveis por lançar em verdadeiros 

esgotos a céu aberto. Sem falar em usos clandestinos e sem planejamento, a gerar conflitos, 

mesmo em bacias com potencial hídrico, e colocar em risco o investimento e tornar 

improvável qualquer ampliação futura.” (Patrícia Boson, representante da Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG no CBH Doce, 2009). 

 

Irrigação 

“Devido às peculiaridades de nossa bacia, com clima semiárido, a irrigação se torna, em muitos 

casos, a única possibilidade de produção de alimentos, além de apresentar necessidades 

hídricas superiores a de outras regiões do país. (...) O setor de irrigação sofre interferência 

principalmente intrasetorial, ou seja, de outros irrigantes. Pela natureza de nosso uso, que 

utiliza um grande volume em um ponto de captação e o distribui sobre uma grande extensão 

de terra, acabamos funcionando como depuradores da poluição a montante, inclusive 
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despejos sanitários. A maior parte da água consumida, que é por evapotranspiração, é 

imediatamente purificada. A que permanece no solo sofre a ação de micro-organismos* que 

decompõem os agentes poluentes em elementos não poluentes.” (João Gustavo de Paula, 

representante da Farpal Agropastoril e Participações Ltda., membro do CBH Verde Grande, 

2009). 

Esses depoimentos mostram nítidos conflitos de interesse pelo uso da água na bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco. A PNRH, ao estabelecer que a gestão deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas, indica a necessidade de compatibilização desses 

interesses, entre os diversos setores usuários. 

A Lei nº 9.433/97, admitiu todas as demandas pela água como sendo legítimas e com 

igualdade de condições para reivindicação do uso. 

Não há, a priori, um uso privilegiado, como ocorreu muitas vezes no passado, quando se 

atribuiu ao setor hidrelétrico a prioridade do uso da água na busca do crescimento econômico. 

Vejamos também alguns exemplos de como a falta de planejamento e gestão tem colocado 

em risco os usos múltiplos da água no Brasil: 

 O rio Salitre, no Estado da Bahia, afluente do rio São Francisco, devido 

à intensificação da captação de água para o atendimento a projetos de irrigação, em 

determinados períodos do ano tem toda sua vazão comprometida, exigindo uma derivação das 

águas do rio São Francisco para atender outras demandas. 

 

 Outro exemplo é o rio Tietê, em São Paulo. A partir da década de 1940, 

com a industrialização crescente da capital paulista e seu entorno, acompanhada pelo 

aumento populacional, o rio sofreu um processo de degradação ambiental resultante do 

lançamento de efluentes domésticos e industriais. Isso gera uma situação na qual, apesar do 

rio Tietê cruzar a cidade de São Paulo, suas águas não podem ser utilizadas para 

abastecimento de seus habitantes. 
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 Já no Sul do Brasil, há o exemplo da bacia do rio Itajaí, região propensa a 

problemas de enchentes. Com a extinção do antigo Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento – DNOS, em 1990, a manutenção das estruturas de contenção de cheias foi 

gradativamente abandonada pelo Poder Público, fato que gerou a mobilização da sociedade 

local para a resolução do problema. 

Diversos outros exemplos poderiam reforçar a necessidade de criação de arranjos 

institucionais que promovam o acordo entre os setores usuários com as políticas públicas e 

com as múltiplas visões da sociedade civil para a adequada tomada de decisão sobre o destino 

das águas. 

A negociação entre os usuários que convivem em uma mesma bacia hidrográfica e, portanto, 

dispõem de uma determinada quantidade de água assume fundamental importância no 

processo de gestão dos recursos hídricos. 

Vamos conhecer melhor sobre esse processo de negociação no Módulo 2, quando tratarmos 

dos comitês de bacia hidrográfica. 

 

1.1.5. Quinto fundamento: bacia hidrográfica como unidade territorial  

A Lei das Águas delimitou uma unidade territorial para atuação e implementação da PNRH 

onde deve se dar o gerenciamento dos recursos hídricos. 

