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RESUMO 

A porção paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul encontra-se entre a Região Metropolitana de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, e tem um importante papel na segurança hídrica de ambas, especialmente após a 

interligação do Reservatório Jaguari, na UGRHI 2, com o Reservatório de Atibainha, componente do Sistema 

Cantareira, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo.  

A bacia conta com um complexo sistema de reservatórios, duas transposições, diversos usos da água, e corpos 

hídricos de dominialidade federal e estadual, o que adiciona complexidade à gestão das águas. Ainda, as anomalias 

no regime de chuvas na região Sudeste do Brasil entre 2014-2015, que geraram impactos significativos no 

abastecimento de água, ameaçaram a segurança hídrica da região e destacaram o papel da incerteza inerente à 

gestão dos recursos hídricos. 

Neste contexto, o objetivo da pesquisa ora apresentada é de avaliar as responsabilidades e atribuições das 

diferentes funções do sistema de gerenciamento da água na bacia, buscando avaliar as competências legalmente 

definidas nos diferentes níveis de gerenciamento, levando em consideração a dupla dominialidade dos corpos 

hídricos da bacia e a multiplicidade de usos. Espera-se, com a metodologia proposta, a organização de uma matriz 

de situação legal que apresente um panorama amplo da organização legal do gerenciamento de recursos hídricos 

na bacia, apontando lacunas nas responsabilidades.  

INTRODUÇÃO 

A Organização das Nações Unidas estima que até 2050 a demanda por água irá aumentar de forma significativa 

em todos os setores da economia, e que a urbanização acelerada aliada à falta de cobertura adequada dos serviços 

de saneamento irão impor desafios significativos ao abastecimento de água, agravando situações de déficit hídrico 

(ONU, 2017). 

Adicionalmente às dificuldades decorrentes destas tendências, a água é um recurso muito dinâmico, fluindo no 

território entre diferentes escalas políticas e administrativas, fronteiras, e aglomerações econômicas e sociais, o 

que impõe mais complexidade à sua gestão (OCDE, 2015). Os níveis de governo tipicamente não correspondem 

à escala da bacia hidrográfica, onde diferentes níveis administrativos são envolvidos. Múltiplos e muitas vezes 

contraditórios interesses e pressões atuam nas decisões de alocação e distribuição de água, causando competição 

entre diferentes setores, o que pode tornar o sistema fragmentado e insustentável (ENGLE et al, 2011). 

Nos últimos anos, tem se tornado mais evidente que problemas relacionados à água serão cada vez mais 

interligados à fatores sociais, econômicos, ambientais, jurídicos e políticos, em diferentes níveis. No entanto, as 

abordagens setoriais na gestão dos recursos hídricos ainda prevalecem, principalmente por instituições de níveis 

governamentais mais altos, levando ao desenvolvimento fragmentado e ao questionamento sobre a legitimidade e 

eficácia das ações de gestão (ROGERS; HALL, 2003). As soluções para os problemas hídricos, portanto, 

dependem não apenas da disponibilidade hídrica, mas também dos processos pelos quais a água é gerida, das 

competências e capacidades das instituições que a gerem, prevalecendo condições sociopolíticas que ditam os 

processos e práticas de planeamento da água, desenvolvimento e gestão, disponibilidade de recursos financeiros, 

tecnologia disponível, interferências políticas, transparência e corrupção, níveis de educação e desenvolvimento 

humano, dentre outros (BISWAS, 2004).  

No Brasil, a promulgação da Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que estabeleceu diretrizes e princípios básicos para a gestão dos recursos hídricos em todo o território 
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nacional (BRASIL, 1997), adotou a descentralização dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, 

resultando em uma mudança na dinâmica de relacionamento entre atores e esferas de governo. Apesar de positiva, 

a descentralização inclui, por um lado, atores locais, que muitas vezes não têm capacidade técnica e financeira 

adequada para operacionalizar o sistema de gestão, e por outro, o governo central, que encontra dificuldades para 

avaliar os recursos hídricos disponíveis e os serviços de água sem obter informações adequadas dos governos e 

instituições locais (OCDE, 2015). 

