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Capítulo 5. GESTÃO DAS ÁGUAS: PASSADO E 
PRESENTE 

 

 

Neste  capítulo, vamos tratar das “duas faces da questão hídrica” - a gestão das águas e a gestão do 
saneamento básico. Apesar de considerarmos estas “faces” da questão extremamente interdependentes, 
optamos por tratá-las inicialmente em separado e, depois, discutir sua interface. Dividimos o capítulo em três 
partes. Na primeira parte, faremos uma aproximação conceitual com relação ao tema, tratando dos três 
componentes incluídos na gestão das águas: a polít ica de águas; o plano de uso, controle e proteção das 
águas e o gerenciamento de recursos hídricos. Destacaremos alguns pontos importantes presentes no debate 
sobre as políticas públicas; trataremos do plano de uso das águas, abordando de modo abrangente seu 
conteúdo mínimo e apontando algumas questões básicas a se considerar; e definiremos o conceito de 
gerenciamento de recursos hídricos, apresentando os principais modelos adotados. Na segunda parte, 
estabeleceremos uma aproximação conceitual com relação ao saneamento básico – e ambiental -, apontando 
algumas abordagens sobre o mesmo. Abordaremos, de modo geral, a  gestão dos serviços de saneamento 
básico, considerando sua conexão com o modelo de Estado em vigor e com o entendimento deste com 
relação à questão e  apontaremos alguns impasses no que diz respeito à privatização deste setor e ao 
atendimento da demanda não solvável, bem como à reivindicação do reconhecimento do direito de acesso à 
água. Por fim, na terceira parte, encerraremos o capítulo apresentando uma discussão sobre a interface entre 
estas duas áreas, ressaltando a necessidade de se buscar um tratamento conjugado, especialmente no que diz 
respeito a: os arranjos participativos, o controle social das políticas relacionadas a estes setores, alguns 
aspectos sobre o financiamento dos serviços de saneamento e a inclusão do tema nos planos de uso. 

 

 

5.1. GESTÃO DAS ÁGUAS 

Apesar do “associacionismo nas suas mais diversas formas [e dos novos arranjos institucionais criados] é possível [...] agitar 
as águas mas não desencadear a tempestade.” (BOBBIO, 2004, p. 93) 

5.1.1. APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

De acordo com o direito administrativo, são bens públicos os bens de domínio nacional – União, 
Estados ou Províncias, Municípios , Distrito Federal e autarquias -, os quais se dividem em: bens de uso do 
povo, como os mares, rios, estradas; bens de uso especial, como edifícios ou terrenos públicos; e bens 
dominicais, que constituem o patrimônio das unidades que compõem a federação.  

O uso dos bens públicos por um particular pode se dar de duas formas: uso comum, isto é, que pode 
ser exercido por todas as pessoas em igualdade de condições, ou uso privativo, quando a exclusividade de 
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uso por este particular é obtida mediante a outorga do direito de uso por parte do titular de seu domínio – 
União, Estado, Município ou Distrito Federal –; pode ser uma autorização, permissão ou concessão 
administrativa. Usualmente, o bem público de uso comum é de uso gratuito, enquanto o bem público de uso 
privativo é oneroso (POMPEU, 2000). 

O domínio sobre um determinado bem é fixado pela legislação de cada país. No Brasil, por exemplo, 
a Constituição de 1988 publicizou quase todas as águas presentes em território nacional, repartindo-as entre 
águas de domínio da União e de domínio dos Estados; no México, para citar mais um exemplo, praticamente 
todas as águas presentes em território nacional são consideradas de domínio da União. Nestes dois casos, as 
águas constituem um bem público - de uso comum ou dominical -, cujo uso pode ser gratuito ou remunerado, 
dependendo da legislação em vigor sobre esta matéria  (ver cap. 9). 

Para alguns estudiosos, entretanto, em virtude de uma série de características, como sua 
indivisibilidade e a inexistência de limites, à diferença de outros bens, o que dificulta sua apropriação, a água 
é um bem misto entre os bens públicos e os privados. “Isto se complica ainda mais pelas incertezas do 
abastecimento e de sua qualidade e também pelo papel múltiplo do recurso em termos ambientais, 
econômicos e sociais.”166 

Cabe acrescentar ainda que as águas existentes em cada território nacional têm sido classificadas, de 
acordo com suas características e qualidade, com o objetivo de facilitar o planejamento de seu uso, bem 
como regulamentar as atividades humanas que podem ser desenvolvidas às margens dos cursos d’água, lagos 
ou reservatórios. Nesta classificação, são indicados os possíveis usos da água, bem como a necessidade ou 
não de se realizar algum procedimento, visando adequar sua qualidade ao uso indicado. 

A água é um bem comum tangível (commons) e, portanto, implica que não se pode excluir nenhum 
indivíduo do acesso à mesma, por razões éticas que emanam de sua própria natureza (PEÑA, 2006). Contudo, 
é necessário confrontar os problemas de acessibilidade e de distribuição do recurso, existentes nas diferentes 
regiões, os quais podem resultar em sua insuficiência, em termos de quantidade ou qualidade – adequadas a 
determinadas atividades ou consumo. Outras vezes, faltam investimentos financeiros para viabilizar o acesso 
a tal recurso, os quais, freqüentemente, estão indisponíveis naqueles países onde são mais necessários. 

Considerando esta “escassez” de recursos – hídricos e financeiros –, torna-se essencial, então, 
realizar a gestão das águas – e dos serviços de abastecimento (ver 3.3.).  

A gestão das águas , especificamente, é uma atividade ampla que congrega três elementos principais 
- a política das águas; o plano de uso, controle ou proteção das águas; e o gerenciamento das águas -, sobre 
os quais vamos tratar a seguir. 

                                                 

166 CEPAL. “Recomendaciones de las reuniones internacionales sobre el agua: de Mar del Plata a París”. División de Medio 
Ambiente y Desarrollo. Santiago, Chile, 1998. LC/R.1865.  
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5.1.2. POLÍTICA PÚBLICA DE ÁGUAS 

Uma política de águas contém um conjunto de “princípios doutrinários que conformam as aspirações 
sociais e/ou governamentais no que concerne à regulamentação ou modificação nos usos, controle e proteção 
das águas”, e estabelece as diretrizes gerais para o tratamento das mesmas (LANNA, 1999). 

Por definição, as políticas públicas, em geral, têm a seu cargo definir os investimentos públicos que 
serão realizados com os recursos públicos com o objetivo de promover a reprodução do capital 
(acumulação), o atendimento social, bem como a legitimação do próprio Estado. Podem ser políticas com 
propósito de mudança social ou políticas que visam apenas a produção de bens e serviços públicos. No caso 
da provisão de bens e serviços públicos destaca-se seu duplo objetivo, isto é, visa atender ao processo 
produtivo - infra-estrutura básica - e à reprodução das relações sociais - habitação, educação, saúde, 
transporte coletivo, etc. 

As políticas públicas incluem aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, e demandam uma 
análise interdisciplinar que considere o interesse público; contudo, podem, ou não, envolver atores sociais no 
processo de sua definição, desenho, implantação e acompanhamento. Elas representam o resultado da 
interação de diferentes interesses sociais e da disputa entre diferentes projetos políticos que se dá em um 
espaço público. Cabe ao Estado intervir neste processo para conter, prevenir, desviar ou contra-arrestar os 
conflitos e contradições, que fazem perigar a coesão social, e encontrar soluções que representem um 
mínimo comum entre os grupos em conflito (ÁVILA, 1998). No âmbito dos espaços públicos  recém criados, 
tais posições conflitantes podem ser expressas e debatidas, podendo-se tirar uma proposta de consenso entre 
os participantes, os quais, pelo menos em tese, representam – legitimamente - os grupos existentes. 

Existem diferentes tipos de política pública, de acordo com a concepção que se adote. Um primeiro 
tipo é a política regulatória , que lança mão da elaboração de legislação específica, quanto a normas e regras 
de uso de um determinado recurso, e da criação de instituições responsáveis pela fiscalização do 
cumprimento destas normas e regras. Outro tipo são as políticas estruturadoras, ou seja, aquelas políticas 
que, mediante a intervenção direta do poder público, buscam assegurar a conservação de determinada área – 
a criação de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM, no estado de São Paulo, constitui um 
exemplo. Um terceiro tipo refere-se às políticas indutoras de comportamento, as quais, por meio da adoção 
de ações, implantadas mediante linhas especiais de financiamento ou de políticas fiscais e tributárias, buscam 
influenciar o comportamento de indivíduos ou grupos sociais. “O emprego estratégico de instrumentos 
econômicos, nesse caso, busca privilegiar certas práticas consideradas ambientalmente desejáveis e 
inviabilizar aquelas que podem resultar em degradação ecológica.” (CUNHA; COELHO, 2003, p.45) A adoção 
da cobrança pelo uso da água e de incentivos ao reuso das águas constituem exemplos destas políticas. 

O êxito na elaboração de políticas públicas depende de dois fatores: a mobilização de grupos por 
parte da “elite governamental” para obter apoio às políticas formuladas e a construção de espaços em que tais 
políticas sejam negociadas, evitando-se a “paralisia decisória”. Contudo, o sucesso na implantação destas 
políticas depende ainda, da capacidade financeira, instrumental e operacional do Estado – capacidade 
governativa. 
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A discussão específica sobre as políticas públicas das águas, grosso modo, envolve três fatores, 
extremamente importantes, ou seja, a organização político-administrativa de um determinado território , o 
papel definido para o Estado em uma sociedade e a abordagem adotada para tratar da questão hídrica.  

