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A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, BEM DE USO COMUM, E A 

NECESSIDADE DE CONHECER O USUÁRIO PARA GARANTIR O 

DIREITO DE ACESSO A ÁGUA. 
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Resumo – A água é direito humano formalizado, e por ser bem de uso comum necessita de regulação, 

essa regulação pode ser exercida pela própria comunidade ou pelo estado. No caso da regulação 

estatal, torna-se primordial conhecer o usuário, e para se atingir uma maior efetividade e eficiência 

no processo é preciso avançar na busca de ferramentas gerenciais. As normas devam reger o processo 

de regulação, mas não deve ser ferramenta que inviabilize a garantia de um direito humano. 
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MANAGEMENT OF WATER RESOURCES, RESOURCE OF COMMON 

USE, AND THE NEED TO KNOW THE USERS TO ENSURE THE ACCESS 

TO WATER 
 

Abstract – Water is a formalized human right, and to be of common use requires regulation. The 

regulation can be by the community or the state. In the case of state regulation becomes paramount 

to know the user, and to achieve greater effectiveness and efficiency in the process is to advance in 

search management tools. Not that the rules should not govern the regulatory process, but it should 

not be tool to stop the guarantee of a human right. 
 

Keywords – water resource, common resource, state regulation. 

                                                             
1 *Castro: cristiane.castro@adasa.df.gov.br. 
2 Maniçoba Adriana.silva@adasa.df.gov.br. 
 



 

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   2 
 

  

 

O acesso a água é direito humano formalizado, reconhecido internacionalmente. Esse 

reconhecimento ganha forma nos documentos: Comentário Geral n° 15 ao Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Resolução n. 64/292, de 28 de julho de 2010, da 

Assembleia Geral das Nações Unidas; e a Resolução n. 15/9 aprovada pelo Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, em 2010. O direto de acesso é reforçado pela interpretação extensiva do direito à 

vida, contida na Resolução n. 18/1, de 12 de outubro de 2011, que reconhece a água como um direito 

humano (Melo e Gatto, 2014).  

  Dessa forma, a comunidade internacional assume o compromisso de garantir o direito de 

acesso a água e chama os Estados para garantir a efetivação desse direito essencial à vida. (Melo e 

Gatto, 2014). 

 “Assim, se por um lado o direito fundamental à água se estende à humanidade, por outro lado, o 

seu governo é indiscutivelmente o representante da soberania do Estado. Esta ambivalência é uma 

característica geralmente associada aos bens e aos recursos comuns” (Melo e Gatto, 2014). 

O bem comum é uma categoria de bem público, que possui duas características marcantes: a 

rivalidade e a não exclusividade. Assim, um bem comum é um bem não exclusivo (são elevados os 

custos de exclusão de potenciais beneficiários) e rival no consumo, ou seja, o uso de uma unidade por 

uma pessoa priva as outras do seu uso (Simões e Cristovão, 2012). 

Recursos desse tipo podem ter diferentes regimes de propriedade: privada, estatal ou comunitária. 

Dentro da concepção tradicional, os utilizadores de um bem comum ficam aprisionados em um 

sistema fatalista, na medida em que a degradação dos recursos naturais dos quais dependem é uma 

consequência inevitável. Dessa concepção tradicional fatalista surge a ideia que justifica a regulação 

estatal desse tipo de bem ou a sua privatização, de forma a evitar sua exaustão. No entanto, esse 

modelo evoluiu com discussões que ocorreram ao longo do tempo (Melo e Gatto, 2014 e Simões e 

Cristovão ,2012). 

Elinor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia em 2009, defende que os modelos tradicionais 

ignoram a realidade prática do gerenciamento de recursos naturais.  Para a autora muitas comunidades 

são capazes de desenvolver espontaneamente suas regras de gerenciamento. (Ostrom, 2012) 
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A autora defende que há dessa forma a terceira via: por meio de instituições cooperativas ad hoc, 

caracterizadas por serem organizadas e governadas pelos próprios utilizadores. A auto-organização 

dos grupos se apresenta, dessa forma, como solução inovadora para solucionar os problemas 

concernentes aos bens comuns. As comunidades acabam desenvolvendo mecanismos sofisticados 

para a tomada de decisões, criando regras próprias para a solução dos conflitos de interesses entre os 

membros da comunidade (Melo e Gatto, 2014). 

Ostrom, no entanto, não defende a terceira via como a solução aplicável em todos os casos, 

reconhece também a aplicação da regulação por parte do governo. É preciso ressaltar que o estado 

deve considerar os aspectos técnicos e o sistema social, pois sem considerar os dois aspectos não é 

possível realizar ações resultem em um gerenciamento sustentável dos recursos comuns. (Ostrom, 

2012).    

O recurso hídrico possui também uma característica peculiar, a necessidade de atender aos 

múltiplos usos. Isso cria um desafio gerencial de harmonizar os diversos usos, de forma a atender 

demandas variadas. É importante ressaltar que o uso dos recursos hídricos não é opção do estado, ou 

órgão gestor, mas uma realidade que ele enfrenta com o desenvolvimento econômico (Setti et all, 

2000).  

