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Resumo - Neste trabalho foi realizada uma análise da gestão dos recursos hídricos da bacia do rio 

Pirapama em Pernambuco, no que diz respeito aos princípios e normas de âmbito nacional 

estabelecidos pela Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei n.º 9.433, de 8.1.97, e, em 

seguida, verificado se os mesmo estão sendo realmente aplicados. Por meio do estudo de caso, 

confirmou-se que, embora a legislação disciplinadora da matéria, tanto em nível federal como no 

âmbito de Pernambuco, seja vasta, atualizada e evidencie uma concepção moderna de política para 

o setor, sua prática não retrata, de forma plena, os resultados almejados pelo legislador. Constatou-

se, também, que a gestão participativa e integrada entre governo e sociedade civil, proposta no 

ordenamento jurídico nacional vigente, não se encontra devidamente internalizada pelos gestores 

públicos nem pela sociedade civil organizada. Conclui-se que, para superar essas deficiências, deve-

se fortalecer a participação da sociedade nos órgãos colegiados que atuam no setor e promover a 

imediata implantação dos instrumentos de gestão da Política de Recursos Hídricos, em especial a 

cobrança pelo uso da água, sob pena de comprometer a efetividade dessa Política. 

 

 

Abstract - This work has the purpose to analyze the administration of the water resources from the 

Pirapama river basin in Pernambuco, in compliance with the principles and procedures of the 

nation-wide laws established by the Law of National Policies for Water Resources – Law number 

90433, from January 8, 1997 and afterwards to verify if they are really being applied. By the study 

of case was confirmed that also the Federal and the State’s legislation are vast, updated and 

emphasizes a modern conception of policies, but unfortunately its practice doesn’t describe in a 

fully way what is aimed by the legislator. It has been verified that the participative and integrated 
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administration between government and civil society, proposed by the actual National Judicial 

Disposition, isn’t properly internalized by the public managers or by organized civil society either. 

We conclude that to overcome these deficiencies, the participation of society into organizations 

which take part in this sector must be strengthened, besides the need of promoting the immediate 

implementation of administrative instruments for Water Resources Policies, especially the payment 

of taxes for the use of water, under the penalty of ruining the effectiveness of this Policy. 

 

Palavras-chave - Aspectos legais e institucionais da gestão; Bacia do Pirapama. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Região Metropolitana do Recife, a exemplo de outras metrópoles brasileiras e de tantas 

outras partes do mundo, há algum tempo enfrenta o grande problema ambiental de escassez de água 

para fins de abastecimento. Com a necessidade de aumentar a oferta de água para a região, 

principalmente para a zona sul da Capital do Estado e para o Município do Cabo, foi programada a 

construção da barragem Pirapama, com uma estimativa de aumentar a oferta de água em torno de 

40%. Porém, não obstante a prioridade de uso das águas da bacia do Pirapama para uso público 

urbano, suas águas são igualmente utilizadas para outras finalidades na área de seu entorno. 

Além disso, em decorrência das freqüentes ações antrópicas que o rio Pirapama vêm sofrendo, 

como a ocupação desordenada do solo, desmatamento das matas ciliares, lançamento de esgotos 

sem tratamento em suas águas, entre outros, esse curso de água também apresenta profundas 

deteriorações e problemas ambientais de toda ordem. 

Por conseguinte, dada a importância dessa bacia hidrográfica para o abastecimento público, e 

diante do uso de suas águas para fins múltiplos, a Política de Recursos Hídricos do Estado, 

impunha, para a integração do rio Pirapama ao sistema de abastecimento de água da Região 

Metropolitana, a necessidade de se definir e implementar um plano de gerenciamento, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da água não só desse rio, mas de toda bacia do Pirapama, que 

também se encontrava poluída por resíduos diversos. 