O primeiro fator reflete-se diretamente na gestão das águas, pois, de acordo com o grau de 
centralização do poder, há possibilidade de ocorrer, ou não, a participação dos vários níveis de poder 
existentes – local, regional e nacional -, e dos atores sociais no processo de gestão. A organização político-
administrativa incide diretamente no desenho e na implantação dos marcos legais e institucionais relativos à 
gestão das águas, os quais são muito variáveis de país para país.  

O segundo fator refere-se à definição do papel que o Estado deve assumir neste processo, ou seja, à 
demarcação de qual deve ser sua função nas diferentes etapas de definição de prioridades, proposição, 
implantação, gestão, fiscalização, monitoramento e avaliação das políticas públicas, bem como na regulação 
do mercado - fator este que incide também sobre os serviços de saneamento.  

Embora novas relações estejam sendo estabelecidas entre o Estado, o mercado e a sociedade e se 
esteja  buscando ampliar os espaços de participação social na gestão da coisa pública e na construção das 
políticas, entendemos que, tendo em vista a estrutura de nossas sociedades e o fato da água ser um bem de 
uso comum – em que pese a ênfase em seu conteúdo econômico –, cabe ao Estado administrar as referidas 
tensões sociais e, conseqüentemente, gerir os usos da água. O Estado não é neutro, mas pode compensar as 
falhas de mercado, combater abusos relativos ao monopólio e fornecer bens coletivos (HARVEY, 1993); além 
disto, tem capacidade legal, técnica e financeira para administrar as questões e os impasses verificados entre 
os grupos sociais pelo uso diferenciado da água. Cabe ressaltar ainda que , no atual contexto democrático, 
mediante os processos de negociação no interior dos espaços públicos, pode-se buscar a efetivação de 
processos de elaboração de políticas que considerem os princípios de eqüidade, justiça social e 
sustentabilidade ecológica, além da própria eficiência econômica perseguida há algum tempo.  

Conforme aponta Guimarães (1998, p.69), “o estado segue representando, ainda que com sérios 
problemas de legitimidade, como um ator privilegiado para ordenar a pugna de interesses e orientar o 
processo de desenvolvimento e para que se possa, definitivamente, forjar um pacto social que ofereça 
sustento às alternativas de solução da crise de sustentabilidade” e, acrescentaríamos, da própria crise hídrica.  

Melucci (1994) também compactua com esta visão e alerta que, mesmo que não seja possível 
eliminar determinado problema em razão de seu grau de complexidade, é fundamental administrar a disputa 
pelo recurso escasso a fim de que se mantenha a estabilidade do território , ou do grupo. Também é 
necessário redefinir os critérios de convivência entre os atores, fazendo-se um esforço para tornar públicos os 
problemas e as diferenças e para se negociar possíveis soluções – o Estado pode cumprir estes papéis. 

O terceiro fator – abordagem adotada – é diretamente responsável pela definição das prioridades de 
uma determinada política, de sua tipologia, dos instrumentos e mecanismos a serem utilizados  e pela  
definição da unidade territorial a ser objeto da gestão e do planejamento. Sua definição está intrinsecamente 
ligada ao primeiro fator, pois as definições e decisões são tomadas no interior das instituições administrativas 
criadas, podendo contar com a participação dos atores sociais, dependendo da correlação de forças que se 
estabeleça no processo de desenho dos marcos legais e institucionais relacionados a este campo.  
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No que diz respeito à unidade de referência , a bacia hidrográfica167 vem sendo apontada como a mais 
adequada para a gestão e o planejamento das águas. Trata-se de uma área delimitada pelos pontos mais altos 
do relevo (divisores de água), que fixam as zonas de drenagem das águas superficiais;  toda a água 
precipitada nessa área escorre para os pontos mais baixos, convergindo para um curso de água principal ou 
lago. Ela é o espaço geográfico no qual se dão as relações socioeconômicas e ambientais, onde trabalham e 
convivem os seres humanos, de acordo com suas tradições e com a disponibilidade de recursos naturais. Em 
cada bacia pode-se verificar que seus recursos naturais e habitantes possuem condições – físicas, biológicas, 
econômicas e sociais –, particulares e que existem necessidades, problemas e riscos hídricos comuns. As 
ações tomadas em qualquer ponto desta área interferem na bacia como um todo, exemplificando de modo 
direto a idéia de interdependência . Neste sentido, a adoção da bacia hidrográfica pode facilitar o 
estabelecimento de prioridades, objetivos e metas comuns a serem adotados, a definição de ações para 
enfrentar os problemas, e também a participação da sociedade no planejamento e na gestão.  

Contudo, há que se considerar que a delimitação original da bacia hidrográfica, pela natureza, não 
corresponde às divisões político-administrativas tradicionais entre municípios, estados – ou províncias - e 
países, nem às ações efetuadas pelo homem com o objetivo de se apropriar dos recursos e do território, e que 
isto dificulta a concretização das ações propostas. 

Neste sentido, a adoção da bacia ambiental - definida “como um conjunto de inter-relações entre o 
ambiente físico-químico-geológico e o meio biótico, organizadores do desenho natural da paisagem, ditadas 
pelas ações antrópicas, circunscrevendo em seus limites, as drenagens naturais e ou antropizadas” 
(RUTKOWSKI, 1999, p.123) -, é bastante adequada, uma vez que alerta para o fato de que a definição desta 
unidade, hoje, é uma construção social – e política. Tal proposta é bastante interessante, principalmente, 
quando vinculada à noção de governança social (GOHN, 2005). 

Cabe ressaltar, porém que, apesar dos marcos legais adotarem a bacia, o debate sobre a unidade de 
trabalho ainda não está fechado. Ao longo do tempo, vêm sendo apresentadas diferentes propostas 
envolvendo diferentes níveis de abordagem; além da gestão das águas também se propõe o gerenciamento da 
bacia hidrográfica ou da bacia ambiental, conforme o autor, ou ainda o gerenciamento dos recursos hídricos, 
cada um dos quais com suas próprias características.  

Grosso modo, podemos fazer as seguintes distinções entre estes níveis: o gerenciamento da bacia 
hidrográfica tem por objetivo conciliar as políticas setoriais de gestão do território e as políticas setoriais de 
gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito da bacia, procurando integrar eqüitativamente os diferentes 
atores - instituições, empresários e sociedade civil -, no planejamento dos recursos; também se refere ao 
“cruzamento entre os usos setoriais e o recurso água, tendo em vista a sustentabilidade futura da bacia. Pode 
ser visto como um processo de negociação social, sustentado por conhecimentos científicos e tecnológicos, 
que visa a compatibilização das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da sociedade como 
potencial existente e futuro do meio ambiente, [...], no longo prazo” (LANNA, 1995, p.62 apud NEDER, 2002, 

p.34).  O gerenciamento da bacia ambiental, por sua vez, é aquele que amplia a proposta anterior ao 
considerar o meio ecológico e o locus no qual ocorrem as relações sociais de ordem cultural, política e 
                                                 

167 Porém a adoção da bacia como referência não é uma novidade; há um bom tempo ela já era adotada em políticas que objetivavam 
o desenvolvimento econômico regional. Porém, hoje, pelo menos em teoria, mudou o objetivo de sua utilização, ou seja, ela é 
adotada com a finalidade de favorecer a sustentabilidade do sistema hídrico e dos assentamentos humanos dependentes da água. 
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econômica (RUTKOWSKI, 1999). Por fim, o gerenciamento de recursos hídricos – terceiro componente da 
gestão das águas - faz referência a um objeto mais restrito, ou seja, a gestão da demanda e da oferta de água, 
sobre a qual falaremos mais à frente. 

 

5.1.3. PLANO DE USO, CONTROLE E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS 

O plano de uso, controle e proteção das águas é um instrumento que tem como objetivo orientar as 
ações do poder público na implantação de uma política de águas, observando os princípios estipulados, tendo 
como horizonte um período compatível com a implantação de suas propostas e considerando uma unidade de 
referência pré-definida – bacia hidrográfica, divisão político-administrativa, etc.  

Em linhas gerais, baseando-se em um diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos na área de 
referência e nas interferências com outras áreas e setores, um plano deve contemplar, pelo menos, os 
seguintes itens :  

i) diretrizes gerais capazes de orientar planos diretores locais, especialmente com relação ao crescimento 
urbano, à localização de plantas industriais, à proteção de mananciais, à irrigação e ao saneamento 
ambiental, de acordo com as necessidades de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos 
na área de incidência do plano;  

ii) balanço entre as disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 
com identificação de conflitos potenciais;  

iii)  metas de curto, médio e longo prazo, visando a melhoria dos indicadores relacionados à proteção e 
conservação da água;  

iv) programas anuais e plurianuais , com estipulação dos correspondentes recursos financeiros necessários; e  

v) programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencia l no campo dos recursos hídricos.  

Para um plano ser bem sucedido é fundamental definir a quem cabem as responsabilidades para 
execução dos programas e projetos, bem como elaborar um cronograma de execução – físico-financeiro -, 
com a indicação da origem dos recursos financeiros. 

A elaboração deste instrumento deve ser efetuada por equipe interdisciplinar e, de preferência, 
independente. A participação social nesta fase, embora desejável, depende do que for estabelecido pelos 
marcos legais; geralmente estes planos permanecem no campo de ação externo à dinâmica social, apesar de 
se verificar casos em que as comunidades são consultadas no levantamento de informações ou participam das 
discussões públicas sobre os planos elaborados.  
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5.1.4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

De acordo com a definição adotada para “gestão das águas”, um de seus três componentes é o 
gerenciamento de recursos hídricos , que pode ser definido como um conjunto de ações “destinadas a regular 
o uso, o controle e a proteção das águas, e a avaliar a conformidade da situação corrente com os princípios 
doutrinários estabelecidos pela Política das Águas” (ABRH, 1986 apud LANNA, 1999). Estas ações podem ser 
desenvolvidas apenas pelo governo, no caso de uma política centralizada e baseada no comando e controle, 
ou podem ser desenvolvidas também pelas comunidades e setor privado, no caso de políticas mais abertas, 
dependendo do acordado. 

