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Resumo - O trabalho constitui-se em um depoimento sobre a participação do segmento industrial, 

especificamente a indústria de grande porte, no processo de implantação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, principalmente, no que se refere aos Comitês de Bacias 

hidrográficas e ao instrumento cobrança pelo uso da água. 

 

 

Abstract - The paper is an exposition about the participation of the industrial’s segment chiefly great 

industries, in the implantation of the National System of Water Management and on the implantation 

of the river basin committees, specially respect to the ways of payment for the water use.  
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INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Lei N.º 9.433, em janeiro de 1997, cria-se no Brasil um sistema 

inovador de gestão de um bem público. Sua inovação está na valorização da participação da 

sociedade civil, avançando, dessa forma, em relação ao já regulamentado na gestão ambiental. 

Segundo o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, instituído pela Lei, agora não só a 

sociedade civil ambientalista organizada, mas também aquela que usufrui o bem público natural 

água, como matéria-prima ou insumo de atividade econômica, participam do diálogo e das decisões 

sobre os seus múltiplos usos e, portanto, deliberam sobre os instrumentos de proteção e controle das 

águas. Abrem-se assim as portas para a participação igualitária, na forma de negociação, para 
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aqueles (setor produtivo) que até então apenas reagiam de maneira passiva e corretiva a uma 

política de comando-controle comando-controle que sob o ponto de vista do histórico da proteção 

ambiental foi correta, mas resultou, na prática, em algumas distorções por ser predominantemente 

impositiva e repressiva. 

Assim, os fundamentos da gestão de recursos hídricos preconizados na Lei N.º 9.433/97: 

descentralização e participação social, consubstanciados nos Comitês de Bacia Hidrográfica e os  

instrumentos de gestão, entre eles a cobrança pelo uso da água, , , vêm imprimindo um novo 

modelo de administração de um bem público, cujo sucesso depende, necessariamente, da efetiva 

participação do segmento social que tem o olhar econômico e responsável sobre as águas. É preciso 

que esse segmento aceite o convite feito na Lei e faça seu papel nos acordos sociais que se 

estabelecem. É preciso fomentar e estabelecer uma nova cultura para com um bem natural, calcada 

na luta por direitos e pelo cumprimento dos deveres acordados publicamente e não pela manutenção 

de privilégios e  pelas renegociações em gabinetes fechados dos poderes públicos, detentores, em 

última instância, da regulação dos recursos hídricos, bem como dos demais recursos naturais. 

 

 

CONCEITOS GERAIS 

Em uma análise simplificada, pode-se classificar a gestão ambiental em vigor no País em duas 

esferas, até esse momento: 

• a primeira se referee a atribuições indelegáveis e exclusivas do Estado, 

tradicionalmente aplicadas pelo Poder Público mediante disciplinamento legal e o 

exercício do poder de polícia, conhecido como comando-controle. Essa esfera pode 

ser classificada como eminentemente pública;  

• a segunda, de origem mais recente, pertinente à conformação de mercados ao setor 

privado, se refere a ações pró-ativas do setor produtivo, mediante certificações 

voluntárias dos sistemas de gestão da qualidade de processos (normas da série ISO 

9.000) e dos sistemas de gestão da qualidade ambiental (normas da série ISO 

14.000), e pode ser classificada como uma esfera preponderantemente privada.  

 

O que se vê, numa rápida análise, é que essas duas esferas têm apresentado falhas quando da 

aferição de resultados de melhoria real da qualidade ambiental em geral,  e dos recursos hídricos, 

em particular. O instrumento de comando e controle, de atribuição do Poder Público, se torna 

extremamente ineficiente, na medida em que os Estados se encontram cada vez mais desprovidos de 

staff técnico, em quantidade e qualidade necessárias para  o exercício de uma fiscalização efetiva. A 

segunda, de ações voluntárias do setor produtivo, praticamente restringe-se às grandes empresas e, 
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eventualmente, aos seus fornecedores, o que, para a realidade brasileira, significa uma abrangência 

limitada das ações ambientais decorrentes.  

Em conseqüência, as tendências da gestão ambiental, sob uma ótica mais moderna,  requerem 

a articulação de ações em uma terceira esfera, que pode ser denominada esfera da negociação, à 

qual podem estar associados os instrumentos econômicos de gestão que, por sua constituição 

enquanto mecanismos de mercado, reclamam um modelo institucional de gestão compartilhada.  