Tortajada (2010) destaca que na maioria dos países em desenvolvimento, as instituições envolvidas na gestão 

da água não funcionam adequadamente, e muitas delas constituem arranjos institucionais fragmentados e 

sobrepostos ou conflitantes com as estruturas de tomada de decisão. Por este motivo, a literatura recente na área 

tem sugerido cada vez mais a adoção de modelos híbridos de governança, que tenham capacidade de alcançar 

diferentes escalas e setores, como forma de garantir a sustentabilidade tanto do recurso água como das instituições 

de gestão, promovendo formas responsáveis de gestão (LEMOS; AGRAWAL, 2006).  

Para lidar com a complexidade inerente à gestão dos recursos hídricos, governos e gestores buscaram melhorar 

as organizações existentes, em muitos casos envolvendo uma vasta gama de partes interessadas, redefinindo a 

escala e incorporando diversos níveis ao processo de gestão (KUMLER; LEMOS, 2008). Neste contexto, surge a 

necessidade de incorporar à gestão da água uma visão mais holística e integradora capaz de considerar toda a 

complexidade deste recurso natural, bem como a diversidade dos usos, dos conflitos e dos vários níveis de governo 

envolvidos na gestão, o que pode ser feito por meio de uma abordagem de governança multinível, aqui entendida 

como o compartilhamento, explícito ou implícito, da responsabilidade pela atribuição de formular e implementar 

as políticas de recursos hídricos pelos diferentes níveis administrativos e territoriais (OCDE, 2011). 

O sistema de gerenciamento de recursos hídricos brasileiro subscreveu muitos dos princípios da boa 

governança expostos na literatura, como a criação de níveis múltiplos, redundantes e policêntricos de gestão, bem 

como a inclusão de mecanismos híbridos de governança, que combinam instituições e atores do Estado, do 

mercado (usuários) e da sociedade (KUMLER; LEMOS, 2008). Este sistema pode ser considerado multinível, pois 

engloba União, estados, comitês de bacia hidrográfica e municípios, com suas respectivas competências e 

atribuições, na gestão dos recursos hídricos, em um âmbito democrático, participativo, descentralizado e integrado.  

No entanto, o sistema ainda carece de mais integração, preenchimento de lacunas administrativas, políticas, 

institucionais, especialmente em bacias hidrográficas que abrangem vários municípios ou diferentes estados, como 

é o caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, tem uma população residente de 8,5 milhões de habitantes, e seu principal rio compõe um sistema 

hidráulico complexo, com diversos reservatórios que tem como função a geração de energia e o abastecimento de 

água, além da transposição das águas para o Rio Guandu, no Rio de Janeiro, para o abastecimento de cerca de 9 

milhões de pessoas. Ainda, a bacia apresenta 7 bacias afluentes com comitês próprios, que envolvem atores dos 

três estados, diversos municípios, usuários de água, além da sociedade civil organizada (AGEVAP; CEIVAP; 

COHIDRO, 2014).  

O objetivo desta pesquisa é investigar a organização das atribuições e responsabilidades no sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos da porção paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul por meio do suporte 

conceitual da governança multinível, fornecendo um amplo panorama dos diferentes usos da água e funções de 

gestão levando em conta o arcabouço legal envolvido. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Paraitinga, na Serra da Bocaina, Estado de 

São Paulo, e sua foz encontra-se no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, a mais de 1.100 

km de suas nascentes. De acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul, a bacia tem uma área total de 61.307 km², sendo 22,73% da área da bacia no Estado de São Paulo, 43,51% 

de área no território do Rio de Janeiro e, 33,76% em Minas Gerais (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2014). 

A porção paulista da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, objeto de estudo desta pesquisa, corresponde à 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHi) 2 – Paraíba do Sul, e é composta por 34 municípios, 

além de áreas de outros cinco municípios (Arujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Salesópolis), 

cujas sedes municipais se localizam na UGRHi 6 – Alto Tietê (SMA, 2011; REGEA; VALE VERDE, CBH-PS, 

2016). A UGHRI 2 tem uma população de 2.112.338 habitantes, que representa 7,1% da população do Estado de 

São Paulo, e um índice de urbanização de 95,7% (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2016).  
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Figura 1: Municípios que compõem a porção paulista da bacia do Paraíba do Sul (UGRHI 2). Fonte: SMA, 2011. 