Esse plano de gerenciamento da bacia do rio Pirapama, voltado para a administração de seus 

recursos hídricos, encontra-se em pleno desenvolvimento. Assim, considerando os atuais aspectos 

multifuncionais das águas dessa bacia, a necessidade de compatibilização das diversas demandas e 

ofertas desse bem ambiental, com prioridade para o abastecimento público, constitui, sem sombra 

de dúvida, um grande desafio, pois importa na tomada de decisões políticas (governo e sociedade 

civil), as quais devem estar alicerçadas também em sistemas jurídico-administrativos adequados, 

que devem atender os reais interesses da sociedade. 
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Objetivos 

Este trabalho tem como objetivos analisar o modelo de planejamento e gestão de recursos 

hídricos estabelecido em nível nacional pela Lei Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, no que 

diz respeito ao cumprimento de seus princípios e normas, tendo como enfoque a gestão da bacia do 

rio Pirapama em Pernambuco, de acordo com a estratégia político-gerencial preconizada pela 

mencionada Lei e, por fim, fornecer dados para a ação integrada e participativa dos governos 

federal, estadual e municipal e da sociedade no processo de gerenciamento dos recursos hídricos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Abordagem metodológica 

No desenvolvimento deste trabalho fez-se uma análise comparativa, fundamentada em 

referenciais bibliográficos e teóricos, das legislações relativas aos recursos hídricos, nos três níveis 

de governo - federal estadual e municipal, aplicáveis à área de estudo, com as ações desenvolvidas 

pelos órgãos públicos competentes e as intervenções da sociedade. 

Para a abordagem realizada, procurou-se adotar uma ótica holística, transparente e realista. 

Nas entrevistas realizadas, principalmente com o corpo técnico das instituições governamentais, não 

foram utilizados registros sob forma de questionários nem identificação dos entrevistados, para que 

as informações fluíssem sem qualquer tipo de censura. 

 

Características gerais da área 

A bacia do rio Pirapama está localizada nas Mesorregiões Metropolitana do Recife e Mata 

Pernambucana, ocupando uma área de, aproximadamente, 600 km2 e parte de sete municípios do 

Estado: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Moreno, Escada, Vitória de 

Santo Antão e Pombos (vide mapa 1 e mapa 2). A bacia tem, como rio principal, o Pirapama e, 

como principais constituintes, os rios Gurjaú, Utinga e Camaçari. Seus principais reservatórios são: 

Gurjaú, Sicupema e Pirapama. 

A população dos municípios da bacia corresponde a cerca de 900.000 habitantes, sendo, a 

maior parte, residente em áreas urbanas. O uso e ocupação do solo é bastante diversificado, 

identificando-se as seguintes áreas: urbanas de uso residência; industriais; recreação e turismo; 

loteamentos de veraneio; policultura/cana-de-açúcar; sítios e recreios; assentamentos rurais; 

preservação ambiental. 

Entre as atividades industriais desenvolvidas destacam-se: química, sucroalcooleira, bebidas, 

minerais não metálicos, mecânica, produtos alimentares, têxtil, matéria plástica e borracha (CPRH, 

Diagnóstico Ambiental Integrado da Bacia do Pirapama, 1999). 
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Mapa 1: Drenagem geral do Estado de Pernambuco. 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/PE, 1998. 
 

 
Mapa 2: Rio Pirapama e seus principais afluentes. 

Fonte Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/PE, 1998. 

 

Principais problemas ambientais com repercussão sobre os recursos hídricos da bacia 

A forma inadequada de apropriação do espaço físico urbano e rural da bacia e o 

desenvolvimento das atividades econômicas, tanto nas suas áreas costeiras como nas áreas 

interiores, vêm acarretando sérios danos aos ecossistemas naturais estuarinos (manguezais e áreas 

alagadas), remanescentes naturais de Mata Atlântica e áreas cuja manutenção da vegetação é 

importante para o equilíbrio ambiental do local (encostas com declividade acentuada, bordas de 

tabuleiro, margens de curso de água, entre outras). 

Além da degradação dos ecossistemas naturais, a pobreza da população é também uma 

presença na bacia do Pirapama, acarretando problemas socais e ambientais graves, como falta de 

saneamento, moradia, doenças endêmicas (esquistossomose), entre tantas outras. A esses problemas 

ambientais, soma-se o comprometimento da qualidade da água do rio Pirapama, em decorrência dos 
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diferentes usos, acentuando as disputas entre usuários e ameaçando a sua disponibilidade para fins 

de abastecimento metropolitano. 

São múltiplas as fontes de poluição na área da bacia: esgoto doméstico, despejos industriais e 

efluentes agro-industriais, sendo, esta última, a fonte que mais contribui para a poluição do rio 

Pirapama. Acrescenta-se também, como fonte poluidora, a deposição inadequada dos resíduos 

sólidos urbanos nos afluentes do Pirapama. 