Seu objetivo é “a distribuição eqüitativa das disponibilidades hídricas entre usos e usuários 
competitivos. Quanto maior a escassez de água, maior a necessidade e a importância do seu gerenciamento. 
De outra parte, o gerenciamento dos recursos hídricos também deve assegurar padrões de qualidade 
compatíveis com as necessidades dos usuários.” (CRH, 2000) 

A política de águas fixa as diretrizes gerais para o uso, controle e proteção das águas, de acordo com 
as negociações e disputas estabelecidas entre os diferentes grupos sociais , as quais influenciam o governo 
quanto ao entendimento sobre a questão e a abordagem a ser adotada. A definição destas diretrizes 
condiciona a escolha e a adoção de determinados modelos de gerenciamento para a execução da referida 
política. Além disto, as transformações verificadas na própria administração pública também influenciam o 
modo como o gerenciamento dos recursos hídricos é efetuado; elas representam diferentes possibilidades de 
configuração da organização legal e institucional do Estado para fazer o gerenciamento. 

Para alguns estudiosos (YASSUDA, 1989; TONET; LOPES, 1994; LANNA, 1999), existem três modelos 
básicos de gerenciamento de recursos hídricos: o burocrático, o econômico-financeiro e o sistêmico de 
integração participativa, sobre os quais trataremos a seguir. 

 

I) Modelo Burocrático 

O modelo burocrático é o mais antigo e difundido e tem como principais características a 
racionalidade e a hierarquização das ações. O objetivo predominante do administrador público, neste caso, é 
cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais gerados. 

Este modelo afirmou-se sobre a idéia de que “se alguma coisa não está funcionando é porque não 
existe lei apropriada”. Nesta linha de raciocínio, passaram a ser gerados em larga escala dispositivos legais – 
leis, normas, decretos, sem contar a inclusão de dispositivos sobre as águas na própria Constituição do país -, 
os quais, muitas vezes, conflitavam entre si ou eram de difícil interpretação. Quando algum problema 
ocorria, culpava-se o sistema judiciário, considerado inoperante e lento.  

Neste modelo, com o passar do tempo, “a autoridade e o poder concentram-se em entidades públicas, 
de natureza burocrática, que trabalham com processos casuísticos. Esses processos se destinam a: aprovar 
concessões ou autorizações de uso da água e licenciamento para obras que afetem esse recurso; aprovar 
ações de fiscalização e de interdição ou multa; e outras ações formais, de acordo com a competência dos 
vários escalões hierárquicos, conforme estabelecido em regulamentos.” (YASSUDA, 1989, pp.47-48) 
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Alguns autores apontam algumas falhas – limitações - deste modelo, dentre as quais podemos citar: o 
desempenho restrito ao cumprimento de normas e a falta de flexibilidade do modelo; o excessivo cuidado 
com os aspectos formais, o que limita - ou impede - a percepção dos elementos dinâmicos, como o ambiente 
no qual se atua, os atores com quem interagem e as relações de poder existentes; a centralização do poder 
decisório nos escalões mais altos, geralmente distantes do local em que ocorre a demanda; a ineficácia da 
autoridade pública, tendo em vista sua visão fragmentada do problema e seu distanciamento da realidade 
física e socioeconômica; em virtude das falhas anteriores, verifica-se uma fragilidade da autoridade pública 
frente aos grupos de pressão (YASSUDA, 1989; TONET; LOPES , 1994 apud LANNA, 1999). Além disto, este 
modelo tem como pressuposto que o comportamento dos seres humanos é previsível e que, se existirem leis 
e normas, elas serão cumpridas.  

 

II) Modelo Econômico-financeiro 

O modelo econômico-financeiro “caracteriza-se pela utilização predominante de instrumentos 
econômicos e financeiros para induzir ou mesmo forçar – a obediência às normas e disposições legais”, em 
sua maioria, estabelecidas pelo modelo anterior (YASSUDA, 1989, p.48). Ou seja, uma vez que a existência do 
marco legal não significa seu cumprimento, adotam-se os instrumentos econômicos para forçá-lo. Neste 
modelo, o Estado assume um papel relevante como empreendedor; os recursos obtidos são utilizados pelo 
poder público para promover o desenvolvimento econômico nacional ou regional.  

De acordo com Lanna (1999, pp-18-19), o modelo econômico-financeiro desdobra-se em duas 
orientações. A primeira abordagem, que é a mais comum, tem como objetivo atender às prioridades setoriais 
do governo - programas de investimentos em saneamento, irrigação, geração de energia elétrica -; nela, se 
destaca a atuação das empresas públicas. Esta vertente do modelo econômico-financeiro é criticada pelos 
seguintes motivos: adota conceitos relativamente abstratos para fundamentar a solução de problemas 
contingenciais; direciona os investimentos financeiros para o desenvolvimento dos setores selecionados 
pelos programas governamentais, o que pode favorecer a apropriação excessiva e, mesmo, perdulária, por 
certos setores, prejudicando o equilíbrio entre os diversos usos das águas; sub (ou super) dimensiona a 
questão ambiental, sofrendo pressões dos grupos envolvidos e que podem ser afetados (LANNA, 1999). A 
segunda orientação, por sua vez, é mais moderna e tem como foco o desenvolvimento integral e multisetorial 
da bacia hidrográfica. Segundo esta orientação, torna-se necessária a criação de entidades multisetoriais de 
grande porte que concorrem pelo espaço político e administrativo com as demais entidades públicas setoriais 
atuantes na bacia. Isto dificulta muitas vezes a necessária articulação interinstitucional, bem como entre as 
instituições e os usuários e comunidade. 

Sob a primeira orientação, tivemos a criação de mecanismos para facilitar o financiamento de planos 
e projetos de saneamento - em especial, esgotos domésticos e industriais -, cujo foco estava nas empresas de 
saneamento básico. Sob a segunda orientação, tivemos a criação da Tennessee Valley Authority - TVA, nos 
Estados Unidos, em 1933, e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, 
no Brasil, em 1948 – para citar alguns exemplos. 
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III) Modelo sistêmico de integração participativa 

O modelo sistêmico de integração participativa surgiu mais recentemente, seguindo as 
transformações no campo da administração pública nos últimos anos.  

Ele aproveita os aspectos positivos dos modelos de gerenciamento apresentados anteriormente e 
adota alguns procedimentos e mecanismos inovadores, dentre os quais se destacam:  

o adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento;  

o adoção de novos processos de tomada de decisão, mediante a discussão e deliberação multilateral e 
descentralizada, entre os diferentes participantes da sociedade e do Estado;  

o descentralização do gerenciamento que passa a ser realizado de forma compartilhada pelo Estado e pela 
sociedade – cujos atores são definidos previamente -, em espaços criados para esta finalidade – os 
conselhos, comitês ou agências de bacia hidrográfica;  

o garantia da “participação formal dos usuários da água e dos representantes das classes sociopolítica e 
empresarial da bacia em questão na análise e aprovação dos planos e programas de utilização e 
conservação múltipla e integrada dos recursos hídricos” (YASSUDA, 1989, p.49);  

o valorização e adoção do planejamento estratégico regional, com a inclusão de metas, prazos e propostas; 

o adoção de instrumentos econômicos e financeiros, como a cobrança direta dos usuários das águas da 
bacia, visando obter recursos para cobrir as despesas de interesse comum, critério rateio de custos em 
função dos benefícios – aos moldes do que ocorre em condomínios prediais; e a criação de um fundo de 
financiamento, para onde vão os recursos arrecadados, os quais, posteriormente, deverão financiar obras e 
serviços relacionados à água. A adoção destes instrumentos econômicos tem dupla finalidade: cobrir 
gastos de interesse comum e procurar induzir o comportamento dos usuários para que poluam menos, 
usem água com parcimônia e sem desperdício. (YASSUDA, 1989; LANNA, 1999) 

Este modelo tem como objetivo alcançar maior eficiência e eficácia de suas ações e pressupõe maior 
transparência das ações governamentais, acesso mais fácil às informações e participação dos diferentes 
atores envolvidos. Sua implantação depende de decisões políticas e de um desenvolvimento institucional e 
administrativo contínuo – sistema permanente de informações e de planejamento, capacitação das equipes 
técnicas dos órgãos públicos, etc -, e seu sucesso implica o comprometimento consciente dos usuários e da 
sociedade nas discussões a respeito dos custos e dos interesses de todos. 

A seguir, vamos tratar dos atores que têm se envolvido nesta fase de integração participativa, cujas 
categorias abordamos no capítulo anterior. 
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5.1.5. GESTÃO DAS ÁGUAS: ATORES 

No campo dos recursos hídricos temos diversos agentes - stakeholders168 - envolvidos: o Estado, 
representado pelos diferentes níveis de governo e agências estatais; representantes do setor privado e 
representantes da sociedade civil – movimentos sociais, ONGs, comunidades profissionais, etc.  