 

De acordo com a Classificação de Koeppen, a maioria dos municípios da UGRHI 2 podem ser classificada 

como clima Cwa – clima tropical de altitude, com inverno seco e verão chuvoso (SMA, 2011). Marengo e Alves 

(2005) destacam que o período de verão na região é caracterizado como chuvoso, com precipitação acumulada 

entre 200 e 250 mm/mês entre dezembro e janeiro. Já o inverno é o período mais seco, cuja precipitação acumulada 

mensal é inferior a 50 mm, especialmente entre os meses de maio e agosto. 

A disponibilidade hídrica calculada na região em 2015 foi de 3.254,31m³/hab, considerada boa, uma vez que 

padrões internacionais consideram valores acima de 2500 m³/hab.ano como situação satisfatória. No entanto, 

houve uma redução nos últimos anos, uma vez que o valor da disponibilidade hídrica em 2011 era de 3.385,44 

m³/hab.ano (REGEA; VALE VERDE, CBH-PS, 2016).  

A alocação de água na bacia tem sido historicamente um assunto contencioso. De um lado, há diversos usos 

da água, dentre os quais o abastecimento urbano, uso industrial, recreação e irrigação, além da geração de energia 

hidrelétrica. De outro lado, a transposição para o Rio Guandu sobrecarrega comunidades que dependem das águas 

do Paraíba do Sul para abastecimento (KUMLER; LEMOS, 2008). Dos 52 municípios banhados pelo Rio Paraíba 

do Sul, 28 captam água diretamente deste corpo hídrico para abastecimento (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 

2014), dentre os quais importantes municípios do Estado de São Paulo, como São José dos Campos e Taubaté. 

Ainda, as cidades próximas aos reservatórios costumam ter atividades recreacionais e turísticas associadas aos 

reservatórios, dependentes, portanto, do nível d’água das represas (KUMLER, LEMOS, 2008).  

A região da UGRHI 2 é economicamente atrativa, com atividades agropecuárias e industriais diversas, 

congregadas a um polo tecnológico, aeroespacial, educacional e de pesquisa. Estas atividades econômicas 

encontram-se principalmente entre as cidades de Guararema e Lorena, no eixo da Rodovia Presidente Dutra, e 

representam pressões ao ambiente da região, pois demandam recursos e atraem contingente populacional, que por 

sua vez se refletem em altas demandas por água, alimentos e energia. De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, a maior demanda de água na bacia é para irrigação, com um consumo variando entre 34% 

e 46% do total demandado. Em seguida, a indústria tem uma demanda de 24% a 36%, seguida pelo abastecimento 

urbano, com uma média de 21% de demanda (CEIVAP; AGEVAP; COHIDRO, 2016). Projeções apresentadas no 

Plano da Bacia indicam tendência de aumento da demanda nos setores de irrigação e pecuária, e de abastecimento 

urbano, fator que se coloca como um desafio à gestão e à sustentabilidade do abastecimento na região, 

comprometendo a segurança hídrica e favorecendo a ocorrência de conflitos de gestão da água.   

O contexto apresentado da situação da bacia motivou a pesquisa, que busca avaliar a organização do 

gerenciamento de recursos hídricos na bacia, por meio de uma matriz de situação legal, considerando os usos da 
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água e as diferentes funções do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, com o suporte conceitual da 

governança multinível.  

Sendo assim, a primeira etapa da metodologia consistiu na elaboração do desenho da matriz. Primeiramente, 

foram levantados os usos da água na porção paulista da Bacia do Paraíba do Sul no Plano da Bacia (REGEA; 

VALE VERDE; CBH-PS, 2016). Posteriormente, foram pesquisadas as principais funções inerentes ao sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos da bacia hidrográfica. Os usos da água foram alocados nas colunas da matriz 

e nas linhas foram alocadas as funções, com linhas diferentes para os níveis administrativos correspondentes, 

conforme a Tabela 1. 

Tabela 1: Formato proposto da matriz de situação legal da bacia. 