Constata-se um progressivo aumento da demanda de água para os mais variados usos, que 

resulta em mais problemas ambientais, comprometendo, ainda mais, essa bacia como manancial de 

abastecimento metropolitano. Por conseguinte, o gerenciamento ambiental interdisciplinar e 

participativo dos recursos hídricos da Bacia do Pirapama é indispensável para que se possa, 

efetivamente, aumentar a oferta de água potável, não só para os usuários da Região Metropolitana 

do Recife, como também para as outras comunidades abrangidas pela Bacia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da efetividade da gestão dos recursos hídricos da bacia do rio Pirapama em 

Pernambuco deve traduzir um balanço satisfatório, ou não, entre as diretrizes da Lei Nacional de 

Recursos Hídricos, especificamente no que diz respeito à aplicação dos instrumentos e da 

instituição do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, e os reais aspectos para os quais têm 

convergido atenção do Estado para esse setor. Para isso, e como se segue, serão considerados os 

fatores que envolvem e interferem na implantação de uma gestão dessa natureza. 

 

Aspectos legais: a aplicação da Legislação de Recursos Hídricos do Estado 

Realidade 

O Estado de Pernambuco dispõe de um arcabouço legal vasto e atual, composto de inúmeras 

leis e regulamentos direcionados para proteção, conservação e melhoria dos seus recursos hídricos, 

como é o caso da Lei Estadual no 11.426, de 17.1.97, que dispõe sobre a Política, o Plano e o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – SIGRH/PE. 

No entanto, em face do atual modelo nacional de gerenciamento dos recursos hídricos, a 

mencionada Lei Estadual ainda é insuficiente, por haver a necessidade de complementação e 

adequações, e depender ainda da criação de outras leis e regulamentos, para funcionamento do 

Sistema, a saber: 

• A citada Lei Estadual, na definição da estrutura organizacional do SIGRH/PE, criou o 

Comitê Estadual de Recursos Hídricos – CERH, órgão colegiado técnico, que não vingou, 

bem como não incluiu na composição desse sistema as agências de bacia. Ainda em 

relação ao SIGRH/PE, na composição dos órgãos colegiados, a representação de seus 
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membros do Governo e sociedade civil não é paritária, o que vai também de encontro com 

a Lei Federal no 9.433/97 (§ 1º do art. 39); 

• Essa Lei Estadual e a Lei Federal de Recursos Hídricos são omissas quanto à previsão de 

sanção administrativa para a hipótese de inadimplência em relação ao pagamento pelo uso 

da água que estão sujeitos à outorga. Essa lacuna possivelmente será sanada com a 

normatização de tal cobrança; 

• A Lei Estadual não está regulamentada quanto ao procedimento de escolha dos 

representantes dos municípios e da sociedade civil nos órgãos colegiados do SIGRH/PE. 

Essa medida é importante porque dará um caráter de transparência ao processo seletivo 

dos representantes nos órgãos colegiados do SIGRH/PE (§ 1º do art. 39 da Lei Federal no 

9.433/97); 

• A primeira versão do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/PE, elaborado em 

1998 e ainda em vigor, não contempla todas as exigências da Lei Estadual em referência. 

Como exemplo, não apresentou as prioridades para outorga de direito de uso de recursos 

hídricos nem a programação orçamentária-financeira das medidas, programas e projetos a 

serem desenvolvidos no setor (art.16, I e V). Além disso, esse plano não teve ainda a sua 

aprovação em lei, conforme prevê a Lei Estadual de Recursos Hídricos (§ 1º do art. 17). 

Observa-se também que o Plano de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 21 para essa 

bacia, não pode ser considerado um plano diretor de bacia, na forma prescrita na Lei 

Federal e na Lei Estadual de Recursos Hídricos; 

• A outorga pelo direito de uso dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso da água, 

instrumentos imprescindíveis à execução da política do setor, ainda não se encontram 

regulamentadas em ato normativo próprio. 

