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Capítulo 10. PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 
GESTÃO DAS ÁGUAS 

 

 

Neste capítulo, após ter apresentado os marcos legais que estruturam os modelos de gestão das 
águas adotados nas áreas em estudo, procuraremos mostrar, por meio da recuperação de informações sobre o 
processo de discussão e construção destes marcos e de algumas análises, o processo de “democratização” da 
gestão das águas. Nosso objetivo é “desvendar as aparências”323, isto e´, revelar que, por trás do discurso da 
descentralização e da participação presentes na legislação e nos arranjos institucionais criados, encontra-se 
um longo processo de negociação entre os diferentes grupos sociais na elaboração da legislação, na 
implantação da proposta e no próprio funcionamento destes arranjos. Trata-se de um processo marcado por 
avanços, mas também por retrocessos, o qual é vulnerável às mudanças externas. O capítulo se divide em 
três partes. Iniciaremos com algumas considerações sobre os conceitos adotados e as definições 
estabelecidas e faremos uma breve exposição de motivos sobre o procedimento adotado. Na seqüência, 
abordaremos as áreas de estudo – São Paulo, Brasil, e México -, efetuando uma análise do processo de 
elaboração dos marcos legais e de implantação e funcionamento dos novos arranjos institucionais criados, 
ou seja, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e do Consejo de Cuenca do Vale do México, 
apontando avanços e retrocessos. Cabe destacar que no caso do Consejo do Vale do México, tendo em vista 
a grande dificuldade para obter informações a respeito de seu funcionamento e, inclusive, análises a seu 
respeito, complementaremos as informações trazendo alguns dados sobre o Consejo de Cuenca Lerma-
Chapala. Por fim, apresentaremos algumas considerações sobre os aspectos sociais e políticos verif icados. 

 

 

10.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

10.1.1. SISTEMAS DE GESTÃO: CONCEITOS ADOTADOS E DEFINIÇÕES ESTABELECIDAS 

As experiências estruturadas com base no modelo de integração participativa vêm implantando 
espaços participativos e desenvolvendo um trabalho para estruturar estes espaços e definir a melhor maneira 
para classificar seus integrantes e estabelecer uma relação entre os mesmos.  

As propostas freqüentemente têm trabalhado com os “segmentos” e os “grupos sociais”, 
estabelecendo uma divisão dos atores em dois segmentos: o poder público – às vezes, diferenciado entre 

                                                 

323 OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, planejamento e conflito de classes. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1981. 
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nível federal, estadual e municipal -, e a sociedade civil, a qual, na maioria das vezes, corresponde ao grupo 
dos “usuários” da água e, com menor freqüência, às entidades sociais. 

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 
com os 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. Contudo, 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 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 
desenvolvem a gestão das águas. 

Quanto aos outros atores, freqüentemente, eles são colocados sob a rubrica “sociedade civil”, ou 
seja, há neste segmento uma inflação de interlocutores coletivos, tais como organizações não-
governamentais, grupos comunitários, movimentos sociais e o próprio mercado, os quais têm focos 
diferentes de atuação e interesses próprios. Entre as organizações, podemos distinguir dois grupos: um, é 
composto por aquelas organizações cujo foco de atuação volta-se para as ações setoriais - habitação; 
atividades ligadas ao uso da água, como a pesca ou a irrigação de cultivos agrícolas -; o outro grupo é 
composto por aquelas organizações que têm como foco de atuação questões mais gerais, tratadas sob uma 
abordagem holística e integrada das questões. A comunidade, por sua vez, trata os problemas hídricos a 
partir de sua percepção sobre seus limites territoriais, técnicos, políticos e econômicos, a partir de sua 
experiência diária. No caso dos grupos econômicos, observamos que apresentam características bastante 
diferentes dos outros atores sociais em seu modo de agir: têm poder econômico e polít ico; procuram obter 
aliados para suas propostas e conhecer quais são seus adversários; e sabem negociar e fazer alianças. A 
definição de usuário, por sua vez, é bastante complexa, podendo abrigar a todos os grupos mencionados; 
frente a isto, torna-se necessário analisar, caso a caso, o que foi estabelecido nos marcos legais e como isto 
vem sendo implantado.  

A participação destes diferentes grupos, que compõem este segmento, 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, de modo geral, a participação nos colegiados aumenta as 
chances de se equilibrar o “jogo de poder”.  

Cabe ressaltar que, tanto no caso do poder público, como da sociedade civil, um grande desafio que 
se apresenta é a questão da representatividade dos atores que participam nestes colegiados, conforme 
discutimos anteriormente. É fato que, em algumas experiências analisadas, 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. 
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10.1.2. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Ao longo do processo de “democratização” da gestão das águas, pode-se observar que há uma 
alternância dos atores em virtude de diferentes motivações, de ordem pessoal ou coletiva; por isto, ao tratar 
do mesmo, procuramos trabalhar com as instituições envolvidas.  

Neste sentido, quando falamos de democratização da gestão estamos nos referindo a uma ampliação 
do número de grupos sociais  representados no processo de tratamento da questão hídrica, com base em um 
leque de informações amplamente disponibilizadas.  

Embora nosso interesse seja maior pela participação de atores não-governamentais, os quais, no 
contexto das áreas de estudo, até bem pouco tempo não eram incluídos no processo de tomada de decisão 
sobre as questões que lhes dizem respeito – assuntos públicos de interesse coletivo -, não ignoramos que os 
atores governamentais de nível hierárquico inferior – especialmente os governos locais -, também têm sido 
excluídos; o fato é que estes têm mais chances de reverter o quadro por causa das negociações políticas nas 
quais estão inseridos.  

Para tratar deste processo de forma crítica, adotamos como procedimento a recuperação de 
informações sobre o processo de discussão e construção destes marcos legais, encontradas em anais de 
eventos, documentos oficiais e análises produzidas por estudiosos envolvidos neste processo. No que diz 
respeito à análise do processo de implantação das propostas contidas nas novas leis aprovadas e do 
funcionamento dos novos arranjos institucionais criados, foram seguidos dois caminhos, tendo em vista as 
diferenças encontradas entre os dois casos estudados. 

No caso paulista, efetuamos a análise das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê 
de Bacia do Alto Tietê, no período entre 14/12/1994 e 25/20/2005324; também analisamos as deliberações 
deste Comitê e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, concentrando naquelas afins ao nosso tema de 
estudo.  

Com relação ao caso mexicano, tendo em vista que não tivemos conhecimento de atas de reunião e 
que, de fato, as informações sobre o Consejo de Cuenca do Vale do México são de difícil acesso - o que 
aponta para um processo muito pouco transparente -, nos dedicamos à análise de documentos referentes ao 
sistema de gestão das águas mexicano, como um todo, e à consulta da literatura especializada sobre o tema; 
adicionalmente, também contatamos vários profissionais no México, alguns dos quais concordaram em 
colaborar com a pesquisa – há muito receio em se pronunciar sobre o CCVM. Além disto, desde a 
promulgação da LAN, em 1992, até hoje, esta passou por várias reformas, sendo que a de 2004 foi bastante 
profunda. Neste contexto, no caso mexicano, necessitamos nos deter mais no processo de elaboração e re-
elaboração dos marcos legais (cap.9).325 

                                                 

324 Todas estas atas estão disponíveis no sítio http://www.sicat.org.br/default.php?link=atas&colegiado=1 . 
325 Para esta análise foi fundamental contar com o apoio de vários estudiosos mexicanos, os quais me forneceram documentos 
oficiais e estudos, bem como análises pessoais, relativos à questão.  
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10.2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS: A 
NEGOCIAÇÃO 

10.2.1. A LEI BRASILEIRA E A LEI PAULISTA DE ÁGUAS 

A) Proposição dos marcos legais 

Plano Federal 

Recuperando o processo de elaboração da legislação atualmente em vigor no campo dos recursos 
hídricos, no Brasil, verificamos que um marco neste processo foi uma divergência ocorrida entre o 
Ministério do Interior (MINTER) e o Ministério de Minas e Energia (MME), em 1979, referente à 
transferência de responsabilidade sobre o uso dos recursos hídricos na irrigação do MME para o MINTER 
(Lei 6662/79). Iniciou-se uma discussão a respeito da gestão das águas no governo federal, cujos resultados 
foram incorporados ao III Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND, 1981-85), definindo-se que o 
Governo Federal deveria patrocinar a elaboração de uma Política Nacional de Recursos Hídricos.  

