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RESUMO – Com a criação da Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, a qual instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil passou a adotar uma gestão participativa e descentralizada, 

alcançando progressos notáveis na gestão dos recursos hídricos do País. Nesse sentido, foram criados 

os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), tendo como função principal promover o gerenciamento 

participativo dos recursos hídricos buscando promover e intermediar debates entre os setores com o 

objetivo de amenizar os conflitos gerados em torno do uso das águas de suas bacias hidrográficas. O 

presente estudo tem como objetivo principal realizar uma análise da relação entre os instrumentos de 

gestão dos recursos hídricos e as competências dos CBHs em especial do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS) do Estado da Paraíba. Percebe-se que os CBHs têm grande 

poder sobre a implementação e avanço dos instrumentos de gestão, principalmente sobre os planos 

de recursos hídricos, cobrança pelo uso da água e enquadramento dos corpos hídricos. 

 

ABSTRACT– With the creation of Federal Law No. 9,433 of January 8, 1997, which instituted the 

Water Resources National Policy, Brazil began to adopt participatory and decentralized management, 

achieving remarkable progress in the management of the country's water resources. In this sense, the 

Hydrographic Basin Committees (CBHs) were created, whose main function is to promote the 

participative management of water resources, seeking to promote and intermediate debates among 

the sectors with the objective of mitigating the conflicts generated around the use of the waters of 

their hydrographic basins. The main objective of this study is to analyze the relationship between 

water resources management instruments and CBHs' competences, in particular the CBH-LS River 

Basin Committee (CBH-LS) in the state of Paraíba. It can be seen that CBHs have great power over 

the implementation and advancement of management tools, especially on water resources plans, 

water use charges and water bodies framewok. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Lei das Águas (Lei Federal nº 9.433/1997), os Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH) são órgãos colegiados com funções deliberativas, normativas e consultivas, 

composto pelos poderes público (federal, estadual e municipal), pela sociedade civil organizada e 

pelos usuários de água cujo objetivo principal é auxiliar na gestão dos recursos hídricos da bacia de 

maneira participativa. 

Os CBHs têm ainda competências diretamente e indiretamente relacionadas com os 

instrumentos de gestão, em sua respectiva área de abrangência, ou seja, cabe ao CBH propor, discutir, 

aprovar e deliberar sobre os instrumentos de gestão como plano de recursos hídricos, enquadramento 

dos corpos de água, outorga de direito de uso, cobrança pelo uso da água e contribuir com o sistema 

de informações (BRASIL, 1997). 

O Estado da Paraíba possui quatro comitês de bacias hidrográficas, sendo um interestadual 

(CBH Piancó-Piranhas-Açu) e três estaduais (CBH-Paraíba, CBH-Litoral Sul e CBH-Litoral Norte). 

Nesse estudo será abordado o Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS), criado no 

ano de 2006 e instalado em 2007. O CBH-LS possui 25 membros, reúne-se periodicamente (quatro 

reuniões ao ano) e está na sua quarta gestão. 

Diante do exposto, objetivo deste trabalho é analisar a relação entre os instrumentos de gestão 

de recursos hídricos e as competências dos CBHs, tendo como caso de estudo local o CBH-LS. A 

metodologia utilizada é a documental, com pesquisa exploratória.  

 

2. INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

No Art. 5º da Lei 9.433/97 estão definidos os instrumentos de gerenciamento das águas cujo 

objetivo é o de efetivar e garantir uma gestão eficiente de maneira compartilhada e participativa dos 

recursos hídricos (BRASIL, 1997). A seguir tem-se uma definição de cada instrumento e a respectiva 

competência dos CBHs. 

• Planos de recursos hídricos: são documentos que definem a agenda dos recursos hídricos 

de uma região, neles estão contidas as informações necessárias sobre ações de gestão, 

projetos, obras e investimentos prioritários, que servem para orientar a atuação dos gestores. 