Contudo, a posição que cada um destes atores ocupa neste campo é variável em função: da 
concepção e do modelo adotado pelo governo para a gestão das águas – e de seu grau de democratização -, 
do envolvimento de cada ator com a questão, bem como dos recursos políticos que estes atores possuem. 
Neste sentido, de acordo com Cardoso (2003, pp.35-36), estes agentes podem ser divididos em protagonistas, 
coadjuvantes e figurantes. Os protagonistas são aqueles que contribuem na “construção desse novo campo, 
que se posicionam dentro deste, ditando as regras do jogo”; os coadjuvantes são aqueles que têm “alguma 
experiência anterior de gestão de recursos hídricos e são impelidos a atuar neste campo. Uma forma de 
ganhar maior influência política”; por fim, os figurantes são aqueles que “nunca tiveram a água como foco 
de suas preocupações e agora se vêem obrigados a entrar no debate sobre sua gestão. [...] não compartilham 
as regras do jogo e, portanto, são destituídos de poder dentro desse campo. Entretanto, muitos deles estão no 
centro do poder econômico ou político local, regional, estadual ou mesmo nacional, podendo exercer forte 
influência em determinadas instâncias e circunstâncias.”  

Outra forma de abordar os atores é agrupando-os segundo três vertentes: institucional, comunitária e 
técnico-científica. A primeira é representada pelo poder público; a segunda, pelos usuários, moradores de 
uma bacia e pelas entidades e associações; a vertente técnico-científica, por sua vez, é representada pelos 
especialistas das diferentes áreas (RUTKOWSKI, 1999). Cada uma destas vertentes possui seu entendimento 
sobre a problemática hídrica, de acordo com suas funções, experiências ou ideologias, bem como seus 
interesses enquanto grupo. Cabe ressaltar que este entendimento pode ter determinadas características 
reforçadas, dependendo da escolha dos interlocutores que irão representar cada segmento.  

Analisando algumas experiências realizadas com base no modelo de integração participativa, 
observamos que, freqüentemente, as propostas para a composição dos colegiados estabelecem uma divisão 
entre representantes do poder público – às vezes, diferenciando-os entre nível federal, estadual e municipal -, 
e representantes da sociedade, os quais, na maioria das vezes, correspondem aos “usuários” da água e, com 
menor freqüência, às entidades civis. 

No que diz respeito ao segmento “poder público”, verifica-se uma tensão entre os diferentes níveis  
de poder, sendo que os governos locais ainda encontram dificuldade para participar, com eqüidade, junto aos 
governos estaduais e o governo federal. De modo geral, este segmento possui uma estrutura administrativa, 
técnica e política robusta, bem como experiência na proposição e na execução de políticas, planos e obras, e 
vem assumindo a administração das inúmeras questões que se apresentam em cada território e os diferentes 
conflitos que neles surgem; mas, como o Estado não é neutro, as prioridades são estabelecidas segundo seu 
plano de governo, sua orientação política, a disponibilidade de recursos financeiros e as pressões que sofre 

                                                 

168 A rigor, os stakeholders compreendem os chamados stockholders - sócios e acionistas que detêm os direitos sobre os lucros de 
uma empresa -, funcionários, fornecedores, clientes, consumidores, governo, entre outros que, direta ou indiretamente, afetam ou são 
afetados por uma empresa. 
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pelos diferentes setores. No caso específico dos recursos hídricos, há que se observar a definição legal sobre 
o domínio das águas e o contexto político-administrativo em que se desenvolveram. 

Sob a rubrica “sociedade civil”, encontra-se um grande número de interlocutores coletivos - 
organizações não-governamentais (ONGs), movimentos sociais e o próprio mercado -, que podem ser 
usuários diretos ou não das águas e que têm diferentes focos de atuação e interesses próprios. A definição de 
usuário é bastante complexa, devendo ser analisado, caso a caso, o que foi estabelecido nos marcos legais. 
No caso das ONGs, de modo geral, podemos distinguir dois grupos: um, que é composto por organizações 
que atuam setoria lmente - habitação; atividades ligadas ao uso da água, como a pesca ou a irrigação de 
cultivos agrícolas -; e o outro grupo, composto por organizações que trabalham com questões mais gerais, 
tratadas sob uma abordagem holística e integrada. A “comunidade”, por sua vez, trata os problemas hídricos 
a partir de sua experiência diária  e de sua percepção sobre seus limites territoriais, técnicos, políticos e 
econômicos. Quanto aos grupos econômicos, estes apresentam características bastante diferentes dos outros 
atores sociais em seu modo de agir: têm poder econômico e político; procuram obter aliados para suas 
propostas e conhecer quais são seus adversários; e sabem negociar e fazer alianças.  

A participação destes diferentes grupos sociais nos colegiados acaba revelando as contradições 
existentes entre os mesmos, o que, às vezes, os enfraquece enquanto segmento no processo de negociação 
junto ao poder público. Contudo, tal participação aumenta as chances de se equilibrar o “jogo de poder”.  

Cabe ressaltar que um grande desafio que se apresenta, para o poder público e para a sociedade civil, 
é a questão da representatividade dos atores que participam nestes colegiados, como já discutimos.  

 

5.1.6. GESTÃO DAS ÁGUAS E A REVISÃO DE PARADIGMAS 

O estágio atual do debate sobre a gestão das águas, bem como os modelos resultantes deste debate, 
são fruto de um processo que, em linhas gerais, se iniciou na passagem dos anos 70 para os 80, em um 
momento no qual a crença no modelo de gestão baseado no “comando e controle” e numa análise tradicional 
de custo e benefício , realizado sem considerar os impactos socioambientais nem envolver os diferentes atores 
no processo de tomada de decisão e direcionado, quase que exclusivamente, para a construção de obras 
hidráulicas e usinas hidroelétricas, visando o desenvolvimento econômico do país , esgotou-se.  

Verificou-se naquele momento que, apesar da construção intensa de obras de infra-estrutura, várias 
áreas do planeta estavam atingindo uma situação de estresse hídrico e convivendo com um número crescente 
de conflitos em virtude da disputa pelo recurso. Frente a esta situação, passou-se a questionar, então, a 
maneira como vinham sendo abordados e geridos os usos da água; a localização dos centros decisórios; o 
foco das políticas de águas; a unidade de referência adotada e os atores considerados. Serviram de 
parâmetros para estes questionamentos as experiências realizadas na Alemanha - Ruhrverband na Bacia do 
rio Ruhr -; nos Estados Unidos - Tennessee Valey Authority  (TVA), no Vale do Tennessee –; na Espanha - 
Confederações Hidrográficas -; e na França - Comitês e Agências de Bacia. (ver cap. 9) 

As posições a respeito da questão hídrica se dividiam: para alguns, tratava-se apenas do descompasso 
entre a demanda e a oferta de água, problema que seria resolvido tão logo se implantasse um modelo de 
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gerenciamento; para outros, o cerne da questão era o problema da governabilidade, ou seja, tratava-se de um 
problema relacionado “aos sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos que se estabelecem para 
desenvolver e manejar os recursos hídricos e o abastecimento de água” (COLMEX , 2003, p.97).  

O Estado, como já apontamos, enfrentava as agruras das crises econômica e política. Era fato que, 
sozinho, não estava conseguindo equacionar e dar respostas aos problemas e atender às demandas, mas a 
tentativa de transferir para o mercado algumas de suas atribuições, ou de realizar parcerias com organizações 
civis – o público não-estatal -, também não fora promissora. Assim, ao longo do processo, foi se 
evidenciando que não se tratava de substituir a ação do Estado, mas de propor um novo desenho institucional 
e redefinir qual papel o Estado desempenharia neste novo cenário.  

Delineou-se, então, uma nova proposta que, por um lado, preocupava-se com as condições de 
disponibilidade e qualidade da água e com as condições dos ecossistemas, em geral, fundamentada no 
paradigma da sustentabilidade, e, por outro lado, baseava-se em determinados princípios e instrumentos que 
possibilitariam um novo modelo de governabilidade: “uma combinação de estruturas hierárquicas, dinâmicas 
participativas, ação associativa e mecanismos de mercado”, baseada “em uma cultura de diálogo, 
negociação, cidadania ativa, subsidiariedade e fortalecimento institucional.” (CASTRO, 2002a, s/p).  

Estabelecendo um paralelo com nossa discussão anterior sobre a questão da sustentabilidade e a 
existência  de duas abordagens epistemológicas contrastantes - a corrente instrumental e a ecocêntrica -, 
observamos que, neste contexto de revisão de paradigmas e de proposição de novos modelos de gestão das 
águas, destacam-se, basicamente, duas aproximações: uma, na qual a água é vista como uma mercadoria, um 
bem econômico; e outra, que trata a água como um dos direitos humanos fundamentais. Até o presente, a 
primeira abordagem tem prevalecido; por isto, vêm sendo adotados instrumentos econômicos para regular o 
uso e a exploração da água e obter recursos financeiros para custear as obras. 

As diretrizes desta nova proposta estabelecem que os problemas relacionados à água devem ser 
resolvidos, em sua maioria, mediante um processo de negociação política e social, envolvendo diferentes 
níveis de governo e atores sociais. Excetuando-se algumas divergências, aqui e ali, é possível dizer que, há 
algum tempo, tal proposta já constituía consenso entre boa parte dos técnicos envolvidos; contudo, no 
período recente, ela vem ganhando espaço nas esferas políticas, o que é fundamental para que se consolide. 

De modo geral, os atores mais otimistas vêem o novo modelo como um caminho para transformar o 
estado de coisas vigente; já os mais pessimistas acham que os instrumentos econômicos que vêm sendo 
adotados acabam prevalecendo e que, na prática, este modelo de governabilidade continua alienando e 
excluindo, mais que incluindo, os atores da sociedade civil.  