O governo federal adotou, então, algumas medidas como: a realização de uma visita de técnicos do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)326, em 1981, a países da Europa, com o 
objetivo de conhecer as experiências em gestão das águas desenvolvidas nos países da região; a promoção 
de encontros técnicos entre dirigentes e profissionais desta área, de nível federal e estadual, envolvendo a 
participação de especialistas de outros países. Neste processo, houve um envolvimento maior de técnicos e 
burocratas do governo, especialmente o federal, e de algumas associações profissionais de abrangência 
nacional, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES)327. Considerando que, 
no início dos anos 80, no contexto do regime militar, os municípios não tinham autonomia, recém iniciava a 
abertura do processo político, e as entidades da sociedade civil começavam a se reorganizar, eles estiveram 
excluídos destas discussões. 

O DNAEE elaborou um programa de ação para o período entre 1981 e 1984, do qual constou: 
recuperar os estudos e informações acumulados pelo DNAEE, principalmente na regularização da descarga 
                                                 

326 Em 1975 o MME foi reestruturado e o DNAEE adquiriu competência para planejar, coordenar e executar estudos hidrológicos 
em todo território nacional; supervisionar, fiscalizar e controlar os aproveitamentos das águas que alterem o seu regime; 
supervisionar, fiscalizar e controlar os serviços de eletricidade; propor diretrizes para o estabelecimento da política nacional de 
recursos hídricos; coordenar atuação dos órgãos e entidades federais que utilizam recursos hídricos, sem interferir na área de 
competência de cada um; promover a elaboração e supervisionar a realização e implantação de planos integrados de usos múltiplos 
dos recursos hídricos, em bacias hidrográficas de rios federais, ouvindo o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias 
Hidrográficas (CEEIBH), os órgãos e entidades intervenientes e o CONAMA, quando for o caso; oferecer apoio aos órgãos e 
entidades da Administração federal, estaduais e municipais, em especial aos de desenvolvimento regional, no tocante à utilização 
dos recursos hídricos, como parte dos respectivos processos de planejamento integrado; conjugar e entrosar os esforços dos órgãos e 
entidades federais, estaduais e municipais e privados que exerçam atividades nas bacias hidrográficas dos rios federais, tendo em 
vista a utilização de recursos hídricos; instruir processos referentes à concessão e autorização de aproveitamento de águas; fomentar 
as pesquisas hídricas nos campos científicos e tecnológicos e assessorar o Ministro das Minas e Energia em assuntos da sua 
responsabilidade. 

327 Importante ressaltar que a ABES foi criada no contexto do PLANASA e “passou a ser a porta-voz da política de saneamento do 
Governo Federal e das reivindicações do setor privado e mesmo de entidades do setor privado com interesses conflitantes face à 
política mais ampla do Governo. Em congressos bi-anuais a Associação promovia um balanço, sempre favorável, à política pública 
de saneamento, onde a maior parte dos trabalhos apresentados eram de natureza estritamente técnica.” (JORGE, 1987, p.202) 
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e do uso energético da água; buscar coordenar as ações e promover a cooperação de inúmeras entidades 
públicas e privadas que também operam neste setor; apoiar os estudos que o MME iniciou em 1976 para o 
melhoramento dos recursos hídricos na RMSP328; prestigiar e melhorar os estudos coordenados pelo Comitê 
Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH)329, resultado de esforços e recursos do 
MME e do MINTER, estabelecido em 1978 pela Portaria Interministerial no 90. (CEEIBH, 1982) 

Em 1983, o DNAEE, que coordenou o processo de elaboração da nova Política Nacional de 
Recursos Hídricos, promoveu o Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos, em Brasília , do 
qual participaram especialistas brasileiros e convidados da França, Alemanha e Inglaterra. Pretendia-se, 
neste evento, fazer uma avaliação comparativa entre as experiências estrangeiras e a proposta nacional, no 
intuito de aperfeiçoar o gerenciamento de recursos hídricos no País.  

Com base na leitura e análise dos documentos referentes a este seminário, detectamos informações 
importantes sobre: os objetivos do governo brasileiro, naquele momento, com relação à elaboração da nova 
Política de Recursos Hídricos; e as articulações que estavam sendo feitas em prol de uma participação maior 
dos governos estaduais e municipais. Tais informações contribuem para o entendimento do processo de 
“democratização” das águas no Brasil. 

De acordo com a análise deste material, inferimos que a intenção inicial do governo  não era 
realizar uma profunda alteração na estrutura institucional existente, nem efetuar a descentralização da gestão 
ou abrir o processo para a participação da sociedade civil. Os promotores deste evento estavam alinhados 
com o discurso da Conferência de Mar del Plata (1977), que reforçava que, na maior parte das vezes, o 
principal problema ligado à gestão de recursos hídricos “é o de coordenação, em termos de processo, mais 
do que o da organização em termos de estrutura”, e objetivavam manter intactos os órgãos existentes – 
Ministérios, Secretarias, etc -, que lidavam de alguma forma com os recursos hídricos -, e reorganizar sua 
coordenação.  

Pudemos constatar também que o modelo de gestão brasileiro já estava “pronto” por ocasião deste 
seminário , como fica claro pela exposição do então Diretor-geral do DNAEE, Oswaldo Baumgarten: 

“Resumimos nos dez pontos seguintes, algumas diretrizes que nos parecem importantes para serem 
consideradas, no encaminhamento de soluções para a gestão de recursos hídricos […] [alguns já 
unânimes]: 

1 – O gerenciamento de recursos hídricos deve ser feito por bacia ou sub-bacia hidrográfica. 

2 – A utilização múltipla dos recursos hídricos deve ser um objetivo permanente na gestão de recursos 
hídricos. 

3 – A utilização principal deve ser definida em função do objetivo, que resulte maior benefício social. 

                                                 

328 Em 1976, foi estabelecido um convênio entre o MME e o governo do estado de São Paulo com o objetivo de melhorar as 
condições sanitárias na represa Billings e promover o aproveitamento múltiplo das águas da Bacia do Alto Tietê e das bacias a ela 
interligadas. Foram envolvidos órgãos federais e estaduais e empresas produtoras de energia elétrica; os municípios - sem autonomia 
- e os atores não-governamentais não tiveram nenhuma participação neste processo. 

329 O CEEIBH era composto por representantes de órgãos e empresas federais e, muito eventualmente, de órgãos estaduais; as 
administrações municipais e as entidades civis permaneceram fora do processo, o que, para muitos, contribuiu para o fracasso dessa 
iniciativa (NEDER, 2002). 
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4 – Através de diagnósticos e estudos integrados da área compreendida pela bacia hidrográfica, deve-se 
procurar identificar a vocação da bacia e estabelecer a ordem de prioridade dos usos; nessa definição, 
deve ter posição privilegiada a comunidade da bacia. 

5 – O uso mais nobre do recurso hídrico é para consumo das populações e para garantir o seu saneamento 
básico; nenhum outro uso deve vir em prejuízo deste. 

6 – Cada bacia hidrográfica, sob jurisdição federal, deve ter um órgão regional de deliberação superior ao 
qual serão delegados pelos municípios, Estados e órgãos da Administração Federal, os poderes 
necessários para que possam superar problemas vinculados ou conseqüentes das divisões políticas, 
territoriais municipais ou estaduais e que interferem com a manutenção da qualidade da água, dentro dos 
padrões aprovados; 

7 – Deverão ser definidas as características e os requisitos que esses órgãos regionais devem preencher, 
para que possam dentro de diretrizes gerais estabelecidas pelo Legislativo ou Executivo federais criar 
taxas para cobrir os custos, para manter a bacia, ou trecho dela, dentro dos níveis estabelecidos pelos 
órgãos de controle do meio ambiente. 

