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Resumo 

Diversos estudos indicam um cenário internacional de escassez hídrica, em diferentes regiões do globo. O 
principal fator é o aumento da demanda, resultado do incremento populacional e da urbanização. Nota-se uma 
crescente preocupação em relação aos potenciais conflitos pela água, visto que a gestão hídrica é tema em 
conferências políticas e econômicas. Dessa forma, observa-se várias iniciativas de modelos de gestão hídrica no 
mundo. No Brasil, a Lei Federal 9.433/1997 é a base legal para a gestão dos recursos hídricos. No mundo, 
várias formas de gestão são aplicadas, ou seja, há diferentes tipos de governança. A análise de benefícios e 
desvantagens, bem como a peculiaridade de cada modelo, verificando resultados obtidos em diferentes 
situações, pode contribuir para a reflexão crítica e ao planejamento de políticas públicas de uso da água. Ao 
analisar as experiências em gestão de recursos hídricos em diferentes países e situações econômicas, espera-
se fomentar as discussões para o planejamento de políticas. Assim, os objetivos específicos do trabalho foram: i) 
analisar as características dos modelos de gestão dos recursos hídricos; ii) apresentar resultados da gestão dos 
recursos hídricos no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e África do Sul; iii) analisar benefícios e desafios dos 
resultados obtidos. Embora o conhecimento científico acerca do ciclo hidrológico corrobore para a gestão hídrica 
por bacias hidrográficas, há situações em que os aspectos sociais e políticos interferem negativamente no 
processo, resultando em direitos de uso para uma minoria. A dissociação dos aspectos de quantidade e 
qualidade da água ainda ocorre, principalmente se não há condição de escassez local. Conclui-se que, 
independente do grupo econômico, os instrumentos de gestão são geralmente implementados e aplicados de 
forma a minimizar perdas e danos ocorridas, ao invés de contribuir para o planejamento de ações futuras, além 
da interferência política no direcionamento das ações de gestão. 
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1. INTRODUÇÃO  

Diversos estudos indicam um cenário internacional de escassez hídrica, em diferentes regiões do globo. O 
principal fator é o aumento da demanda, resultado do incremento populacional e da urbanização. A 
disponibilidade também é afetada pela degradação dos recursos hídricos, pela super exploração subterrânea e 
variáveis climáticas. Nota-se uma crescente preocupação em relação aos potenciais conflitos pela água, visto 
que a gestão hídrica é tema em conferências políticas e econômicas. Dessa forma, observa-se várias iniciativas 
de modelos de gestão hídrica no mundo.  

No Brasil, a Lei Federal 9.433/1997 é a base legal para a gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). No 
mundo, várias formas de gestão são aplicadas, ou seja, há diferentes tipos de governança. Existem modelos em 
que os recursos hídricos são geridos pelos usuários, de forma coletiva. Há modelos baseados na gestão por 
agências governamentais, com controle e monitoramento sob responsabilidade estatal. A gestão que prevê a 
troca de permissões de uso da água entre usuários do sistema, temporárias ou permanentes, voluntariamente 
pelo usuário, é conhecida como o modelo do mercado de água. A análise de benefícios e desvantagens, bem 
como a peculiaridade de cada modelo, verificando resultados obtidos em diferentes situações, pode contribuir 
para a reflexão crítica e ao planejamento de políticas públicas de uso da água (TUNDISI, 2008).  

Segundo Bruns, Ringler e Meinzen-Dick (2005) em Castro (2012), a literatura sobre o gerenciamento de 
recursos hídricos focam na problemática técnica da questão, como a distribuição de água, ou nas vantagens 
hipotéticas da criação de mercados de água. No entanto, não consideraram de modo adequado aspectos do 
arcabouço institucional requerido para uma forma qualquer de alocação da água e sem o necessário 
envolvimento das partes interessadas no desenho e na implementação das reformas. O modelo gerido pelos 
usuários possui como principal característica o modo de tomada de decisão, de modo coletivo entre os usuários 
do sistema. O exemplo utilizado é de uma associação de irrigantes. As vantagens desse tipo de instituição é que 
há legitimidade já que se baseia nos costume de cada região, com forte conhecimento local, além de ser 
bastante adaptável. Como desvantagens, os autores citam que o gerenciamento é mais difícil de ser conduzido, 
pois muitos usuários não se conhecem e não existe relação prévia entre eles. A gestão por agências 
governamentais é baseada na existência de uma agência burocrática que controla diretamente a gestão dos 
recursos hídricos. Como principal vantagem desse modelo, têm-se a padronização dos procedimentos 
operacionais, gerando acúmulo de experiência técnica e perspectiva de gerenciamento por unidade de bacias 
hidrográficas. Já como desvantagens, citam-se a grande demanda por informações e, logicamente, a dificuldade 
de adaptações para situações específicas. O mercado de água para gestão hídrica, permite a troca de 
permissões de uso da água entre usuários do sistema. Essas trocas podem ser temporárias ou permanentes, o 
que traz como vantagens a ocorrência de participação voluntária dos usuário, e a existência de preços que 
revelam os custos de oportunidade para os usuários com estímulo à conservação do recurso. A possibilidade de 
negligenciar os impactos das transações em partes interessadas, mas não envolvidas nas operações de trocas, 
é a principal desvantagem desse tipo. Há também o caso de mercados onde as transações são raras ou 
complexas, criando-se uma dificuldade na definição de preços. 