Conforme se observa na figura abaixo, o setor irrigante, que chega a representar cerca de 70 % da 

demanda de água, tende ao crescimento no Brasil (Setti, 2000). O mesmo comportamento é esperado 

para o DF, bem como se espera o crescimento da demanda para abastecimento humano (PGIRH, 

2012).  

 

Figura1. Cenário de evolução da demanda hídrica para o Brasil, (Setti et all 2000) 
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 Não há dessa forma outra opção a não ser buscar uma gestão eficiente, nessa busca é preciso 

adotar princípios que garantam a sua otimização: delimitação clara dos recursos comuns e dos seus 

utilizadores; regras de utilização e gestão adequadas ao contexto de referência, considerando aspectos 

e variantes como época, espaço, tecnologias disponíveis, quantidade de recursos disponíveis; os 

usuários diretos devem poder participar do processo de definição e adaptação das próprias regras, 

estabelecendo acordos coletivos vinculantes; os fluxos de benefícios proporcionados pela gestão 

comum devem ser proporcionais aos custos de utilização; as regras da comunidade devem ser 

reconhecidas e respeitadas pelas autoridades externas; o monitoramento deve ser uma prática 

contínua e as regras estabelecidas devem ser respeitadas por todos os utilizadores, com penalizações 

para os transgressores; deve ser facilitado o acesso a meios de resolução de conflitos, os membros da 

comunidade devem dispor do sistema de resolução de conflitos que considere conveniente (Melo e 

Gatto, 2014). 

Assim, delimitar os usuários dos recursos é essencial à efetiva gestão de bens de usos comum. 

Esse processo de amplo conhecimento do usuário acontece de forma eficiente quando o estado deixa 

as amarras burocráticas, em especial o excesso de apego às normas. Essa disfunção do modelo de 

gestão burocrática apontada por Bresser Pereira, dificulta o andamento das atividades e afasta o 

usuário por tornar o processo lento e dispendioso. Ressaltando o papel do estado na regulação de 

recursos de uso comum, o estado precisa atrair e conhecer os usuários e suas demandas efetivas de 

forma a alcançar resultados de impacto positivo na gestão. 

A Agência Reguladora de Águas Energia e Saneamento básico do DF (ADASA) é o órgão estatal 

que exerce as atividades de agente regulador de recurso hídrico no DF. Ela é regida pelos 

fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas nacional e distrital de recursos 

hídricos. Nesse sentido, a ADASA tem desenvolvido as atividades de gerenciamento de recursos 

hídricos, dentre outras ferramentas, utilizando a outorga de recursos hídricos. A outorga conforme o 

disposto na Lei n° 9433 de 1997, é um dos principais instrumentos da política de gerenciamento de 

recursos hídricos (Tucci, 2005). Por meio da outorga, a ADASA conhece os usuários e as demandas 

de recurso hídrico. As regras definidoras do processo de concessão de outorga são encontradas na 

Resolução/ADASA № 350, de 23 de junho de 2006. 
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A edição da norma é essencial, pois as ações governamentais são refletidas através de leis, 

decretos e normas regulamentadoras (Setti,2000). A Resolução citada exige a documentação técnica 

do usuário de recursos hídricos, de forma a subsidiar a análise técnica para a concessão de outorgas. 

No entanto, a medida que o número de usuários com intenção de regularizar sua captações cresceu, 

observou-se a dificuldade em regularizá-los. Foi preciso identificar o que causava o acúmulo de 

processos, e observou-se que documentações como teste de bombeamento e análise de água exigidas 

para captações em poços travavam processos de pequenos usuários, por serem documentos de alto 

custo.  

Era preciso então flexibilizar a exigência para usuários que possuíam demanda reduzida, essa 

flexibilização aconteceria segundo a lógica do novo gerencialíssimo público. A flexibilização 

ocorreu, e adicionalmente uma força tarefa foi criada para analisar as demandas pendentes na casa. 

Em maio de 2015, é possível identificar o impacto positivo da medida que se iniciou em novembro 

de 2014.  

Em novembro de 2015 a ADASA possuía em seu banco de dados cerca de 4.500 solicitações de 

usos de água ainda sem resposta, já em maio de 2015 encontramos menos de 200 processos sem 

resposta. A previsão é que em julho de 2015 esse número passe a ser insignificante. Isso possibilita a 

busca por mais usuários, ainda desconhecidos e não regularizados, assim como o oferecimento de 

respostas rápidas às solicitações atraindo cada vez mais usuários. Isso porque o usuário passa a ter 

respostas imediatas, o que incentiva outros usuários, gerando uma onda positiva. Durante a força 

tarefa para a análise dos processos percebeu-se que cerca de 70 % dos processos de outorga de 

captação subterrânea não possuíam teste de bombeamento, fato que leva a reflexão sobre a 

necessidade da exigência do teste para pequenos usuários.  

Em relação à apresentação de análise de água apenas 30% dos usuários não apresentaram a 

documentação, o que sugere não ser a análise de água um entrave para a análise. Nesse sentido a 

ADASA avança no gerenciamento de recurso hídrico, buscando atender aos princípios essenciais de 

eficiência e efetividade no gerenciamento de bens comuns, aplicando adicionalmente princípios da 

nova Gestão Pública. 
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