8 – Essas taxas constituirão a principal fonte de recursos para o controle e manutenção da qualidade, 
através de programas de obras. 

9 – As proposições de programa de investimentos dos órgãos regionais de deliberação superior, devem 
receber a revisão ou exame técnico para que possam subir à aprovação no nível de órgãos colegiados, 
como é o CEEIBH e o Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

10 – Os programas de interesse supra-regional como navegação, geração de energia elétrica e contenção 
de cheias, ainda que possam ser considerados a nível regional, devem ser definidos pelos Ministérios 
competentes e incluídos no planejamento integrado a ser examinado pelos órgãos colegiados.” (BRASIL, 
1983, pp. 33-34) 

Confrontando a proposta da legislação, atualmente em vigor, com estas “recomendações”, 
observamos que o que realmente mudou de forma significativa foi a inclusão de entidades da sociedade civil 
- não diretamente pagantes pela água -, na composição dos novos arranjos a serem criados.  

Outra constatação efetuada a partir da análise destes documentos é que não havia consenso entre os 
técnicos e dirigentes sobre o conceito de “comunidade”. Para Yassuda (1983), por exemplo, a participação 
dos usuários e da comunidade era importante na formulação do plano integrado de usos múltiplos; em 
especial, a participação efetiva dos Estados e dos municípios. Contudo, quando questionado sobre algum 
exemplo nacional de participação da comunidade, este especialista respondeu que, no caso do Comitê 
Executivo de Estudos Integrados do Vale do Paraíba (CEEIVAP), as entidades estaduais, que participaram 
da elaboração dos estudos, já representavam a comunidade - representantes de entidades estaduais de defesa 
do meio ambiente, de saneamento básico, de energia elétrica e de usos múltiplos. Disse também que houve 
uma preocupação deste Comitê em “divulgar os estudos existentes e […] captar a opinião dessas 
comunidades, representadas pela unidade mínima em nossa administração que é o município. […] [Para 
ele,] numa fase mais avançada de participação da comunidade seria desejável que essas reuniões tivessem 
uma participação mais organizada das entidades de defesa do meio ambiente, das associações chamadas 
clubes de serviço tipo Rotary e Lyons Club.” (BRASIL, 1983, pp.63-64) 

Ou seja, falava-se da importância da participação da comunidade, referindo-se aos governos 
estaduais e municipais, na formulação de planos, mas não se tocava na questão da tomada de decisões sobre 
os problemas existentes. Era forte o entendimento de que deveria haver uma descentralização em direção 
aos municípios, apesar da consciência de que a estrutura municipal, principalmente no nível técnico, era 
deficiente. A participação dos municípios era considerada “importante não tanto pela contribuição técnica 



Capítulo 10. Processo de democratização da gestão das águas 

 284 

ou financeira que o município possa dar […], mas principalmente pela contribuição que a administração 
pode dar nas várias ações que são da alçada do município como a disciplina do uso do solo, e que têm 
influência decisiva em muitos aspectos da boa utilização e conservação dos recursos hídricos. Por outro 
lado, é importante a sua participação política, no sentido de apoiar as ações do Estado e do Governo Federal, 
necessárias a um programa que realmente venha a preservar e utilizar racionalmente as nossas águas.” 
(BRASIL, 1983, p.76, grifos nossos) 

A participação dos usuários, por sua vez, era considerada necessária na definição dos usos da água 
na bacia e na elaboração de planos. Contudo, como observou o jurista Cid Tomanik Pompeu, “no Brasil, 
grande parte dos usuários é formada por entidades públicas. E logicamente nessas entidades, 
indiscutivelmente estavam as prefeituras.” (BRASIL, 1983, p.377, grifos nossos) 

Embora alguns dos consultores internacionais, como o alemão Günther Rincke ou o francês Ivan 
Cheret, tenham levantado questões importantes sobre as quais caberia maior reflexão, estas não foram 
adequadamente valorizadas no evento. Um destes pontos importantes é a estreita dependência entre a 
criação e o funcionamento de um colegiado nacional com relação à linha política do governo e às 
necessidades e pressão da sociedade civil sobre o mesmo; o que confere especial importância ao nível de 
conscientização da população sobre a questão hídrica.330 Outro destes pontos levantados é que a procura por 
um modelo de gestão das águas é, na verdade, uma tentativa de organizar as relações entre os homens, os 
quais têm necessidades diferentes, uma visão do mundo diferente segundo sua formação. (BRASIL, 1983) 

De modo geral, o grande avanço neste seminário foi que houve maior participação dos atores 
políticos, os quais começavam a abraçar a causa hídrica, somando-se aos técnicos. A proposta de 
institucionalização da gestão, definida neste momento, tratou de amalgamar as práticas em andamento – 
com os devidos aprimoramentos, como a implementação da cobrança –, criando uma nova estrutura 
organizacional para sua efetivação - colegiados.  

A partir de 1984, foram realizados os Encontros Nacionais de Órgãos Gestores331, com o apoio do 
governo federal e dos estados; além dos representantes destes governos, também compareceram aos 
encontros organizações privadas e associações ligadas a recursos hídricos, como a Associação Brasileira de 
Águas Subterrâneas (ABAS) e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH)332. Cabe destacar que 
nos dois primeiros eventos, realizados em São Paulo e em Belo Horizonte, de acordo com Pompeu (1988, 

p.48), defendeu-se “a participação dos municípios e da comunidade, nos problemas de planejamento e de 

                                                 

330 Para Rincke, trata-se de tarefa longa, para toda a nação, que envolve desde os níveis escolares mais elementares até os mais 
elevados. “se você quer mudar, melhorar a qualidade de vida, terá que mudar em primeiro lugar a qualidade do pensar.” (BRASIL, 
1983, p.307) 

331 Estes eventos foram realizados nos seguintes locais e datas: São Paulo, em outubro de 1984, sob a coordenação do DAEE; Belo 
Horizonte, em novembro de 1984, sob o patrocínio do Departamento de Águas e Energia do Estado de Minas (DAE-MG); Salvador, 
em setembro de 1985, promovido pela Secretaria do Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH); Brasília, em julho de 1986, sob a 
coordenação do DNAEE e com participação dos estados, “com o objetivo específico de oferecer sugestões à Comissão de Estudos 
Constitucionais e à Assembléia Nacional Constituinte, relativas à disciplina das águas.” (POMPEU, 1988, p.42) 

332 A ABRH foi criada, em 1977, visando congregar pessoas físicas e jurídicas ligadas ao planejamento e à gestão das águas no 
Brasil. Atualmente, possui dez Grupos de Trabalho, sendo que um deles é sobre o gerenciamento de recursos hídricos. 



Capítulo 10. Processo de democratização da gestão das águas 

 285 

gestão, assim como o desenvolvimento de amplos e eficientes programas de treinamento de pessoal para o 
setor”.  

Destes encontros foi se consolidando uma proposta, encampada pelo Ministério de Minas e Energia, 
que criou inclusive uma Comissão intermin isterial e interestadual para analisar a proposta do Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos - SNGRH. 

Neste contexto, o DNAEE deu início à elaboração de um Plano Nacional de Recursos Hídricos  
(PNRH) e, para isto, baseou-se nas experiências do Convênio do MME com o governo de São Paulo , em 
1976; na criação do CEEIBH e dos Comitês federais, em 1978; e nas recomendações do Seminário de 1983 
que apontava dois estágios para o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos - no 
primeiro, deveria ser consolidado o Sistema integrado de planejamento, avaliação e controle de recursos 
hídricos – SICRH; e, no segundo, deveriam ser adotadas as seguintes ações: criar um colegiado nacional; 
criar um colegiado de usuários no nível de bacia hidrográfica; instituir a cobrança pelo uso da água; e criar 
um fundo nacional de recursos hídricos.  

