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RESUMO 

Atualmente, a água é reconhecida mundialmente como um recurso limitado ao qual deve ser dada atenção 

particular. O Fórum Econômico Mundial no ano de 2017 classificou o risco denominado “Crise Hídrica” em 

termos de impacto em terceiro lugar, perdendo apenas para armas de destruição em massa e mudanças de clima. 

No Brasil, observa-se redução de pluviosidade a partir de 2012 para a região Nordeste e 2013 para a região 

Sudeste, sendo que, nesta última, a criticidade é atribuída à alta demanda e a poluição hídrica. O principal 

instrumento de gestão para este recurso é a legislação, que acompanha a evolução da economia, refletindo no 

valor da água. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a evolução da legislação do estado de 

Minas Gerais, através dos decretos estaduais de emergência por seca e estiagem, assim como identificar todos os 

municípios afetados, associando-os com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias 

hidrográficas. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, analisando a evolução da Legislação 

Federal, do Código das Águas (1934) à Criação da ANA – Agência Nacional das Águas (2000) e avaliando a 

evolução anual do número de decretos de situação de emergência por água, de 2003 a 2018, e correlacionando-as 

às bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais que já foram afetadas por estes decretos. Conclui-se  que os 

decretos de escassez no Estado acompanham a evolução da percepção de crise hídrica no país e que o estado de 

Minas Gerais já teve 25 de suas 42 bacias hidrográficas afetadas por situação de emergência no período de 2003 

a 2018. Este artigo é parte da dissertação de mestrado de Geane Cristina Fayer, intitulada “Análise de Riscos 

Aplicada aos Aspectos Hídricos de Usinas Siderúrgicas utilizando as ferramentas de Analytic Hierarchy 

Process (AHP) e Bayesian Belief Networks (BBN)”, que tem como premissa propor um modelo de análise de 

riscos combinados, utilizando-se das ferramentas AHP e BBN para identificação e priorização dos riscos 

advindos do cenário de crise hídrica para as indústrias siderúrgicas a fim de garantir a disponibilidade em 

quantidade e qualidade suficientes para a operação segura deste tipo de indústria e tem como um dos objetivos 

específicos identificar as principais regulamentações sobre restrição de uso de água nos estados brasileiros, onde 

a ArcelorMittal tem suas operações instaladas e avaliar sua tendência de aplicação, pois estas que caracterizam a 

tendência de materialização do risco. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural peculiar, pois se renova pelos processos físicos do ciclo hidrológico. A 

utilização econômica fez com que a água passasse a ser reconhecida como um recurso, semelhante aos recursos 

minerais quando utilizados economicamente. Por outro lado, a escassez da água está fazendo com que se torne 

não mais um bem livre, abundante e disponível a todos, mas um recurso parco, ao qual é atribuído valor 

econômico e cuja utilização deve ser objeto de pagamento pelos usuários F.T.Barth & W.E.S.Barbosa (1999). Y. 

Qian (2016) define água como um recurso muito valioso, sustentando a vida humana, a produção, processos e 

ecossistemas. Assim, atenção particular deve ser dada à gestão dos recursos hídricos. 

Segundo o relatório mundial das nações unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, publicado em 

2016, metade da força de trabalho mundial está empregada em oito setores dependentes de recursos hídricos e 

naturais, a saber: agricultura, silvicultura, pesca, energia, manufatura com uso intensivo de recursos, reciclagem, 
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construção e transporte. As análises realizadas por tal relatório destacam ainda que, mais de 1,4 bilhão de 

empregos, ou 42% do total de mão de obra mundial, são altamente dependentes dos recursos hídricos e 1,2 

bilhão de empregos, ou 36% do total de mão de obra mundial, são moderadamente dependentes de recursos 

hídricos, ou seja, 78% dos empregos que constituem a mão de obra mundial são dependentes de recursos 

hídricos, o que faz com que a gestão hídrica seja importante também para a manutenção do desenvolvimento 

econômico e social.   

Anualmente o Fórum Econômico mundial analisa e elenca os principais riscos mundiais do ponto de vista de 

probabilidade e impacto, relacionados aos temas: econômicos, sociais, geopolíticos, tecnológicos e ambientais.  