 

Desafios 

• Realizar, no menor tempo possível, a revisão da Lei da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, visando à reformulação dos dispositivos que não se encontram em consonância 

com a Lei Federal, assim como a regulamentação das matérias do texto da Lei que 

necessitam de explicações para sua aplicação, como é o caso da cobrança pelo uso da 

água; 

• Promover a revisão e atualização do PERH/PE, com vistas a atender a plena finalidade 

estabelecida em lei; 

• Constar da lista das prioridades da agenda política a efetivação da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, haja vista o assunto ser polêmico e depender de um certo período para 

estudo, discussão e tramitação das normas legais pertinentes. 
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Aspectos ecológicos: a sustentabilidade dos recursos hídricos estaduais sob a perspectiva 

holística 

 

Realidade 

A poluição e o desperdício na utilização são fatores determinantes para a situação atual de 

escassez de água potável no Estado, notadamente na Capital e demais municípios que formam a 

Região Metropolitana. Essa situação que prejudica a oferta e a qualidade das águas do Estado faz 

parte de todo um processo de degradação dos recursos naturais, resultado do modelo de 

desenvolvimento ao longo da história, ocasionando também a destruição de matas ciliares, aterro de 

mangues, dentre outros que, da mesma forma, repercutem negativamente na sustentabilidade dos 

recursos hídricos e vice-versa. 

Somente com uma ação integrada da gestão dos recursos hídricos com a gestão dos demais 

recursos ambientais é que possibilitará reverter esse quadro. O Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia do Rio Pirapama – Agenda 21 (CPRH, 1999), representa um instrumento que 

simboliza essa combinação, ou seja, a incorporação da dimensão ambiental no planejamento dos 

recursos hídricos dessa bacia. 

 

Desafios 

• Incorporar os indicadores ambientais no planejamento da gestão dos recursos hídricos do 

Estado. 

 

Aspectos ético-filosófícos: a condução do gerenciamento dos recursos hídricos do estado sob a 

postura ética 

 

Realidade 

A preocupação com a questão dos recursos hídricos é um processo que vem evoluindo no 

Estado do ponto de vista ético-filosófico. Isso é constatado através da legislação, em que a 

problemática do setor e a preocupação com a proteção dos recursos hídricos são tratadas não 

somente na Constituição Estadual, mas também na ampla legislação infraconstitucional, nas 

políticas e planos públicos voltados para esse segmento ambiental. 

Porém, não obstante os avanços éticos obtidos em nível de legislação, é forçoso reconhecer, 

como bem ressalta LEVAI (2001), que apesar da estreita ligação entre Direito Moral e Ética, na 

vida em sociedade, esses conceitos coexistem ainda distanciados entre si. Portanto, os objetivos da 

Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos só se tornarão realmente factíveis, nesse modelo 
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de gestão, com a mudança de comportamento da sociedade. Daí a importância da educação 

ambiental, enfatizada pela Constituição Federal. Inquestionavelmente esse tipo de mudança é um 

processo lento a construir, por certo um dos grandes desafios do século XXI. 

 

Desafios 

• Possibilitar, de forma contínua, educação e informação à sociedade, pois só assim será 

possível formar pessoas mais sábias, eticamente responsáveis e críticas e conseguir o 

apoio público às mudanças contínuas e fundamentais para a vida em sociedade; 

• Reconhecer a transparência como um princípio a ser rigorosamente observado pela 

administração pública, de modo a asseverar a credibilidade das tomadas de decisões e das 

ações implementadas pelas instituições governamentais. 

 

Aspectos institucionais: as entidades da bacia do rio Pirapama e os trabalhos de proteção, 

controle e recuperação da bacia 

 

Realidade 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, órgão colegiado consultivo e deliberativo 

de caráter técnico, superior ao SIGRH/PE, está mais para um colegiado de governo do que para 

efetivar a participação popular, devido ao número de representantes da sociedade ser insignificante 

em relação aos demais membros do Conselho. Não obstante essa situação, a participação da 

sociedade civil no CRH não deixa de representar um avanço. Porém, com os dados coletados neste 

trabalho, constata-se que, apesar da importante atribuição concedida no texto legislativo a esse 

Colegiado, na realidade, ele pouco realizou, atribuindo-se esse fato à falta de uma maior 

conscientização ambiental e despreparo dos representantes do governo para o tratamento das 

questões relativas aos recursos hídricos do Estado, num fórum desse gênero. 