De acordo com o documento preliminar do Plano Nacional de Recursos Hídricos, o novo modelo de 
gestão das águas deveria incluir a tomada de decisão mediante discussão multilateral no que diz respeito aos 
planos e programas de utilização dos recursos hídricos. (BRASIL, 1985). 

Além da elaboração deste Plano, o MME deu prosseguimento a suas ações criando, em 1986, um 
Grupo de Trabalho (Portaria MME no 661, de 05/06/86), composto por órgãos e entidades federais, 
estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios – então existentes -, com o objetivo de propor a organização 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). É importante destacar que este 
grupo contou também com a participação da ABRH, que pertence a uma comunidade profissional na qual 
também estão incluídas a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), a Associação Brasileira 
de Águas Subterrâneas (ABAS) e a Associação Brasileira de Engenharia  Sanitária e Ambiental (ABES). 

O relatório final deste Grupo de Trabalho veio complementar a proposta efetuada pelos órgãos 
gestores após seus encontros; segundo Barth (2000, p.20), dentre as recomendações deste relatório se 
destacam: a criação do SNGRH, a “coleta de subsídios para a Política Nacional de Recursos Hídricos; o 
início da transição do CEEIBH e dos respectivos Comitês Executivos por bacias hidrográficas para o 
sistema proposto e a necessidade de instituição de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito 
dos estados, territórios e Distrito Federal.”  

Ainda neste ano, a proposta para o SNGRH chegou à seguinte estrutura: 

o Conselho Nacional de Águas (CNA), composto por titulares dos ministérios relacionados com os 
recursos hídricos, cuja função seria propor a Política Nacional de Recursos Hídricos, aprovar o PNRH, 
se manifestar sobre as questões hídricas, e se posicionar frente às decisões do CNRH; 

o Comitê Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), composto por dirigentes dos órgãos e entidades dos 
Ministérios , cuja função seria dar suporte ao CNA e decidir com relação a questões expressas nos 
Comitês de Bacia Hidrográfica Federais; 
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o Comitês de Bacia Hidrográfica Federais (CBHFs), compostos por representantes do poder público – 
federal, estadual e municipal -, entidades privadas, usuários e comunidade; 

o Órgão gestor federal – a ser mais bem especificado, mas que em linhas gerais deveria  apoiar o CNRH; 

o Órgãos setoriais, dos diferentes níveis de governo; 

o Comitês Estaduais de Recursos Hídricos (CERH), cuja composição seria estipulada a critério de cada 
unidade federativa; teria como função deliberar sobre as decisões dos comitês de bacia; 

o Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs), compostos por representantes do poder público – federal, 
estadual e municipal -, entidades privadas, usuários e comunidade. Entre suas funções estariam: sugerir 
estudos, aprovar estudos e planos realizados, acompanhar a execução de obras e aplicação das regras 
operativas, vetar intervenções que julguem incompatíveis. 

Confrontando-se a composição do atual SINGREH, consolidada pela Lei 9433/97, com a proposta 
de 1986, pode-se observar que hoje, há participação de atores sociais em vários destes canais, apontando 
para um processo de negociação bem sucedido entre os grupos envolvidos. 

Em 1987, foi realizado o VII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, no qual foi aprovada a 
Carta de Salvador333 contendo alguns fundamentos básicos a partir dos quais se deveria elaborar a política de 
gestão das águas. Consta deste documento que a água é “um bem econômico de expressivo valor, sujeito a 
conflitos entre seus usuários potenciais”, e o país deve valorizar as oportunidades de seu uso múltiplo, 
utilizando certos instrumentos como: o rateio de custos e a institucionalização de decisões colegiadas. Nela, 
se assume que a “gestão integrada dos recursos hídricos - essencial para o aproveitamento racional da água - 
deve seguir um modelo que reconheça a necessidade de descentralizar o processo decisório, para contemplar 
adequadamente as diversidades e peculiaridades físicas, sociais, econômicas, culturais e políticas” e que nos 
“processos decisórios de gestão de recursos hídricos, é importante a participação das comunidades 
envolvidas, de forma a viabilizar as ações necessárias e assegurar sua agilidade e continuidade.” 

Cabe recordar que este processo de elaboração da Política Nacional de Recursos Hídricos teve início 
em um período no qual o regime militar brasileiro começava a declinar e, neste contexto, foi influenciado 
por uma série de mudanças; uma delas foi a discussão sobre os novos marcos legais do país, a partir de 
1984. No que diz respeito à gestão das águas, várias entidades, públicas e privadas – principalmente as 
associações setoriais hídricas, citadas anteriormente -, intensificaram as discussões, visando contribuir com 
a formulação de emendas para a Constituição Federal nesta matéria. Tais “[e]mendas foram apresentadas 
por ilustres constituintes, das mais variadas correntes e regiões, como Fábio Feldmann, Fernando Bezerra 
Coelho, José Lins, [...], e apoiadas por Farabulini Júnior e Michel Temer, todas, entretanto, rejeitadas pelo 
Relator.” (POMPEU, 1988, p.43) Entretanto, embora tais propostas tenham sido rejeitadas, elas contribuíram 
posteriormente no processo de revisão da Constituição paulista. 

                                                 

333 Esta Carta, bem como as Cartas de Foz de Iguaçu e do Rio de Janeiro, podem ser encontradas no sítio 
www.abrh.org/informacoes/downloads.asp  
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Em 1989, no VIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, foi aprovada a Carta de Foz de Iguaçu, 
na qual a ABRH apresentou sua proposta para a Política Nacional de Recursos Hídricos, contendo os 
princípios e as diretrizes, bem como os objetivos de tal política. Desta proposta destacamos: a integração em 
seus vários níveis; a bacia como unidade geográfica básica; a água enquanto bem econômico e cobrança; 
usos múltiplos e outorga de direito de uso; uso racional; planos de recursos hídricos por bacia hidrográfica; 
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos; descentralização do processo decisório em que é 
importante a participação das comunidades envolvidas para viabilizar as ações necessárias e assegurar sua 
agilidade e continuidade. Também destacamos o item 14, que diz: “Os órgãos colegiados de bacia 
hidrográfica, que congregam o Poder Público e os usuários dos recursos hídricos devem ser componentes 
básicos do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, com atribuições consultivas e 
deliberativas, coordenando a elaboração e acompanhando a implantação de planos e programas de utilização 
múltipla, de controle, proteção e conservação de recursos hídricos.” (grifos nossos) 

Os subsídios do Grupo de Trabalho criado pelo MME, baseados nas recomendações da Carta de Foz 
de Iguaçu, foram incorporados pelo projeto de lei sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, o qual, 
inicialmente, foi encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da 
Câmara dos Deputados. (PL no 2.249, de 1991)  

Este Projeto de Lei, de iniciativa do Executivo Federal, propunha: a criação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, a criação do Colegiado Nacional do Sistema e de Colegiados 
Regionais, a instituição do Plano de utilização dos recursos hídricos, de Comitês de Bacias Hidrográficas e 
de Sub-bacias, atribuindo a Secretaria Executiva do Sistema à Coordenação Geral de Recursos Hídricos do 
DNAEE. Ele ainda mantinha a centralização, ao propor que: na composição do Colegiado Nacional, 
houvesse grande presença de órgãos federais e uma participação mais reduzida dos estados; os comitês 
tivessem atribuições meramente consultivas; os municípios tivessem representação apenas nos comitês de 
bacia, assim como a sociedade, a qual se restringiria aos usuários privados de recursos hídricos. 

Entretanto, conforme destacam Bezerra e Silva et al (2005, p.9), “[e]mbora os debates que 
precederam à criação do sistema tivessem ficado restritos aos grupos iniciados nessa área de conhecimento, 
em particular aos membros da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH e algumas ONGs, a 
proposta ganhou corpo em outros setores com uma velocidade pouco comum para a implantação de novos 
sistemas. Um fato ilustrativo disso pode ser sua comparação com a implementação do Sistema de Meio 
Ambiente, muito mais antigo.”  