Nas últimas décadas, a gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial das bacias hidrográficas 
ganhou força, a partir do início dos anos 1990, quando os Princípios de Dublin foram acordados na reunião 
preparatória à Rio-92. O primeiro princípio diz que, para a gestão dos recursos hídricos efetiva, deve ser 
integrada e considerar todos os aspectos físicos, sociais e econômicos do local. Em relação aos marcos dos 
sistemas de gestão, variam socialmente no acesso e direitos à água. Por exemplo, podem ser observados de 
maneira fácil em acordos locais, costumes e estruturas físicas. Ao mesmo tempo, podem ser informais, implícitos 
e incorporados nas práticas locais, ou também formais onde permissões de acesso e de direito estão 
explicitamente estabelecido na legislação. O volume de água disponível, seu acesso e uso, também são 
definidos de várias maneiras. Há regiões que estabelecem usos proporcionais, usos por certo período de tempo 
estabelecido, por medições aferidas, ou combinações entre elas. A concessão do uso, no entanto, pode ser 



dado à indivíduos, organizações e até regiões inteiras, variando de local para local e de país para país. A 
qualidade da água pode estar especificada ou não, assim como os direitos podem ser aplicados a uma parcela 
de terra ou também ser flexíveis no uso e, ainda, transferíveis (BRUNS e MEINZEN-DICK, 2005 em CASTRO, 
2012). 

Os recursos hídricos são imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e social das nações, mas também 
essenciais à saúde dos ecossistemas. Do ponto de visa hidrológico, a produção de água nas bacias 
hidrográficas reflete o uso do solo e as variações climáticas. Assim, a unidade de planejamento da paisagem 
mais adequada seria a bacia hidrográfica. Os limites territoriais políticos ou de divisas não correspondem à 
unidade hidrológica e, portanto, a gestão da água deve transpor esses aspectos.  

Assim como em outros países, no Brasil há legislação específica para a gestão hídrica. A instituição responsável 
pelo gerenciamento das bacias é o comitê gestor, órgão representativo da sociedade. Dessa forma, pode-se 
afirmar que o modelo brasileiro praticado é descentralizado e participativo. Além disso, os instrumentos de 
gestão de recursos hídricos fazem parte da política ambiental brasileira, uma vez que o licenciamento de 
atividades deve respeitar a lei das águas. O Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (Comitê PCJ) é destaque no assunto, pois foi um dos pioneiros a implementar os instrumentos de gestão 
hídrica. A importância também está ligada à complexidade do funcionamento, uma vez que há uma das maiores 
transposições de água entre bacias do mundo, para a região de maior produção industrial do Brasil, por meio do 
Sistema Cantareira. Foi o segundo comitê a implementar a cobrança pelo uso da água em rios de domínio da 
União, após a consolidação de um grande pacto entre os poderes públicos, os setores usuários e as 
organizações civis (ANA, 2013).  

A escassez de água pode estar associada a baixas disponibilidades regionais específicas, como o que ocorre na 
região nordeste brasileira, ou à altos índices de demanda, como resultado do aumento da densidade 
demográfica e industrialização, processo intensos no sudeste e no sul do país. Normalmente, a escassez de 
recursos hídricos agrava-se com a situação de má qualidade das águas, o que aumenta os custos de captação e 
tratamento de água. regiões ligadas aos rios. A gestão dos recursos hídricos, por sua vez, é decisão política, 
motivada pela escassez relativa (CASTRO, 2012). 