São formulados com uma visão de longo prazo, geralmente com horizonte de planejamento 

entre 10 e 20 anos, com revisões periódicas (ANA, 2013). Compete ao comitê de bacias 

hidrográficas analisar e aprovar o plano de recursos hídricos e acompanhar a sua execução, 

sugerindo as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

• Enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes: 

representa o estabelecimento da meta de qualidade da água a ser alcançada, ou mantida, em 
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um segmento de corpo de água, de acordo com seus usos pretendidos (CONAMA, 2005). 

Compete ao comitê de bacias hidrográficas, a partir dos cenários construídos, selecionar a 

alternativa de enquadramento e o respectivo programa para a efetivação da proposta de 

enquadramento. Em seguida, após a análise e deliberação da proposta submetê-la ao 

conselho de recursos hídricos, que em caso de aprovação, deverá emitir uma resolução 

(ANA, 2013); 

• Outorga de direito de uso dos recursos hídricos: é o ato administrativo mediante o qual a 

autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de 

recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 

ato, consideradas as legislações específicas vigentes (CNRH, 2001). Cabe aos Comitês de 

Bacias Hidrográficas proporem aos Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos 

as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 

isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com 

os domínios destes. Entretanto, não cabe aos comitês de bacias hidrográficas participarem 

do processo de concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos: é uma compensação que o usuário faz à 

sociedade por utilizar privativamente um bem que é público. Tem como objetivos dar ao 

usuário uma indicação do real valor da água, incentivar o uso racional da água e obter 

recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País (BRASIL, 1997). Ao 

comitê de bacias hidrográficas compete propor os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e com base em estudos de viabilidade econômico-financeira, sugerir ao 

CNRH e ao CERH os valores a serem cobrados. O valor da cobrança é definido em reuniões 

no âmbito do comitê com a participação dos usuários, da sociedade civil e do poder público, 

um dos parâmetros usados para definir os valores é: “quem usa e polui mais os corpos de 

água, paga mais; quem usa e polui menos, paga menos” (ANA, 2013). 

• Sistema de informação sobre os recursos hídricos: é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes em sua gestão (BRASIL, 1997). O comitê de bacias hidrográficas pode opinar 

e solicitar informações ao SNIRH referentes às bacias hidrográficas sob sua competência, 

no entanto, não lhe é atribuído o direito de alimentar o Sistema, cabendo essa competência 

aos órgãos gestores onde lhe são passadas às informações solicitadas (ANA, 2013). 
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3. COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O modelo brasileiro adotado baseou-se nos princípios de descentralização do gerenciamento e 

da gestão participativa, pertencendo à classe do modelo administrativo dito “modelo sistêmico de 

integração participativa”. A característica essencial desse modelo é a importância dada à participação 

pública, garantindo dessa forma a participação de usuários da sociedade civil e afins em todos os 

plenários por ele constituídos como forma de legitimar a decisão e sua implementação (SILANS, 

2008). No âmbito da bacia hidrográfica, a participação pública é possibilitada através dos CBHs.  

O Estado da Paraíba possui quatro comitês de bacias hidrográficas, sendo um interestadual e 

três estaduais. Os CBHs da Paraíba estão representados na Figura 1(a).  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1 – (a) Divisão dos comitês de bacias hidrográficas no Estado da Paraíba. Fonte: ANA; (b) Bacias Hidrográficas 

do Litoral Sul. Fonte: AESA. 

 

3.1. Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS) 

O CBH-LS foi criado através do Decreto Estadual nº 27.562 de 04 de setembro de 2006 do 

Poder Executivo Estadual, como parte integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos e em consonância com a Lei Estadual nº 6.308/96 e atualizações na Lei Estadual 

nº 8.446/07 da Política Estadual de Recursos Hídricos (PARAÍBA, 2006). O CBH-LS foi instalado 

em 09 de agosto de 2007, está em sua quarta gestão e se reuniu mais de 20 vezes.  