Ainda em 1991, no Simpósio Nacional da ABRH, foi aprovada a Carta do Rio de Janeiro, a qual 
apresentou as grandes prioridades nacionais em recursos hídricos e meio ambiente, apontando as questões 
emergentes – necessidade de investimentos em estudos, pesquisas e capacitação de recursos humanos e uma 
estratégia de articulação entre a legislação de águas com a de meio ambiente, bem como uma aproximação 
dos órgãos das duas áreas; etc. Nesta Carta, também foi destacado que “[e]m razão de sua importância 
estratégica, econômica, social e ambiental a água deve ser gerida por um sistema institucional especializado, 
que propicie a atuação harmônica da União, dos Estados, dos Municípios, dos usuários das águas e da 
sociedade no interesse do aproveitamento múltiplo, controle, proteção, conservação e recuperação dos 
recursos hídricos.” Contudo, embora cite a sociedade, não especifica qual o nível desta participação. 
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É importante observar que foi a partir da proposta de substitutivo elaborada pelo então deputado 
federal, Fábio Feldmann, com contribuições de diversas entidades públicas e privadas, e apresentada em 
junho de 1993, que se avançou no sentido de obter uma proposta mais descentralizada e participativa, mais 
democrática. Este perfil foi se mantendo nas modificações feitas posteriormente, sob a coordenação de outro 
relator, o deputado Aroldo Cedraz, que assumiu após Feldmann assumir como Secretário do Meio 
Ambiente , em São Paulo. A versão de Cedraz para este PL, foi apresentada e debatida na referida Comissão 
em 1996, sendo que, em outubro deste ano, foi aprovada no Plenário da Câmara Federal e em dezembro no 
Senado. Em janeiro de 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei no 9433, 
conhecida como a Lei das Águas. 

 

Plano estadual (São Paulo) 

Recuperando o histórico do processo de tratamento da questão hídrica no estado de São Paulo e, em 
particular, da gestão das águas na Bacia do Alto Tietê, observamos que já na década de 70 foram tomadas 
algumas medidas neste campo, em especial pelo DNAEE e pelo DAEE. Contudo, eram medidas 
extremamente centralizadoras que visavam resolver os problemas e não as causas. 

Ao longo do processo relatado anteriormente no plano federal, pode-se observar que o governo do 
estado de São Paulo, especialmente por meio do DAEE, assim como as associações técnicas e entidades 
sociais – na medida da abertura política existente -, sempre estiveram atuantes. 

Importante destacar que a eleição para governador, em 1982, na qual ganharam candidatos da 
oposição, representou um momento muito importante no processo de desestruturação do regime militar e na 
luta pela retomada do processo de democratização. Como destaca Jorge (1987, p.8), a vitória do PMDB em 
estados importantes e a ascensão a cargos de “direção dos órgãos estaduais de saneamento, permitiu que 
setores técnicos encontrassem condições, inclusive a nível dos congressos nacionais de saneamento, de 
iniciarem um processo de avaliações críticas da política federal de saneamento [- o PLANASA].” A mesma 
abertura passou a ocorrer no que diz respeito à gestão das águas, sendo que o candidato vencedor no estado 
de São Paulo – Franco Montoro (PMDB)334 - apresentou uma proposta de governo propondo a 
descentralização da gestão dos recursos hídricos. 

Entre 1983 e 1987, durante o governo Montoro, o DAEE, considerando que “não adiantava o Estado 
[de São Paulo] fazer uma proposta estadual quando uma política de recursos hídricos só tem sentido se for 
Federal”, elaborou uma proposta para a criação de uma Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta 
proposta foi entregue ao MME, no início de 1987 e, segundo Júlio Cerqueira César Neto - ex-presidente da 
Agência de Bacia do Alto Tietê -, incorporada na Constituição Federal de 1988. De acordo com o mesmo, a 
legislação em vigor atualmente no Brasil e em São Paulo “manteve o projeto proposta do DAEE do governo 
Montoro que previa o exercício do gerenciamento de forma descentralizada através de bacia hidrográfica, 

                                                 

334 Este partido tem um histórico marcado por seu posicionamento em prol dos municípios; alguns de seus integrantes têm atuado, 
por exemplo, na região do CBH-PCJ.  
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participativa, tripartite através de Comitês de bacia e auto suficiente financeiramente através da cobrança 
pelo uso da água.”335  

Além do DAEE, outras agências estatais se mobilizaram, buscando contribuir para a adoção de uma 
nova política hídrica no estado de São Paulo; uma delas foi a Secretaria do Estado de Meio Ambiente 
(SMA).  

Estas instituições estabeleceram alguns grupos de estudo e propuseram algumas ações, dentre as 
quais destacamos: a realização, entre 1984 e 1986, de diversos estudos para a Bacia do Piracicaba quanto a 
qualidade das águas e a melhor seqüência para se realizar as obras de tratamento de esgotos urbanos; a 
criação, em 1986, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA, na SMA, com o objetivo de 
cuidar da gestão dos recursos hídricos, realizar o planejamento ambiental, compatibilizando o 
desenvolvimento regional com a proteção dos recursos naturais; e promover, entre outras coisas, ações de 
proteção e de recuperação de bacias hidrográficas; a reformulação do DAEE, também em 1986, com a 
adoção das bacias hidrográficas como unidade de referência  e a criação de sete unidades regionais de 
administração, uma delas, no Alto Tietê; a reformulação da estrutura organizacional da CETESB (SMA) e a 
conseqüente criação da Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental, à qual coube: apoiar a 
implementação de leis estaduais relacionadas aos recursos hídricos; gerar e disponibilizar informações sobre 
a qualidade do ar, do solo, da vegetação e das águas interiores, litorâneas e subterrâneas; apoiar as atividades 
de controle da poluição; avaliar riscos e atender a acidentes ambientais; desenvolver ações para prevenir 
acidentes ambientais de origem tecnológica, bem como para minimizar os respectivos impactos ambientais. 

Neste processo, em que várias medidas estavam sendo tomadas, em nível estadual e nacional, foi 
realizado em São Paulo , em 1986, o seminário “Perspectivas dos recursos hídricos no estado de São Paulo”, 
o qual promoveu um avanço na discussão sobre o tema ao incluir em seus objetivos – e no próprio 
desenvolvimento do seminário – a abordagem de aspectos jurídicos, institucionais e, sobretudo, políticos da 
gestão das águas, mediante palestras proferidas por especialistas de diversas áreas. Cabe destacar também 
que havia a intenção de chamar para este seminário os candidatos a Governador nas eleições daquele ano, 
mas isto não foi conseguido em virtude dos “compromissos de campanha” de cada um dos candidatos 336.  

Neste seminário , foi colocada em discussão a baixa representação dos municípios nos comitês 
relacionados à gestão dos recursos hídricos, sendo que, por proposta do estado de São Paulo , o DNAEE 
estava realizando estudos para reformular os Comitês – federais – e ampliar a participação dos municípios.  

                                                 

335 CESAR Neto, Júlio Cerqueira. Ata da reunião do CBH-AT, realizada em 25 de outubro de 2005, Rua Boa Vista, 170, São Paulo, 
disponível no sítio www.sicat.gov.br 

336 A história se repete; exatamente vinte anos depois, nas eleições para a presidência da República, tentou-se debater com os 
candidatos ao cargo uma Plataforma Ambiental Mínima, mas, embora reconhecendo que se trata de uma questão importante, 
declinaram do convite alegando “compromissos de campanha”. Segundo Feldmann, diversas entidades ambientalistas e ligadas à 
causa ambientalista se articularam em prol da referida Plataforma e propuseram “um debate individual com cada um deles, 
acreditando que a temática ambiental pudesse entrar na pauta dos presidenciáveis”, mas as expectativas  foram “por água abaixo”; 
apenas um candidato se mostrou interessado, de fato, em debater a questão. FELDMANN, Fábio. “Tigre sem dentes?”. Governança 
Ambiental. Revista Com Ciência Ambiental. Outubro de 2006. p.90.  