A bacia hidrográfica é esta unidade territorial cuja região é compreendida por uma área e por 

diversos cursos d’água. É definida como uma unidade porque toda a água da chuva que cair 

em sua área e não evaporar irá escoar para um ponto comum de saída. 

Necessariamente a bacia é contornada por um divisor de águas que são os pontos de máxima 

cota entre bacias. É o divisor de águas que separa as precipitações que caem em bacias 

vizinhas. A chuva que cai no interior da bacia parte escoa pela superfície e parte infiltra no solo. 

A água superficial escoa até um curso d’água (rio principal) ou um sistema conectado de 

cursos d’água afluentes; essas águas, normalmente, são descarregadas através de uma única 

foz (ou exutório) localizada no ponto mais baixo da região. 

Da parte infiltrada, uma parcela escoa para os leitos dos rios, outra parcela é evaporada 

através da transpiração da vegetação e outra é armazenada no subsolo compondo os 

aquíferos subterrâneos. 
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A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos 

permite o planejamento do uso das águas e favorece a integração das questões ambientais 

como a gestão das águas uma vez que as atividades desenvolvidas nas áreas a montante do rio 

trazem implicações a jusante dos corpos d’água. 

Além disso, as diferentes unidades político-administrativas inseridas numa bacia hidrográfica 

se “obrigam” a ações mais coordenadas e integradas, para defenderem os interesses que 

passam a ser reconhecidos como sendo comuns, e não mais isolados. Afinal, a bacia 

hidrográfica pode abranger vários municípios ou mesmo estados. Veja o exemplo da bacia do 

rio São Francisco, que abrange o Distrito Federal e vários municípios dos estados de Alagoas, 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. 

 
É na unidade territorial bacia hidrográfica que se formam os comitês de bacias hidrográficas. 

No módulo 2 aprenderemos e aprofundaremos sobre o que é o comitê de bacia hidrográfica 

e sua importância para gestão dos recursos hídricos. 

 

1.1.6. Sexto fundamento: gestão descentralizada e participativa 

A gestão descentralizada e participativa privilegia as decisões locais. 

Nas últimas décadas, a formulação e a implementação de políticas públicas têm agregado 

novos paradigmas a esses processos: a gestão descentralizada e participativa tem se mostrado 

como uma tendência internacional. 

Essa mudança tem sido justificada, principalmente, pela contribuição ao processo de 
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democratização das relações políticas e para aumentar a legitimidade das decisões tomadas 

e contribuir para maior eficácia das políticas públicas implementadas. 

A participação da sociedade na elaboração de orçamentos municipais, a criação de conselhos 

de saúde, de trânsito, de segurança, de educação e, também, para debater questões relativas 

ao meio ambiente são exemplos das novas formas institucionais criadas nas últimas décadas 

para estimular a participação direta nos assuntos públicos. Neste contexto, a instituição da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, definida pela Lei das Águas, refletiu o esforço dos 

movimentos sociais e técnicos, que foram determinantes na criação de arranjos institucionais 

e possibilitaram uma maior participação de setores da sociedade envolvidos na gestão de 

recursos hídricos. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica é, assim, a instância-base, nessa nova forma de fazer política, 

descentralizando várias decisões por bacia hidrográfica e contando com a participação dos 

poderes públicos, dos usuários e das organizações da sociedade civil. 

A gestão é descentralizada uma vez que as decisões serão tomadas em cada bacia hidrográfica 

através dos seus comitês de bacias. 

É participativa porque a composição dos comitês de bacias hidrográficas conta com o 

envolvimento do poder púbico municipal, estadual e federal, dos usuários e da comunidade 

local. 

 

1.1.7. Ainda sobre os fundamentos 

Como você pode ver, os fundamentos que sustentam a PNRH inovam, em diversos aspectos, 

a forma de legislar sobre os recursos hídricos: 

I. Desmistifica a ideia de que a água é bem infinito e ilimitado. 

II. Fornece voz a todos os usuários de água, indicando a necessidade de negociação e 

conciliação de demandas conflitantes. 

