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Recorte espacial: A Macrorregião Ambiental -5, 
Estado do Rio de Janeiro – Bacia Hidrográfica do 

Rio Macaé:

Metodologia
- Observação Direta;
- Pesquisa documental;
- Entrevistas com atores relacionados 

diretamente ao objeto de estudo;
- Análise de dados e referências 

bibliográficas.



Mapa da Macrorregião Ambiental 5- RJ



A Bacia Hidrográfica do Rio MacaéA Bacia Hidrográfica do Rio Macaé



HipótesesHipóteses
l Que a participação da sociedade organizada nos processos 

decisórios da Política Nacional de Recursos Hídricos reduz 
a intervenção do Estado no direcionamento dos usos das 
águas e amplia as possibilidades de resolução de problemas 
no âmbito local;

l As disputas pelo uso da água são lutas sociais em torno das 
quais os atores e grupos se aglutinam, normalmente com 
interesses divergentes quanto a valores, significados e 
intenções com respeito à utilização da água; 

l Nas situações de conflito pelo uso da água os agentes sociais 
tentam fazer predominar sua posição ou estabelecer sua 
hegemonia através de alianças para garantir seu projeto;

l Nas situações de conflito pelo uso da água os agentes sociais 
tentam fazer predominar sua posição ou estabelecer sua 
hegemonia através de alianças para garantir seu projeto.



Construção Histórica da Legislação das Águas no Brasil:

Código das Águas/1934:
1. 1º quadro normativo específico do tema;
2. Classificação e utilização;
3. Ênfase ao aproveitamento hidráulico. Somente este 

capítulo foi regulamentado;
4. Águas subterrâneas como reservas 

localizadas:estabelece licença e outorga de poço,o 
usuário-pagador e o poluidor-pagador – preocupação 
o com aspectos de uso e conservação;

5. Garantia o direito à utilização gratuita da água 
superficial para as necessidades da vida;

6. Não atendia a dois enfoques: usos múltiplos e 
conservação da qualidade das águas;



Continuação

Década de 70: Necessidade de rever o quadro normativo 
para o uso das águas.  Sociedade começa a se organizar 
para discutir os avanços necessários – Fundação da ABRH 
e da instituição por parte dos Estados de Comitês de 
Estudos Integrados – criando a identidade das chamadas 
bacias hidrográficas.  

Década 80: Marcada por uma política ambiental baseada 
em mecanismos de comando-controle. Os RH foram 
tratados na lei de implantação da Política Nacional de 
Meio Ambiente – Lei nº6938/81).  Esta fase é marcada 
pela falta de integração das políticas públicas e pela 
ausência de participação social;

Década 90: A intensa participação dos Estados, a Promulgação da 
CF, o movimento global dos povos do planeta por um ambiente 
sustentável serviram como base para a criação do SNGRHI- Lei 
9433/97 – Inspirado no modelo  francês.



1. O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser feito 
de forma integrada tendo como unidade de gestão a 
bacia hidrográfica e deve compreender também o solo 
e a cobertura vegetal;

2. Reconhecimento da água como bem finito e 
vulnerável;

3. A gestão deve considerar o valor econômico da água, 
aplicando-se o princípio do usuário-pagador e do 
poluidor-pagador, permitindo integrar os custos 
ambientais aos diversos usos da água;

4. A gestão deve ser descentralizada, criando-se comitês 
de bacia que contemplem a participação dos usuários, 
da sociedade civil e dos governos municipais;

5. As políticas de gestão devem enfocar a viabilidade 
financeira do gerenciamento integrado.

PREMISSAS: SNGRHI



ENTIDADES DE GESTÃO

v CNRH – Caráter normativo e deliberativo;

v ANA – Agência Reguladora e executiva. Responsável 
por fazer funcionar o SNGHRI;

v CERHI e do DF – Assuntos que envolvam os rios de 
´seus domínios;
v CBH – Colegiado deliberativo e consultivo para a 
unidade de planejamento da bacia hidrográfica;
v Agência de Bacia – Estabelecimento privado de 
caráter administrativo e financeiro ligado ao CBH.



vOs Planos de Recursos Hídricos – Diagnóstico da 
situação dos recursos hídricos. Traduz as diretrizes 
gerais para as ações em determinada região em um 
determinado tempo;

v o enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água – A 
Resolução CONAMA nº20 trata especificamente 
sobre o tema;