Capítulo 10. Processo de democratização da gestão das águas 

 290 

De acordo com os Anais deste evento (SÃO PAULO, 1987), as apresentações efetuadas ao longo do 
mesmo continham alguns pontos de concordância , em que reconheciam a importância : - dos aspectos 
políticos na gestão dos recursos hídricos; da descentralização administrativa e da participação dos 
municípios e da comunidade nas decisões sobre recursos hídricos, com o objetivo de dar sustentação política 
às propostas e garantir sua continuidade “a salvo das mudanças administrativas”; - dos mecanismos de 
coordenação interinstitucional; - dos instrumentos de rateio de custo de obras de aproveitamento múltiplo de 
recursos hídricos; - da inter-relação entre recursos hídricos, meio ambiente e uso solo urbano e rural; - do 
aprimoramento das normas jurídicas; - do treinamento e capacitação de pessoal em recursos hídricos, não só 
especialistas, mas também técnicos generalistas, capacitados a coordenar projetos e dialogar com os 
decisores políticos. 

Interessante observar que existiam alguns participantes pessimistas com relação a possíveis 
mudanças na gestão das águas. Para o então superintendente do DAEE, Waldemar S. Casadei, “[f]alar sobre 
gestão de recursos hídricos é uma das tarefas mais ingratas no Brasil. [...]. Mexe-se com interesses 
extremamente fortes e preponderantes a nível de País, dos Estados e Municípios.” O jurista Cid Tomanik  
Pompeu, por sua vez, se sentia “um pouco constrangido, porque acabamos sempre, nessa questão das águas, 
os de sempre, discutindo os assuntos de sempre”.  

Para o analista Carlos E. Martins, a causa deste pessimismo era a existência de 

uma profunda assimetria entre as relações dos grupos de pressão constituídos para defenderem 
determinados interesses e as instâncias de participação e controle por parte da sociedade, de forma que 

podem prevalecer decisões que nada têm a haver com a melhor questão dos recursos hídricos ... uma 
exorbitante tecnificação e uma evidente despolitização das questões dos recursos hídricos, que pode ser 
fruto de intenção proposital dos que se beneficiam dessa despolitização, com sérias repercussões para os 
cidadãos, visto que assuntos da maior relevância ficam em discussão no âmbito restrito dos técnicos, 
muitas vezes com grupos oponentes se digladiando e polemizando, com o que problemas urgentes ficam 
sem resolução. (SÃO PAULO, 1987, pp.14-16)  

A análise evidencia que os técnicos envolvidos nesta discussão apresentam uma posição conflituosa 
com relação à participação da sociedade na tomada de decisões: ora apresentam-se favoráveis, ora se 
colocam na defensiva, apontando que a mesma não leva à solução dos problemas e que o importante é o 
equacionamento técnico da decisão. Um dos palestrantes do Seminário de 1986, por exemplo, mostrou-se 
favorável à participação em suas colocações durante o evento, porém, em sua apresentação, posicionou-se 
de forma contrária  à abertura do processo de tomada de decisões, alegando que o problema deve ser 
equacionado tecnicamente, isto é, 

até um certo ponto é possível administrar os conflitos, [...], mas em determinada circunstância, a decisão 
tem que ser tomada. O importante é que as decisões sejam tomadas de forma aberta, com embasamento 

técnico correto, embora as soluções tenham que se submeter a critérios políticos, em função da 
expectativa da comunidade em torno de determinados aspectos. [...]. Na maioria das vezes não é 
necessária a tomada de decisão autoritária, pois quando o problema é tecnicamente equacionado, as 

questões emocionais acabam e as decisões são bem aceitas.” (SÃO PAULO, 1987, p.289)  
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Após a realização deste seminário, algumas mudanças significativas ocorreram. Uma delas, como 
vimos no capítulo anterior, foi a criação do CRH, em 1987, com o objetivo de propor a Política e o Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos no estado de São Paulo.  

Um dos problemas que o CRH enfrentou de imediato foi a mobilização de entidades da Bacia do 
Piracicaba, buscando uma solução para o problema da contaminação das águas e a mortandade de peixes. 
Duas destas ações foram a realização da Campanha “Ano 2000 - Redenção Ecológica da Bacia do 
Piracicaba”337 e o encaminhamento de uma “Carta de reivindicações ao governo Orestes Quércia”. Nesta 
Carta, foram apresentadas 32 reivindicações, dentre as quais destacamos a nº 18, que solicitava a 
“implantação na Bacia do Piracicaba de uma bacia modelo de gerenciamento e monitoramento integrado”, e 
a nº 19, que propunha a “criação de um organismo intermunicipal eleito e representante de um Conselho 
Diretor de Prefeitos da Bacia”. Contudo, ao contrário de ações práticas em conformidade com a ansiedade 
regional, o governo estadual respondeu com duas medidas legais: uma declaração do CRH, ainda em 1987, 
de que a Bacia do Piracicaba, assim como a do Alto Tietê, é uma “bacia crítica”, e um decreto, em 1988, 
considerando a mesma como “modelo básico para fins de gestão dos recursos hídricos”.338 

É importante considerar que na região do PCJ, além da atuação destas entidades civis, também há 
uma grande mobilização dos prefeitos , reunidos no Consórcio Intermunicipal do PCJ, uma “força regional” 
apoiada por deputados estaduais e federais com base na região.  

Neste período, também foi elaborada a Constituição do estado de São Paulo  e, aproveitando-se dos 
estudos efetuados para a Constituição federal – rejeitados -, foram feitas emendas ao anteprojeto da Carta 
estadual. De acordo com Pompeu (2000, p.41), estes estudos foram considerados e “num pioneirismo de 
nossos Constituintes, transformaram-se nos artigos 205 a 213 da Constituição Estadual, com pequenos 
acréscimos e algumas alterações, procedidas em sua tramitação, mas que vieram somente aperfeiçoá-las.” 

Em 1990, a Fundação para o Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) foi contratada pelo 
DAEE para elaborar uma proposta para o Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, a qual foi 
encaminhada para todos os deputados estaduais e apresentada à Assembléia Legislativa pelo deputado Sílvio 
Martini, como Projeto de Lei (PL) no 39. A primeira discussão pública sobre esta proposta ocorreu em maio 
deste mesmo ano, no seminário “Desenvolvimento Institucional do Gerenciamento de Recursos Hídricos”, 
realizado no Instituto de Engenharia, com patrocín io de: Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo , 
ABAS, ABES, ABID e ABRH.  

                                                 

337 Esta Campanha foi realizada pela iniciativa e coordenação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, apoiada pelo Conselho 
Coordenador das Entidades Civis - ambos de Piracicaba. Tal Campanha contou com a participação de vários prefeitos da região e 
tinha como foco defender a qualidade da água e combater a mortandade de peixes, buscando pressionar o governo estadual e obter 
solução para os problemas. As administrações públicas municipais se articularam e, sob uma perspectiva de visibilidade política, a 
discussão avançou rapidamente (OJIMA, 2003). 