Observa-se também que o Comitê Estadual de Recursos Hídricos não foi implantado e que os 

comitês de bacias encontram-se em processo de implantação no Estado, além dos Conselhos de 

Usuários de Açudes, outro tipo de colegiado não previsto na estrutura do SIGRH/PE, mas, ao que 

tudo indica, um fórum necessário à realidade local; 

As agências de bacias não previstas na estrutura SIGRH têm importante função no 

gerenciamento dos recursos hídricos, para atuação conjunta com os comitês de bacias, 

principalmente na cobrança pelo uso da água. Sendo assim, há a premente necessidade de estudos 

com vista à criação dessa entidade jurídica. 

No que diz respeito à integração das ações dos órgãos que atuam na área de recursos hídricos, 

muito pouco se avançou. Identifica-se a necessidade das instituições estaduais, em especial a 
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Secretaria de Recursos Hídricos – SRH e a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, 

reverem as suas atribuições definidas em lei e definirem estratégias conjuntas de ações, de modo a 

evitar a superposição de competências e até mesmo de possíveis conflitos de poder, com 

conseqüências negativas na implantação da Política de Recursos Hídricos. 

Observa-se ainda que a carência de pessoal no quadro institucional, além da constante falta de 

recursos, aspectos gerenciais comuns da maioria dos órgãos governamentais que atuam na área 

ambiental, repercutem na consecução de seus trabalhos, fazendo com que os instrumentos de gestão 

sejam aplicados de maneira precária, por conta da falta dos meios adequados. 

 

Desafios 

• Desenvolver um processo contínuo de articulação interinstitucional, visando à 

harmonização das estratégias de atuação conjuntas ou, no mínimo, à compatibilidade das 

ações envolvidas com a questão dos recursos hídricos, sejam instituições governamentais, 

privadas ou organizações comunitárias; 

• Realizar concurso público para suprir a demanda de pessoal para desenvolvimento das 

ações públicas. 

 

Aspectos políticos: as estratégias de implantação da Política de Recursos Hídricos e sua 

interação com a política ambiental do Estado 

 

Realidade 

Constata-se, da estratégia governamental adotada na implantação da PERH, que o Governo de 

Pernambuco privilegiou, inicialmente, o fortalecimento do suporte gerencial do alto escalão da 

estrutura institucional governamental. 

Quanto à escolha da bacia do rio Pirapama para iniciar em Pernambuco a gestão dos recursos 

hídricos, nos modelo estabelecido pela Política Estadual de Recursos Hídricos, observa-se, 

independentemente da necessidade de aumentar a oferta de água para a Região Metropolitana, a 

influência do poder político-econômico de usuários dessa água, na tomada dessa decisão, uma vez 

que a escassez de água potável é hoje uma característica de todo o Estado. 

Um ponto a destacar é que a implantação da gestão da bacia do rio Pirapama foi uma 

iniciativa do Governo do Estado que contou nessa primeira fase com recursos financeiros da União 

e de organismos internacionais, o que contribuiu para uma atuação mais ativa das instituições 

públicas e facilitou no processo de criação e na desenvoltura das ações do Comitê dessa bacia. 

Assim, embora a experiência da gestão da bacia do rio Pirapama possa contribuir para a 
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implantação de outras gestões do gênero, não pode servir como parâmetro para avaliar o êxito da 

administração das demais bacias do Estado, por conta de tais particularidades. 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de predominar ainda a cultura política do poder de 

decisão estar centralizado no Governo e nas mãos dos altos cargos, como se denota da 

representação dos membros do CERH, em que todos os representantes das prefeituras são os 

próprios prefeitos. Soma-se a essa situação o despreparo, de um modo geral, dos membros do 

CERH para o exercício de tal função pública, identificado no escasso e precário produto produzido 

pelo Colegiado. 

Por último, não se pode deixar de registrar que na gestão dos recursos hídricos das bacias 

formadas por rios litorâneos, como é o caso da bacia do rio Pirapama, as decisões políticas 

referentes ao uso desses corpos de água têm efeitos numa escala muito mais ampla, extrapolando os 

espaços físicos desse ambiente e atingindo não só as águas marítimas, mas todos os recursos desse 

ecossistema. Por conseguinte, muitos conflitos poderão surgir se esse aspecto não for considerado. 