INSTRUMENTOS DA GESTÃO



v a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos –
Direito de ser usuário dos recursos hídricos por 
período determinado mediante pagamento;

va compensação a municípios – A lei determina que 
0,75% da compensação financeira relativa às áreas 
inundadas pelos complexos hidrelétricos constitui a 
cobrança pelo uso da água bruta do setor;

INSTRUMENTOS DA GESTÃO



v a cobrança pelo uso de recursos hídricos:

ü Almeja dar ao usuário uma indicação do real valor da água 
enquanto bem público de valor econômico;

ü Como fator gerador de receitas para desenvolvimento  da 
política sob a lógica de planejamento territorial integrado;

ü Possibilidade de gerenciar a demanda, aumentando a 
produtividade e a eficiência na utilização. Busca a dimensão 
social e ambiental;

v O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - tendo como 
princípios básicos, de acordo com a Lei n º 9.433/97, a 
descentralização da obtenção e produção de dados e informações, a 
coordenação unificada do sistema e o acesso aos dados e 
informações garantido à sociedade .

INSTRUMENTOS DA GESTÃO



Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.

Os pressupostos do federalismo brasileiro:autonomia 
dos entes federados mantendo a soberania nacional; 
descentralização / participação como meio de 
exercitar o estado democrático; e interdependência 
vista como um elemento de mutualidade de 
interesses 

Os problemas:

ü Os limites determinados e espaços de autonomia 
delegada (questões de competências);

ü Dificuldade do poder central em aplicar o princípio 
da participação com os demais entes da federação 
(normatização)



Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.

Gestão de recursos hídricos (complexidade)

üCompetência privativa da União – Instituir o SNRHI 

e legislar sobre águas (CF. Art.22);

üFixação de critérios de outorga dos usos desses 

recursos;

üLegislação estadual em sintonia c/ a legislação 

federal;



Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.

Dominialidade e direito à propriedade na gestão de RH

üA água é um bem de domínio público;
üO uso é coletivo e o gestor do bem é o Estado;
üResponsabilidade de preservação da coletividade;
üO domínio do bem determina a dimensão financeira 
(água como valor financeiro);



Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.

Descentralização e Controle Social – Gestão de RH
üAmpliação e fortalecimento da participação da 
sociedade e dos governos locais;
üEm tese, o SNGRHI, aumentará a eficiência e 
eficácia dos investimentos com o controle social na 
bacia hidrográfica;
üMudanças institucionais e o aparato legal;
üImportância da variável institucional no 
fortalecimento da política pública (novos arranjos): 
CBH e Agência de Bacia.
üO intermunicipalismo, arranjos intergovernamentais e 
a cooperação federativa.



Tendências do processo de formação do novo 
modelo

1- Descentralização híbrida – forte centralidade na 
questão das regras formais e localiza o 
planejamento e ação fora das estruturas públicas –
CBH e Agência de Bacia;

2- Estímulo às organizações sociais a travarem uma 
disputa de fundo econômico – cobrança pelo uso-
mais no campo privado do que público.

Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos no Brasil.



Sistema Estadual de Recursos Hídricos/RJ
ü No Estado do Rio de Janeiro o processo é 

posterior a promulgação da Lei 9433/97 –
Estabelecido pela Lei 3239/99;

ü Cria FERHI;
ü O CERHI só foi instalado em 2002;
ü Os consórcios intermunicipais como estratégia 

para organização dos comitês de bacias;

Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.



ü Comitês em funcionamento: Guandu, Lagos-São 
João e Rio Macaé

ü Não possuiu Plano Estadual de Recursos Hídricos;
ü SERLA como órgão gestor – opera em condições 

precárias. O representante no CBH não responde 
pela política pública do Governo do Estado.

Aspectos Institucionais do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Brasil.



q A Bacia Hidrográfica do Rio Macaé

ü Percorre terras dos municípios de Nova Friburgo, 
Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, 
Conceição de Macabú e Carapebus. 
Aproximadamente 82 % da superfície da bacia 
está no município de Macaé, desaguando no 
Oceano Atlântico. 