338 Posteriormente, com a promulgação da Lei 7663, em 1991, a Bacia do Piracicaba foi priorizada quanto à criação de comitê de 
bacia, sendo que, no processo de divisão hidrográfica do estado para definição da área de atuação dos comitês, houve uma 
negociação objetivando que fossem consideradas as condições socioeconômicas e política de cada região, em especial do Piracicaba. 
(CARNESECA, Luiz Fernando. “Os desafios da implementação do sistema”. In: THAME, 2002) 
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Interessante observar que, grosso modo, formaram-se dois grupos para acompanhar a aprovação do 
PL 39/90: o Fórum de Integração Setorial339, composto por representantes das principais agências estaduais 
envolvidas - DAEE, CETESB, SABESP, CPLA/SMA, Fundação Florestal -; e a “Articulação paulista pró-
saneamento e recursos hídricos”340 composta por um conjunto de entidades da sociedade civil: setores que o 
Sindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do estado de São Paulo  (SINTAEMA) 
representa; entidades da sociedade civil, como a Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (ASSEMAE)341, a Associação Permanente de Entidades do Meio Ambiente (APEDEMA); e 
entidades ambientalistas, como a Associação Ecológica Acorda Mairiporã e o Consórcio Intermunicipal 
Billings-Tamanduateí. A “Articulação”, lutando para incluir a sociedade civil no Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, trabalhou na identificação e cadastramento de entidades da sociedade civil, visando 
obter apoio das mesmas em suas intervenções na Assembléia Legislativa por ocasião da discussão do PL 39, 
e também negociou com o Fórum de Integração Setorial.  

Participaram também do processo de discussão deste Projeto de Lei, a USP e a UNESP, as quais  
entenderam que também deveriam fazer parte do Sistema de gestão, auxiliando sua estruturação e 
funcionamento.  

Cabe ressaltar que os principais pontos do PL que causavam desacordo eram: a criação da agência 
de bacia, a cobrança pelo uso da água, a participação de atores sociais na gestão, o estabelecimento de 
prioridades para os usos múltiplos; temas controversos que implicavam mudanças no processo de tomada de 
decisões (MARTINS, 1987) e, por isto, foram apresentadas várias emendas ao PL 39. 

O processo de discussão e revisão deste projeto se estendeu por mais algum tempo e, em dezembro 
de 1991, foi promulgada a lei 7663, apresentada anteriormente. 

 

B) Implantação e funcionamento do novo arranjo institucional 

Visando analisar o funcionamento do CBH-AT, nosso objeto de estudo, no que diz respeito à 
participação da sociedade civil, demos início ao exame de alguns documentos referentes ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e, em especial, ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-

                                                 

339 Discutia-se, naquele momento, a compatibilização dos sistemas de gestão das águas, do saneamento e do meio ambiente; neste 
sentido, o governo estadual criou mediante a Resolução Conjunta SES-SMA – 001 de 11/06/91 -, o referido Fórum. 

340 Esta “articulação” foi criada por iniciativa da Comissão de Saneamento e Meio Ambiente do SINTAEMA para acompanhar a 
aprovação deste Projeto de Lei. 

341 A ASSEMAE, entidade civil, sem fins lucrativos, foi fundada em 1984, por iniciativa de sanitaristas da Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA), para defender os interesses dos municípios não-concedentes das Companhias Estaduais de Saneamento Básico – 
CESBs (PLANASA). Reúne quase 2000 municípios brasileiros que administram de forma direta e pública os serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, resíduos sólidos e controle de vetores; organiza-se em 16 diretorias 
regionais nos estados brasileiros. Em junho de 2007, a ASSEMAE participava dos seguintes colegiados: Câmara Intersetorial de 
Saneamento e Meio Ambiente do Conselho Nacional da Saúde; Conselho Nacional das Cidades; e Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH. Para mais informações consultar:  www.assemae.org.br . Sobre sua atuação no período do PLANASA cf. 
JORGE, 1987. 
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AT): deliberações aprovadas por estes colegiados e atas de reunião do CBH-AT, realizadas entre 14 de 
dezembro de 1994 e 25 de outubro de 2005 – total de 54 reuniões.  

No que diz respeito às deliberações, embora tenhamos lido o conjunto das aprovadas, trabalhamos 
aqui com aquelas referentes ao nosso tema de estudo, as quais contribuem para a verificação de nossas 
hipóteses. Ressaltamos, porém que muitas das deliberações do CRH referem-se à disposição dos índices 
para distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), referentes a um 
determinado ano, entre os Comitês de Bacias Hidrográficas do estado.  

A análise deste material, amparada na legislação em vigor, nos permitiu constatar que ao longo do 
processo de implantação e consolidação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 
SIGRH, especialmente no que se refere ao CBH-AT, as entidades da sociedade civil conseguiram conquistar 
uma posição mais igualitária e rever disposições que iam contra seus interesses, enquanto segmento. Na 
seqüência, apresentaremos algumas destas conquistas. 

Conquista 1: maior participação das entidades sociais no Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, 
com direito a voz e voto – paridade com relação aos outros dois segmentos. 

Quando recuperamos o histórico do CRH no que diz respeito à sua composição e funcionamento, 
verificamos que ao ser criado pela Lei 7663/91, contava com a participação paritária dos representantes dos 
municípios contidos nas bacias hidrográficas, eleitos entre seus pares, e dos representantes do governo 
estadual. Abria -se espaço para que o regulamento dispusesse sobre a participação de representantes de 
universidades, institutos de ensino superior e de pesquisa, do Ministério Público e da sociedade civil 
organizada; porém não se mencionava se estes teriam direito a voz ou voto. 

Em 1993, o Decreto Estadual nº 36.787 estipulou que a participação de representantes do estado, 
dos municípios e de entidades da sociedade civil - divididas em “grupos” pré-estabelecidos – seria paritária 
(11 membros por segmento). Porém às entidades sociais foi concedido apenas o direito de um único voto 
conjunto pelo segmento e aos representantes do Ministério Público e das universidades oficiais do Estado, 
apenas o direito a voz.  

Houve uma mobilização importante das entidades sociais, reivindicando maior participação no CRH 
e, em 1994, este quadro foi alterado pelo Decreto nº 39.742 (23/12/1994): o segmento sociedade civil, 
classificado em 11 categorias, teria direito a um voto por representante. Interessante observar que a 
classificação proposta foi efetuada de forma a se ajustar às entidades que já estavam participando como 
indicadas no CRH, especialmente no que se refere às comunidades profissionais: associações de entidades 
autônomas de águas e esgotos (ASSEMAE); entidade associativa dos engenheiros do Estado de São Paulo 
(IE-SP); associações técnicas especializadas em recursos hídricos e águas subterrâneas (ABRH ou ABAS); 
associações técnicas especializadas em irrigação, drenagem, saneamento e meio ambiente (ABID ou 
ABES); órgão ou entidade de classe representativo de engenheiros, arquitetos, geólogos e tecnólogos 
(CREA); organizações sindicais de trabalhadores de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente 
(SINTAEMA); entidade associativa de arquitetos do Estado de São Paulo (IAB-SP); entidades 
ambientalistas integrantes do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA (Assembléia Permanente 
de Entidades de Meio Ambiente – APEDEMA). 
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Algum tempo depois, o CRH, considerando “a importância da participação dos usuários e das 
entidades da sociedade civil no processo de implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos no Estado” e “a necessidade de aprimoramento permanente da legislação sobre recursos 
hídricos e, em especial a regulamentação dos critérios de representação da sociedade civil e os 
procedimentos para indicação de seus representantes junto ao CRH”, alterou a representação das entidades 
da sociedade civil no CRH, por meio da deliberação CRH nº 17, de 8 de abril de 1998. Neste mesmo ano, a 
deliberação CRH nº 19, de 8 de setembro de 1998, manteve a mesma classificação das entidades, mas 
estipulou que o representante de cada grupo do segmento sociedade civil terá mandato de dois anos, 
podendo ser reeleito; e que os representantes serão eleitos por seus pares, por maioria simples de votos; estes 
representantes poderão ser substituídos a qualquer momento por decisão unânime das entidades cadastradas 
no segmento.  