A avaliação da matriz de riscos, do Fórum Econômico Mundial do ano de 2017, assim como a evolução da 

classificação do risco de crises hídricas no cenário mundial, relacionados ao impacto desta ocorrência, corrobora 

com as informações destacadas pelo relatório das nações unidas. O risco “Crise Hídrica” até o ano de 2014 era 

considerado como um risco ambiental e a partir de 2015 começa a ser considerado como um risco social, além 

de ocupar a primeira posição na classificação destes riscos neste ano. Em 2017 este risco ocupa a terceira 

posição, perdendo apenas para armas de destruição em massa e mudanças de clima. 

Na classificação do Fórum Econômico Mundial, a crise hídrica transcende a categoria ambiental e torna-se 

um risco para a sociedade. Em sua definição, a crise hídrica consiste em um declínio significativo na qualidade e 

quantidade disponíveis de água doce, resultando em efeitos prejudiciais para a saúde humana e/ou atividade 

econômica. 

Ao se falar em crise hídrica decorrente da escassez, é essencial considerar aspectos geográficos e a própria 

incerteza das reservas. Conforme Sperling (2006), valores citados referentes ao estoque de água na hidrosfera 

são repetidamente conflitantes no campo da Hidrogologia e Limnologia. A incerteza dos volumes hídricos, 

contudo, não é impeditivo para afirmar que os conflitos hídricos possuam tendência crescente. Fontaine e 

Steinemann (2009) destacam ainda que existe uma expectativa que as secas se tornem mais frequentes e graves, 

com demandas crescentes, provisões limitadas e incertas e efeitos das mudanças climáticas. Esta expectativa é 

confirmada por Mekonnen e Hoekstra (2016), quando calculam que dois terços da população global, 4 bilhões de 

pessoas, vivem em condições de escassez severa de água pelo menos 1 mês do ano. No Brasil, segundo o 

Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, publicado pela Agência Nacional das Águas – ANA, 

em 2017, de 2013 a 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens. Foram quantificados 

4.824 eventos de seca associados a danos humanos, sendo que o ano de 2016 foi o mais crítico quanto aos 

impactos da seca sobre a população. 

A crise hídrica no Brasil, traduzida no registro de 4.824 eventos de seca com danos humanos entre 2013 e 

2016, sendo que o encarte referente à Crise Hídrica no Brasil, ANA (2014), destaca a redução do índice de 

pluviosidade desde 2012 na região Nordeste e desde outubro de 2013 na região Sudeste do país. Indica ainda que 

a crise não se relaciona apenas à redução da pluviosidade, mas também à gestão da demanda e garantia de oferta. 

Conclui que as vulnerabilidades relacionadas a recursos hídricos no Brasil não se resumem à quantidade, mas 

também à qualidade da água disponível e atribui os fatores que levam a criticidade do problema a peculiaridades 

de cada região, sendo a Região Sudeste relacionada com a criticidade à alta demanda e à poluição hídrica.  

O cenário de crescente pressão sobre os recursos hídricos, somado às variações climáticas e sua distribuição 

irregular no território, impõe à administração pública, à comunidade científica e à sociedade de modo geral, 

múltiplos desafios, que exigem novas ideias, novos estudos e soluções para uma a gestão das águas mais eficaz e 

eficiente. 

  

OBJETIVO 

Este trabalho pretende analisar a evolução da legislação do estado de Minas Gerais, através dos decretos 

estaduais de emergência por seca e estiagem, assim como identificar todos os municípios afetados, associando-os 

com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias hidrográficas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O artigo foi desenvolvido com base em dados secundários, retirados do banco de dados da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais. A pesquisa realizada foi dividida em duas etapas, sendo que na primeira, 

o termo de busca para a pesquisa foi “seca”, e na segunda etapa a palavra chave utilizada foi “estiagem”. 
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Ressalta-se que o período pesquisado foi de 2003 a 2018. Foram encontrados 2326 decretos com 217 municípios 

afetados diretamente por seca ou estiagem. 

Logo após, os dados apurados referentes aos decretos de emergência por seca ou estiagem homologados pelo 

governo de Minas Gerais foram tabelados. Após a identificação dos decretos, analisou-se a evolução anual 

destes. Posteriormente, os decretos foram associados às suas respectivas bacias hidrográficas, pois estas são as 

unidades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos definidas pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

A partir dos dados pesquisados, fez-se o uso do software desenvolvido pela ESRI, Arcgis 10.3, para a 

elaboração dos mapas que indicam as bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais e representadas as bacias 

que já tiveram decretadas situações de emergência por seca ou escassez. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O agravamento da situação de crise hídrica no Brasil pode ser analisado a partir da evolução anual dos 

decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública relacionados a eventos críticos de seca ou 

escassez. Na pesquisa realizada, identificou-se um crescimento de 65,48% no período de crise hídrica (2012 a 

2015) em relação ao período de 2003 a 2011. A Evolução anual dos decretos de seca e estado de calamidade 

pública no Brasil é apresentado no gráfico 1 abaixo. 

