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RESUMO – Este trabalho analisa os CBHs no Estado do Piauí, informa sobre sua importância
dentro do conceito de gestão de recursos hídricos e traz uma reflexão sobre os desafios para a
implementação da PNRH, para garantir, de forma sustentável, os usos múltiplos da água. Através
do estudo bibliográfico de conceitos, legislação e histórico da gestão de recursos hídricos no Brasil
e no Piauí, foi possível chegar às seguintes conclusões: 1) existem dois CHBs atuantes no Piauí,
contudo eles ainda não possuem planos de bacia, realidade bastante lamentável, pois nesses planos
diretores são definidas as metas, programas e projetos de racionalização de uso da água; 2) apesar
de a Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba ainda não possuir o seu Comitê, a Comissão
Interinstitucional Pró-comitê da Bacia vem se esforçando para a elaboração e a subscrição da
proposta de instituição do Comitê de Bacia.

ABSTRACT– This work analyzes the CBHs in the State of Piauí and informs about their
importance within the concept of water resources management. It also brings a reflection on the
challenges for the implementation of PNRH to guarantee, in a sustainable way, the multiple uses of
water. Through the bibliographic study of concepts, legislation and history of water resources
management in Brazil and Piauí, it was possible to reach the following conclusions: 1) there are two
CHBs active in Piauí, however they don’t have basin plans yet, which is a very pitiful reality,
because in these master plans are defined the goals, programs and projects to rationalize water use;
2) Although the Parnaíba River Basin does not have its Committee yet, the Pro-Committee Inter-
Institutional Commission of the Basin has been making efforts for the elaboration and subscription
to the proposal to establish the Basin Committe.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a lei nº 9.433/97, conhecida como “Lei das Águas”, institui a Política Nacional de

Recursos Hídricos (PNRH) e define um conjunto de instrumentos voltados para o gerenciamento

dos recursos hídricos no país. Essa lei tem como fundamento, entre outros, que a água é um bem de

domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Além disso, trás a

perspectiva de que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada, tendo a bacia hidrográfica

como unidade de execução da PNRH, e contar com a participação do poder público, dos usuários e

das comunidades a fim de proporcionar os usos múltiplos da água.

Os Comitês de Bacia Hidrográfica surgem com o objetivo de garantir essa pluralidade de

interesses na definição final do destino a ser dado aos recursos hídricos, não favorecendo

determinada atividade ou determinado grupo social. Formados por representantes do poder público,

dos usuários e das diversas comunidades, os Comitês buscam aplicar na bacia uma gestão integrada,

descentralizada e com ampla participação social.

Este trabalho pretende analisar a importância dos Comitês de Bacia Hidrográfica dentro do

conceito de gestão de recursos hídricos, bem como avaliar a atuação e o desenvolvimento do Piauí

para a implementação da PNRH, no âmbito dos comitês de bacia, face aos outros estados

federativos.

2. A GESTÃO DAS ÁGUAS - LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

2.1 A Gestão de Recursos Hídricos

O termo “recursos hídricos” pode ser conceituado como a parcela de água doce acessível à

humanidade no estágio tecnológico atual e a custos compatíveis com seus diversos usos. A partir da

moderna constatação de que a disponibilidade de água não é infinita, isto é, varia no tempo e no

espaço e é afetada voluntaria e involuntariamente por ações antrópicas, foi que surgiu a necessidade

desses recursos serem geridos. A gestão dos recursos hídricos tem como finalidade, portanto,

garantir disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a atual e as futuras gerações

(PEREIRA, 2004).

2.1.1 A Gestão Integrada dos Recursos Hídricos

Diante da problemática de escassez e degradação dos recursos hídricos a sociedade como

um todo tem demonstrado grande preocupação com a conservação e preservação da base de
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recursos naturais. Isso tem resultado em diversas iniciativas nos campos técnicos, político, cultural e

econômico, para o estabelecimento do modelo de desenvolvimento sustentável. Insere-se nesse

novo contexto a gestão integrada dos recursos hídricos que busca incorporar esses recursos

ambientais com as atividades socioculturais e econômicas. (TORRES, 1997).

Para tanto, essa gestão utiliza de dispositivos e normas legais estabelecidos por uma política

de recursos hídricos. Isto significa gerir os recursos integrando quantidade e qualidade, águas

superficiais e subterrâneas, considerando os múltiplos usos da água e do solo, bem como, os

impactos ambientais, sociais e econômicos envolvidos (PINHATTI, 1998).

Portanto, a gestão integrada dos recursos hídricos tem por objetivo assegurar sua

preservação, uso, recuperação e conservação em condições satisfatórias para os seus múltiplos

usuários e de forma compatível com a eficiência e o desenvolvimento equilibrado e sustentável da

região hidrográfica (YASSUDA, 1993).