Funções no 

sistema de 

gerenciamento de 

recursos hídricos 

Níveis 

Usos Múltiplos da Água 

Usos consultivos Usos não consultivos 

Abastecimento Irrigação 
Uso 

industrial 
Mineração 

Geração de 

energia 
Navegação 

Pesca e 

aquicultura 

Usos 

recreacionais 

P
la

n
ej

am
en

to
 

Proposição 

de Políticas, 

Planos e 

Programas 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

Deliberação 

sobre 

Políticas, 

Planos e 

Programas 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 
bacia 

                

Municipal                 

G
es

tã
o
 

Outorga 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

Cobrança 

Federal                 

Estadual                 

Comitê de 

bacia 
                

Municipal                 

 

Definido o desenho da matriz, iniciou-se a etapa de levantamento do arcabouço legal, que envolveu pesquisa 

bibliográfica em leis federais e estaduais sobre recursos hídricos. Estas pesquisas foram feitas nos sites do governo 

federal e do governo do estado de São Paulo, além dos planos de bacia vigentes. A pesquisa foi direcionada por 

uso da água, portanto, para cada uso da água, foi levantada a legislação pertinente, com a definição de atribuição 

para cada uso. Posteriormente, estas atribuições foram alocadas na matriz, o que possibilitou a formação de um 

panorama da forma como o gerenciamento de recursos hídricos está organizado de acordo com a legislação 

pertinente. Cada célula da matriz corresponde, portanto, a uma instituição responsável por uma função no contexto 

de um determinado uso da água.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A elaboração da matriz legal permitiu avaliar o sistema de gerenciamento na porção paulista da bacia do 

Paraíba do Sul e algumas questões relacionadas a sobreposições ou vácuos nas responsabilidades de gestão 

legalmente instituídas. 
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Tabela 2: Matriz de situação legal 

Funções 

de 

gestão N
ív

el
 

Usos Múltiplos da Água 

Usos consuntivos Usos não consuntivos Outros 

Abastecimento 

Público 
Irrigação Usos industriais Mineração Geração de energia Navegação Pesca 

Aquicultura e 

carcinicultura 

Usos 

recreacionais, 

culturais e 
espirituais 

Controle de 

cheias 

Manutenção de 

ecossistemas 

  

P
ro

p
o

si
çã

o
 d

e 
P

o
lí

ti
ca

s,
 P

la
n
o

s 
e 

P
ro

g
ra

m
as

 F
ed

er
al

 

Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), 
por meio da 

Secretaria de 
Recursos Hídricos e 

Qualidade 

Ambiental 
(SRHQA) 

MMA/SRHQA e 
Ministério da 

Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento 

(MAPA) 

MMA 
SRHQA e 

Ministério da 
Indústria, 

Comércio Exterior 

e Serviços. 

MMA 
SRHQA e Ministério de Minas e Energia 

(MME)  

MMA 
SRHQA e 

Ministério dos 
Transportes, 

Portos e Aviação 

Civil 

MMA 

SRHQA, Secretaria 

Especial da 
Aquicultura e da 

Pesca (vinculada à 
Presidência da 

República)  

MMA 

SRHQA, 
Ministério do 

Turismo 

MMA 

SRHQA 
Ministério 

da 
Integração 

MMA 
SRHQA 

S
u

b
n

ac
io

n
al

 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, por meio do Plano da Bacia 
Hidrográfica 

E
st

ad
u

al
 

Secretaria Estadual 

de Recursos 
Hídricos (SSRH) 

SMA e Secretaria 
de Agricultura e 

Abastecimento do 

Estado (SAA) 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico, 
Ciência, Tecnologi

a e Inovação 

Secretaria de 

Energia e 

Mineração do 
Estado de São 

Paulo 

SSRH, Secretaria de 

Energia e Mineração do 
Estado de São Paulo 

Departamento 

Hidroviário da 
Secretaria de 

Logística e 

Transportes do 
Estado 

Instituto de Pesca, 

vinculado à SAA 

Secretaria 

Estadual de 
Turismo 

SSRH  

Secretaria do 
Meio 

Ambiente 

(SMA) 

R
eg

io
n
al

 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS, por meio do Plano da Bacia Hidrográfica 

D
el

ib
er

aç
ão

 d
e 

P
o

lí
ti

ca
s,

 P
la

n
o

s 
e 

P
ro

g
ra

m
as

 
F

ed
er

al
 

Conselho Nacional 
de Recursos 

Hídricos - CNRH e 

Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA e 
Conselho 

Nacional de 

Irrigação 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 

CNRH/CONAMA/CNPE 
- Conselho Nacional de 

Política Energética 

CNRH/CONAMA 

CNRH/CONAMA/ 

Conselho Nacional 

de Aquicultura e 
Pesca - CONAPE 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 