Para uma melhor compreensão das ações inovadoras em gestão de recursos hídricos, o trabalho apresenta uma 
análise de outros países, em diferentes situações econômicas, em relação à gestão hídrica. Foram selecionados 
dois países desenvolvidos, Alemanha e EUA, além da África do Sul e do Brasil, representando países em 
desenvolvimento. 

Ao analisar as experiências em gestão de recursos hídricos em diferentes países e situações econômicas, 
espera-se fomentar as discussões para o planejamento de políticas. Assim, os objetivos específicos do trabalho 
foram: i) analisar as características dos modelos de gestão dos recursos hídricos: geridos pelos usuários, 
geridos por agências governamentais e mercado de água; ii) apresentar resultados da gestão dos recursos 
hídricos no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e África do Sul; iii) analisar benefícios e desafios dos resultados 
obtidos em gestão hídrica. 

 
2. METODOLOGIA 

A elaboração do trabalho baseou-se na leitura crítica de documentos públicos oficiais da Agência de Água (ANA) 
do Brasil, documento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), elaborado por Castro (2012), e outras 
publicações científicas como referência para a discussão do tema. As situações selecionadas para a análise 
comparativa dos sistemas de gestão, referem-se à quatro países, sendo um de cada grupo com necessidade de 
aumento da oferta hídrica até 2025. 



A seleção dos modelos internacionais também pode ser destacada pela distinção em relação ao modelo 
brasileiro, pela disponibilidade de dados e informações. Os critérios utilizados para comparação foram: as bases 
conceituais e os principais aspectos, o marco regulatório legal e a base geográfica de gestão.  

Para a escolha dos países considerou-se três pontos principais. O primeiro está relacionado com a quantidade 
de dados e informações disponíveis. O segundo aspecto, relaciona-se à similaridade do modelo de GRH do país 
escolhido com o modelo brasileiro, baseado em um artigo sobre escassez e projeção de abastecimento de água 
nos países, publicado no International Journal of Water Resources Development do International Water 
Management Institute (IWMI), por SECKLER (1998). Por último, a seleção de países considerou o grau de 
desenvolvimento, como sugerido por Castro (2012). 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seckler et al. (1998) apresentaram um indicador de deficiência hídrica relativa, que foi calculado para 118 
países. Na construção deste indicador, os autores consideraram dois critérios principais, sendo: o crescimento 
percentual da demanda hídrica, entre o período 1990-2025, e a demanda hídrica, estimada para 2025, em 
função da oferta hídrica total em 2025, em cada um dos países estudados. Assim, com base nos indicadores de 
deficiência hídrica levantados, os autores dividiram os 118 países em cinco grupos principais, sendo: 

- Grupo 1: constituído por aqueles países que em 1990 já admitiam escassez hídrica pelos dois critérios 
apresentados. Neste grupo, estavam 8% da população dos países estudados; 

- Grupo 2: são países que precisarão ampliar a oferta disponível em 1990, em mais de duas vezes, 
para atender à demanda futura em 2025; 

- Grupo 3: países que precisarão ampliar a oferta disponível em 1990, entre 25% e 100%, para atender 
à demanda futura em 2025; 

- Grupo 4: países que precisarão ampliar a oferta disponível em 1990, em menos de 25%, para atender 
à demanda futura em 2025; 

- Grupo 5: países que não precisarão ampliar a oferta disponível em 1990 para atender à demanda 
futura.  

A África do Sul se encaixa no Grupo 1, países em desenvolvimento com grande necessidade (mais de 100%) de 
aumentar a oferta hídrica no ano de 2025. Com tamanho desafio, este país ainda sofre com má distribuição das 
águas, escassez hídrica e balanço hídrico desigual, que proporciona baixa oferta de água devido às fortes 
variações climáticas. Devido ao seu processo de descolonização, o fenômeno do apartheid, o acesso, a 
disponibilidade, bem como a distribuição de água, ainda são altamente enviesados. O direito ao acesso foi 
baseado em princípio do direito romano, seguido pelos holandeses, em que o acesso à água é parte dos 
ribeirinhos ou dos detentores das terras adjacentes (SEETAL E QUIBELL, 2005, em CASTRO 2012). 