 

Desafios 

• Dar continuidade às ações de gestão da bacia do rio Pirapama, sem mais contar com a 

ingerência de recursos financeiros externos; 

• Promover a capacitação dos líderes políticos para condução e aplicação dos instrumentos 

da Política de Recursos Hídricos; 

• Assegurar que a tomada de decisões e a implementação de ações no setor sejam sobretudo 

de natureza preventiva e ocorram no tempo; 

• Possibilitar uma maior participação técnica nos órgãos colegiados do SIGRH/PE, 

mediante a delegação de responsabilidades e na formação de câmaras técnicas; 

• Adotar a transparência como requisito a ser observado no processo de decisão, como 

forma de a sociedade auferir os resultados de sua participação e de sua influência na 

implantação da Política de Recursos Hídricos; 

• Estabelecer medidas de avaliação sobre a compatibilidade da Política de Recursos 

Hídricos com a Política Ambiental do Estado de Pernambuco, visando à sua completa 

adequação à realidade, pois, como se sabe esta última passa também por fortes pressões da 

comunidade diretamente afetada pelos problemas relacionados com o meio ambiente. 
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Aspectos sociais: o papel da sociedade civil na gestão participativa da bacia 

 

Realidade 

A gestão participativa, norma consagrada pela Constituição Federal, está inserida na Lei da 

Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. 

A estrutura do SIGRH/PE, na forma em que foi concebida pelo legislador, estabelece 

parcerias entre governo e sociedade civil organizada, para o tratamento dos problemas afetos aos 

recursos hídricos estaduais, através dos órgãos colegiados do Sistema. Contudo, conforme 

demonstrado nesse trabalho, não há paridade na representação da sociedade civil organizada nesses 

colegiados, propiciando a parcialidade na hora da tomada de decisão. 

Essa situação na composição dos órgãos colegiados do SIGRH, com menor representação da 

sociedade civil organizada, é um indicador de que as questões da democratização, da paridade, da 

eqüidade e descentralização do processo decisório são ainda difíceis de serem assimilados pelo 

próprio Poder Público. Demonstram, também, que a sociedade ainda não se encontra devidamente 

mobilizada para o exercício da cidadania e, por certo, devidamente informada da gravidade da 

situação dos recursos hídricos do Estado. 

 

Desafios 

• Possibilitar maiores oportunidades de participação da sociedade civil na gestão pública, 

ouvindo e informando de forma constante a população sobre a situação real do meio em 

que vivem, além de divulgar gastos e as realizações, para que possa ser capaz de 

apresentar propostas, contribuindo eficientemente; 

• A coletividade deve dispor de mecanismos eficazes para influenciar a condução da 

máquina pública no planejamento das ações governamentais, ter acesso aos meios de 

comunicação e de informações. 

 

Aspectos econômicos: a outorga do direito de uso das águas, a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos e os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

 

Realidade 

A outorga do direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos são, 

inquestionavelmente, instrumentos legais indutores do uso racional desse bem natural limitado e do 

reconhecimento do valor econômico da água. A não regulamentação e efetivação plena da outorga 

aliada à falta da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em Pernambuco prejudicam o 
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funcionamento do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, conseqüentemente, 

a gestão das bacias hidrográficas, notadamente a da bacia do rio Pirapama. 

A cobrança pelo uso da água constitui um ponto de suma importância da legislação de 

recursos hídricos, uma vez que o resultado da decisão de sua implementação refletirá as diferentes 

pressões sociais e políticas, numa sociedade em que os interesses pelo uso da água são sempre 

conflitantes. 

Além disso, os estudos que estão sendo elaborados sobre a implementação dessa cobrança no 

Estado não têm tido o caráter interdisciplinar, o que só faz prejudicar e retardar a sua efetivação. A 

própria legislação federal poderia ter evitado toda a polêmica que hoje incide sobre a aplicação 

desse instrumento, se já tivesse regulamentado a matéria no âmbito nacional, definindo a natureza 

jurídica dos valores a serem cobrados pelo uso da água, como forma de evitar tratamentos 

diferenciados nos estados da Federação. 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FERH, criado com a finalidade de financiar os 

programas previstos no Plano Estadual de Recursos Hídricos só dispõe atualmente de recursos 

financeiros advindos de repasses compulsórios da União, além de não terem sido estabelecidos os 

procedimentos para sua aplicação, mediante ato normativo adequado, nem tampouco existir 

supervisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em relação ao uso desses recursos. Estas 

fortes dificuldades burocráticas, aliadas à falta de cobrança do uso dos recursos hídricos, têm 

impedido esse Fundo de cumprir seu objetivo previsto em lei e constituir-se de fato numa 

alternativa viável de financiamento. Espera-se uma mudança desse quadro a partir do momento em 

que o Fundo passe a contar com os recursos provenientes da instituição da cobrança pelo uso da 

água. 