CNRH 

CONAMA 
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S
u

b
n

ac
io

n
al

 
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP 

E
st

ad
u

al
 

O Conselho Estadual 

de Recursos 
Hídricos (CRH), 

Comitê Coordenador 

do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos 

(CORHI) - 

vinculados à SSRH e 
Conselho Estadual 

de Meio Ambiente 

(CONSEMA)  - 
vinculado à SMA 

CRH, CONSEMA CRH, CONSEMA  Conselho Estadual de Políticas Energéticas 
Conselho Estadual 

de Transportes 

 Conselho Estadual 

de Pesca e 

Aqüicultura 
Sustentável - 

CONEPAS* 

CRH, CONSEMA 
CRH, 

CONSEMA 

CRH, 

CONSEMA 

R
eg

io
n
al

 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-OS 

G
es

tã
o
 

O
u

to
rg

a 

F
ed

er
al

 

Agência Nacional de Águas – ANA Não se aplica 

Não 

se 
aplica 

ANA, 
Secretaria 

Especial da 
Aquicultura e 

da Pesca 

ANA ANA Não se aplica 

E
st

ad
u

al
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE Não se aplica 
Não 
se 

aplica 

DAEE DAEE  DAEE Não se aplica 

C
o
b

ra
n

ça
 F

ed
er

al
 

Agência Nacional de Águas – ANA Não se aplica 

E
st

ad
u

al
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE Não se aplica 
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Na aba de proposição de políticas públicas, é possível perceber a transversalidade da atuação do Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, cujas atribuições se 

concentram na proposição de políticas, planos e normas e definição de estratégias para a gestão integrada das 

águas, de acordo com o Decreto Federal nº 8.975/2017. Da mesma forma, no âmbito estadual, a Secretaria Estadual 

de Saneamento e Recursos Hídricos e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente são transversais na proposição de 

políticas relacionadas aos recursos hídricos. Neste contexto é importante destacar os Planos de Bacia, cuja 

competência de elaboração é das agências de água, e na sua ausência, do órgão gestor competente (ANA, 2013). 

Por este motivo, foram inseridos no nível subnacional (entre o nível nacional e estadual), e regional (entre o nível 

estadual e municipal) a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(AGEVAP), órgão que atua como agência de água na bacia do Paraíba do Sul.  

Na função de deliberação de políticas, planos e programas, fica evidente a atuação dos conselhos de recursos 

hídricos e comitês de bacia no sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Em âmbito federal, a mais alta 

instância é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que tem o papel de arbitrar conflitos em última 

instância, promover a articulação da gestão dos recursos hídricos em todos os níveis, dentre outras atribuições. O 

CNRH tem uma atuação transversal, pois poderá deliberar sobre diversos usos da água e analisar propostas de 

alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Complementarmente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) atua no estabelecimento de normas, 

critérios e padrões para controle e manutenção da qualidade ambiental, especialmente dos recursos hídricos. 

CNRH e CONAMA atuam na deliberação de políticas, planos e programas que tenham relação com algum uso da 

água, sendo que outros conselhos setoriais podem atuar quando houver necessidade de discussão de algum tema 

ligado a um uso específico da água (irrigação, mineração e geração de energia hidrelétrica, por exemplo).  

No caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, o CNRH atua principalmente na aprovação de valores e mecanismos 

de cobrança (Resolução CNRH nº 162/2014), e delega a competência de agência de bacia à AGEVAP, por meio 

de resoluções específicas (Resolução nº 167/2015, por exemplo). Já o CONAMA tem resoluções mais amplas, de 

controle da qualidade ambiental, para os quais os órgãos de fiscalização atuantes na bacia devem estar atentos.  

No âmbito estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONSEMA) figuram como as mais altas instâncias participativas, tendo atuação transversal nos 

diversos usos da água, com atuação de conselhos setoriais quando necessário. O CRH, por exemplo, atua 

deliberando sobre os repasses do FEHIDRO aos comitês de bacia do Estado de São Paulo, o que influenciará no 

poder de investimento em ações em prol da bacia.  

Os Comitês de bacia, por sua vez, têm papel fundamental no âmbito da deliberação, tanto na escala da bacia 

federal, por meio do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, como na 

escala federal, por meio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS.  