III. Dá vez a participação direta e decisória da sociedade sobre os recursos hídricos locais, 

IV. Traça um espaço geográfico delimitado como local de planejamento e ação, 

V. Imprime o valor econômico à água. 

VI. Dá primazia a vida humana e dessedentação de animais na falta desse recurso. 

Isso tudo, além de reconhecer o seu valor cultural, social e ambiental! 

E agora é importante verificar a compreensão sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

no que diz respeito aos seus fundamentos, vamos lá? 
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Exercício 

Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo: 
1. A água é um bem de domínio público.  
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
2. O gerenciamento dos recursos hídricos preconizado na Lei das Águas prioriza o setor 
agrícola para uso exclusivo dos recursos hídricos. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
3. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para o gerenciamento dos recursos hídricos, de 
acordo com a Lei nº 9.433/1997. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
4. Em situação de escassez o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessendentação de animais. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
5. Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos a água é um recurso ilimitado. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
6. A gestão dos recursos hídricos tem por base atualmente a centralização das decisões 
no poder público. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
7. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas como 
irrigação, turismo, saneamento, aquicultura e geração de energia, entre outros. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
8. A água tem valor econômico e é um bem de domínio público considerado limitado. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

 

Gabarito: 1-V / 2-F / 3-V / 4-V / 5-F / 6-F / 7-V / 8-V
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Unidade 2 

1.2. Os objetivos da Lei das Águas 

Os objetivos referem-se ao que se almeja com a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Então, onde se quer chegar com o gerenciamento dos recursos hídricos? 

O artigo 2º da Lei nº 9.433/1997 responde a essa pergunta que iremos detalhar mais adiante. 

São objetivos: 

1. Assegurar à atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos. 

2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

3. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais. 

 

1.2.1. Primeiro objetivo: disponibilidade de água para gerações futuras 

O primeiro objetivo está em sintonia com os princípios do desenvolvimento sustentável, 

preocupando-se com a igualdade de acesso aos recursos naturais entre as diferentes gerações 

no tempo, e esclarecendo nossa responsabilidade face ao futuro do planeta e dos nossos 

descendentes. 

A legislação também define que disponibilidade de água se dará de acordo com padrões de 

qualidade do uso pretendido. 

Como já dissemos, os múltiplos usos da água possuem diferentes exigências em termos de 

qualidade. Por exemplo, para se mantar as comunidades aquáticas é necessário que a água 

esteja com certo nível de oxigênio dissolvido, temperatura, PH, nutrientes, entre outros. 

Em contraste, para a navegação, os requisitos de qualidade de água são bem menores, 

devendo estar ausentes os materiais flutuantes e os materiais sedimentáveis que causam 

assoreamento. 

Os padrões de qualidade a que se refere a Lei das Águas estão definidas e ligadas a Resolução 

nº 357 do CONAMA de 17 de Março de 2005. 

Essa resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. Esse assunto será visto com mais detalhes no Módulo 3. 
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1.2.2. Segundo objetivo: utilização racional e integrada 

Neste objetivo, fica explicitado o papel dos recursos hídricos no desenvolvimento nacional e 

de modo sustentável, não apenas pelo uso deste recurso para as diversas atividades 

econômicas, mas também pela possibilidade de integração do território. 

A utilização racional enfatiza o conceito da sustentabilidade preconizado no objetivo anterior 

e é complementado neste objetivo. 

Mas, qual é o histórico que permeia o gerenciamento dos recursos hídricos e o conceito de 

desenvolvimento sustentável? 

Os dois primeiros objetivos da Política Nacional de Recursos Hídrico estão intimamente ligados 

e repercutem uma demanda histórica de abrangência internacional, na qual o Brasil participou 

ativamente. 

Nesse contexto, a partir da década de 1970, observou-se no Brasil uma crescente preocupação 

com as questões relacionadas ao meio ambiente. 