2.1.2Usos Múltiplos da Água

A disponibilidade de águas é fator imprescindível para o desenvolvimento dos seres vegetais

e animais. As águas são essenciais para a higiene e o bem-estar humanos, bem como elemento

decisivo para o progresso econômico e social. Além disso, oferecem vários benefícios ao ser

humano como: transporte hidroviário; pesca e agricultura; energia hidrelétrica; usos industriais

variados; irrigação; recreação e laser em praias, lagos, clubes; belezas paisagísticas e turismo

(YASSUDA, 1993).

A quantidade e a qualidade da água está diretamente relacionada ao crescimento da

população humana, ao grau de urbanização e aos seus usos múltiplos. E é notório que a

prosperidade de cada cidade ou aglomeração humana tem gerado a decadência de seus recursos

ambientais, a começar pela destruição de valores fundamentais das águas, em benefício da

otimização de determinados usos parciais setorizados (YASSUDA, 1993).

2.2 A Gestão de Recursos Hídricos no Brasil

A administração da água no Brasil tem sido abordada, desde o início deste século, sob a

ótica ou de controle ou de aproveitamento.

Eventualmente foram elaborados no país estudos mais abrangentes. Alguns relatórios

técnicos e planos regionais de recursos hídricos foram realizados, porém em sua grande maioria eles

se destinavam apenas a atender objetivos setoriais
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2.3 Princípios Constitucionais

A Constituição Federal brasileira de 1988 trouxe em seu texto uma grande preocupação com

a democracia e os direitos fundamentais do ser humano. A introdução da matéria ambiental na Lei

Maior do país é um marco histórico de grande valor, já que as constituições anteriores não tiveram

esse cuidado. Ela prescreve expressamente instrumentos legais em que se estabelecem limites ao

acesso e desfrute ambiental e as sanções e penalidades aos que os violarem (BRAGA, 2005).

A Constituição, em seu artigo 20 inciso III, torna bens da União os “lagos, rios e quaisquer

correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites

com outros países, Ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os

terrenos marginais e as praias fluviais”.

Em seu artigo 21 inciso XIX a Constituição compete à União instituir sistema nacional de

gerenciamento de recursos hídricos e definir os critérios de outorga de direito de uso da água. Já o

artigo 225 da Constituição Federal trata especificamente do meio ambiente e afirma em seu caput

que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo para as presentes e futuras gerações”.

Para assegurar a efetividade desse direito, a Constituição exige estudo prévio de impacto

ambiental para instalação de toda obra ou atividade potencialmente causadora de significativa

degradação ambiental.

O parágrafo 3º do art. 225 adverte que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas.

2.4 Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA

Criado pela Lei 6.938/81, regulamentado pelo Decreto 99.274/90, o SISNAMA é a estrutura

adotada para a gestão ambiental no Brasil, e é formado pelos órgãos e entidades da União, dos

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios bem como as fundações instituídas

pelo Poder Público, responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no

Brasil e tem a sua estrutura: 1)O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) tem a

finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas

governamentais fixadas para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 2) o Ministério do meio Ambiente tem a
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finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional

e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, 3) o Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA e 4) Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMbio) têm a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes

governamentais fixadas para o meio ambiente além dos Órgãos Seccionais ou entidades estaduais

que são responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de

atividades capazes de provocar a degradação ambiental

Como exemplo na esfera estadual tem-se no Estado do Piauí, como Órgão Seccional, a

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) e na esfera Municipal tem-se a

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAN) como Órgão Local.

2.5 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH

A Lei nº 9.433/97, a fim de regulamentar o artigo 21 da Constituição Federal, criou o

Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH) o artigo 33 da referida lei explicita os órgãos

que integram o SINGREH: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; a Agência Nacional de

Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacia

Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais

cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e as Agências de Água. A

figura 2 mostra a estrutura do SINGREH.

2.6 Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, conhecida como a “Lei das Águas”, foi

promulgada após tramitar por quase sete anos no Congresso Nacional. Essa lei, possuindo uma

concepção atual, e baseada numa visão abrangente da água, instituiu a Política Nacional de

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conferindo

aos recursos hídricos do Brasil o tratamento legal necessário ao seu desenvolvimento e possibilitou

à sociedade brasileira as condições de participar do gerenciamento de seus recursos (PINHATTI,

1998).