Castro et al (2005, p.20), avaliando o modelo de gestão das águas, apontam que, frente às condições 
existentes, falar em participação da sociedade civil “resulta ser um eufemismo para se referir a uma pequena 
elite social, enquanto que a maior parte da sociedade não pode aspirar a ter uma participação significativa na 
vida política e social ou a ter um lugar no processo de tomada de decisões”.  

Entendemos que qualquer análise sobre este modelo deve ser efetuada tendo como referência a 
aplicação de um marco legal específico, sem perder de vista o processo de sua consolidação, os embates 
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entre os grupos envolvidos e a exclusão, voluntária ou não, de outros grupos. Uma análise da proposta per se 
pode resultar falha ou tendenciosa, uma vez que existem nuances neste processo que fazem muita diferença.  

Contudo, em algumas experiências analisadas, na América Latina, é fato que a participação dos 
atores sociais tem sido incluída mais especificamente, no gerenciamento de recursos hídricos e não na 
definição da política de águas. A influência sobre este nível da gestão das águas ainda se dá de forma mais 
sutil e por determinados atores. Isto decorre, dentre outros fatores, do fato de que o controle sobre a água e 
sua gestão se converteu em uma alavanca para o poder e a influência política, o que dificulta a mudança para 
os modelos participativos. (ARROJO, 2006) 

A seguir, considerando as transformações na gestão das águas, vamos abordar a gestão do 
saneamento básico. 

 

 

5.2. GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

“El agua no se le niega a nadie”  (PEÑA, 2006). 

5.2.1 APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

O conceito de saneamento básico refere-se aos serviços de abastecimento de água – produção, 
tratamento e adução – e de esgotamento sanitário – coleta, tratamento e disposição final. 
Contemporaneamente este conceito foi ampliado, passando a se denominar saneamento ambiental, o qual 
inclui, além dos serviços mencionados, os serviços relacionados aos resíduos sólidos urbanos – coleta, 
tratamento e disposição final -, à drenagem urbana e ao controle de vetores; também considera o meio 
ambiente e os recursos hídricos, em particular, no processo de planejamento. 

O saneamento básico pode ser classificado como serviço público ou como serviço de utilidade 
pública. A diferença entre estes conceitos centra-se no modo como o serviço é prestado, ou seja, enquanto 
um serviço público é prestado diretamente pela administração pública à comunidade, por reconhecer que se 
trata de “necessidades coletivas perenes”, um serviço de utilidade pública pode ser realizado de forma direta 
ou indireta pelo poder público. Para os que adotam esta abordagem, um serviço público compreenderia, por 
exemplo, a segurança nacional e a saúde pública, e um serviço de utilidade pública, os serviços de energia 
elétrica, gás, coleta de lixo, abastecimento de água e esgotamento sanitário (LOW-BEER, 2000). 

Grosso modo, os serviços de saneamento têm as seguintes características: caráter de necessidade 
geral; necessidade de grandes investimentos; expansão vinculada ao crescimento econômico; no geral, baixa 
rentabilidade e baixa rotatividade de capital; valor de uso coletivo; e, geralmente, são monopólios (BARBA; 

ALEGRÍA, 1991). Eles se destinam à “distribuição de fluidos” - ou seja, o abastecimento de água e o 
esgotamento sanitário reúnem em si mesmos o transporte e a comercialização, os quais se efetivam por meio 
de um sistema de redes (LOW-BEER, 2000) - e se dividem em duas fases: a produção da infra-estrutura 
necessária para viabilizar o referido serviço e a prestação e gestão do serviço em si.  
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A produção e a comercialização destes serviços acontecem em um mercado imperfeito, sem 
concorrência; são considerados monopólios naturais e isto tem conseqüências na quantidade, na qualidade e 
no preço do serviço ofertado. Além disto, os vultosos investimentos financeiros necessários para a 
construção da infra-estrutura não são recuperáveis e, ao longo do tempo, estas redes sofrem uma depreciação 
em decorrência de seu uso, requerendo manutenção regular. Entretanto, as estruturas em rede dos serviços 
públicos, de mesma natureza, podem resultar em ganhos em escala , pela abrangência no território, e ganhos 
de escopo, pela complexidade funcional crescente. Os ganhos em escala dizem respeito à lógica de produção 
e distribuição conjunta dos serviços, em nome de um menor custo unitário de atendimento ou de 
condicionantes técnicos que inviabilizem sua produção e distribuição em pequena escala.  

A titularidade sobre o saneamento básico é estabelecida pela legislação de cada país169, a qual 
confere a algum dos entes que compõem o Estado – federativo ou unitário – a responsabilidade sobre o setor.  

Em linhas gerais, cabem ao titular as seguintes funções: formular política de saneamento básico, 
considerando local e público-alvo, a fim de assegurar o interesse público; elaborar planos específicos; definir 
como serão prestados os serviços – se diretamente pelo poder público ou indiretamente mediante delegação a 
empresas privadas -; fiscalizar a prestação de serviços e a composição e aplicação das tarifas; fixar direitos e 
deveres dos usuários.  

No período mais recente, verifica-se que, em alguns casos, o titular também vem adotando 
mecanismos para avaliar a eficiência e a eficácia das ações programadas e do serviço prestado, assim como 
medidas para possibilitar o controle social da gestão do setor – formulação de políticas, planejamento e a 
referida avaliação dos serviços. 

 

5.2.2. NOVAS RELAÇÕES ENTRE PODER PÚBLICO E INIC IATIVA PRIVADA 

Na esteira das discussões em curso, como vimos, têm se sobressaído duas posições - uma que vê os 
serviços de saneamento como mercadoria e outra que os vê como um direito -, as quais se refletem no modo 
como tais serviços são gerenciados, planejados e ofertados, e na própria defesa, ou não, de sua privatização. 

A prestação destes serviços, essenciais, responde às necessidades compartilhadas pela totalidade dos 
cidadãos e sua realização deve ser garantida pelo poder público, o qual deve considerar a necessidade de 
atender às classes econômicas menos favorecidas. Note-se, entretanto, que, o fato de responsabilizar o poder 
público para que garanta a prestação destes serviços de utilidade pública não determina que este deva provê-
los diretamente. Existem várias formas de atuação do poder público, que vão desde a regulação até a 
provisão do serviço. 

Contudo, no caso dos países periféricos, como aponta Silva (1991), o papel do Estado  no 
planejamento e na regulação das políticas de infra-estrutura é insubstituível uma vez que: as condições 

                                                 

169 Em alguns países observa-se que há uma grande disputa pela titularidade destes serviços e isto decorre do fato de que este setor 
envolve quantias razoáveis de recursos financeiros, os quais o titular pode manipular, de acordo com seu planejamento. 
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existentes nos mesmos impõem um esforço comparativamente maior para o planejamento do setor; que a 
estruturação tecnológica e gerencial destes serviços impede que eles sejam seccionados em partes rentáveis e 
não rentáveis; a auto-sustentação financeira do serviço é inviável, dificultando sua privatização em blocos; a 
retirada do Estado tende a agudizar a iniqüidade no atendimento social. 

Devem ser discutidos, então, a estruturação da demanda, a importância relativa dos grupos mais 
necessitados dentro desta demanda, o nível de atendimento já atingido em uma dada localidade; os 
segmentos de interesse social e os estratos solváveis. “É preciso estabelecer uma correlação entre a 
magnitude da demanda social - real, em sentido estrito - e os aportes de subsídios necessários à implantação 
e operação dos sistemas e somente a partir daí, avaliar a possível rentabilidade das frações dirigidas à 
demanda solvável”  (SILVA, 1991, p.101). Além disto, há que se observar que as carências de infra-estrutura, 
nos países da América Latina, referem-se, na maioria das vezes, às áreas que nunca receberam qualquer 
investimento, ou seja, é necessário se fazer investimentos maciços no setor. 

Conforme apresentado anteriormente, em linhas gerais, existem quatro alternativas de “parceria” 
entre o poder público e o agente privado: a venda de ações de empresas estatais; a contratação de serviços; a 
liquidação por venda de ativos – privatização propriamente dita; e a transferência integral da operação do 
sistema e do planejamento – concessão. 

Dentre estas opções, tanto Silva (1991), que analisa o caso brasileiro, quanto Martínez Omaña 
(1995)170, que analisa o caso mexicano, consideram que a mais indicada no caso do saneamento é a 
contratação de serviços, porque nela o agente privado atua apenas como prestador de serviços e o Estado 
mantém sua responsabilidade sobre a administração do serviço. Pode ser uma opção para sanear as finanças 
públicas, garantindo a manutenção e a cobrança do serviço. 

Contudo, se a opção for a privatização dos serviços , existem quatro critérios para efetuá-la: a 
subdivisão entre áreas consolidadas – que demandam manutenção - e áreas em expansão – que demandam a 
construção da infra-estrutura -; a subdivisão entre segmentos de demanda solvável (renda média a alta e usos 
não residenciais) e insolvável (renda média baixa a baixa); a subdivisão entre distritos por jurisdição 
administrativa; a subdivisão entre unidades centrais de processamento e de distribuição arterial e capilar. 
Tais critérios podem ser combinados ou coincidentes entre si.171 

Analisando algumas experiências realizadas, verifica-se que há uma seletividade dos investimentos 
privados, ou seja, a iniciativa privada busca atuar nas fases mais rentáveis do sistema, especialmente na 
operação e nas áreas e setores com maior probabilidade de retorno dos investimentos – áreas consolidadas, 
segmentos de demanda solvável. Sendo assim, ao se efetuar a privatização de um serviço público, caso não 
se consiga estabelecer regras tecnicamente bem lastreadas, as áreas deficitárias poderão permanecer em um 
vácuo se o Estado não as assumir. Contudo, neste caso, ele contará apenas com as áreas problemáticas, sem a 
contrapartida das áreas lucrativas, ou seja, não poderá trabalhar com subsídios cruzados e a situação irá se 

                                                 

170 MARTÍNEZ-OMAÑA, Maria C. “Gestión del agua urbana em la segunda mitad del siglo XX”. In: BARKIN, 2006. pp.57-73. 
171 Pode-se também desmembrar o referido serviço do ponto de vista funcional ou do ponto de vista territorial. O abastecimento de 
água, por exemplo, no caso de um desmembramento funcional, pode ser dividido nas seguintes funções: produção (F1), adução (F2) 
e distribuição (F3); no caso do esgotamento sanitário, pode-se desmembrá-lo em: coleta (F1), coletores tronco (F2) e tratamento (F3). 
O desmembramento territorial, por sua vez, como próprio nome diz, vincula-se a uma determinada unidade do território. 
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agravar ainda mais. Cabe ressaltar que o ganho de produtividade, em condição de monopólios, é difícil tanto 
para operadores públicos como para privados.  