 
Gráfico 1:  Evolução anual do número de Decretos de SE e ECP devido a eventos críticos de seca ou escassez – 2003 a 

2015. Fonte: adaptado de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 2016, ANA – 2016. 

 

Em resposta ao cenário apresentado são listadas pela ANA (2017) ações de longo prazo (medidas de 

planejamento) e ações emergências (medidas reativas), para o desenvolvimento de Segurança Hídrica. Dentre as 

ações de planejamento destaca-se a definição de prioridades de uso e ações de reativas de restrição de uso e 

suspensão de uso, estabelecidas a partir dos decretos de seca e escassez. 

Isendahl et al., 2009; Wardekker et al., 2008 apud Van der Keur, P. et. al, 2010, destacam que existe um 

interesse crescente em melhorar a comunicação entre cientistas e decisões políticas sobre a incerteza na gestão 

ambiental, incluindo o gerenciamento de recursos hídricos. Os impactos das decisões erradas podem ser de 

grande alcance e, para os tomadores de decisão, é importante ter conhecimento de como é confiável a 

informação sobre as quais as decisões e medidas de gestão dependem. Wardekker et al. 2008; van der Sluijs et 

al., 2008 apud Van der Keur, P. et. al, 2010, declaram que como a incerteza é uma parte inerente da gestão dos 
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recursos em geral e uma parte essencial do gerenciamento da água, orientações sobre como lidar com isso estão 

se tornando cada vez mais importantes. 

(Venâncio, D.L. et al, 2009) destacam que os recursos hídricos, abordados através das evolução das 

legislações, passaram da condição de infinitos e inesgotáveis para o status de fatores de produção, o que requer a 

manutenção da quantidade, qualidade e logística deste recurso. Por sua vez, o relatório da conjuntura de recursos 

hídricos, publicado pela ANA em 2017, realiza a divisão da evolução da gestão sobre recursos hídricos, 

traduzidas através das legislações, em três fatos históricos, a saber: 

 Código das águas (1934) e Constituição Federal (1988) – gestão centralizada e administração setorial, 

com predominância do setor elétrico. 

 Lei das águas (1997) e Lei da ANA (2000) – gestão descentralizada e administração participativa 

visando usos múltiplos, sendo que a lei das águas é considerada como um marco importante e 

fundamental para a gestão de recursos hídricos. 

O Código das águas, traduzido pelo Decreto-lei 24.643/34, foi a primeira legislação especifica para recursos 

hídricos no Brasil.  Como principais características destacamos a classificação das águas em relação a seus usos, 

sendo classificadas em publicas de uso comum ou dominiciais, águas comuns e águas particulares. Garantia a 

propriedade privada da água, resguardava a utilização do potencial hidráulico como recurso estratégico e 

estabelecia critérios para tratativas de casos de poluição.  

A Constituição de 1988 apresenta dois aspectos relevantes para a gestão de recursos hídricos. O seu artigo 

20, altera a propriedade sobre os recursos hídricos e coloca como bens da União, lagos, rios, e corpos d’água que 

sirvam de limites com outros países, o mar territorial e o potencial hidráulico. Por sua vez, o artigo 26, estabelece 

como propriedade da União as águas superficiais e subterrâneas, fluentes ou emergentes e em depósito. Sobre o 

aspecto de gerenciamento, o artigo 21, estabelece que compete à União instituir o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seus usos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, chamada “Lei das Águas”, definida pela Lei 9433 de 1997, 

regulamenta após 10 anos o artigo 21 da CF. A atual gestão de recursos hídricos do Brasil está baseada nesta 

política, ou seja, todas as ações de planejamento, monitoramento, alocação de recursos, implementação e 

fiscalização dos instrumentos legais. 

Como fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, pode-se listar:  

1 - A água é um bem público;  

2 - É um recurso natural limitado e com valor econômico; 

3 - Deve-se garantir os usos múltiplos da água;  

4 – Em caso de escassez, os usos prioritários são o abastecimento público e a dessedentação animal;  

5 - A bacia hidrográfica é a unidade de gestão de recursos hídricos e; 

6 - A gestão dos recursos hídricos deve ocorrer de maneira descentralizada.  