Em 1983, foi criada uma comissão da organização das Nações Unidas- ONU para levantar os 

principais problemas ambientais do planeta e sugerir estratégias para a preservação do meio 

ambiente. 

Como resultado, foi estabelecido o relatório de Brundtland que apontou para um 

desenvolvimento econômico que não se dê em detrimento da justiça social e da preservação 

do planeta e que seja capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atendimento às gerações futuras. Essa forma de desenvolvimento desejada 

deve ser sustentável. 

Já em 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Rio - 92 ou Eco - 92. 

Nesse evento, representantes de 170 nações estiveram reunidos e aprovaram, entre outros, 

uma agenda mínima da preservação e recuperação do meio ambiente - a Agenda 21, que 

orienta a visão de sustentabilidade da vida humana no planeta. 

Em 1997, a criação da Lei das Águas refletiu essas tendências e preocupações e, incorporando 

tendências mundiais, legitimou em seus dois primeiros objetivos o uso dos recursos hídricos 

inserido num contexto de desenvolvimento sustentável e colocou o Brasil dentre os países de 

legislação mais avançada do mundo no setor de recursos hídricos. 

Mais recentemente, o tema escolhido para o 6º Fórum Mundial das Águas, realizada na França, 

foi “Tempo para Soluções”, com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda 
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política dos governos, aprofundar as discussões e trocas sobre as soluções para os atuais 

desafios e formular propostas concretas, chamando a atenção mundial para o uso racional e 

sustentável deste recurso. 

O Brasil teve uma participação ativa e o assunto desenvolvimento sustentável, como pode ser 

visto, continua em pauta! 

 

Para saber mais visite: 

http://www.rio20. gov.br/ 

http://www.worldwaterforum6. org/en/ 

 

1.2.3. Terceiro objetivo: prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos  

No Brasil, por suas características de geologia e de clima, aparecem como desastres naturais 

mais comuns as inundações, as secas e os deslizamentos de encostas, que estão fortemente 

relacionados à ocorrência de fenômenos climáticos, em especial denominados ‘eventos 

extremos’. 

As ocorrências de inundações ou de secas têm chamado cada vez mais a atenção da opinião 

pública, uma vez que causam impactos econômicos e sociais importantes. Em muitos casos, 

a exaustiva divulgação dos efeitos das mudanças do clima tem levado, precipitadamente, à 

conclusão de que a origem e intensificação desses eventos estão unicamente relacionadas às 

ditas mudanças. 

Cabe lembrar que, além do impacto provocado pelas mudanças climáticas, os recursos 

hídricos se veem afetados por outros fatores de pressão, tais como: o aumento das demandas 

urbana, agrícola e hidrelétrica; a intensificação de certos processos de deterioração da 

qualidade da água; e o incremento da intervenção no meio ambiente. 

O terceiro objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos, ao declarar a prevenção e a 

defesa de eventos críticos decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, reconhece a 

responsabilidade humana em muitos dos eventos que ocorrem, como enchentes, inundações 

e estiagens. 

Reconhece também a capacidade humana de prevenir ou evitá-los por meio da ciência e da 

tecnologia, em benefício da coletividade, principalmente por ações de prevenção e pela 

atuação na eliminação ou diminuição dos fatores causadores dos eventos. 
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Essas causas, entre outras, estão intimamente ligadas 

ao uso inadequado do solo e a relevantes questões 

ambientais pouco consideradas como a ausência de 

vegetação protetora das margens dos cursos d’água, 

ocupação inadequada de encostas e o assoreamento 

dos leitos dos rios. 

Esse objetivo se relaciona também ao Princípio da Precaução, importante na gestão de 

recursos naturais e também ao fato de que ações antrópicas locais ou regionais podem ter 

impactos muito mais amplos, como tem sido apontado em estudos sobre as mudanças 

climáticas. 

Para saber mais sobre mudanças climáticas visite: 

http://www.mct.gov.br/index.php/ content/view/17685.html 

 

1.2.4. Ainda sobre os objetivos 

É evidente que os princípios do desenvolvimento sustentável combinado com o princípio da 

prevenção permeiam os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. 