De acordo com a Resolução CERH nº 03/2003 a área de atuação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS), corresponde ao somatório das áreas geográficas das bacias 

hidrográficas dos rios Gramame e Abiaí (Figura 1 (b)), totalizando aproximadamente 1.038,6 km² de 

área (CERH, 2003; AESA, s.d.). 

O CBH-LS não possui agência de bacia. Esta função é desempenhada pela Agência Executiva 

de Gestão das Águas (AESA), órgão gestor de recursos hídricos do estado. 
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4. A RELAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS E AS COMPETENCIAS DO CBH-LITORAL SUL  

 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas passaram a ser a entidade democrática mais significativa 

na gestão das águas, reunindo representantes de diversos setores do poder público e da sociedade 

civil. Seu funcionamento abrange um processo decisório, normativo e específico, regido por 

regulamentação na qual reúne ações de suporte legal para a gestão dos recursos hídricos, através da 

normatização do funcionamento das políticas públicas nacional, estadual e municipal, consolidadas 

através de leis, decretos, portarias, instrumentos e regulamentos.  

Nos Quadros a seguir, são identificados os normativos (federais, estaduais, do CNRH, CERH-

PB e CBH-LS) que relacionam os instrumentos de gestão e as competências diretas dos CBHs, e em 

especial do CBH-LS. 

Quadro 1. Relação entre o instrumento Planos de Recursos Hídricos e os CBHs 

Instrumento: Planos de recursos hídricos 

COMPETÊNCIA DOS CBHs FONTE 

• Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; acompanhar a execução do Plano 

de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento 

de suas metas. 

Lei Federal nº 9.433/1997 

• Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia, acompanhar a sua execução e 

sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 
Lei Estadual nº 6.308/1996 

• Cabe ao Comitê decidir pela elaboração dos respectivos Planos de Recursos 

Hídricos de Bacia Hidrográfica; promover a articulação do arranjo técnico, 

operacional e financeiro necessário à elaboração do Plano de Recursos Hídricos da 

bacia; acompanhar os trabalhos durante a elaboração dos planos de recursos hídricos 

de bacia; aprovar os planos de recursos hídricos. 

Resolução CNRH nº 

145/2012  

• As decisões tomadas pelo Comitê deverão ser compatíveis com os planos diretores 

de bacias e plano estadual de recursos hídricos referentes à respectiva bacia. 

• Cabe ao comitê participar na definição das ações e programas, aprovar e acompanhar 

a execução do plano de bacias, compatibilizar os planos diretores de bacias 

hidrográficas de cursos de água tributários com o plano diretor de recursos hídricos 

da bacia hidrográfica de usa jurisdição, submeter obrigatoriamente os planos 

diretores de recursos hídricos da bacia hidrográfica a audiência pública. 

Resolução CERH nº 

01/2003  

• Aprovar o plano das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul para integrar o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações;  

• Submeter, obrigatoriamente, os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas 

à audiência pública e acompanhar a execução do Plano de recursos hídricos das 

bacias hidrográficas do litoral sul e sugerir as providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas. 

Regimento Interno CBH-

LS 

 

No Quadro 1, atentou-se para a relação dos CBHs com o instrumento Planos de Recursos 

Hídricos de bacias hidrográficas. Percebe-se que cabe ao CBH decidir pela elaboração do plano de 

bacia, participar da definição das ações constantes nos planos, aprovar e sugerir as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas. Ou seja, os CBHs participam de todo o processo de 

elaboração dos planos de bacias em sua respectiva área de atuação. 
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Em relação ao Plano de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas do Litoral Sul, o CBH-LS 

contribuiu para a elaboração do Termo de Referência Modelo (TDR-M) elaborado entre 2017 e 2018 

por um consultor contratado pela AESA. Este TDR servirá de base para a licitação do Plano de 

Recursos Hídricos das bacias hidrográficas do Litoral Sul, que englobam as bacias do Gramame e 

Abiaí. 

