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Resumo – No contexto do desenvolvimento sustentável, a água adquire um carácter dual: 

pode ser vista como um recurso natural ou como um passivo ambiental. No Brasil, este 

caráter dual levou ao desenvolvimento de diferentes políticas de gerenciamento: a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), no caso da água vista como recursos 

natural; e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012), no caso da água 

vista como passivo ambiental. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as 

relações entre estas duas políticas, com vista a contribuir para uma gestão mais eficiente da 

água. Concluiu-se que, para ambos os casos, há necessidade da regulamentação, 

principalmente por parte do Estado; da adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

gestão, com criação de Comitês de Bacias Hidrográficas e implementação de uma gestão 

descentralizada e participativa; da maior capacitação e conscientização das comunidades, no 

que se refere tanto ao uso racional da água como a percepção dos riscos naturais. 
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WATER, NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL 

PASSIVE: RELATIONSHIP BETWEEN THE HYDRIC RESOURCES 

NATIONAL POLITIC AND THE PROTECTION AND CIVIL 

DEFENSE NATIONAL POLITIC 
Abstract – In the development sustainable context, the water acquire a dual characteristic: it 

can see like a natural resource or like an environmental passive. In Brazil, this dual 

characteristic take to development of different management politics: the Hydric Resources 

National Politic (Law 9.433/1997), in a case of water see like natural resource; and the 

Protection and Civil Defense National Politic (Law 12.608/2012), in a case of water see like 

environmental passive. In this sense, this paper have the objective of analysis the 

relationships between these two politics, in intuit to contribute to more efficient water 

management. Concluded which, to both cases, have necessity of regalement, meanly by 

State; of use of hydrographic basis like management unit, whit creation of Hydrographic 

Basis Comities and implementation of decentralized and participative management; of more 

capacitation and awareness of communities, as rational use water as natural risk perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto do desenvolvimento sustentável, destaca-se o carácter dual que adquire a água, 

na sua relação com a sociedade: pode ser vista como um recurso natural ou como um passivo 

ambiental (SNOUCI; MEDERBAL; KHALDI, 2013). No primeiro caso, caracteriza-se 

como um bem comum e indispensável para a manutenção da vida, cuja superexploração 

pode levar a um colapso social, no modelo da “Tragédia dos comuns” de Hardin (1968).  

No segundo caso, a água (ou melhor, seu excesso3) adquire forma destrutiva, uma vez que 

as inundações provocam perdas materias (destruição de habitações, escolas, unidades de 

saúde, etc) e imateriais (pessoas mortas, desabrigadas, etc) e são consideradas os desastres 

naturais mais comuns e custosos no mundo (CEPAL, 2003; KELLER, 2012). Além disso, 

as inundações são eventos extremos que afetam não só a quantidade, mas também a 

qualidade da água (e consequentemente o uso dela), tornando-a mais susceptível à poluição 

devido ao aumento do aporte sedimentar; conexão e mistura entre diferentes cursos de água; 

mistura com poluente de zonas urbanas e agrícolas (MALAVOI; BRAVARD, 2010).  

No Brasil, este caráter dual da água levou ao desenvolvimento de diferentes políticas de 

gerenciamento: a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), no caso da água 

vista como recursos natural; e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 

12.608/2012), no caso da água vista como passivo ambiental. Por outro lado, com a 

modernização da gestão pública, é cada vez maior a necessidade de integração das diferentes 

políticas, principalmente as relacionadas ao meio ambiente. Neste sentido, este trabalho tem 

como objetivo analisar as relações entre estas duas políticas, com vista a contribuir para uma 

gestão mais eficiente da água. 

 

2 ÁGUA: RECURSOS NATURAL E TRAGÉDIA DOS COMUNS 

A água pode ser inserida no conjunto de recursos naturais denominados de comuns, os quais, 

de acordo com Feeny et al. (1990), apresentam duas características básicas: exclusividade e 

subtração. A exclusividade relaciona-se ao fato do controle do acesso aos recursos ser 

custoso ou virtualmente impossível, enquanto que a subtração relaciona-se a capacidade de 

que cada usuário possui de subtrair da prosperidade do outro. Estas características fazem 

com que a água seja um recurso vulnerável a ocorrência da tragédia dos comuns (HARDIN, 

1968). 