Tais princípios encontram-se em outras bases legais brasileiras como na Política Nacional de 

Meio Ambiente (Lei nº 6.931/1981) e foram debatidos em diversos fóruns internacionais como 

na ECO - 92 e incorporados a legislação brasileira. 

Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos são claros na indução do uso da água 

de modo racional e equilibrado, sempre confluindo os interesses do dia de hoje sem esquecer 

o dia de amanhã. 

Vamos fixar o aprendizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mct.gov.br/index.php/
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Exercício 

Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo: 
 
1. Os objetivos da Política Nacional visam gerenciar os recursos hídricos valorizando as 
demandas atuais e desconsiderando as demandas futuras sobre os recursos hídricos. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
2. Eventos críticos relacionados às águas não são reconhecidos na Lei das Águas, pois estão 
relacionadas apenas com mudanças climáticas. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
3. O gerenciamento das águas brasileiras deverá ser tal, que no futuro haverá disponibilidade 
de água com qualidade adequada. Esse gerenciamento é pautado pelo uso racional e 
integrado dos recursos hídricos. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
4. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 
objetiva a promoção de um desenvolvimento sustentável. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
5. Um dos objetivos da PNRH está relacionado a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos e origem ou em função do uso inadequado dos recursos naturais. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Gabarito: 1-F / 2-F / 3-V / 4-V / 5-V. 
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Unidade 3 

1.3. As diretrizes da Lei das Águas 

As diretrizes são referências para alcançar os objetivos dentro das bases propostas nos 

fundamentos da Lei nº 9.433/1997. 

Que referências são essas?  

O artigo 3º da lei nº 9.433/1997 responde a essa pergunta com seis diretrizes gerais, cujo 

conjunto iremos detalhar a seguir: 

 

 

1.3.1. Primeira diretriz: gestão sistemática dos recursos hídricos 

Por gestão sistemática, entende-se que os recursos hídricos devem ser cuidados de maneira 

contínua e organizada, mobilizando-se instituições e os recursos humanos e financeiros 

necessários, por meio de planejamento, monitoramento e avaliação regular dos resultados. 

Além disso, o gerenciamento das águas deve contemplar as questões relacionadas à sua 

quantidade e qualidade. 

A qualidade da água é tão importante quanto a quantidade, especialmente quando se trata 

de atender às necessidades básicas dos seres humanos e do meio ambiente. Entretanto, 

apesar de as duas questões estarem intimamente interligadas, nem sempre tiveram a mesma 

atenção devida em termos de estudos, investimentos e gestão. 

A combinação de informações sobre a qualidade de água é essencial à vida humana e do meio 

ambiente. Não adianta ter água em abundância, se a mesma se encontra contaminada, ou não 

adianta ter água de boa qualidade se não houver a preocupação em garantir a sua 

disponibilidade, por isso tais aspectos são considerados indissociáveis. 
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1.3.2. Segunda diretriz: adequação da gestão às diversidades regionais do país 

Um país como o Brasil, que apresenta grande diversidade de recursos geológicos, biológicos e 

paisagísticos, bem como uma diversidade de influências culturais, além de apresentar grandes 

diferenças demográficas, econômicas e sociais, não pode ser tratado de forma única no 

tocante a gestão dos recursos hídricos. 

Nesse cenário, a segunda diretriz da Lei nº 9.433/97, considera que a gestão dos recursos 

hídricos deve levar em conta as diferenças físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais 

e culturais existentes nas diversas regiões do país. 

Então a gestão dos recursos hídricos também observará as diferenças entre as várias bacias 

hidrográficas, que são as unidades territoriais básicas, e não somente as regiões e os Estados 

Mas, como assim? 

Não é difícil perceber a impossibilidade ou a dificuldade de aplicar as mesmas regras, as 

mesmas experiências para a gestão das águas da Amazônia – que conta com uma grande 

disponibilidade e pouca demanda de água – em comparação com a região do semiárido, onde 

ocorre justamente o contrário – pouca disponibilidade hídrica e demanda incompatível com 

essa disponibilidade. 