No que tange a concessão, largamente adotada no caso dos serviços públicos urbanos, observa-se 
que existem alguns problemas envolvendo a escolha das concessionárias e o monitoramento dos serviços 
prestados. Entre as causas para o primeiro problema estão: a falta de competição na hora do leilão, uma vez 
que existem poucas firmas com potencial financeiro e tecnológico interessadas em concorrer à concessão, o 
que leva em alguns casos à formação de consórcios entre as empresas de menor porte para entrar na 
concorrência; a  indisponibilidade completa de informações sobre o que está sendo disponibilizado para 
concessão; a baixa previsibilidade dos lucros a longo prazo; a dificuldade de implantação dos contratos. No 
caso inglês, visando o monitoramento dos serviços prestados pelas agências concessionárias, adotou-se como 
alternativa a criação de agências reguladoras.  

A regulação destes serviços pode se dar em quatro níveis: no âmbito comercial – tarifas, equação de 
sustentabilidade do serviço -; no âmbito do controle de qualidade; no domínio sobre o mercado, para evitar 
monopólio; ou na universalização do acesso.  

No caso da regulação tarifária, é preciso considerar que a capacidade de pagamento de grande parte 
dos usuários destes serviços, bem como seu caráter essencial, acaba impondo limites ao equilíbrio tarifário.  
Como diz Silva (1991, p.165), “existe uma parte da ineficiência econômica que corresponde ao atendimento 
de estratos não solváveis, por isso social e politicamente justificável. E existe uma outra parte que reflete 
inadequações dos sistemas físicos e deficiências operacionais passíveis de equacionamento mediante 
planejamento de desenvolvimento tecnológico”.  

 

5.2.3. MODELOS DE ESTADO E O SETOR DE SANEAMENTO 

À parte as considerações teóricas e as análises, o que se verifica na prática é que a produção e 
prestação dos serviços de saneamento têm passado por mudanças ao longo da história, no que diz respeito à 
sua titularidade e às propostas prevalecentes sobre sua gestão e execução, alternando-se momentos com 
predomínio da ação estatal e momentos com predomínio da ação do setor privado.  

Em linhas gerais, o período aqui abordado, inicia-se com o predomínio da ação estatal – Estado 
desenvolvimentista -, mais precisamente, dos governos centrais, os quais consideravam a provisão de infra-
estrutura, incluindo o saneamento, uma ação-chave para estimular o desenvolvimento econômico do país.  

Havia, então, um “forte consenso sobre o caráter de responsabilidade moral da sociedade com 
relação à provisão dos serviços públicos essenciais, tais como a água e o saneamento adequados. No plano 
político institucional, este consenso começou a se expressar em um modelo de governabilidade centrado 
fortemente sobre a premissa de que o estado devia assumir um papel ordenador e diretor do desenvolvimento 
social com o objetivo de superar as falências dos serviços privados não regulados e assumir iniciativas que 
não eram atrativas para, ou estavam fora do alcance de, os investidores privados.” (CASTRO, 2006a, p.4) 
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Na América Latina, frente ao processo de industrialização e de urbanização acelerado, isto foi 
observado e o Estado assumiu o papel de agente na criação – ou manutenção – de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento das atividades econômicas172. Considerando que faltava um empresariado privado capaz de 
– ou interessado em - assumir a expansão e a diversificação do setor produtivo, as próprias necessidades de 
reprodução do capital forçavam o Estado “a penetrar em espaços produtivos que antes não estavam sob seu 
controle e nem sob seu comando”173, tais como a produção de energia elétrica, a siderurgia, a indústria 
petroquímica, as ferrovias, as rodovias, os portos e, ainda, na própria infra-estrutura e provisão dos serviços 
públicos – neste caso, oferecia alguns benefícios às massas urbanas a fim de garantir sua legitimidade. Cabe 
mencionar, porém que houve casos em que os provedores privados permaneceram, mas com um intenso 
controle público sobre suas atividades.  

Neste período, desenvolveram-se empresas públicas extremamente especializadas na gestão do 
abastecimento de água e do esgotamento sanitário, as quais progressivamente passaram a contar com um 
grande número de especialistas, notadamente engenheiros. Neste sentido, o crescente grau de especialização 
destas empresas, estruturadas hierarquicamente, somado à visão extremamente técnica dos problemas, 
contribuíram para que estas se fechassem completamente ao controle social, com casos de flagrantes abusos 
de autoridade. Além disto, o discurso técnico, amplamente difundido pelas agências governamentais, 
acabava criando os chamados “incompetentes sociais” (CHAUÍ, 2003) e inibindo qualquer iniciativa de 
participação de alguns grupos. 

Este processo foi interrompido pela grande crise dos anos 70. Naquele momento, frente aos reflexos 
da crise, os Estados latino-americanos, por um lado, se viram sem recursos para continuar investindo em 
infra-estrutura e em políticas públicas voltadas para o social, e, por outro, foram pressionados a adotar as 
políticas de ajuste estrutural, que estabelecia a diminuição do aparelho estatal e a privatização de alguns 
setores. 

Neste sentido, o Banco Mundial e a OMC passaram a impor a “liberalização dos serviços básicos de 
água e saneamento em países empobrecidos ou em desenvolvimento, como condição para financiar 
investimentos nesta matéria.” (ARROJO, 2006, p.182) Assim, a adoção de algumas medidas, como a 
eliminação de subsídios públicos, a introdução de tarifas que conseguissem recuperar os investimentos e a 
abertura do processo de privatização a empresas estrangeiras, esteve extremamente vinculada à obtenção de 
recursos financeiros.  

Os argumentos utilizados para convencer sobre a necessidade de se privatizar tais serviços 
concentraram-se na falência do Estado e em sua incapacidade para investir no setor e realizar tais serviços de 
forma eficiente, além da existência de muitos casos de corrupção174. A venda das companhias estatais ao 
                                                 

172 “A necessidade reconhecida de transformar uma sociedade agrária e mineira, organizada de maneira oligárquica, em uma 
sociedade urbano-industrial com uma classe empresarial dinâmica e com uma menor vulnerabilidade frente ao dinamismo da 
economia nos centros, levou o Estado a assumir um papel de protagonista nos processos de modernização capitalista”. 
HOPENHAYN, Martin, “Crisis de legitimidad en el estado planificador”. Revista Interamericana de Planificación, nº 96. México, 
SIAP, 1991, p.7. 
173 OLIVEIRA, Francisco de. “O estado e o urbano”. Espaço & Debates no 6. São Paulo: NERU, 1982. p.47. 
174 A este respeito, Hall e Lobina esclarecem que algumas investigações realizadas pelo Banco Mundial sobre denúncias de 
corrupção em casos de privatização, em países em desenvolvimento, chegam à conclusão que “companhias transnacionais são tão 
propensas a pagar subornos administrativos e tratar de cooptar ao Estado como outras companhias, e as companhias transnacionais, 
cuja sede está no estrangeiro, são mais propensas que outras companhias a pagar comissões clandestinas para contratar com entidades 
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setor privado seria a solução a estes problemas uma vez que o mesmo poderia injetar recursos financeiros 
nestas companhias - ampliando as redes e executando os serviços -, e que o setor era considerado “um 
símbolo de eficiência, lucratividade, flexibilidade e eqüidade, enquanto que o Estado [...] o sinônimo de 
burocracia, ineficiência, rigidez, letargia e corporativismo.” (PETRELLA, 2002, p.78) 

No processo de implantação desta proposta, verifica-se que, embora seja essencial que o setor 
público regule a produção e exploração dos serviços, bem como estabeleça regras e arranjos institucionais 
destinados à supervisão e ao controle das concessionárias, com o objetivo de preservar o interesse público 
(LOW-BEER, 2000), houve um abrandamento da fiscalização estatal sobre estas empresas concessionárias, ou 
em outras palavras, verificou-se um processo de desregulação pública a favor do mercado – modificaram-se 
as relações entre Estado e empresas privadas, as normas relativas à produção e exploração, as formas de 
financiamento destes serviços, bem como a maneira de definir e tratar o público-alvo.  

Considerando que os investimentos privados são seletivos e se dão nos setores onde podem ser 
recuperados, uma vez que as empresas não encontraram resistência do poder público para aplicar suas 
metodologias e propostas, acabaram concentrando suas atividades nas áreas consolidadas e junto aos 
segmentos de demanda solvável. Neste contexto, as políticas de privatização não se mostraram eficazes na 
resolução dos problemas de iniqüidade e pobreza – a qual não foi incluída nos objetivos das concessionárias 
-, nem garantiram uma oferta melhor de água, em quantidade ou qualidade; no caso das comunidades mais 
pobres, muitas vezes, até contribuíram para fragilizar ou piorar sua situação. 