A tragédia dos comuns ocorre quando, sobre condições de densidade populacional 

relativamente alta, há uma sobrecarga do uso dos bens comuns, comprometendo a 

disponibilidade deste e provocando um colapso socioeconômico. De acordo com Hardin 

(1968), há um grande estímulo ao uso indiscriminado dos bens comuns, uma vez que 

enquanto seus benefícios são individuais, seus custos são repartidos por toda sociedade. O 

autor sugere que para reverter este estímulo, há duas medidas básicas: regulamentação 

(limitação do uso à todos os agentes) e restrição (exclusão de uso por alguns agentes). 

                                                
3 Destaca-se que tanto o excesso (inundação) como a escassez (seca) da água são considerados desastres 

naturais, mas neste trabalho enfoque será dado sobre o primeiro caso, uma vez que, enquanto os problemas da 

seca advém basicamente da perda da água como recursos naturais, os problemas da inundação relacionam 

majoritariamente com caráter destrutivo da água. 
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De acordo com Feeny et al. (1990), o sucesso destas medidas depende do tipo de regime de 

propriedade, que podem ser basicamente quatro: livre acesso, propriedade privada, 

propriedade comunal e propriedade estatal (Quadro 1). 

Quadro 1: Regimes e propriedades e suas eficiências para se evitar a Tragédia dos Comuns. 

Regime de 

propriedade 
Características 

Eficiência para se evitar a Tragédia dos Comuns 

Livre acesso 
Não há regulamentação e 

nem restrição 

A tragédia dos comuns é inevitável 

Propriedade 
privada 

Uso do recurso é limitado a 

um indivíduo ou a um 
grupo de indivíduo 

(restrição), cuja finalidade 

é atender um mercado 

A tragédia dos comuns pode ser evitada pela restrição, 

embora existam custos para garantir os direitos de 
propriedades. Um problema deste regime é que ele objetiva 

unicamente o ótimo econômico, o que muitas vezes não 

constitui o ótimo sustentável 

Propriedade 

estatal 

O Estado é tido como 

proprietário do bem 

comum 

O Estado pode estabelecer estratégias tanto de restrição como 

de regulamentação. Estas estratégias, no entanto, geralmente 

envolvem grandes custos operacionais, estão sujeitas a 

implementação de políticas tendenciosas e/ou não funcionam 

e, na prática, estabelecem um regime de livre acesso 

Propriedade 

comunal 

O uso dos bens comuns é 

limitado a uma 

determinada comunidade 

com a finalidade de 

sustento da mesma 

Fenny et al. (1991) consideram este regime o mais eficiente, 

pois ele tanto restringe o uso a indivíduos externos à 

comunidade, como é passivo de estabelecimento de normas 

para limitar o uso pela própria comunidade. 

Fonte: Baseado em Hardin (1968) e Feeny et al. (1990). 

 

 

3 ÁGUA: PASSIVO AMBIENTAL E TRAGÉDIA 

O tópico anterior analisou a água como recurso natural e não como passivo ambiental. Neste 

segundo caso, o gerenciamento não refere-se a água em si, mas principalmente a 

regulamentação, por parte do poder público, da ocupação do território exposto às 

inundações. A lógica do mercado, neste sentido, é falha, pois as regiões mais expostas 

tendem a ter preços menores e, por isso, são frequentemente ocupadas pela população mais 

pobre (e vulnerável), ao mesmo tempo em que esta população não tem condições de 

estabelecer mecanismos de transferências de riscos (os seguros privados, quando existem, 

são mais caros) (LALL; DEICHAMANN, 2012). 

Embora seja um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos “a prevenção e a 

defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural” (Lei 9.433/1997, Art 2º, III), 

é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil que insere o tema riscos naturais nas 

políticas de ordenamento do território, estabelecendo como diretriz “combater a ocupação 

de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população 

residente nessas áreas” (Lei 12.608/2012, Art 5º, XI). 

Neste sentido, está claro que, no Brasil, o principal regime de gestão da água, tanto como 

recurso natural como passivo ambiental, é o Estatal, para o qual Feeny et al. (1990) atribuem 

duas dificuldades básicas ao combate à tragédia dos comuns: custos operacionais e políticas 

tendenciosas (Quadro 1). 
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Quanto aos custos operacionais, no caso da água como recurso natural, a Lei 9.433/1991 

define a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumento de gestão, o que 

possibilita que o Estado arrecade receitas para implementação da gestão. Já no caso da água 

como passivo ambiental, os mecanismos de arrecadação de receitas ainda não estão bem 

definidos, pois não se tem uma noção precisa dos custos de inundações (BRAGA et al., 

2006). Apesar de existir diversas formas de se analisar estes custos (Meyer et al., 2011), 

poucas foram utilizadas no caso das inundações ocorridas no Brasil. Pode-se citar os 

trabalhos de Saito e Sausen (2011), Nina e Szlasfstein (2014). 