                  Amazônia                         Semiárido 

       

 

1.3.3. Terceira diretriz: integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

Os recursos hídricos não podem ser gerenciados de forma isolada em relação ao meio 

ambiente. As ações de preservação ou uso intensivo dos recursos naturais afetam a 

disponibilidade dos recursos hídricos e, por essa razão, é importante que haja a integração da 

gestão de ambos os aspectos. 

A gestão ambiental referente às florestas, fauna (aquática e terrestre), o uso do solo e de 

agrotóxicos, a instalação ou continuação de funcionamento de indústrias, e o zoneamento 
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ambiental são algumas matérias que devem ser levadas em conta na gestão das águas. Essa 

integração será possível por meio das ações de diversos órgão gestores que controlam a 

qualidade do meio ambiente que deverá ser afinada e sintonizada com as ações dos órgãos 

que cuidam da disponibilidade das águas. 

Uma situação em que a própria Lei nº9.433/97, já prevê expressamente essa integração é o 

enquadramento dos corpos d’água, onde as referidas classes são estabelecidas pela legislação 

ambiental e, portanto, sua implementação exige a articulação entre a gestão dos recursos 

hídricos e a gestão ambiental. O enquadramento é um dos instrumentos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e será visto mais detalhadamente no Módulo 3. 

 

1.3.4. Quarta diretriz: articulação do planejamento de recursos hídricos com outros 

planejamentos 

Além da integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão de meio ambiente, faz-se 

necessária a articulação da política hídrica com a política agrícola, industrial, de turismo e 

outras, bem como integrá-la com os planos nacional, regionais, estaduais. 

Por exemplo, os planos de expansão agrícola, os projetos de implantação de polos industriais 

ou de usinas hidrelétricas, além das políticas de fomento a diversas atividades econômicas que 

usam a água afetam diretamente a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos de uma 

bacia hidrográfica. Corre-se sério risco quando se planeja os usos dos recursos hídricos sem 

levar em consideração as demandas originárias das demais políticas setoriais. 

Ressalta-se que além de ser um bem vital, a água se constitui em um insumo necessário aos 

processos produtivos. Desse modo, não há sentido o planejamento isolado de outros setores, 

pois não se sabe como ela afetará ou será afetada pelas outras políticas públicas. 

 

1.3.5. Quinta diretriz: recursos hídricos e uso do solo 

O uso e a ocupação do solo promovem mudanças na superfície terrestre que podem provocar 

consequências para qualidade e a quantidade dos recursos hídricos. 

Deste modo, ao regulamentar o uso do solo, que é uma política primordialmente municipal, 

deverá esta articular-se com a gestão dos recursos hídricos para a preservação dos mananciais 

e dos cursos d’água. 

O poder público Municipal, que a priori administra o uso dos solos e deseja recursos hídricos 

saudáveis, precisa de uma participação atuante, clara e objetiva nos colegiados que gerenciam 
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os recursos hídricos no Brasil. 

A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo necessariamente induz e 

valoriza a articulação entre munícipios, pois o uso e a ocupação do solo de forma inadequada 

em um município podendo dificultar seu uso e desenvolvimento devido as águas degradadas 

recebidas. 

 

1.3.6. Sexta diretriz: integração da gestão das bacias hidrográficas com outros sistemas 

A gestão das bacias hidrográficas deve sempre articular-se e integrar-se as ações realizadas 

nos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

As zonas costeiras são, historicamente, as regiões mais densamente povoadas, devido aos 

processos sociais de ocupação e uso do território. Também, em grande parte, privilegiam-se 

de grande beleza natural e, por essa razão, são bastante propícias a atividades turísticas. 

De forma geral, essas regiões também apresentam elevado potencial pesqueiro, atividade 

importante para a oferta de alimentos e que é muito dependente de um meio ambiente 

equilibrado. 