A reflexão sobre este quadro nos leva a entender que a questão-chave no tratamento dos serviços de 
saneamento básico – e de modo mais amplo, da questão hídrica -, não é a definição de sua propriedade, mas 
sim a definição das prioridades a serem adotadas. 

Na América Latina, embora tenham ocorrido várias tentativas para privatizar o setor, na prática, a 
maioria das experiências não alcançou os resultados esperados e “as transformações institucionais e políticas 
que se puseram em marcha continuarão afetando a capacidade dos governos da região para superar a crise 
destes serviços essenciais” (CASTRO, 2007, p.93). Dentre as bem sucedidas está o caso do Chile e, dentre as 
mal sucedidas, as de Cochabamba, na Bolívia, e de Buenos Aires e Tucumán, na Argentina. No Brasil, 
existem poucos casos efetivados e, no México, apesar dos esforços do governo, as políticas de privatização 
do setor têm tido menos êxito do que o esperado. 

 

5.2.4. PRIVATIZAÇÃO VERSUS DIREITO DE ACESSO À ÁGUA 

A abordagem do acesso à água como um direito humano, conforme tratamos, permite responsabilizar 
os atores relevantes, sejam eles provenientes do aparelho estatal ou do setor privado, pela prestação dos 
serviços. Sua adoção tende a contribuir para melhorar o acesso à água, uma vez que o reconhecimento deste 
direito implica que os governos devem buscar estender o acesso aos serviços básicos de água a todos, sem 
                                                                                                                                                                  

públicas”. HELLMANN, J, JONES, G.e KAUFMANN, D. Are foreign investors and multinationals engaging in corrupt practices in 
transition economies? Transition. May-June 2000, pp.4-7 disponível em: http://www.worldbank.org/transitionnewsletter/May -
Aug2000/pgs4-7.htm apud HALL, David & LOBINA, Emanuele. “Agua Privatización y ciudadanía”. In: ESCH et al, 2006, p.303. 



Capítulo 5 – Gestão das águas: passado e presente 

 156 

discriminação, ou seja, atendendo também às comunidades vulneráveis e marginalizadas – a demanda não 
solvável. 

Cabe ressaltar que esta proposta não estabelece um nexo direto entre o reconhecimento deste direito 
e a gratuidade do serviço, nem faz ressalvas sobre o modo como estes serviços devem ser prestados ou o tipo 
de empresa que os deve executar – estatal ou privada. Entretanto, ela se coloca em posição diametralmente 
contrária às políticas mais recentes de gestão das águas e do saneamento, as quais têm como propostas 
fundamentais a adoção de instrumentos econômicos e a privatização do setor de saneamento. 

As empresas privadas trabalham tendo como orientação a busca do lucro, isto é, o aumento dos 
rendimentos do capital investido em determinada atividade. Contudo, é sabido que o retorno dos 
investimentos no setor de saneamento básico depende da escala do empreendimento, do contexto em questão 
e da existência, ou não, de infra-estrutura instalada, bem como do público-alvo. Neste sentido, considerando 
sua orientação, estas empresas tendem a atuar nos segmentos onde o retorno dos investimentos é certo e onde 
já há a infra-estrutura instalada, deixando descobertas as localidades onde não houver tal infra-estrutura ou 
segmentos populacionais que possam solver os investimentos. Conforme já apontamos, este direcionamento 
seletivo somente não ocorrerá se houver uma regulação adequada dos serviços por parte do poder público. 

Embora, na América Latina, a proposta de privatização de empresas estatais tenha sido apresentada 
como uma “proposta técnica, desprovida de conteúdo político”, ela se sustenta sobre tais orientação e 
princípios básicos. (CASTRO, 2007) 

Em várias partes da região, verifica-se que o processo de provisão destes serviços pelas grandes 
empresas multinacionais - Suez-Lyonnaise des Eaux, Vivendi, Bechtel, dentre outras - ocasionou um 
profundo desencantamento com a privatização, especialmente entre a população local. Isto ocorreu, entre 
outros fatores, porque uma das primeiras ações realizadas por estas empresas foi o aumento das tarifas sobre 
os serviços a níveis bastante elevados. Em Buenos Aires, por exemplo, a empresa Aguas Argentinas S.A. 
aumentou as tarifas em 88,2% entre os anos de 1993 e 2002, frente a uma inflação de 7,3% neste mesmo 
período 175; em Tucumán, a empresa Aguas del Aconquija efetuou um aumento de 106% do valor da tarifa; 
no estado mexicano de Aguascalientes, a empresa que intencionava adquirir a concessão dos serviços de 
abastecimento calculou que era necessário um aumento de 170%, mas em razão de problemas no decorrer do 
processo, a proposta não foi implantada (CASTRO, 2007, pp.104-105).176 

Este desencantamento resultou em ações de entidades civis locais – um verdadeiro movimento de 
“desobediência civil” -, com o intuito de despertar a opinião pública ou pressionar o Estado a respeito do 
problema177. 

                                                 

175 Observou-se também que algumas empresas argentinas, fabricantes de material de saneamento, faliram porque a multinacional 
importa a maior parte dos equipamentos e tecnologias que utiliza. (Revista do SINTAEMA, no3. São Paulo, outubro de 1999. p.11) 
176 Mesmo no caso da Inglaterra, tão prontamente indicado como um exemplo de experiência bem sucedida no que tange à 
privatização, entre 1988 e 1989, houve um aumento das tarifas em 95% (CASTRO, 2007, p.105). 
177 Para informações sobre a resistência de atores sociais contra a privatização da água e da energia consultar HALL, David, 
LOBINA, Emanuele e De La MOTTE, Robin. “Public resistance to privatisation in water and energy”. Development in practice, 
volume 15, numbers 3 & 4, june, 2005. pp.286-301. 
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Um exemplo deste movimento é a chamada “Guerra da Água”, uma manifestação intensa da 
população de Cochabamba, ocorrida no ano 2000, a qual contou com embates entre os manifestantes e a 
polícia  e, até mesmo, com algumas prisões. O objetivo desta manifestação era demonstrar que a população 
não concordava com a privatização dos serviços de água naquela cidade nem com as medidas que a empresa 
transnacional estava tomando. Esta “Guerra” foi desencadeada por um aumento de 35% nas tarifas do 
serviço de abastecimento, efetuado logo após a privatização, em 1999. Cabe ressaltar que este aumento fez 
com que a tarifa básica passasse a corresponder a 22% do salário mínimo boliviano178. Seus resultados, a 
longo prazo, foram bastante contundentes; além do contrato entre a multinacional e o governo da Bolívia ter 
sido rescindido179, frente a outros casos mal sucedidos na região - problemas econômicos e de aceitação por 
parte da sociedade local -, os grandes consórcios do mercado da água anunciaram sua retirada do negócio em 
países do Sul. Este episódio teve reflexos também sobre as instituições financeiras e as agências de 
desenvolvimento internacionais, as quais foram obrigadas a modificar sua linha de atuação; ao invés de 
apontar a privatização destes serviços como solução, passaram a considerar a “volta” do setor público ao 
setor e a propor sua atuação conjunta com as entidades civis e, mesmo, o controle social. Mantiveram, no 
entanto, a premissa de que a água é um bem econômico, que deve ser produzido e ofertado aos consumidores 
com base em tarifas que consideram a recuperação dos custos. 

Houve um ganho no processo, pois se pode constatar que os atores da “sociedade civil”, 
mobilizados, são capazes de impedir a efetivação de processos de privatização que não atendam ao interesse 
público e de pressionar o Estado para elaborar com mais parcimônia os contratos que regulam estas 
operações e, até mesmo, a rever os contratos em andamento. Esta ação pode ser estendida a outros problemas 
ou campos sobre os quais haja divergência sobre as medidas adotadas pelo poder público. 

No que se refere ao controle social, cabe destacar que, embora tenham ocorrido avanços 
significativos no campo dos recursos hídricos, em vários países latino-americanos, estes avanços não se 
estenderam ao saneamento. Esta questão ainda demanda um esforço conjugado dos atores que compactuam 
com esta proposta, os quais devem perseguir, além do controle sobre a prestação dos serviços, o controle 
sobre as decisões estratégicas sobre as políticas públicas. (LOW-BEER 2000) 

Com respeito à privatização do setor de saneamento e às ações para ampliar o atendimento dos 
segmentos vulneráveis, caberia ainda levantar alguns desacordos entre os encaminhamentos que vêm sendo 
adotados. 

Como vimos anteriormente, uma das Metas de Desenvolvimento do Milênio é  a garantia da 
sustentabilidade ambiental; para isto, tem-se como objetivo a redução para a metade da porcentagem de 
pessoas que não têm acesso à água potável e aos serviços básicos de esgotamento sanitário, até o ano 2015; 
também se deve buscar a melhoria da qualidade dos mesmos e a incorporação dos princípios de 
sustentabilidade (ver cap.1). Contudo, é consenso que os grandes desafios para atingir tal meta consistem na 
                                                 

178 CRESPO, Carlos, LAURIE, Nina e LEDO, Carmen. “Cochabamba. Informe del caso de estudio de caso de Bolívia”. In: 
CASTRO, J.E. (coord). Proyecto PRINWASS. Universidade de Oxford: Oxford, 2003.  
179 Em janeiro de 2006, a companhia norte-americana Bechtel que havia movido uma ação contra a Bolívia em virtude da rescisão do 
contrato de privatização dos serviços de água em Cochabamba, retirou sua demanda junto ao CIADI em virtude da realização de uma 
campanha internacional da sociedade civil contra a companhia. Por fim, chegou-se a um acordo com o governo para um pagamento 
simbólico. (para mais informações cf.: WARNER e MOREYRA, 2004; SCHULTZ, Jim. “Bechtel vs Bolívia: The people win. 
Democracy Centre on-line. Vol 69. enero 19, 2006. http://www.democracyctr.org/newsletter/) 



Capítulo 5 – Gestão das águas: passado e presente 

 158 

obtenção de recursos para financiar as obras necessárias e na consideração das disparidades socioeconômicas 
entre a população e sua relação com a cobertura dos serviços de abastecimento. 

