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ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos

 Institucional

1977  reúne pessoas físicas e jurídicas ligadas ao planejamento e à 

gestão dos recursos hídricos no Brasil

Contribuição técnica e científica relevante:

Eventos técnicos (nacionais e internacionais) 

Revista Brasileira de Recursos Hídricos (RBRH) e em breve “Journal of 

Water Resources” em conjunto com a APRH

Revista de Gestão de Água da América Latina (REGA) 

Livros (Coleção ABRH, Métodos Numéricos, etc)

 Como tem sido a participação da ABRH?

Participação no processo que originou a Lei 9.433/97 e Lei da ANA

Contribuições decisivas em todos os fóruns de recursos hídricos que atua

Atua com seriedade, competência e independência



PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DE RH 

Agenda 21 - capítulo 23 

evidencia que a participação dos cidadãos é pré-requisito fundamental para 

alcançar o desenvolvimento sustentável

No Brasil a Lei 9.433/97 instituiu:

água é bem público 

recurso limitado e dotado de valor econômico

uso prioritário da água para abastecimento público

gestão deve proporcionar o uso múltiplo 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento

gestão descentralizada, participativa e integrada

garantindo assim os mecanismos de participação 

da sociedade civil organizada



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS



PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUNS DE DECISÃO

Sociedade civil

Associações técnicas; entidades de classe; entidades de 

ensino (universidades); institutos de pesquisa; e 

organizações não governamentais (com atuação na 

área de recursos hídricos)

 CNRH

57 representantes  6 sociedade civil

 CERHs e Comitês de Bacia Hidrográfica

Variável conforme a legislação estadual (1/3 governo, 

1/3 usuários, 1/3 sociedade)



GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA

 Comitês de Bacia Hidrográfica

Parlamento das Águas  poder deliberativo

Variável conforme a legislação estadual 

Comitês de rios de domínio da União e dos Estados e DF

Mais de 150 comitês instalados 

 Como tem sido a participação da Sociedade Civil?

Muito importante e positiva 

Alguns exageros iniciais  necessidade de aprendizado 

da negociação e da conciliação de interesses



GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA

 Como “melhorar” a participação da Sociedade Civil?

Cooperação, confiança, solidariedade e reciprocidade

entre os atores para garantir a efetividade da

participação social

Entendimento que os fóruns são um espaço de

construção de alianças e cooperação, permeado de

conflitos que decorrem do impacto das assimetrias

sociais dos seus representantes

Representação em quantidade mas sobretudo COM

QUALIDADE



DESAFIOS

 Necessidade da formação e envolvimento de profissionais de

diferentes áreas do conhecimento

 Fortalecimento dos sistemas estaduais de gestão dos recursos hídricos

 retrocessos e estagnação das conquistas alcançadas pelos

estados função de mudanças políticas que não garantem a

continuidade das ações

 ausência de políticas de capacitação e absorção de recursos

humanos

CONCLUSÃO

A ABRH tem estado presente em todas as discussões sobre temas de

recursos hídricos e vem colaborando no contínuo desenvolvimento das

ciências relacionadas com o estudo e a pesquisa para a promoção do

gerenciamento sustentado dos recursos hídricos .
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