Quando nos lembramos de que a foz dos rios localiza-se nos sistemas estuarinos e zonas 

costeiras, percebemos que não foi em vão que o legislador dedicou uma diretriz 

especialmente para essas regiões. Sua importância e influência para os recursos hídricos bem 

como para as atividades realizadas na região, como o turismo e a pesca, levam à necessidade 

da integração de sua gestão com a de bacias hidrográficas. Além disso, a conexão dos rios 

interiores aos ecossistemas costeiros é importante na manutenção da biodiversidade, pois são 

locais de reprodução, desova e também de alimentação de uma boa parte da fauna aquática. 

 

1.3.7. Ainda sobre as diretrizes 

As diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos definem a necessidade de articulação e 

integração de políticas setoriais, a adequação às diversas realidades de bacias, estados e do país 

como um todo e dão relevância a gestão sistêmica. 

A lei das Águas define como imprescindível o diálogo, a conversa a negociação e a integração 

entre todos os diferentes setores envolvidos com um elemento básico: a água. 

Vamos ao exercício do conteúdo? 
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Exercício 

Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo: 
 
1. Segundo as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos a qualidade e a quantidade 
da água são parâmetros que necessariamente deverão ser vistos separadamente. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
2. A articulação da política de uso dos solos e dos planos setoriais, regionais e nacionais é 
importante para o gerenciamento integrado e estão previstos nas diretrizes da Lei das Águas. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
3. A Lei das Águas, por meio de suas diretrizes, não considera as particularidades físicas, 
biológicas, culturais, sócio econômico existentes entre bacias, estados e regiões. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
4. Os aspectos de quantidade e qualidade dos recursos hídricos são indissociáveis. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
5. A integração da gestão ambiental e da gestão dos sistemas estuarino e zonas costeiras não 
são relevantes na gestão dos recursos hídricos. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gabarito: 1-F / 2-V / 3-F / 4-V / 5-F. 
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Glossário 

Afluente (ou tributário): Curso d’água que desemboca num curso maior ou num lago. 

Águas subterrâneas: Água do subsolo ocupando a zona saturada. 

Águas superficiais: Água que se escoa ou se acumula na superfície do solo. 

Aquífero: Formação geológica, formada por cascalhos ou rocha porosa, capaz de armazenar e 

fornecer quantidades significativas de água. Pode ser confinado ou não-confinado. 

Bacia Hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A noção 

de bacias hidrográficas inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores 

d’agua, cursos d’água principais, afluentes, subafluentes, etc. Área geográfica que drena suas 

águas para um mesmo local, geralmente um rio. 

Comitês de bacias hidrográficas: Fórum onde representantes do poder público, setor de 

usuários e de organizações da sociedade civil se reúnem para discutir sobre uso, preservação 

e recuperação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica da qual representam. É conhecido 

também como parlamento das águas. 

Corpos d’água: Qualquer coleção de águas interiores. Denominação mais utilizada para águas 

doces, abrangendo rios, igarapés, lagos, lagoas, represas, açudes, etc. 

Cota: Número que exprime a altitude de um ponto em relação a uma superfície de nível de 

referência. 

Curso d’água: Canal natural ou artificial pelo qual a água escoa contínua ou 

intermitentemente, por exemplo sazonalmente. 

Desenvolvimento sustentável: É aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. 

Dessedentação: Matar a sede. 

Economia: É a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. 

Ela estuda as formas de comportamento humano que se dá da relação entre as necessidades 

dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. 

Efluente: É o rejeito industrial, doméstico ou agrícola, em forma líquida ou gasosa, lançado no 

ambiente. Resíduo ou rejeito de atividade industrial, esgotos sanitários etc., lançado no meio 

ambiente. 

Enquadramento: É o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou mantido 

em segmento do corpo d’água ao longo do tempo. 

Evapotranspiração: Quantidade de água transferida do solo à atmosfera por evaporação e 
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transpiração das plantas. 

Índice de Qualidade da Água - IQA: O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água 

bruta visando seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros 

utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo 

lançamento de esgotos domésticos. 