Parece paradoxal que este “objetivo do Milênio” destaque - no discurso e nos protocolos de intenção 
-, a necessidade de promover o acesso à água para os mais pobres, em um momento no qual a adoção de 
políticas neoliberais, apesar de haver perdido a força inicial, ainda é fortemente incentivada por 
determinados setores. Adota-se como meta a ampliação da cobertura àqueles que não têm acesso, inclusive, 
aos segmentos não solváveis, sendo que, no atual contexto, os Estados dos países periféricos não têm 
recursos; para efetuá-la, são obrigados a recorrer aos bancos internacionais, que condicionam a liberação dos 
empréstimos à concessão do serviço às empresas privadas, cuja orientação é o lucro, o que exclui os 
segmentos de baixa renda. 

Como se não bastassem os problemas relacionados à exclusão de determinados setores da provisão 
dos serviços de saneamento, há ainda que resolver um problema de fundo: o conflito entre os diferentes usos 
e usuários, que já têm acesso à rede de distribuição, mas disputam o recurso “escasso” em termos de 
quantidade ou qualidade. Neste embate, verifica-se uma tendência a se “sobrevalorizar” os interesses dos 
setores econômicos – industriais e agroindustriais – em detrimento do uso da água para o consumo 
doméstico, ou ainda dos municípios grandes - ou áreas metropolitanas - em detrimento de municípios 
pequenos e áreas rurais.  

A compreensão destas duas faces da questão mostra que a busca de fontes alternativas, visando 
aumentar a oferta de água para o abastecimento180 e a realização de obras para captar e trazer a água até os 
centros consumidores, não é a solução  deste problema, mas sim uma ação dentre as muitas  que são 
necessárias para se alterar o quadro atual e se poder, inclusive, garantir o fornecimento de água a todos.  

Dentre estas ações a que estamos nos referindo, incluem-se a elaboração e a implementação – efetiva 
– de políticas públicas de saneamento básico – especialmente tratamento de esgotos -; bem como de uso 
racional da água, a qual exige conscientização e mudança de comportamento da população, por um lado, mas 
também mudança nos sistemas produtivos, industrial e agrícola; combate ao desperdício, inclusive 
diminuição de fugas na rede, por outro. Igualmente importantes são as políticas de uso e ocupação do solo, 
de habitação e de resíduos sólidos, que levem em consideração à questão hídrica. 

O problema é complexo e demanda uma nova forma de tratá-lo. Uma das medidas necessárias é a 
adoção de uma visão sistêmica, tendo como princípio a integração dos vários aspectos que conformam tal 
problema. A seguir, vamos tratar disto. 

 

 

                                                 

180 Embora atualmente, de modo geral, haja um elevado percentual de domicílios conectados à rede de abastecimento de água, 
especialmente nas áreas urbanas, ainda é grande o número de domicílios não conectados. Além disto, também existe o problema dos 
bairros que sofrem com a descontinuidade no fornecimento de água em razão de problemas no sistema, da localização com relação 
aos centros de distribuição, etc. No mundo, existem cerca de 1,4 bilhões de pessoas sem acesso à água (Petrella, 2002). 
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5.3. ÁGUAS E SANEAMENTO: INTERDEPENDÊNCIA E HARMONIZAÇÃO 

Ao analisarmos a questão hídrica, observamos que seu tratamento setorizado e fragmentado181, ao 
longo do tempo, nos mais diferentes países, resultou ser ineficiente e ineficaz, para usar termos “atuais”. 

As intervenções foram efetuadas de modo isolado, sendo que, muitas vezes, observou-se a 
sobreposição de propostas, nem sempre harmônicas. A oferta do bem, ou serviço, foi priorizada, havendo 
menor atenção com relação aos impactos das atividades humanas realizadas em meio urbano – contaminação 
das águas por despejo de efluentes, ocupação de encostas ou áreas próximas aos mananciais -, ou rural – uso 
de agrotóxicos e contaminação de solos e lençóis freáticos; desmatamento, erosão e assoreamento de rios -, 
sobre o recurso. 

Por bastante tempo, a gestão das águas e a gestão do saneamento básico, embora extremamente 
interligadas, foram tratadas de modo separado pelos governos e também pelos estudiosos, como constatamos 
pela análise dos principais eventos relacionados à questão. A estrutura extremamente burocrática criada para 
cuidar destes serviços, somada à falta de coordenação entre as propostas, entre outros problemas, impediu 
que tais serviços fossem amplos e eficientes; além disto, este tratamento setorizado e descompassado 
contribuiu para que muitos conflitos entre usos e usuários da água fossem desencadeados ou intensificados. 

Nas últimas décadas, porém, frente às profundas transformações observadas no cenário mundial, 
vem ocorrendo uma mudança no tratamento da questão, observando-se tentativas de integrá-las; mas estas 
tentativas têm esbarrado em alguns obstáculos como a setorização das políticas públicas, a disputa de poder 
entre os diferentes atores envolvidos, a escassez de recursos financeiros e a disputa pelos mesmos. 

Nossas pesquisas e análises nos conduzem ao entendimento de que, em razão de sua 
interdependência, deve-se abordar a questão hídrica a partir de uma visão sistêmica, fundamentada na 
interdisciplinaridade, e buscar integrar as diferentes dimensões dos fenômenos estudados, a fim de superar o 
tratamento especializado e fragmentado realizado até o momento. Neste sentido, além do próprio ciclo 
hidrológico, devem ser considerados: a relação dos corpos hídricos com os demais elementos que compõem 
os ecossistemas; a água superficial e a subterrânea; aspectos de quantidade e de qualidade; a oferta e a 
demanda pelo recurso; seus diferentes usos e usuários; as relações entre as regiões– ou bacias hidrográficas -; 
os diferentes atores e os níveis de decisão; o gerenciamento dos recursos hídricos , dos serviços relacionados 
à água e do meio ambiente; a gestão da água e a gestão do solo.  

Cabe destacar que, de modo geral, as comunidades profissionais têm dado suporte à adoção da 
integração destes vários elementos nas análises e propostas que sejam efetuadas sobre a problemática hídrica. 
Contudo, para que os resultados sejam efetivos e abrangentes, ainda é necessário obter o apoio dos atores 
políticos e dos atores sociais – não técnicos.  

A compatibilização entre a gestão das águas e a gestão do saneamento é essencial para avançar em 
políticas sustentáveis. Por isto, no contexto atual, é necessário debater a interface entre estas áreas, em 

                                                 

181 Dentre estes setores, destacam-se a geração de energia elétrica, a irrigação, o abastecimento industrial, o abastecimento domiciliar, 
o saneamento – listados considerando, de certa forma, a prioridade que vem sendo dada pelos governos. 
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especial, no que diz respeito aos arranjos participativos que vêm sendo criados; à adoção do controle social 
das políticas relacionadas a estes setores; a alguns aspectos relacionados ao financiamento destes serviços, 
bem como a consideração do saneamento ambiental nos planos de uso da água – ou planos de bacia 
hidrográfica. 

Em alguns países da região, vêm sendo criados arranjos participativos no campo dos recursos 
hídricos, na área ambiental e, mais raramente, no setor de saneamento, os quais tratam direta ou 
indiretamente dos recursos hídricos e incluem representantes de diversos grupos sociais. Esta medida tem 
ampliado as possibilidades de controle social das políticas públicas, e torna cada vez mais notória a 
necessidade de haver um sistema de informações disponível ao cidadão sobre estes temas, assim como 
processos transparentes de tomada de decisão, de aplicação de recursos, etc.  

Com relação ao financiamento dos serviços de saneamento é importante destacar que alguns países 
vêm adotando a cobrança pelo uso da água e que os recursos provenientes desta cobrança podem ser 
utilizados para financiar tais serviços. Neste caso, o planejamento do uso, controle e proteção das águas deve 
conter necessariamente a previsão das obras a realizar, a estimativa de custos, dentre outras informações 
sobre o saneamento. Cabe ressaltar, porém que, embora o plano possa contribuir para integrar estas áreas, ele 
tem apenas um caráter indicativo, ou seja, aponta o melhor caminho do ponto de vista técnico, mas não pode 
impor que as agências públicas o apliquem. O mesmo ocorre com os colegiados que vêm sendo criados; 
embora alguns deles sejam deliberativos, a aplicação de suas decisões depende de outros atores com poder 
executivo (CAMPOS, 2006). 

Efetuando uma reflexão sobre estes diferentes aspectos que envolvem a questão, consideramos que o 
que está em seu âmago é a “renegociação da definição de bens públicos”, ou seja, a água e os serviços a ela 
relacionados devem, de fato, ser assumidos como mercadorias, ou devem ser mantidos no rol dos bens e 
serviços públicos?  

Com esta questão complexa finalizamos este capítulo sobre a gestão das águas, entendida em um 
sentido amplo.  

A seguir, antes de avançar para a segunda parte desta tese e tratar das áreas de estudo, vamos fazer 
algumas considerações sobre os conceitos e questões apresentados que estruturam os marcos teóricos, os 
quais vão embasar as análises efetuadas, bem como relacioná-los com nossa hipótese de trabalho. 