ü O Rio Imboassica, a Lagoa de Imboassica e 
Jurubatiba fazem parte da Bacia do Rio Macaé.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”



q Definição dos Atores –CBH do Rio Macaé

ü Poder Público – órgãos governamentais estaduais, 

federal e municipais;

ü Usuários de Águas – organizações dos setores de 

energia, agricultura e pecuária, turístico, lazer, 

pesca e industria;

ü Sociedade Civil Organizada – associações 

comunitárias, ambientalistas, cooperativas rurais e 

assentamento rural.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”



q O Consórcio Intermunicipal da Macrorregião Ambiental-5

ü Área de abrangência de 11 municípios. Formado com 
a participação de municípios, empresas usuárias e 
organizações ligadas a Plenária de Entidades;

ü Início das atividades em 1999. Primeiro ato para sua 
formação (estratégia usada pela SEMADUR/RJ para o 
funcionamento do SEGRHI);

ü Funcionamento a partir de 2002.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”



ü Objetivos: Fortalecimento do CERHI, acelerar o 
desenvolvimento sustentável regional e a 
formação Facilitador da implantação dos Comitês 
de Bacias do Rio Macaé, Macabú e Lagoa Feia e 
Zonas Costeiras Adjacentes;

ü Estrutura Organizacional – Conselho de Sócios, 
Conselho Fiscal, Secretaria Executiva e Plenária 
de Entidades;

ü Conflitos – A forte presença das entidades 
ambientalistas no comando do consórcio via 
Secretaria Executiva afastou algumas prefeituras 
do campo das discussões (Macaé especialmente)

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”



q Plenária de Entidades
üAtua desde 2000 como órgão consultivo e propositivo de 
programas e projetos do Consórcio da Macrorregião-5. (Os 
consórcios intermunicipais em nível nacional usam as 
Plenárias de Entidades como órgãos consultivos e 
operacionais);
üCom estrutura simples – presidência e secretário;
üDominam a pauta do Consórcio e CBH do Rio Macaé;
üExpressiva competência técnica: As entidades possuem 
técnicos com formação superior em várias áreas de 
conhecimento;
ü Grande capacidade de articulação para assuntos 
ambientais: denúncias e fiscalização de problemas 
ambientais;  

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”



q Comitê de Bacia do Rio Macaé
ü Instituído pelo Decreto Estadual nº34.243/2003;
ü Amplo movimento popular para sua formação –

Pró-Comitê;
ü Composição tripartite/paritária – 27 membros 

(poder público, usuários e sociedade civil 
organizada). O desenho organizacional pode 
oportunizar que todos os interesses sejam 
passíveis de negociação;

ü Peso maior da participação para entidades de 
Macaé;

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”

continua



Comitê de Bacia do Rio Macaé: Perspectivas de gerenciamento dos 
recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”

ü Instâncias da organização: a Plenária, Diretório 
Colegiado, Secretário Geral e Câmaras Técnicas;
üO Regimento Interno reflete a força de articulação 
da sociedade civil organizada em defesa da 
democratização do processo e das possibilidades da 
participação direta da sociedade; 
ü Identidade em construção.



Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?

Quem está de fora do processo 
Os dois segmentos destacados não estão expressivamente 
representados na organização do Sistema Estadual: 
Agricultura (nacional) e Educação.
PANORAMA NACIONAL (agricultura)
üA agricultura é responsável por 59% do consumo de 
água no país e suas atividades compromete perigosamente 
as nascentes e águas subterrâneas, mas há uma tendência 
de se isentar,ou subsidiar o setor no momento da cobrança.
üA pauta gira em torno da cobrança usuário-pagador 
ligada ao setor industrial (não se discute ainda a cobrança 
poluidor-pagador). O setor está mobilizado para as 
negociações;



Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?

PANORAMA ESTADUAL (agricultura)
üNo conjunto das organizações no CERHI há o 
predomínio do setor público e o fato da disputa entre 
órgãos pela função de gestor do SEGRHI, envolvendo 
Meio Ambiente, Minas e Energia e Agricultura;
üNo CBH do Rio Macaé  a ausência mais significativa 
do setor é a EMATER;
üA EMATER é responsável  no Estado do Rio de 
Janeiro pelo manejo de micro bacias e outorgas 
individuais ligadas a agricultura e á pecuária; 



Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?
PANORAMA ESTADUAL (educação e pesquisa)

A ausência do segmento educacional e de pesquisa, 
especificamente no CHB, é preocupante porque:
ü Os instrumentos de gestão requerem conhecimentos 
específicos e soluções técnicas na intervenção de 
problemas;
üA Bacia do Rio Macaé não é monitorada por 
pesquisas;
ü A falta de informações técnicas retardam decisões 
da justiça em ações de defesa ao meio ambiente;
üPouca visibilidade na área de educação ambiental 
(Destaque para Rio das Ostras)



Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?