Quadro 2. Relação entre o instrumento enquadramento dos corpos de água em classes e os CBHs 

Instrumento: Enquadramento dos corpos de água em classes  

COMPETÊNCIA DOS CBHs FONTE 

• Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação: (...) propor ao 

respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: a) o enquadramento dos 

corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho 

Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio 

destes. 

Lei Federal nº 9.433/1997 

• Após receber relatório técnico executado caberá ao comitê realizar o enquadramento 

de corpos de água em classes segundo seus usos preponderantes, de acordo com as 

respectivas legislações de recursos hídricos e ambiental. 

• As alternativas de enquadramento, seus benefícios sócio econômicos, ambientais, 

custos e prazos decorrentes, serão divulgados e apresentados pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica, sob a forma de audiências públicas realizadas e convocadas em 

reuniões do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica. 

• Após selecionar a alternativa de enquadramento o Comitê a submeterá de acordo 

com a esfera de competência ao CNRH ou ao CERH.  

Resolução CNRH nº 

12/2000  

• Em seu Art. 13 determina que a cada dois anos o Comitê de bacias hidrográfica, 

receberá relatório técnico identificando os corpos de água que não atingiram as 

metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais não foram alcançadas, ao 

qual se dará publicidade. 

Resolução CNRH nº 

91/2008  

• Discutir e aprovar proposta do órgão gestor do meio ambiente para o enquadramento 

dos corpos d’águas das Bacias Hidrográficas, em classes de uso preponderantes, 

com o apoio de audiências públicas, assegurando o uso prioritário para o 

abastecimento humano. 

• Deliberar sobre a proposta de plano de utilização, conservação, proteção e 

recuperação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, manifestando-se sobre 

as medidas as serem implementadas as fontes de recursos utilizadas e definindo as 

prioridades a serem estabelecidas. 

Regimento Interno CBH-

LS 

 

Em relação ao instrumento enquadramento apresentado no Quadro 2, a competência do comitê 

fica bem dependente da estrutura da agência de bacia (ou outro órgão que o substitua), pois são 

necessários estudos técnicos anteriores à deliberação da proposta de enquadramento. Tais estudos são 

realizados pelas agências, órgãos gestores, órgãos ambientais, empresas de consultoria e ou 

instituições de pesquisa. Os comitês não têm como influenciar diretamente na elaboração desses 

estudos. 

No âmbito do estado da Paraíba, o enquadramento dos corpos hídricos não é instrumento de 

gestão legalmente instituído. Portanto, não se observaram avanços significativos na implementação 

do enquadramento nas bacias hidrográficas do Litoral Sul. 
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O instrumento outorga de direito de uso da água é abordado no Quadro 3. Constata-se que os 

CBHs não têm influência direta na concessão de outorgas, entretanto, tem a competência de propor 

as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da 

obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos.  

 

Quadro 3. Relação entre o instrumento outorga de direitos de uso de recursos hídricos e os CBHs 

Instrumento: Outorga de direitos de uso de recursos hídricos 

COMPETÊNCIA DOS CBHs FONTE 

• Propor ao CNRH e aos CERHs as acumulações, derivações, captações e 

lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de 

outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes. 

Lei Federal nº 9.433/1997 

• Propor ao CERH as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

Lei Estadual nº 6.308/1996 

• Os critérios específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes serão estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente 

aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência 

destes, pela autoridade outorgante.  

• Quando da ocorrência de eventos críticos na bacia hidrográfica, a autoridade 

outorgante poderá instituir regime de racionamento de água para os usuários, pelo 

período que se fizer necessário, ouvido o respectivo Comitê. 

Resolução CNRH nº 

16/2001  

• Os pedidos de outorga deverão ser analisados de forma articulada, quando os usos 

ou interferências de um mesmo empreendimento minerário ocorrerem em bacias 

hidrográficas distintas, considerando as prioridades dos Planos de Recursos Hídricos 

das bacias envolvidas, ouvidos os respectivos Comitês.  