Com o advento do processo democrático e da reforma agrária, a legislação anterior foi revogada, dando início a 
etapa de revisão, de modo participativo e facilitado, o que se tornou um dos grandes processos de redistribuição 
de direitos de uso da água em todo o mundo. A Lei Nacional das Águas, aprovada em 1998, prevê a autorização 
de uso da água de três diferentes formas, sendo que a previsão de uso inclui quantidades relativamente 
pequenas de água, para uso doméstico e dessedentação animal. As autorizações gerais condicionais, permitem 
o uso limitado de volumes maiores de água, com algum potencial de impactos negativos sobre os recursos 
hídricos sem licença. Todos os outros usos da água exigem licença para uso, que podem ser exigidas para a 
captação, incluindo-se água do subsolo, o armazenamento, a descarga de resíduos na água, ou a eliminação de 
resíduos de maneira que possa afetar os recursos hídricos, e a realização de alterações para a estrutura física 
de rios e córregos (SEETAL E QUIBELL 2005, em CASTRO 2012). 

Os Estados Unidos, assim como a França, fazem parte do Grupo 2, representando países desenvolvidos com 
necessidade de aumentar a oferta hídrica até 2025. Nesse grupo, encontram-se os países que têm maior 
capacidade de financiar seus projetos de desenvolvimento de infraestrutura de recursos hídricos. Assim, tiveram 



possibilidade de avanços tecnológicos significativos, em paralelo à construção de um arcabouço jurídico 
institucional voltado para tratar da questão ambiental e do tema da água, em particular (CASTRO, 2012). No 
entanto, a experiência americana em gestão hídrica difere fortemente da França. Segundo Setti et al. (2001) em 
Castro (2012), com Lei Federal instituída em 1965 e, devido ao grau de autonomia dos estados norte-
americanos, existem diversas barreiras para a utilização da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento 
dos recursos hídricos. Os Estados Unidos adotam, conforme a escassez de água da região, a aplicação do 
direito ribeirinho ou de antiguidade. 

O Brasil se enquadra entre os Grupos 3 e 4 da classificação de Seckler et al. (1998). Apresenta pouca a 
moderada necessidade de aumentar a oferta hídrica para o ano de 2025. O país transformou a administração de 
recursos hídricos, advinda do Código das Águas de 1934 que estava intimamente relacionada com a geração de 
hidroeletricidade e transporte fluvial. A partir da criação da Lei Federal no. 9.433 de 1997, que estabeleceu a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, iniciou-se as mudanças necessárias para a gestão hídrica. A política foi 
amplamente baseada no modelo francês de gestão das águas, sendo descentralizada, pela atuação dos comitês 
gestores de bacias, mas integrada nos diversos usos e domínios, e com participação dos usuários nas decisões. 
Esta lei fundamenta-se no fato de ser a água um bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico, que, em situação de escassez, deve ter como uso prioritário o consumo humano e a 
dessedentação de animais. 

A lei brasileira determina alguns instrumentos de gestão, necessários à sua aplicação: os planos de recursos 
hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundos usos preponderantes da água; a outorga 
dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; a compensação a 
municípios; o sistema de informações sobre recursos hídricos. Dispôs ainda, sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, que seria o órgão executor, mas não formulador, da política nacional de GRH. A 
ANA, em atuação conjunta com órgãos estaduais, é a responsável pela implantação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dessa forma, o Brasil apresenta um sistema hierárquico, mas ao mesmo 
tempo descentralizado, que inclui os usuários na tomada de decisão à gestão hídrica, sem dissociação entre 
qualidade e quantidade de água. Com aplicação de vários instrumentos de gestão, aplicados na escala da bacia, 
por um comitê gestor, estabelece a obrigatoriedade de licença e cobrança pelo uso da água nos processos 
produtivos. Os Estados, por sua vez, podem elaborar políticas estaduais mais restritivas e adequadas às 
realidades regionais. Em caso de bacias hidrográficas que englobam o território de mais de um Estado, a ANA 
passa a ser o órgão gestor e a bacia é considerada formadora de um rio federal. 

Do Grupo 5, destacou-se para este trabalho Alemanha, país representante do grupo de desenvolvidos sem 
necessidade de aumentar a oferta hídrica. Possui sistema de gestão de recursos hídricos descentralizado e 
executado por órgãos regionais. Porém, não há obrigatoriedade de divisão em bacias hidrográficas exigido por 
legislação ou norma para gestão.   

Segundo Motta (1998), na Alemanha é estabelecido uma legislação nacional com exigências mínimas, mas que 
podem ser ampliadas pelos estados, responsáveis pela execução das regulamentações. Já os municípios, são 
responsáveis pelo abastecimento de água e pelo tratamento de esgoto. Há liberdade para praticarem a cobrança 
aos usuários pela prestação destes serviços, embora sejam obrigados a realizar tarifas que não exijam aporte 
orçamentário para cobrir os custos dos serviços. 