Nesse contexto, a Lei N.º 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

veio a estabelecer um novo espaço institucional conformado a partir dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas e Agências de Água. Uma discussão a respeito das formas de estruturação desse novo 

espaço institucional passa a ser relevante, pois retrata um modelo que favorece uma articulação 

orgânica com os usuários segundo processos compartilhados de gestão, permitindo, como essência, 

avançar em relação aos limites do comando-controle, limites esses particularmente restritos em 

países nos quais é reduzida a capacidade de fiscalização do Estado, e precárias as disponibilidades 

financeiras para o exercício eficaz do poder de polícia ambiental. 

A instituição dos Comitês de Bacias Hidrográficas e das Agências de Água, constantes na Lei 

N.º 9.433/97,  apresenta, portanto, uma visão organizacional e social, com possibilidades de gerar 

uma inovação na solução dos graves problemas relacionados aos recursos hídricos no país.  

É importante ressaltar que os modelos gerenciais de negociação/ participação, na área 

ambiental, por seu caráter multi e interdisciplinar, já vêm sendo, de alguma forma, ensaiados e 

vivenciados, através da instituição das audiências públicas, estabelecidas juntamente com os 

Estudos de Impacto Ambiental – EIA’s e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA’s 

na Resolução CONAMA n.º 01,  de 1986.  Ao se promulgar a Lei Nº 9.433, mais de dez anos 

depois, absorveu-se, sem dúvida a experiência obtida a partir das audiências públicas e, 

principalmente, cristalizou-se a necessidade de participação da sociedade no processo de gestão 

ambiental. 

As entidades sistêmicas de gestão de recursos hídricos (CETEC, 1995) se assentam sobre o 

princípio da regulação social do uso desses recursos. Nesse contexto, os instrumentos gerenciais 

visam, além da correção dos impactos já existentes sobre a disponibilidade e a qualidade das águas, 

instituir política de prevenção, cujo sucesso se baseia na obtenção de um consenso sobre o uso 

imediato e futuro das águas, bem como dos padrões de qualidade a serem atingidos nas diferentes 

bacias. Não há, portanto, como viabilizar as entidades sistêmicas sem uma intensa participação da 

sociedade civil.  

Da mesma forma, o planejamento ecológico-econômico não pode ser operacionalizado pelo 

aparelho do Estado sem atuação direta dos demais atores sociais uma vez que, como afirma 

SALOMON (1982), se o Estado fala em nome do interesse coletivo, toda a história da Revolução 
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Industrial, onde a figura do Estado organizado se fez mais presente, mostra que os poderes públicos 

não são, muitas vezes, árbitros neutros em face aos interesses privados e às classes dominantes.  

Não basta, porém, a simples constatação da necessidade de participação dos atores sociais, é 

necessário que sejam desenvolvidos mecanismos capazes de efetivá-la. Nos países que recorrem, de 

modo competente, à participação social, tal participação resulta da evolução de processo político e 

cultural e das conquistas sociais ao longo da história que culminaram por determinar elementos de 

cidadania profundamente ancorados na sociedade.  

No Brasil, observa-se um duplo fenômeno: por um lado, podemos notar uma crescente 

concentração de forças sociais, nos diferentes estratos da sociedade, que buscam ampliar o espaço e 

a participação no processo decisório; por outro, as forças que tradicionalmente determinavam as 

decisões políticas lutam para resguardar suas posições. Como conseqüência desse processo de 

amadurecimento social, a necessidade de interação se tornou a grande ênfase e desafio da atividade 

de gerenciamento ambiental, exigindo para isso, sistemas decisórios mais amplos, que permitam 

incorporar as contribuições de grupos sociais os mais diversos. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tal como preconizado na lei n.º 

9.433, de 1997, estabelece os mecanismos necessários para o fomento dessa nova realidade 

administrativa. 

 

A Pesquisa do Sebrae sobre Gestão dos Recursos Hídricos   

Em atendimento ao convite feito pela coordenação técnica do “IV Diálogo Interamericano de 

Gerenciamento de Águas – Em Busca de Soluções”, realizado em Foz do Iguaçu, Paraná, entre 02 e 

06 de setembro de 2001, o Sebrae-MG realizou uma pesquisa para levantamento, entre outras 

variáveis, do grau de conscientização do empresariado industrial mineiro sobre os problemas 

relativos à escassez dos recursos hídricos e de sua posição no que se refere à implantação dos 

Sistemas Nacional e Estadual de Gestão de Recursos Hídricos e de seus instrumentos de gestão, 

com ênfase na cobrança pelo direito de uso da água bruta, com vistas ao delineamento dos 

contornos do gerenciamento dos recursos hídricos na indústria mineira e à proposição de uma 

discussão dos entraves e soluções práticas.  