Jusante: É o trecho do rio situado abaixo do ponto de referência em direção da foz ou 

desembocadura do rio. A água do rio sempre corre em direção a jusante. 

Leito de rio: Parte mais baixa do vale de um rio, modelada pelo escoamento da água, ao longo 

da qual se deslocam, em períodos normais, as águas e os sedimentos. 

Montante: É o trecho do rio situado acima do ponto de referência, na direção da nascente. 

PNRH: Política Nacional de Recursos Hídricos 

Princípios da Precaução: Estabelece a vedação de intervenções no meio ambiente, salvo se 

houver a certeza que as alterações não causam reações adversas, já que nem sempre a ciência 

pode oferecer à sociedade repostas conclusivas sobre a inocuidade de determinados 

procedimentos. 

Projeto de Transposição: Transferência de água de uma bacia para uma outra bacia por meio 

de mecanismos de engenharia. 

Zoneamento Ambiental: Um dos instrumentos definido na Política Nacional de Meio 

Ambiente, Lei nº6.938/1981, visa a organização do território, estabelece medidas e padrões 

de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e 

do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria das condições de vida da população. 


	Apresentação
	Introdução
	Unidade 1
	1.1. Os fundamentos da Lei das Águas
	1.1.1. Primeiro fundamento: domínio público da água
	1.1.2. Segundo fundamento: água - recurso natural limitado e de valor econômico
	1.1.3. Terceiro fundamento: usos prioritários em situações de escassez
	1.1.4. Quarto fundamento: uso múltiplo das águas
	• O consumo humano;
	• Ecologista: Do ponto de vista do ecologista, a maior preocupação é com a qualidade e a quantidade das águas que garanta a conservação do ecossistema aquático.
	• Setor energético: Sob a ótica do setor energético, a atenção se volta, sobretudo, para a quantidade de água necessária para mover as turbinas das usinas e garantir a produção de energia.
	• Irrigantes: A visão dos irrigantes, por sua vez, se fixa na garantia de água, em quantidade e qualidade, para o desenvolvimento de suas culturas.
	• Lazer e Turismo: Para pessoas que desempenham atividades ligadas ao lazer e ao turismo, o importante é que o ambiente aquático corresponda aos anseios de seus visitantes, seja para prática de esportes, banho ou contemplação.
	• Empresa de Saneamento: Já para a empresa de saneamento, o interesse volta-se tanto à qualidade quanto à quantidade de água para a distribuição à população.
	• Empresas de Navegações: O foco da atenção das empresas responsáveis pela navegação são as condições da via navegável: nível de água e condições da calha do rio.
	• Pescadores: Já para os pescadores, importa se o rio tem possibilidade de manter as espécies de peixes e em quantidade adequada para pesca.

	1.1.5. Quinto fundamento: bacia hidrográfica como unidade territorial
	1.1.6. Sexto fundamento: gestão descentralizada e participativa
	1.1.7. Ainda sobre os fundamentos

	Exercício

	Unidade 2
	1.2. Os objetivos da Lei das Águas
	1.2.1. Primeiro objetivo: disponibilidade de água para gerações futuras
	1.2.2. Segundo objetivo: utilização racional e integrada
	1.2.3. Terceiro objetivo: prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos
	1.2.4. Ainda sobre os objetivos

	Exercício

	Unidade 3
	1.3. As diretrizes da Lei das Águas
	1.3.1. Primeira diretriz: gestão sistemática dos recursos hídricos
	1.3.2. Segunda diretriz: adequação da gestão às diversidades regionais do país
	1.3.3. Terceira diretriz: integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental
	1.3.4. Quarta diretriz: articulação do planejamento de recursos hídricos com outros planejamentos
	1.3.5. Quinta diretriz: recursos hídricos e uso do solo
	1.3.6. Sexta diretriz: integração da gestão das bacias hidrográficas com outros sistemas
	1.3.7. Ainda sobre as diretrizes

	Exercício
	Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo:


	Glossário