As funções de outorga e cobrança pelo uso da água apresentam apenas dois níveis, pois são operacionalizadas 

de acordo com a dominialidade do recurso hídrico em questão: federal ou estadual. Quando se trata se um corpo 

hídrico de domínio federal, como é o caso do Rio Paraíba do Sul, a outorga e cobrança são operacionalizadas pela 

Agência Nacional de Águas. No caso de corpos hídricos estaduais, como os afluentes do rio Paraíba do Sul, outorga 

e cobrança são operacionalizadas pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE. 

Cabe destacar que estes instrumentos de gestão cabem apenas aos usos outorgáveis, sendo eles o abastecimento 

público, irrigação, usos industriais, mineração e geração de energia. Ainda não há previsão legal para outorga e 

cobrança aos demais usos, apesar de haver discussões a respeito1.  

Um ponto que deve ser destacado nesta discussão é a atuação dos municípios, que foi suprimida da matriz. A 

Constituição Federal de 1988 define as competências dos municípios no âmbito da administração pública, dentre 

as quais a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber, além de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local. Dentre estes serviços está o saneamento e, de acordo com a Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007), o titular dos serviços de saneamento (o município) formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, irá elaborar os Planos de Saneamento Básico, prestar os serviços 

ou autorizar delegação a entes privados, observando o atendimento essencial à saúde pública. Além disso, os 

municípios têm a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local, que podem se relacionar aos usos da água 

                                                 
1 Tiago e Gianesella (2003) discutem, por exemplo, a possibilidade de aplicação da cobrança pelo uso da água a setor da aquicultura. Apesar 

de são representar um uso consuntivo, a aquicultura tem potencial de alteração da qualidade da água, o que poderia prejudicar a segurança 

hídrica em regiões de estresse hídrico por conta da deterioração da qualidade da água.  
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(fomento à implantação de indústrias, ou à agricultura, por exemplo). O papel dos municípios no gerenciamento 

de recursos hídricos ainda é pouco definido, uma vez que estes não têm atuação direta no SINGREH, no entanto, 

os municípios são o nível mais basal de políticas que atingem diretamente a gestão dos recursos hídricos, como o 

saneamento e o uso do solo.  

CONCLUSÕES 

Biswas (2004) destaca que as soluções para os problemas hídricos dependem não apenas de aumento da 

disponibilidade hídrica, mas também dos processos por meio dos quais a água é gerida, incluindo as competências 

e capacidades das instituições envolvidas. O uso da água depende de aspectos culturais, dos desenvolvimentos 

sociais e econômicos, além de ser diverso em diferentes escalas territoriais, políticas e administrativas, resultando 

em uma situação de comum fragmentação da gestão, por conta das diferentes características, prioridades e 

instrumentos de gestão das diferentes esferas administrativas envolvidas. 

A complexidade do sistema hidráulico do Paraíba do Sul, associado à dupla dominialidade das águas e a 

existência de uma série de usos da água e várias instituições envolvidas no gerenciamento, são fatores que 

evidenciam a necessidade de um sistema multinível de governança. De acordo com OCDE (2015), a governança 

multinível na bacia do Paraíba do Sul seria do tipo vertical, envolvendo diferentes camadas de governo nas esferas 

local, regional, estadual, e municipal, além da União. No entanto, ela também poderia ser considerada subnacional.  

Uma primeira análise do panorama apresentado por meio da Matriz de Situação Legal evidencia o caráter 

multinível do gerenciamento da bacia, com diferentes esferas de gestão atuando sobre diferentes usos da água. 

Fica clara a importância das instituições com atuação transversal, que não lidam com os diversos usos da água de 

forma setorial, mas sim integrada. Dentre estas instituições, é possível destacar o MMA – por meio da SRHQA, 

CNRH, CONAMA, SSRH-SP, SMA-SP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

CEIVAP, bem como o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP - CBH-PS. Pelo elevado número 

de instituições envolvidas, é essencial destacar a necessidade de um ajuste mútuo entre os comitês e as demais 

instituições envolvidas, com objetivos e metas minimamente integradas.  

Como próximos passos da pesquisa, é possível citar a elaboração de uma segunda matriz, de operação do 

sistema, elaborada com deliberações, portarias e outros instrumentos utilizados para definir responsabilidades na 

gestão da bacia resultantes da necessidade de ajustes no arranjo de gestão, como foi possível observar durante a 

crise hídrica ocorrida na região Sudeste entre 2014 e 2015.  
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