O material encaminhado aos empresários continha uma breve exposição sobre os 

fundamentos da Lei nº 9.433 que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, e de sua 

correspondente em Minas Gerais, a Lei Estadual nº 13.199, e um questionário, elaborado pela 

equipe do Sebrae, com 17 questões, que fundamentou toda a pesquisa. 

Um grupo de questões objetivava avaliar a importância da água no processo produtivo, se o 

uso se dava de forma direta (captação de água bruta) ou através de concessionárias, e se havia 

sensibilidade do setor quanto ao problema de escassez desse recurso. Em seguida, as questões 
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pretenderam avaliar o conhecimento sobre a legislação vigente na área ambiental e de recursos 

hídricos, com foco sobre o nível de informação em relação à atuação dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica,  sobre o papel do usuário no processo decisório da gestão dos recursos hídricos e 

sobre um dos instrumentos de gestão já implantado no estado, a outorga de direito de uso. O último 

grupo de questões buscou avaliar a sensibilidade do empresariado em relação à adoção de práticas 

de controle de desperdício e reuso da água nas suas respectivas unidades de produção.  

O trabalho realizado pelo Sebrae se mostrou primoroso, na técnica, no empenho, na 

elaboração e na análise dos resultados. Recomenda-se, inclusive, que os agentes dos Sistemas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, principalmente os agentes públicos, lancem mão desse 

tipo de pesquisa para orientar a implementação da Política e da estrutura de Gestão bem como de 

seus instrumentos. 

Destacam-se aqui alguns resultados principais da pesquisa realizada pelo Sebrae-MG e 

apresentada no IV Diálogo. 

• 52,4% das empresas mineiras consideram que a água tem um papel marginal no seu 

processo de produção;  

• 85,0% utilizam água fornecida pelas empresas concessionáriasde abastecimento;  

• 80,2% percebem a existência do problema de escassez de água; 

• 78,1% desconhecem a legislação de recursos hídricos e seus elementos; 

• 90,4% desconhecem o instrumento de outorga de direito de uso da água; 

• 92,8% desconhecem a existência e a finalidade dos Comitês de Bacias; 

• 63,0% dos que têm conhecimento sobre os Comitês de Bacia não têm interesse em 

participar;  

• 55,3% dos que sabem o que é  a outorga não a possuem;  

• 66,7% não têm conhecimento sobre a cobrança pelo uso da água; 

• 52,0% dos que já têm informações sobre a cobrança são favoráveis à sua aplicação; 

• 87,7% afirmam que não geram efluentes. 

 

Quando a análise é feita por bacia hidrográfica, na Bacia do Paraíba do Sul, onde já existe 

Comitê em pleno funcionamento e a cobrança pelo uso da água foi implantada , tem-se: 

• 59,4 % das empresas consideram que a água tem um papel marginal no seu processo 

de produção;  

• 82,3%  utilizam água fornecida pelas concessionárias; 

• 86,3% têm a percepção do problema de escassez da água; 

• 86,9% dizem não conhecer a legislação sobre recursos hídricos; 
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• 94,1% ( maior índice por bacia) não sabem o que é outorga;  

• 56,5 dos que a conhecem, não têm outorga; 

• 69,8%  não conhecem o instrumento cobrança pelo uso da água; 

• 55,8% dos que conhecem cobrança acham a implantação do instrumento correta; 

• 91,4% não conhecem o Comitê existente na bacia; 

• 53,9% dos que conhecem não querem participar; 

• 89,2% declaram não lançar efluentes. 

 

Importante ressaltar que das empresas entrevistadas na Bacia do Rio Paraíba do Sul, 167 são 

de pequeno porte, 13 de médio porte e 2 de grande porte. 

Não se pretende nesse trabalho maior aprofundamento nas discussões sobre a metodologia 

(que podem provocar algumas distorções) e nem sobre os resultados da pesquisa do Sebrae. A idéia 

de se apresentar esse resumo visou apenas retratar o cenário no qual se encontram muitas  empresas 

em relação à gestão dos recursos hídricos. Espera-se esse depoimento possa contribuir para os 

encaminhamentos necessários ao fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, nos níveis federal e estaduais, uma vez que os dados refletem uma realidade que requer 

muito trabalho e ação imediata, principalmente aquelas voltadas para a sensibilização, divulgação e 

educação junto a todos os segmentos usuários. 