O sistema proposto pela PNRH objetiva organizar a administração dos recursos hídricos em

âmbito nacional, buscando consolidar o conceito de gestão integrada e de visão sistêmica da água,

definindo as competências de cada um de seus integrantes, além de estabelecer diretrizes que

procuram promover a articulação do planejamento dos recursos hídricos com os dos setores
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usuários, Poder Público e a sociedade como um todo, buscando também a sua interação com o

planejamento regional, estadual e nacional, bem como, sua integração com a gestão ambiental

(FERREIRA; FERREIRA, 2006).

2.7 A Lei Estadual de Recursos Hídricos e a Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Piauí

O Estado do Piauí, após inúmeros debates, conquistou a Lei 5.165, de 17 de agosto de 2000,

a qual, a exemplo da lei federal, estabelece, em seu inciso VI do artigo 1º, que a gestão de recursos

hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários de

água e da sociedade civil. Porém, a concretização desse fundamento ainda é um grande desafio a ser

conquistado pelo povo piauiense (FREITAS, 2010).

Essa lei estadual urge, no entanto, de regulamentação e implementação. Ela traz em seu

cerne não apenas princípios básicos de participação social, mas cria também mecanismos efetivos

de participação, por meio de: criação de organismos colegiados, como os Comitês de Bacia

Hidrográfica; canais de coordenação, como o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e estruturas

institucionais descentralizadas, como as Agências de Bacia, que funcionam como secretarias

executivas dos comitês, apoiando-os tecnicamente no processo de gestão participativa (FREITAS,

2010).

3. OS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

3.1 Os Comitês de Bacia Hidrográfica e a Gestão de Recursos Hídricos

A Lei das Águas (Lei nº 9.433/97) define um conjunto de instrumentos institucionais

voltados para o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Essa lei federal, como também as

legislações estaduais, propõe uma definição de bacia hidrográfica como unidade territorial de

gestão. A lei determina, portanto, que a gestão das águas deve contemplar seu uso múltiplo, não

favorecendo determinada atividade ou determinado grupo social, devendo por isso ser integrada,

descentralizada e contar com ampla participação social (MACHADO, 2004).

Os Comitês têm como atribuição legal deliberar sobre a gestão da água fazendo isso de

forma compartilhada com o poder público, tomando decisões sobre um bem público (água). Dessa

forma, os Comitês de bacia se comportam como um verdadeiro “parlamento de águas” definindo

regras a serem seguidas com relação aos usos múltiplos da água (ANA, 2011).

A principal decisão a ser tomada pelo Comitê é a aprovação do Plano de Recursos Hídricos

da Bacia, o qual se constitui no plano diretor para os usos da água.
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O gerenciamento da água na bacia deve ser baseado no tripé: descentralização, participação

e integração, buscando dessa maneira dirimir os problemas de qualidade e quantidade relacionados

aos recursos hídricos, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, da inclusão social e da

participação popular.

3.2 Os Comitês de Bacia Hidrográfica no Brasil

O desenvolvimento da gestão de águas no Brasil ocorreu de início de maneira fragmentada,

em função de cada setor (energia elétrica, saneamento, irrigação, agricultura, etc.), e centralizada,

sem a participação dos governos municipais, dos usuários da água e da sociedade civil. Contudo,

devido aos problemas de escassez e conflitos pelo uso desse recurso surgiu a necessidade de

mudança para um sistema integrado e descentralizado de gestão (ABERS; JORGE, 2005).

Assim, nesse novo modelo a gestão seria descentralizada para o nível de bacia hidrográfica;

integraria todas as políticas setoriais envolvidas na gestão da água; envolveria os usuários da água e

a sociedade civil no processo decisório através dos Comitês de Bacias Hidrográficas e das Agências

de Bacia; e trataria a água como um bem de valor econômico.(ABERS; JORGE, 2005).

A inclusão dos Comitês como instâncias de gestão de recursos hídricos de uma bacia

hidrográfica, se deu em um contexto de mudanças estruturais do Estado nas décadas de 1980 e

1990. Foi resultado, dentre outros fatores relevantes, do processo de mobilização social

incrementado com a redemocratização do país (ANA, 2011).

No Brasil, o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos segue a Constituição de 1988

que, de forma descentralizada, conta com diretrizes e normas programáticas em âmbito federal e

estadual, uma vez que o domínio sobre as águas cabe aos estados membros da Federação e à União.

Esse sistema baseia-se no modelo francês de gestão, tal como a criação de Comitês de Bacia

Hidrográfica e de Agências de Bacia (CAMPOS; FRANCALANZA, 2010).

4. COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA NO ESTADO DO PIAUÍ

A Região Hidrográfica do Parnaíba é a segunda maior em extensão em todo o Nordeste

brasileiro e é onde a hidrografia do Estado do Piauí está inserida, sendo esta dividida em 12 bacias

hidrográficas, bacias Difusas do Litoral; bacia do Rio Piranji; bacias Difusas do Baixo Parnaíba;

bacia do Rio Longá; bacia do Rio Poti; bacia dos Rios Piauí/Canindé; bacias Difusas do Médio

Parnaíba; bacia do Rio Itaueira; bacia do Rio Gurguéia; bacias Difusas da Barragem de Boa

Esperança; bacia do Rio Uruçui Preto; bacias Difusas do Alto Parnaíba.
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Atualmente, o Estado do Piauí conta com dois Comitês de Bacia Hidrográfica. O primeiro a

ser criado foi o Comitê dos Rios Canindé/Piauí, no semiárido do Estado e o mais recente é o Comitê

do Rio Gurguéia. A figura 1 mostra as áreas de atuação dos Comitês de bacia existentes no do Piauí.

Figura 1 – Áreas de Atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado do Piauí

Fonte: AUTOR, 2017.

4.1 O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé-Piauí

Criado pelo Decreto nº 13.585, de 18 de março de 2009, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos

Rios Canindé e Piauí integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a

finalidade de promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilidade técnica e

econômico-financeira do programa de investimento e consolidação de políticas de estruturação

urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentável daquela bacia (art. 1º). A implantação do

Comitê aconteceu na cidade de Picos, com elevado número de representantes de instituições de

todos os municípios que formam as bacias dos rios Canindé/Piauí (PIAUÍ, 2010).

4.2 O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Gurguéia

O Decreto nº 15.562, de 14 de março de 2014, criou o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio

Gurguéia. Este é o segundo Comitê e o mais recente no Estado do Piauí e possui as mesmas

atribuições do anterior.

Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gurguéia traz as mesmas

disposições do Regimento Interno do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé/Piauí.
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5 PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO

PARNAÍBA

A proposta de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba está em andamento

desde 2011, sendo administrada por um grupo denominado Comissão Interinstitucional Pró-comitê

da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Entretanto, várias discussões em torno desse assunto já

vinham sendo realizados desde 1999.

A Resolução nº 05, de 10 de abril de 2000 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos –

CNRH estabelece a documentação necessária para a proposta de instituição do Comitê de Bacia

Hidrográfica, cujo rio principal é de domínio da União.

Além do disposto na Resolução 05/2000 do CNRH, a Resolução nº 109 do CNRH, de 13 de

abril de 2010, cria as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de

domínio da União – UGRHs e também estabelece procedimentos complementares para a criação e

acompanhamento dos comitês de bacia.

De acordo com o artigo 4º da Resolução nº 109 do CNRH, a proposta de criação de comitê

de bacia hidrográfica de rios de domínio de União observará a celebração prévia de acordo entre

União e Estados, esse acordo, ao qual se refere a Resolução nº 109 do CNRH, já foi celebrado entre

a Agência Nacional de Águas – ANA, os Estados do Piauí, Maranhão e Ceará e os Comitês com

atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba.

6 CONCLUSÃO

Em consonância com a previsão constitucional de defesa ao meio ambiente, essencial à

qualidade de vida, a PNRH busca a proteção dos Recursos Hídricos caracterizando a água como um

bem de domínio público a que todos têm direito. Para garantir essa proteção a Lei n° 9.433/97 se

utiliza de vários instrumentos, entre os quais estão os Planos de Recursos Hídricos da bacia, que

devem ser elaborados pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Neste trabalho verificou-se a importância dos Comitês de Bacia para a Gestão de Recursos

Hídricos tanto para a elaboração dos planos diretores para a implementação da PNRH quanto para a

construção de um espaço democrático e integrado de debates entre todos os interessados nos

recursos hídricos de cada bacia, sendo os mesmos responsáveis por identificar e mitigar os conflitos

potenciais.

Foi verificado que a hidrografia do Estado do Piauí é dividida em 12 regiões, contudo

apenas duas dessas regiões possuem Comitê de bacia sendo elas a do Canindé/Piauí e Gurguéia.

Cada Comitê está em plena atuação. No entanto, ainda nenhum desses dois Comitês possui Planos
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de Bacia. Também foi verificado que apesar de a Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba ainda não

possuir o seu Comitê, a Comissão Interinstitucional Pró-comitê da Bacia vem impulsionando

representantes visando a elaboração e a subscrição da proposta de instituição do Comitê de Bacia.

Portanto, faz-se de suma importância que os fundamentos, diretrizes e instrumentos da Lei

das águas sejam postos em prática para um desenvolvimento sustentável no setor de recursos

hídricos. Além disso, é necessário a criação de mais Comitês de Bacia com seus respectivos planos

diretores para a articulação da PNRH e promoção de uma gestão integrada, descentralizada e com

ampla participação popular.
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