Resolução CNRH nº 

29/2002  

• Participar no estabelecimento dos critérios para a outorga dos direitos de uso de água 

nas bacias hidrográficas do Litoral Sul. 

Regimento Interno CBH-

LS 

 

Em relação ao que lhe compete – proposição de acumulações, derivações, captações e 

lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos - a gestão atual do CBH-LS minutou uma deliberação acerca da definição do 

uso insignificante de poços tubulares. Todavia tal deliberação não chegou a ser aprovada. 

No Quadro 4 apresenta-se a relação entre o instrumento cobrança e as competências dos CBHs. 

A cobrança é um dos instrumentos que os CBHs têm grande influência, pois é de sua competência 

estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 

cobrados. Entretanto, os estudos anteriores para identificação dos valores a serem cobrados pelo uso 

de recursos hídricos e o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos devem ser elaborados pela Agência de Bacia (ou órgão gestor). 

No âmbito do CBH-LS a cobrança foi aprovada pela Deliberação CBH-LS nº 01/2008, que 

determina os valores e critérios para a cobrança pelo uso da água nas bacias do Litoral Sul. Entretanto, 

a cobrança só se efetivou em meados de 2015 por meio do envio de boletos aos usuários. Anualmente 
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o CBH-LS participa da construção do Plano de Aplicações dos Recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FERH). 

 

Quadro 4. Relação entre o instrumento cobrança pelo uso da água bruta e os CBHs 

Instrumento: Cobrança pelo uso da água bruta 

COMPETÊNCIA DOS CBHs FONTE 

• Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados; 
Lei Federal nº 9.433/1997 

• Os critérios, mecanismos e valores a serem cobrados serão estabelecidos mediante 

Decreto do Poder Executivo, após aprovação pelo CERH, com base em proposta de 

cobrança encaminhada pelo respectivo CBH, fundamentada em estudos técnicos 

elaborados pela AESA. 

• Os CBHs poderão propor ao CERH mecanismos de incentivo e redução do valor a 

ser cobrado pelo uso de recursos hídricos, em razão de investimentos voluntários 

para ações de melhoria da qualidade e da quantidade da água e do regime fluvial, as 

quais resultem em sustentabilidade ambiental da bacia e tenham sido aprovados pelo 

Comitê. 

• A periodicidade de revisão dos valores a serem cobrados, bem como da isenção da 

obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, será estabelecida 

pelo CERH, em articulação com o CBH, com base em estudos técnicos. 

• A aplicação bem como as prioridades dos recursos do FERH, deverão ser orientadas 

pela Política Estadual de Recursos Hídricos, baseada no Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, devidamente compatibilizada com o orçamento plurianual de investimento 

e os recursos orçamentários do Estado destinados ao referido Fundo e definidas pelo 

CERH, em articulação com os CBHs. 

Lei Estadual nº 6.308/1996 

• Compete aos CBHs: (...) Propor os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, sempre com o propósito de responsabilizar e ampliar o universo de usuários 

sobre a importância dos mesmos, e sugerir os valores a serem cobrados com base 

em estudos de viabilidade econômico-financeira sobre o impacto de qualquer 

cobrança sobre as atividades e a competitividade do agronegócio e da agricultura 

familiar, assim como sobre a geração de empregos na região. 

Lei Estadual nº 8.446/2007 

• Considera integralmente a Deliberação n° 01 do Comitê das Bacias Hidrográficas 

do Litoral Sul de 29 de janeiro de 2008 que estabelece os mecanismos e valores de 

cobrança. 
Decreto nº 33.613/2012 

• Considera integralmente a Deliberação n° 01 do Comitê das Bacias Hidrográficas 

do Litoral Sul de 29 de janeiro de 2008 que estabelece os mecanismos e valores de 

cobrança. 