Já o estabelecimento de políticas tendenciosas parece ser um problema comum tanto a água 

como recurso natural como a água como passivo ambiental, apesar de que, no primeiro caso, 

o regime de outorga tem se mostrado relativamente eficaz (SILVA; MONTEIRO, 2010). Já 

para água passivo ambiental, Lima (2007) argumenta que devido a possibilidade de 

transferência de verbas extraordinárias dos governos federal/estadual para o municipal 

atingido pela inundação, há um estímulo a supervalorização desta. Na verdade, o uso de 

“desastres naturais” para obter recursos financeiros exteriores é comum no mundo inteiro – 

é conhecido na literatura como “desastre moral” – e acaba sendo um dos principais 

obstáculos para adoção de práticas efetivas de prevenção (WORLD BANK, 2010). 

Neste sentido, para a melhor gestão da água (tanto recurso natural como passivo ambiental) 

há necessidade de maior transparência, o que pode ser conseguido através do processo de 

descentralização e maior participação das comunidades nos processos decisórios, 

aproximando do regime de propriedade comunal descrito por Feeny et al. (1990). 

 

 

4 A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA ÁGUA 

A descentralização e a maior participação popular da gestão da água estão previstas tanto na 

Política Nacional de Recursos Hídricos como a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

No primeiro caso, a Lei 9.433/1997 incentivou a participação popular nos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (Art 29).  

Apesar disso, na prática, uma das principais dificuldades é o estabelecimento das 

competências governamentais, pois a Lei 9.433/1997 (Art 1º, V) adotou como unidade de 

gestão a bacia hidrográfica, cujos limites naturais normalmente não coincidem com os 

limites geopolíticos (KETTELHUT, AMORE e LEEUWESTEIN, 1998). Como uma mesma 

bacia hidrográfica normalmente abrange vários municípios (ou até mesmo estados), com 

diferentes comunidades, o conflito é inevitável. Neste sentido, os Comitês de Bacias 

Hidrográficas também têm como objetivo a remediação dos conflitos. 

No caso da água como passivo ambiental, embora a Lei 12.608/2012 também estabeleça a 

bacia hidrográfica como principal unidade de gestão (Art 3º, IV), tal conflito, a princípio, 

não é tão eminente. O principal problema refere-se à disputa por verbas extraordinárias, uma 

vez que é comum estes eventos atingirem concomitantemente diferentes municípios 

localizados em uma mesma bacia. Neste caso, porém, as comunidades atingidas ainda são 

muitos dependentes das autoridades municipais, responsáveis pela declaração de Situação 

de Emergência e Estado de Calamidade Pública (VENTURATO-LANDMAM; 

VALENCIO; 2014).  

Por outro lado, é notório que as experiências de participação popular tanto no gerenciamento 

do uso dos recursos hídricos como no estabelecimento de práticas preventivas de inundações 
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têm sido bem sucedidas (KETTELHUT, AMORE e LEEUWESTEIN, 1998; HAASE, 

2011). É necessário, porém, maior capacitação e conscientização das comunidades, no que 

se refere tanto ao uso racional da água como a percepção dos riscos naturais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando vista como um recurso natural, a água é considerada um bem comum e, portanto, 

sua superexploração pode levar a má gestão e a uma tragédia socioeconômica. Para evitar 

tal tragédia é necessário o desenvolvimento de mecanismos de restrição e regulamentação, 

que podem ser feitos nos regimes estatal, privado e comunal. No Brasil, conforme a Lei 

9.433 (Política Nacional de Recursos Hídricos) predomina o regime estatal. 

Quando vista como passivo ambiental, a água provoca inundações, cuja gestão não refere-

se a água em si, mas principalmente a regulamentação da ocupação do território. Aqui 

novamente ganha destaque, no Brasil, o regime estatal, uma vez que inúmeras falhas do 

mercado privado podem acentuar os riscos naturais. 

Além da predominância da definição do Estado como principal agente da gestão da água, as 

políticas de Recursos Hídricos e de Proteção e Defesa Civil têm em comum a adoção das 

bacias hidrográficas como unidades de gestão. Um dos principais problemas eminente ao se 

adotar esta unidade é que os limites delas normalmente não coincidem com os geopolíticos, 

gerando conflitos inevitáveis, cuja remediação é mais eficaz adotando-se uma gestão mais 

descentralizada e participativa. 

Diante desta necessidade, é necessário maior capacitação e conscientização das 

comunidades, no que se refere tanto ao uso racional da água como a percepção dos riscos 

naturais. 
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