 

A Atual Participação do Setor Industrial no Sistema 

Os resultados da pesquisa do Sebrae-MG confirmam, mesmo que numa análise superficial, o 

quadro da atual participação do setor industrial. Pois, o que se tem hoje é uma participação efetiva 

desse segmento restrita às grandes empresas, notadamente aquelas de grande influência econômica 

no país  e que estão, formal e historicamente, bem organizadas em institutos e associações. Mesmo 

quando essa participação se dá através das federações estaduais da indústria, que congregam 

empresas de porte variado, em verdade essas representações foram e são impulsionadas pela 

indústria de grande porte.   

As primeiras participações mais efetivas do setor industrial se consolidaram através da 

ocupação, de forma bastante pró-ativa, da representações reservada a esse setor no Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e nos Conselhos Estaduais, naqueles estados onde a política de 

recursos hídricos se fortalecia. Portanto, de modo geral e no âmbito nacional, pode-se considerar 

que  por volta de 1999, ou seja, dois anos após a promulgação da Lei Nº 9.433/97, o setor industrial, 

com as características apontadas, se apresentou para a participação no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
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Convém aqui ressaltar que isoladamente em outras unidades da federação, especialmente no 

estado de São Paulo, essa participação iniciou-se um pouco mais cedo e de maneira diferenciada, 

devido a particularidades (formação de consórcios e formalização dos Comitês de Bacia em todo o 

estado) da implementação do sistema estadual.  

Esse marco foi uma iniciativa do próprio setor, pois pouco ou quase nenhum trabalho de 

sensibilização e divulgação sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos foi realizado (a pesquisa 

do Sebrae-MG confirma). Pode-se considerar que tal iniciativa, se associada ao fato de que se 

concentrou, principalmente na indústria de grande porte, advém do grande avanço dessas empresas 

na implementação de sistemas de gestão ambiental e conseqüente certificação segundo a norma 

ISSO 14001 , implementação, motivadas pelas regras de mercado. Outra consideração, que não 

pode ser descartada, está no resgate das lições aprendidas com a implantação e regulação da 

legislação ambiental, no qual a indústria foi prioritariamente visada, sofrendo as conseqüências de 

uma adaptação rápida, demandante de altos investimentos, não raro não programados. Diante de um 

sistema novo que institui um instrumento econômico que recai sobre toda uma cadeia produtiva, a 

cobrança pelo uso da água, esse segmento social viu-se compelido a participar e o vem fazendo, 

com a contratação de técnicos bem preparados, respaldados por todo um conhecimento teórico e 

conceitual do sistema. 

Merece destaque o modo como se caracteriza essa participação. Ao contrário do que se pode 

facilmente imaginar, o setor industrial tem buscado, em suas representações nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, notadamente no Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio  Paraíba do 

Sul – CEIVAP e no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, se pautar por proposições que 

procuram harmonizar a defesa dos interesses corporativos ao socialmente justo, legalmente correto, 

responsavelmente ecológico. O setor industrial aceitou o convite da participação e atua como um 

vigilante no cumprimento dos preceitos legais que garantam a efetiva descentralização e 

participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos, notadamente no que se refere à 

arrecadação e aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água.  

A participação do setor industrial se traduz portanto na defesa inconteste de que os recursos 

financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água retornem de maneira integral para a bacia onde 

foram arrecadados e que sua aplicação seja feita de acordo com o que determinam os respectivos 

Comitês de Bacias. A luta na defesa desse preceito legal tem sido confundida, por alguns, como 

uma luta para a protelação da implantação da cobrança pelo uso da água, uma vez que as amarras da 

burocracia pública têm dificultado o cumprimento in verbis desse preceito. Entretanto, as 

argumentações, todas registradas nas respectivas atas das reuniões colegiadas, Comitês e Conselhos, 

e as proposições do setor estão respaldadas na legislação vigente e refletem soluções não de 

interesses locais, mas de abrangência nacional. Justo ressaltar que a protelação alegada, poderia ser 
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feita com maior eficiência e menor custo para as empresas se focada pela não participação nos foros 

de discussão e deliberação e pelo encaminhamento das divergências  aos tribunais do Poder 

Judiciário. 

Inúmeros são hoje os exemplos que consagram o setor industrial, mesmo que ainda restrito às 

grandes empresas, como um dos segmentos usuários que maior contribuição tem dado para a 

implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A título de exemplo, 

no âmbito nacional, pode-se destacar o papel da Confederação Nacional das Indústrias – CNI e das 

Federações das Indústrias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, o Instituto 

Brasileiro de Siderurgia – IBS e suas empresas associadas e o Instituto Brasileiro de Mineração – 

IBRAM e suas empresas associadas.  