ØA aliança entre o movimento ambientalista e 

usuários (Petrobras e Termoelétricas) dominam o 

processo decisório na gestão das águas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Macaé (Consórcio e Comitê);

ØO poder público, especialmente o municipal, adota a 

estratégia de “participar não participando”. Demonstra 

imaturidade e pouca competência técnica para lidar 

com a aliança formada tanto no Consórcio como no 

CBH.



q RAÍZES DO PROBLEMA

1. Que as entidades ambientalistas pesquisadas atuam 
de forma organizada e profissional. Vão desde 
denúncias, execução de projetos, análise de 
AEI/RIMA e a  participação político partidária;

2. Que as entidades conhecem profundamente os 
atores políticos (algumas atuam a mais de 20 anos 
na região) e dimensionam a capacidade de ação de 
cada um deles – a relação de confiança não é boa. 
As entidades ambientalistas confiam no trabalho 
da Petrobras e as Termoelétricas junto a gestão de 
recursos hídricos;

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?



4. Os gestores públicos não apresentam condições de 
infra-estrutura adequada (financeira, material e 
recursos humanos), constituindo uma barreira 
para a participação efetiva na gestão das águas 
(maiores arrecadadores de royalties);

5. Pouco envolvimento e interação do Estado com os 
municípios, dificultando iniciativas de projetos 
regionalizados - (FEEMA, SERLA E IBAMA). 
O Consórcio não conseguiu vencer esta barreira.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?

continua



6. Todos os gestores públicos acham que o papel das prefeituras no 

gerenciamento dos recursos hídricos é de co-gestora. Quando 

perguntado que papel estavam exercendo na gestão das águas da bacia 

do Rio Macaé ninguém conseguiu precisar;

7. Atribuem as dificuldades como um problema político na organização 

das instituições: a monopolização das Secretarias Executivas 

(Consórcio e CBH) por parte das entidades ambientalistas criando

obstáculos para fortalecer estes novos arranjos institucionais criados.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?



q CAMPO POLÍTICO MINADO
Ø Eleições municipais 2004: antagonismo exacerbado do 

PSDB (Macaé) contra o partido da Governadora;
Ø Alianças de todos os tipos na região para construir 

vitórias municipais do PMDB – resultou cassações e 
denúncias de abuso do poder econômico;

Ø Confronto político e jurídico entre a CEDAE e 
EMHUSA pelo abastecimento da água em Macaé;

Ø Partidarização do movimento ambientalista;
Ø As determinações do Governo Estadual sobre a 

cobrança.
Ø Antigos conflitos ainda em pauta.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?



q FATOS QUE INTERFEREM NOS AVANÇOS DO SEGRHI/RJ 

Ø A pressa do Governo do Estado em estabelecer a 
cobrança pelo uso da água não teve como objetivo 
o fortalecimento dos Comitês de Bacias, muito 
menos a gestão integrada, desconsiderando a 
importância dos Planos de Bacias e do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos. A ação deixou 
visível a intenção de se apropriar dos recursos dos 
Comitês e Agências de Bacias, transferindo para o 
órgão gestor (SERLA) a definição de prioridades 
para aplicação dos recursos arrecadados;

Ø o conflito de competências ultrapassa o campo 
político e se constitui em disputa jurídica que tem 
retardado a efetiva 

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?



Ø Os conflitos de ordem local e regional que serão 
capitaneados pelos CBH, pela estrutura e 
dimensão do modelo de gestão, envolvendo 
território e meio ambiente, constituem-se em outra 
questão importante no delineamento e 
funcionamento deste arranjo institucional;

Ø As dificuldades de elaboração dos Planos de 
Bacias dos comitês em funcionamento, do Plano 
Estadual  e a fraca atuação do CERHI confirmam 
as debilidades do SEGRHI – a gestão é incipiente 
e desarticulada e refletindo nos trabalhos na base 
do sistema.

