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GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

• “ A forma pela qual se pretende equacionar
e resolver as questões de escassez relativae resolver as questões de escassez relativa
dos recursos hídricos, bem como fazer o
uso adequado, visando a otimização dos
recursos em benefício da sociedade”
Setti (2000)

Portanto,Gestão de Recursos Hídricos é racionalizar
e antecipar a resolução de conflitos pelo uso da
água.



FUNDAMENTOS DA  GESTÃO DE ÁGUAS NO BRASIL

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS DOS ESTADOS

• CÓDIGO DE ÁGUAS (1934)• CÓDIGO DE ÁGUAS (1934)

• POLÍTICAS NACIONAL (Lei 9433/1997)
• E ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS 
• (Lei 3239/1999)• (Lei 3239/1999)

• POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, E 
DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS E AFINS



Comitê Guandu
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

• POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS: Conjunto 
de princípios definidores de estratégias 
objetivos e metas a serem alcançados em 
determinados prazos.determinados prazos.

• PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS: Visa 
a avaliação prospectiva das disponibilidades e 
das demandas desses recursos e sua alocação 
entre usos múltiplos, de forma a obter os 
máximos benefícios econômicos e sociais.

• ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:
conjunto de ações necessárias para tornar 
efetivo o planejado, com os devidos suportes 
técnicos, jurídicos e institucionais.



Comitê Guandu

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

• GESTÃO – predomina a conotação política, 
administração no sentido latu sensuadministração no sentido latu sensu

• GERENCIAMENTO - Sentido funcional. No conceito 
gerenciamento predomina a conotação técnica, à 
diferença da gestão

• A gestão das águas é um assunto 
político e envolve questões práticas



Lei 9433
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - os Planos de Recursos Hídricos;

II - o enquadramento dos corpos de água em II - o enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da 
água;

III - a outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos;

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

V - a compensação a municípios; (vetado)

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos.



Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos

• I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
• IA- A Agência Nacional de Águas; (AC)• IA- A Agência Nacional de Águas; (AC)
• II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e 

do Distrito Federal;
• III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
• 9 interestaduais e  245 estaduais
• IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais • IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais 

do Distrito Federal e municipais, cujas competências 
se relacionem com a gestão de recursos hídricos;

• V - as Agências de Água.



Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos



 Os comitês são organismos oficiais de Estado (não 
de Governo ! ), com atribuições legais para a co -

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

de Governo ! ), com atribuições legais para a co -
administração de um bem público (a água);

 Órgão público, mantido por recursos públicos 
(cobrança da água)e vinculados organicamente à (cobrança da água)e vinculados organicamente à 
estrutura administrativa de um Estado, Distrito 
Federal ou União



 Qual é a missão dos comitês de bacia ?
Gerenciar o uso dos recursos hídricos de forma 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Gerenciar o uso dos recursos hídricos de forma 
integrada e descentralizada, com a participação da 
sociedade, buscando a preservação da qualidade e 
da quantidade da água em uma bacia hidrográfica.

Por seu poder consultivo, normativo e deliberativo, os Por seu poder consultivo, normativo e deliberativo, os 
comitês são considerados o "Parlamento das Águas";



 Por que o gerenciamento das águas 

COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

 Por que o gerenciamento das águas 
precisa de organismos coletivos como os 
comitês?

Porque as águas são usadas por muitos 
agentes com interesses diferentes e é 
necessário que todos participem do necessário que todos participem do 
processo, com negociações e decisões 
coletivas.



Qual a Diferença com Outras Formas 
de Participação nas Políticas Públicas?

• Os comitês de bacia hidrográfica diferem de• Os comitês de bacia hidrográfica diferem de
outras formas de participação previstas nas
demais políticas públicas, pois têm como
atribuição legal deliberar sobre a gestão da
água fazendo isso de forma compartilhadaágua fazendo isso de forma compartilhada
com o poder público.