Resolução CERH nº 

07/2009  

• Aprova a implementação da cobrança e dos valores pelo uso dos recursos hídricos 

nas bacias hidrográficas;  

• Revisão de valores quando solicitados pelo usuário; 

• Acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos das bacias. 

Deliberação nº 01/2008 do 

CBH-LS. 

• Estabelecer os mecanismos e sugerir valores referentes à cobrança pelo uso de 

recursos hídricos nas bacias; discutir, propor e aprovar os projetos, programas e 

orçamentos a serem executados com recursos provenientes da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos. 

• Deliberar sobre quais medidas devem ser implementadas, definir as prioridades a 

serem estabelecidas, aprovar a aplicação dos recursos financeiros e apreciar a 

prestação de contas do Comitê. 

Regimento interno do 

CBH-LS 

 

Através do Quadro 5 observa-se que o instrumento sistema de informações é o que tem menor 

compatibilidade com as competências dos CBHs. A implementação e manutenção desse instrumento 
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é de responsabilidade dos órgãos gestores, cabendo ao CBHs solicitar e manter as agências 

informadas e atualizadas sobre a situação de suas bacias hidrográficas. 

 

Quadro 5. Relação entre o instrumento Sistema de informações sobre recursos hídricos e os CBHs 

Instrumento: Sistema de informações sobre recursos hídricos 

COMPETÊNCIA DOS CBHs FONTE 

Não há relação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos com os CBHs na 

Lei Federal nº 9.433/1997 
Lei Federal nº 9.433/1997 

Não há relação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos com os CBHs na 

Lei Estadual nº 6.308/1996 
Lei Estadual nº 6.308/1996 

• O CBH deverá buscar o intercâmbio e a sistematização dos dados gerados para a 

perfeita caracterização da bacia hidrogeológica. 

Resolução CNRH nº 

15/2001 

• A ANA articular-se-á com órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais, 

públicas e privadas, inclusive as agências de água ou de bacias, cujas atribuições ou 

competências estejam relacionadas com a gestão de recursos hídricos, visando a 

implantação e funcionamento do SNIRH.  

Resolução CNRH nº 

13/2000  

• Opinar sobre o SNIRH do estado da Paraíba, em particular no que se refere às bacias 

hidrográficas de sua competência. 

Regimento Interno CBH-

LS 

 

No âmbito estadual, recentemente, a AESA contratou a Fundação Parque Tecnológico para 

desenvolvimento do novo Sistema de Informação Estadual de Gestão de Recursos Hídricos - SIEGRH 

para agregar as funcionalidades de interesse da gestão de recursos hídricos do Estado da Paraíba. O 

sistema foi finalizado e entregue no início de 2018. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu através da Lei 9.433/97 que os CBHs são 

órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), 

cabendo-lhes algumas competências no âmbito de suas respectivas bacias hidrográficas. Algumas 

dessas competências estão diretamente relacionadas aos instrumentos de gestão também 

estabelecidos por esta Lei.  

Neste artigo, buscou-se identificar a relação existente entre os instrumentos de gestão e as 

competências dos CBHs, através de uma análise documental dos normativos legais (leis, decretos, 

resoluções e deliberações). O CBH-LS foi utilizado como caso de estudo.  

Constatou-se que o instrumento planos de recursos hídricos tem maior relacionamento com as 

competências dos CBHs, pois os CBHs participam de todas as etapas da elaboração dos planos de 

bacia hidrográfica. Em relação aos instrumentos cobrança pelo uso dos recursos hídricos e 

enquadramento dos corpos de água em classes tem médio relacionamento com os CBHs pois é 

altamente dependente de estudos técnicos realizados pela Agência de Bacia (ou órgão gestor). O 

instrumento da outorga de direito de uso só se relaciona com as competências dos CBHs em relação 
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à proposição dos usos insignificantes. E o instrumento sistema de informações tem baixo 

relacionamento com as competências dos CBHs, estando mais ligado aos órgãos gestores. 
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