Comitê de Bacia do Rio Macaé: Que Parlamento é
Este?



CONSIDERAÇÕES FINAIS

q As incertezas contidas no processo de gestão das águas
ØOs conflitos de competência entre governo central e 
estadual não foram colocados para discussão no campo 
político e retardam o processo no Estado do Rio de 
Janeiro;
ØHaverá concorrência de competências entre 
legislativos e executivos municipais no direcionamento 
da políticas das águas?
ØComo conciliar os avanços propostos no modelo de 
gestão como os ganhos de espaços no processo decisório 
da sociedade civil e usuários e não correr riscos da não 
institucionalização dos Comitês e Agências de Bacias;
ØA cobrança pelo uso da água: contingenciamento e  
desobrigação dos agentes públicos com os grandes 
investimentos.



Considerações Finais 

q Obstáculos e Desafios da Gestão na Unidade de 
Planejamento:

1. Fragilidade Institucional: as inovações institucionais 
criativas e inovadoras são necessárias e há espaços 
para elas. Esta encontraram limites políticos 
concretos decorrentes das correlações de forças 
sociais. Importante para a modernização do Estado.

2. A administração dos conflitos envolvendo os 
múltiplos interesses em torno da água em espaços 
regionalizados determinados pelo desenho da bacia 
hidrográfica: É preciso definir  contratos sociais 
territorializados e repactuar as relações.    



3. Polarização das lutas no processo decisório dentro do 
modelo de democracia baseado na vontade da 
maioria: 

ü Os espaços ocupados pelos grupos de interesses no 
processo decisório têm sido alcançados por alianças 
pouco ortodoxas - estabelecimento da chamada 
“maioria”;

ü sociedade, quando organizada em comitê, “forma 
um grupo durável e institucionalizado”, onde os 
resultados positivos independem do número de seus 
membros, mas dependem sim de como funcionam e 
o processo decisório é determinante para se 
estabelecer se o comitê funciona bem ou não. 

Considerações Finais



“Não há uma fórmula que nos leve a desenhar 
instituições adequadas para o gerenciamento da água e 
do meio ambiente. A questão maior está em como fazer 
que todos os envolvidos com o gerenciamento de 
recursos hídricos construam um sistema interativo 
entre instituições públicas, sociedade e leis e 
estabeleçam uma estrutura institucional que funcione 
de fato, portanto, o segmento “poder público” é 
importante para a operacionalização e não pode se 
afastar das discussões, do processo decisório e da 
execução”.



Recomendações 

qA dinâmica de gestão deve superar a visão de que os 
conflitos podem ser resolvidos sem mudanças no 
processo decisório e na definição de funções das 
entidades envolvidas. Sugerimos:

ØRedefinição dos papéis de cada entidade no contexto 
da gestão das águas nesta bacia hidrográfica. O CBH 
não pode ser refém de um Consórcio politicamente 
esvaziado e sem projeto de desenvolvimento 
regionalizado. Por outro lado, um consórcio 
intermunicipal não deve ser controlado pela sociedade 
civil organizada quando sua natureza é a unidade das 
forças políticas locais; 



Ø Repensar a entidade delegatária - Agência de Bacia;
Ø Estabelecer uma linha divisória clara entre a atuação 

Consórcio e CBH  facilitando a emancipação e 
autonomia de ambas as instituições. Fortalecer o 
CBH passa pela construção de uma identidade 
própria dissociada do das demais entidades como 
gestor dos recursos hídricos;

Ø Fortalecimento do Consórcio através da aglutinação 
dos executivos municipais entorno de um projeto 
regionalizado e  que atenda ao somatório de 
interesses de todos;

Recomendações



Ø Repactuar a forma de conduzir o processo decisório 
– O bloco majoritário deveria abrir mão da 
Secretaria Executiva do Consórcio 

Ø Concentrar esforços na concretização dos 
instrumentos de gestão, fundamentais para se 
delimitar mais claramente a trajetória e os possíveis 
avanços deste novo modelo de gestão das águas 
praticado na Bacia Hidrográfica do Rio Macaé 

Recomendações 