• A isso se chama poder de Estado tomar decisões 
sobre um bem público e que devem ser cumpridas. sobre um bem público e que devem ser cumpridas. 
O comitê passa, então, a definir as ações a serem 
seguidas com relação ao uso das águas. 

• Aos órgãos gestores de recursos hídricos cabe fazer • Aos órgãos gestores de recursos hídricos cabe fazer 
que essas regras sejam postas em prática por meio 
do seu poder de regulação.



Atribuições - Deliberativas
Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo 
uso da água.
Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e 
consequentemente:
Definir metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade;
Estabelecer prioridades para outorga de direito de uso de 
recursos hídricos;recursos hídricos;
Definir diretrizes e critérios gerais para cobrança; e
Estabelecer condições de operação de reservatórios, visando a 
garantir os usos múltiplos.



Atribuições - Propositivas

• Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos.

• Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das • Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo

• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento 
de suas metas.

• Indicar a Agência de Água para aprovação do Conselho de • Indicar a Agência de Água para aprovação do Conselho de 
Recursos Hídricos competente.

• Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao 
Conselho de Recursos Hídricos competente.



COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS -
atribuições

• Articular; • Não fiscaliza!• Articular;
• Integrar;
• Discutir;
• Deliberar

• Não fiscaliza!
• Não multa !
• Não licencia !;
• Não é uma ONG !• Não é uma ONG !
• Não tem CNPJ !



Mapa da Bacia Hidrográfica do Guandu



Comitê Guandu

ESTRUTURA DO COMITÊ

Plenário

Câmara Técnica de 
Estudos Gerais (CTEG)

Câmara Técnica de 
Instrumentos Legais 

Diretoria do Comitê

Estudos Gerais (CTEG) Instrumentos Legais 
(CTIL)

As câmaras discutem de forma técnica projetos e resoluções que são
encaminhadas a diretoria e em seguida para votação em plenárias.



Instituições Integrantes do Comitê Guandu - RJ

USUÁRIOS SOCIEDADE CIVIL ÓRGÃOS DO GOVERNO

USUÁRIOS

SFE

ASDINQ 

Sindicato Rural de Rio Claro
SIMARJ 



PROJETOS DO
COMITÊCOMITÊ

GUANDU



Comitê Guandu-RJProjetos Finalizados
• Plano estratégico de recursos hídricos (2005); 
• Plano associativo de queimadas; 
• Diagnóstico de fontes e minas d'água (Fase 1) ;• Diagnóstico de fontes e minas d'água (Fase 1) ;
• Plano de contingência para abastecimento de 

água, (Acidentes Ambientais)
• Concurso Fantástico Mundo das Águas (Parte 1);
• Esgotamento sanitário (Lote 1)• Esgotamento sanitário (Lote 1)
• Enquadramento do Rio Guandu
• Livro: Experiências para a Gestão de Recursos 

Hídricos



Comitê Guandu-RJ

Projetos Contínuos

• Auxílio a pesquisa (70 projetos);• Auxílio a pesquisa (70 projetos);
• PSA (pagamento por serviços ambientais);
• Siga Guandu
• Comunicação - página na web;
• Revista Guandu  Conhecimento• Revista Guandu  Conhecimento
• Cursos e eventos de capacitação



Comitê Guandu-RJ

Projetos em Andamento
(mais os contínuos)

• Revisão e ampliação do plano estratégico;

• Revisão da cobrança;



Comitê Guandu-RJ
Em Breve

• Saneamento rural;

• Esgotamento sanitário (lote 2);

• Concurso Fantástico Mundo das Águas (Parte 2);

• Minas d'água ( Fase 2);



Comitê Guandu-RJ

Outros
• Enquadramento do alto Rio Piraí

Sem Previsão
• Observatório da Bacia

• Estudo de Aquíferos



OBRIGADOOBRIGADO

www.comiteguandu.org.br

comiteguandu@agevap.org.br/Telefone: 3787-3729