Ainda no âmbito nacional, o Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio  Paraíba 

do Sul – CEIVAP e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-Doce têm na sua diretoria, 

ocupando a secretaria executiva, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG. 

Relativo ao processo de cobrança pelo uso da água iniciado nessa bacia em março de 2003,  a tabela 

e os gráficos, apresentados a seguir, demonstram o percentual de contribuição e compromisso desse 

setor em relação à sua interferência na bacia  

O setor industrial, principalmente aquele que se caracteriza como o usuário de água (detentor 

de outorga pelo uso da água e, portanto, sujeito à cobrança) está fazendo sua parte, topou o desafio 

e luta para que os demais segmentos que compõem o sistema possam cumprir seu papel, 

especialmente o setor público. Encara o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

como um avanço do processo brasileiro civilizatório e como conquistas sociais da nação, que com 

sua implementação vão culminar por determinar elementos de cidadania profundamente ancorados 

na sociedade.  Dessa forma o setor industrial espera que o poder público, no seu tradicional e 

histórico desejo administrativo centralizador, livre-se deste paradigma ultrapassado e reconheça  os 

Comitês como um agente público novo, titulado de competências públicas tão ou mais relevantes do 

que as tradicionalmente conhecidas e exercidas e que vão muito além do clássico papel de 

fiscalizadores, denunciadores e cobradores das ações do poder público.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSIS, L. F. S. de. Desenvolvimento Metodológico para Modelo de Gerenciamento Ambiental de 

Bacia Hidrográficas - Estudo de Caso: Bacia de Verde Grande” - CETEC,1995 - Volume 1 - 

Capítulo “Marco Referencial 

LANNA, A. E. Instrumentos de gestão ambiental: métodos de gerenciamento de bacia 

hidrográfica. Brasília: IBAMA, 1994. 141p. 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      9 

OLIVRY, D. Participation publique à la planification et à la gestion des ressources en eau: cas 

des grands projets hydrauliques. Noisy-le-Grand: CERGRENE [19--]. 23p. 

SALOMON, J-J. Prométhée empêtré: la resistance au changement technique. Paris: Pergamon 

Press, 1982. 174p.(Collection Futuribles) 

ANA, ANEEL, Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos – Unesco, Proágua – Brasília, 

2001  

BOSON, P.H.G. - Instrumentos da Gestão Ambiental – Gestão Participativa/Processo de 

Negociação – Uma Visão da Lei Federal n.º 9.433 de janeiro de 1997 – Curso de 

Especialização em Gestão do Meio Ambiente – IEC/PUC-MG –1998 

PRADO, G.L. , BOSON P.H.G., AGUIAR M.S., FANTONI,M.M. –O Perfil do Setor Industrial 

de Minas Gerais na Gestão de Recursos Hídricos – Belo Horizonte, 2001. 
 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                      10 

Captação na bacia do Paraíba do Sul (mil litros/seg) 

Fonte: Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – PGRH-RE-09/10-RO – Laboratório de 

Hidrologia da COPPE/UFRJ – Dez/2001 

126,87 11,92 95,77 19,18 Total por estado 

47,00  47,00  Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro 

49,72 7,85 30,73 11,14 Agrícola 

13,65 0,27 11,14 2,24 Industrial 

16,50 3,80 6,90 5,80 Doméstico 

Total 
Geral 

Minas 
Gerais 

Rio de 
Janeiro 

São PauloUsos 
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Cadastramento – Início em 16/09/2002 

Indústria / 
Mineração: 345

8%
Irrigação: 679

15%

Outros Usos: 373
8%

Abastecimento 
público e/ou 
esgotamento 
sanitário: 204

5%

Dessedentação e 
Criação animal: 

2.852
64%

Número de declarações recebidas: 4.453 
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Resultado da cobrança nos 2 primeiros meses (março e abril de 2003) 

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Va
lo

r p
or

 ti
po

 d
e 

Us
o 

(R
$)

Irrigação Indústria Outros Saneamento

Progressão de pagamentos (até 05/05/2003)

Parcela 1 + 2 pagas A pagar (total)

10.184.628,70 8.888.477,241.296.151,46Total 
Total Geral 5.483.878,98682.152,11Saneamento 

 103.174,391.416,25Outros 
 3.298.724,74609.410,93Indústria 
 2.699,133.172,17Irrigação 
 A pagar (total) Parcela 1 + 2 pagas Tipos de uso 