Além de estabelecer os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos a mesma 

apresenta os instrumentos de gestão a serem utilizados para que se façam cumprir o estabelecido, a saber:  
I - Os Planos de Recursos Hídricos; 

II - O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; 

III - A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - A compensação a municípios; 

VI - O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

Cada instrumento de gestão tem uma função dentro deste plano, sendo que o item IV – a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos foi criada com o objetivo principal de fazer com que os usuários a reconheçam como um 

bem e atribuam valor para desta forma se conscientizar da necessidade de racionalização. Os recursos gerados a 

partir do pagamento da cobrança são revertidos em programas que estejam elencados nos Planos de Recursos 

Hídricos, ou seja, em projetos que avaliem a quantidade e qualidade do recurso e identifiquem oportunidades de 

otimização da utilização e redução do consumo. 

Rezende (2002) elenca três componentes de sustentabilidade nesta legislação, a saber: a disponibilidade de 

água, a utilização racional e a utilização integrada. A disponibilidade de água deve facultar a todos o acesso à 

água em quantidade e qualidade satisfatórias para as atuais e futuras gerações. O uso racional deverá ser buscado 

por meio da aplicação dos instrumentos de outorga de direito de uso da água e da cobrança. Os demais 
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instrumentos deverão articular-se de forma a fundamentar a tomada de decisão quanto ao uso dos recursos 

hídricos, evitando a ocorrência de conflitos. 

A partir da PNRH, cada bacia hidrográfica estabelece a metodologia de cobrança pelo uso da água, tendo 

como premissa o estabelecimento de cobrança pelo volume de água captado, pelo consumo de água e pelo 

lançamento de efluentes. Unidas, cada etapa de cobrança tem sua representação e função frente à busca pelo 

desenvolvimento de um consumo sustentável.  

No ano de 2000, então é criada então a ANA – Agência Nacional da Águas, que tem por obrigação 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) tem o objetivo de coordenar a gestão 

integrada das águas, além de planejar e regular seu uso, prevenção e recuperação, arbitrando, de forma 

administrativa, conflitos relacionados a esses recursos e também promover a cobrança de uso de recursos 

hídricos. 

Para garantir a descentralização da gestão e a consideração das características específicas de cada região, 

foram estabelecidas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e o Brasil dividido em 445 unidades de 

gerenciamento, denominadas bacias hidrográficas.  

O Estado de Minas Gerais, objeto de estudo deste trabalho, apresenta área de aproximadamente 586.520 km², 

representando cerca de 7% de todo o território nacional. É a unidade federativa brasileira com maior número de 

municípios, 853 no total (IBGE, 2010). 

Foram adotados como unidades referenciais de estudo três divisões de recursos hídricos de consenso para o 

Estado de Minas Gerais: 

1. Quatro regiões hidrográficas Nacionais inseridas em Minas Gerais, representadas por: Região 

Hidrográfica do São Francisco, Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Atlântico Leste 

e Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. 

2. Dezessete Bacias Hidrográficas existentes em Minas Gerais, resultantes das subdivisões das quatro 

regiões hidrográficas e ainda, 

3. Quarenta e duas unidades de planejamento e Gerenciamento de recursos hídricos – UPGRHs. 

A fonte oficial de informações sobre a incidência de eventos críticos no Brasil corresponde aos registros da 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), vinculada ao Ministério da Integração Nacional (MI), firmados a 

partir dos decretos de declaração de situação de emergência (SE) e estado de calamidade pública (ECP), 

expedidos pelos municípios e, posteriormente, homologados e reconhecidos pelos Estados e pela União. 

No estudo em questão todos os decretos são de situação de emergência no qual se refere ao reconhecimento 

legal pelo poder público de situação anormal, provocada por um ou mais desastres, causando danos suportáveis e 

superáveis pela comunidade afetada. De acordo com o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, seca é definida 

como sendo o período de tempo seco, suficientemente prolongado, para que a ausência, a deficiência acentuada 

ou a fraca distribuição de precipitação provoquem grave desiquilíbrio hidrológico e estiagem sendo o período 

prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência, em que a perda de umidade do solo é superior à sua 

reposição. 

A figura 1 apresenta os municípios mineiros onde houve ocorrências de estiagem ou seca no período de 2003 

a 2018.  
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Figura 1: Municípios que decretaram seca e estiagem - Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2003 - 2018). Fonte: 

Os autores (2018). 