Outra característica importante do sistema alemão é sua orientação para o princípio do poluidor-pagador. Assim, 
os usuários devem arcar financeiramente com os danos causados pela utilização do recurso, tendo sido 
estabelecido a aplicação de uma taxa federal de esgoto em 1976. Nessa taxa foram incorporados incentivos na 
melhoria da qualidade dos efluentes destinados aos cursos d'água, como o estabelecimento de padrões 
químicos exigidos. 

Para Castro (2012), por ser um país que não enfrenta nenhum problema de deficiência hídrica, a principal 
intervenção legal na Alemanha, refere-se à manutenção da qualidade da água disponível em seus mananciais. 



Apresenta-se, segundo o autor, uma importância secundária à criação de mecanismos de incentivos para 
promover o equilíbrio entre a oferta e a demanda hídrica. 

A Tabela 1 apresenta as principais características dos modelos de gestão hídrica analisados para os quatro 
países selecionados, sendo que Estados Unidos e África do Sul referem-se à países que apresentam 
necessidade de aumento na disponibilidade hídrica até 2025, conforme exposto. 

Os países com desenvolvimento econômico apresentaram uma tendência para o uso de tecnologias aplicadas à 
solução de problemas ambientais. Nos exemplos abordados, observou-se que os aspectos políticos locais 
dificultam a aplicação do conhecimento científico que enfatiza a importância de considerar a bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento de uso e ocupação do solo, independente do desenvolvimento econômico do 
país. Os instrumentos aplicados à gestão hídrica parecem estar associados à questão da intensidade da 
escassez de água no país, com normas mais rígidas e cobranças pelo uso. 

 
 
 

Tabela 1 - Características dos modelos de gestão hídrica nos países selecionados. 

Grupo Países Base conceitual Marco 
Regulatório Base geográfica de gestão 

Pa
íse

s d
es

en
vo

lvi
do

s 

ALEMANHA Princípio Poluidor Pagador 

Instrumentos de Comando e Controle 

Cobrança pelo uso desde 1976 

Incentivos para  usuários melhorarem a 
qualidade de seus efluentes 

Lei Federal 
de 1957, 
atualizada 
em 1986 

Não há delimitação de bacias, 
mas pode haver consóricos 
intermunicipais estabelecidos 
em algumas bacias 

EUA  Instrumentos de Comando e Controle: Ex: 
Clean Water Act (1972) 

Direito do ribeirinho ou antiguidade (conforme 
escassez da região) 

Autonomia dos Estados 

Conselho Federal de RH responsável por 
estudos e integração dos planos 

Lei Federal 
de 1965 

Regiões, bacias, conjunto de 
bacias 

Alto grau de liberdade para 
constituição de associações de 
gestão da água, que são 
formadas em função do tipo de 
problemas e das 
características locais 

Pa
íse

s e
m

 d
es

en
vo

lvi
m

en
to

 

BRASIL Gestão integrada, descentralizada e 
participativa 

Agência Nacional Reguladora, executora da 
politica 

Água é considerada bem econômico, 
prioridade para uso humano e animal 

Lei Federal 
de 1997  

 

Bacias Hidrográficas (Bacias 
da União e Bacias dos 
Estados) 

ÁFRICA DO 
SUL 

Gestão sob um Ministério Central, que 
aprova autorizações de uso e desgarga de 
poluentes; 

Sem diferenciação entre público e privado; 

Reconhece a água como pertencente ao 
povo do país 

Lei Federal 
de 1996  

Nenhuma diferenciação 
reconhecida 

 
 



6. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados simplificam a realidade dos países em relação aos recursos hídricos. No entanto, 
são exemplos que confirmaram a necessidade de um novo pensamento econômico, que considere a 
interdependência entre o uso dos recursos naturais e a sobrevivência da espécie humana no planeta. A política 
é o instrumento de gestão que deve nortear as decisões locais e globais. Por isso, as experiências devem ser 
compartilhadas e aprimoradas de acordo com os resultados alcançados para as realidades locais. 

Embora o conhecimento científico acerca do ciclo hidrológico corrobore para a gestão hídrica por bacias 
hidrográficas, há situações em que os aspectos sociais e políticos interferem negativamente no processo, 
resultando em direitos de uso para uma minoria. A dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade da água 
ainda ocorre, principalmente se não há condição de escassez local. Conclui-se que, independente do grupo 
econômico, os instrumentos de gestão são geralmente implementados e aplicados de forma a minimizar perdas 
e danos ocorridas, ao invés de contribuir para o planejamento de ações futuras, além da interferência política no 
direcionamento das ações de gestão.  
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