 

Desafios 

• Efetivar, no menor tempo possível, inclusive estabelecendo critérios legais para esse fim, 

a cobrança pelo uso da água; 

• Estabelecer procedimentos legais para aplicação dos recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos; 

• Considerar o aspecto multidisciplinar nos estudos realizados sobre recursos hídricos, de 

modo a evitar custos econômico-financeiros elevados. 
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CONCLUSÕES 

Neste estudo de caso sobre a gestão da bacia do rio Pirapama, constatou-se um avanço 

significativo, no arcabouço legal e institucional do Estado, que acompanha a evolução da 

experiência nacional e internacional. Contudo, de um modo geral, observa-se uma disparidade 

significativa entre os resultados esperados pelo legislador e a realidade, no tocante à aplicação 

efetiva dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, por conta dos seguintes 

aspectos: 

• Em termos legais, a Lei Estadual da Política de Recursos Hídricos, no 11.426, 17.1.97, 

necessita de revisão e carece de regulamentação, para que as entidades públicas e privadas 

que compõem o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de 

Pernambuco possam atuar com a eficiência e a eficácia desejadas; 

• Na visão ético-filosófica, o gerenciamento dos recursos hídricos dentro desse modelo 

instituído no âmbito nacional pela Lei Federal no 9.433/97, como de qualquer questão na 

área ambiental, requer consciência ecológica por parte dos gestores públicos e da 

sociedade, que importa em mudança de comportamento, de uma atuação individualista e 

destruidora dos recursos naturais, para uma postura compartilhada de bens, conhecimentos 

e poder, de responsabilidade com o futuro de todos os seres vivos e da visão sistêmica da 

natureza, aí incluída a humanidade; 

• Em termos institucionais, observa-se: a) O exemplo de gestão da bacia do rio Pirapama 

em Pernambuco, como o primeiro implantado no Estado sob a perspectiva da Lei 

Nacional de Recursos Hídricos, revela o potencial e as limitações desse instrumento de 

planejamento e intervenção, para a solução dos graves problemas e conflitos existentes 

nessa bacia. b) O maior desafio dessa gestão está na implantação dos instrumentos da 

Política Nacional Estadual de Recursos Hídricos, notadamente a cobrança pelo uso da 

água; 

• Na ótica política, a atual crise da falta d’água do Estado de Pernambuco e dos demais 

problemas ambientais relacionados aos recursos hídricos locais, aponta a premente 

necessidade de a sociedade civil melhor se organizar e informar-se, para participar 

ativamente das decisões políticas que incidem sobre o ambiente, por meio das mais 

variadas formas facultadas em lei; 

• No aspecto econômico tem-se a considerar:  

− a criação de agências de bacias, para atuar junto aos comitês de bacia no 

gerenciamento dos recursos hídricos e na cobrança pelo uso da água, sem previsão na 
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Legislação do Estado de Pernambuco, pode ser considerada de importância crucial 

para a aplicação e garantia de tal instrumento de cobrança; 

− o modelo de gestão preconizado pela Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos 

pode ser ameaçado e desgastado pela demora de implantação da cobrança pelo uso 

das águas, tanto em nível federal como no âmbito do Estado de Pernambuco, 

entendida como um dos instrumentos da gestão e principal mecanismo financeiro de 

viabilização dos respectivos planos de recursos hídricos. 

As soluções dos problemas dos corpos d’água em Pernambuco não dependem apenas de 

mecanismos regulatórios de comando e controle, ao contrário, há que se ter muita iniciativa da 

sociedade, disseminação de informações e de formação de novos valores éticos. A gestão dos 

recursos hídricos é, por conseguinte, um processo essencialmente político em desenvolvimento que 

depende da decisão do Poder Público e da mobilização da sociedade civil, para atingir o uso 

sustentável desse valioso bem ambiental. 
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