 
O gráfico 2 indica o número e o percentual de municípios mineiros que apresentaram eventos críticos de 

estiagem ou seca, sendo que, no período em estudo, do total de 853 municípios, 217 (25%)  tiveram decretada 

situação de emergência devido à estiagem ou seca. É possível observar que o ano de 2016 foi o mais crítico no 

Estado, alinhado com a evolução nacional.  
 

Gráfico 2: Municípios mineiros afetados por seca e estiagem – Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2003-2018). 

Fonte: Os autores (2018). 
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Ao se analisar a escassez tomando-se como base as 42 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, o 

período de estudo (2003 a 2018) indica que 25 destas bacias, ou seja, 59,52% foram afetadas por algum decreto 

de emergência, de acordo com a figura 2. 

 
Figura 2: Bacias Hidrográficas mineiras que já decretaram situação de emergência- seca e estiagem - Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, (2003-2018). Fonte: Os autores (2018). 

 

Evidencia-se que a Bacia do Rio Paraíba do Sul representada pelas unidades planejamento e gerenciamento 

de recursos hídricos, Rios Preto e Paraibuna e Rios Pomba e Muriaé em Minas Gerais, não obtiveram número de 

decretos significativos por situação de escassez. Entretanto, a Bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange os 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, foi afetada diretamente pela escassez hídrica e impactou os 

sistemas de abastecimento de água das regiões mais populosas e com maior demanda hídrica do Brasil já que, 

em 2015a Agência Nacional das Águas decretou cinco resoluções reduzindo gradualmente a vazão de retirada do 

Paraibuna, de 30m³/s para 7m³/s, medida para tentar recuperar seu volume útil, que chegou a ser operado abaixo 

de seu nível mínimo operacional, utilizando o volume morto (ANA, 2016).  

Destaca-se, na figura 3, que a maioria dos municípios afetados está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e Bacia Hidrográfica 

dos Rios do Leste, bacias situadas em uma área denominada semiárido mineiro, região caracterizada 

naturalmente por altas temperaturas, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de 

evapotranspiração, além de baixos índices pluviométricos, resultando em rios com baixa disponibilidade hídrica.  
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Figura 3: Região Semiárida mineira. Fonte: Os autores (2018). 

 

Dos 94 municípios pertencentes ao semiárido mineiro, 90 já foram afetados, ou seja, 96% dos municípios do 

semiárido já decretaram escassez por seca e estiagem e todas as bacias hidrográficas localizadas nessa região.  

Isso representa 1.452 decretos de um total de 2.326, aproximadamente 62% do total.  

É importante mencionar que as situações de secas e estiagens não são necessariamente consequências de 

índices pluviais abaixo do normal ou de teores de umidade de solos e ar deficientes. Ocorrem também devido ao 

manejo inadequado de corpos hídricos e bacias hidrográficas, como resultado da intervenção desordenada do ser 

humano no ambiente. Conforme afirma OCDE (2015), a crise hídrica na América Latina, em que pese as 

diferentes distribuições geográficas de água, é muito mais institucional que de disponibilidade. 

 

CONCLUSÕES 

Como proposto inicialmente, o trabalho analisou a evolução da legislação do estado de Minas Gerais, através 

dos decretos estaduais de emergência por seca e estiagem e identificou todos os municípios afetados, associando-

os com as respectivas unidades de gerenciamento hídrico, as chamadas bacias hidrográficas.  

Quanto à evolução da legislação o que se observa é o acompanhamento desta às questões sociais e 

econômicas e a importância da água sendo atribuída não só às questões ambientais, como também às questões 

sociais, tendo em vista que 78% dos empregos que constituem a mão de obra mundial são dependentes de 

recursos hídricos. 

 Para o estado de Minas Gerais nota-se que do total de 853 municípios, 217 (25%) já tiveram, em algum 

momento, decretada situação de emergência relacionada à disponibilidade hídrica, e que refletiram em restrição 

de consumo em 59,52% das bacias hidrográficas do estado. Apesar de redução no número de decretos no ano de 

2017, ainda é necessária a continuidade das ações de mitigação dos riscos, passando principalmente pela 

conscientização dos usuários. 
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A avaliação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos em termos de evolução e alocação permite ao 

governo e aos usuários a antecipação das ações de mitigação dos riscos associados à falta deste recurso, assim 

como o estabelecimento de medidas de controle de uso mais eficientes para prevenir a ocorrência. A antecipação 

do risco é sempre a melhor solução. 
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