Em 2005, a Deliberação CRH nº 56, de 25 de outubro, apresentou uma definição para as entidades 
representativas dos setores usuários e das demais entidades. (quadro 23) 

Quadro 23 – DEFINIÇÃO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ELEGÍVEIS PARA O CRH (2005) 
Setores usuários: 

I –industrial – aquelas que detenham dentre suas finalidades a representação da categoria industrial, compreendendo a defesa 
dos respectivos direitos e legítimos interesses; 
II –agrícola (de irrigação e uso agropecuário) – aquelas que detenham dentre suas finalidades a representação da categoria dos 
produtores rurais (que desenvolvam agricultura irrigada, aqüicultura e também os criadores de animais em geral), 
compreendendo a defesa dos respectivos direitos e legítimos interesses; 
III –comercial e de serviços – aquelas que detenham dentre suas finalidades a representação da categoria comercial e de 
serviços, compreendendo a defesa dos respectivos direitos e legítimos interesses; 
IV –abastecimento público – aquelas que detenham dentre suas finalidades, a representação das entidades responsáveis pelos 
sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, compreendendo a defesa dos respectivos direitos e legítimos 
interesses.  

Demais entidades: 
I – associações especializadas em recursos hídricos – compreendendo entidades que detenham entre suas finalidades, a 
congregação de pessoas físicas ou jurídicas ligadas ao planejamento, gestão, pesquisa e preservação dos recursos hídricos; 
II – sindicatos ou organizações de trabalhadores em recursos hídricos – compreendendo entidades de classe, constituídas para 
fins de defesa e representação legal da categoria profissional dos trabalhadores dos setores de água, esgoto e meio ambiente; 
III – entidades ambientalistas – compreendendo as entidades que detenham entre suas finalidades, a defesa, preservação, 
prevenção e conservação dos recursos naturais, por meio da educação, informação e/ou capacitação educacional e/ou 
profissional; 
IV – entidades de defesa dos interesses difusos dos cidadãos – compreendendo as entidades que detenham entre suas 
finalidades, a defesa de bens jurídicos indivisíveis, homogêneos e coletivos, ou seja, cujo objeto não comporta partilha entre os 
seus titulares, pertencendo como um todo a todos em igual medida e sem atribuição exclusiva a nenhum de seus titulares;  
V – órgãos ou entidades associativas de profissionais de nível superior relacionadas com recursos hídricos – compreendendo 
entidades que detenham entre suas finalidades, a congregação de pessoas físicas, com nível superior, os quais atuem, 
profissionalmente, com o planejamento, gestão, pesquisa e/ou preservação dos recursos hídricos. 

Fonte: elaborada pela autora com base na Deliberação CRH nº 56/2005. 
 

 

Conquista 2: Participação de entidades sociais no CBH 

De acordo com a deliberação CRH no 2, de 25 de novembro de 1993342, um comitê de bacia 
hidrográfica (CBH) deve ser tripartite – Estado, Municípios e Sociedade Civil -, devendo ser assegurada a 
participação paritária do estado com relação aos municípios e o número limite máximo de representantes da 

                                                 

342 Estas normas foram aprovadas após discussões efetuadas nas reuniões do CRH de 27 de outubro de 1993 e 25 de novembro de 
1993. 
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sociedade civil de 1/3 do número de votos (conforme artigo 24, da Lei nº 7.663/91 e seu inciso III); os membros 
de um CBH terão o direito a voz e voto. Entretanto, por causa da redação desta Lei, existiam, a princípio, 
dúvidas sobre como deveria ser a participação dos diferentes segmentos. O “limite máximo de um terço do 
total de votos”, significava que representantes da sociedade civil, como um todo, deveriam ter no máximo 
1/3 dos votos do colegiado ou se cada um dos grupos definidos para a sociedade civil deveriam ter 1/3 dos 
votos no conjunto dos votos da sociedade civil (SOUSA Jr, 2004).  

Estas dúvidas foram esclarecidas pela deliberação CRH 02/1993, a qual também definiu a seguinte 
classificação dos grupos do segmento da sociedade civil: a) universidades, institutos de ensino superior e 
entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; b) usuários das águas agrícolas, industriais e outros, 
representados por entidades associativas; c) associações especializadas em recursos hídricos, entidades de 
classe e associações comunitárias e outras associações não governamentais. Segundo a mesma, também 
poderiam participar dos CBHs, com direito a voz, representantes credenciados pelos Poderes Executivo e 
Legislativo dos Municípios que compõem a bacia hidrográfica. 

Conquista 3: Contribuição ao Plano Emergencial  

Em 1997, a Lei de Proteção aos Mananciais, que incidia sobre a RMSP, foi substituída pela lei nº 
9866, a qual tinha como objetivo proteger os mananciais de todo o Estado de São Paulo. As duas leis 
apresentavam grandes diferenças conceituais, por isso, para evitar um vazio enquanto não se 
implementavam os instrumentos da nova lei, o governo executivo estadual optou por elaborar um Plano 
Emergencial de Proteção aos Mananciais – 1998-99.  

Foram realizadas discussões sobre este Plano com o apoio de diversas entidades da sociedade civil, 
as quais também promoveram debates em paralelo, contando com a presença de Secretários de Estado da 
época, e realizaram inspeções às áreas objeto da Lei com a finalidade de atualizar informações e fixar suas 
posições. No entanto, a data de apresentação do Plano no Comitê, e subseqüente votação, foi fixada pelo 
executivo com poucos dias de antecipação e as referidas entidades tiveram, então, apenas dois dias para 
analisar a proposta e se posicionar para a votação no colegiado.  

De acordo com um representante destas entidades, o governo permitiu a análise imaginando que 
seria difícil para as mesmas fazê-lo em um período tão curto (12 volumes de propostas com 
aproximadamente 200 folhas cada um). Mas isto foi superado e conseguiu-se incluir algumas demandas tais 
como: a compatibilização dos dados; atualização dos mapas e limites; definição das fontes de recursos; 
harmonização das ações e programas; inclusão do Ministério Público nas intervenções em áreas invadidas 
ou irregulares; designação da equipe de fiscais com capacidade e qualificação, exigindo ação imediata; 
exigência, de modo inédito, de uma Auditoria Independente da Sociedade Civil. 343 Estas demandas foram 
transformadas em diretrizes ou recomendações e a questão foi levada ao Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CONSEMA), o qual concedeu direito de voz para os representantes da sociedade. Contudo, a 
implementação do Plano Emergencial dependia de recursos financeiros e isto foi um outro problema a ser 
enfrentado. 

                                                 

343 Entrevista efetuada com representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/SP, por fax (10/09/2001).  
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Conquista 4: manutenção do direito das entidades sociais de concorrer ao financiamento do FEHIDRO para 
seus projetos 

Em 1999, o governo do Estado de São Paulo, através do COFEHIDRO e do CRH, retomando alguns 
antecedentes jurídicos dos anos de 1997 e 98, determinou que “as Organizações da Sociedade Civil jamais 
deveriam ter acesso a tal fundo”. Isso resultou na Deliberação 05/99, de 31/12/1999, que alterou o 
regulamento do FEHIDRO e impôs restrições e impedimentos para que as organizações da sociedade civil e 
os municípios tivessem acesso aos recursos deste Fundo.  

Na reunião ordinária, realizada em 4 de fevereiro de 2000, foi posta em discussão a deliberação do 
COFEHIDRO e sucederam-se várias manifestações de descontentamento e inconformismo por parte dos 
presentes com relação à mesma. Criado o impasse — votar ou não a destinação de recursos sob as novas 
regras do FEHIDRO -, o Plenário do CBH-AT decidiu não deliberar sob a destinação de recursos naquela 
reunião344, uma vez que tanto as entidades e organizações da sociedade civil como os municípios 
“compõem, por lei, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e por ele são co-
responsáveis”. Decidiu-se também encaminhar uma moção ao COFEHIDRO, solicitando a revogação de sua 
deliberação e revisão do Regulamento; e, complementarmente, entrar em contato com outros CBHs do 
estado.  

Os representantes da sociedade civil no CBH-AT, valendo-se de sua força junto a estes CBH, se 
articularam rapidamente para reverter este processo; conseguiram convencer o Secretário de Recursos 
Hídricos e reverteram a Resolução 05/99, por meio do Projeto de Lei 675/00. Além da regulamentação da 
participação das entidades civis nas tomadas de recursos a fundo perdido, também foram eliminadas 
algumas exigências burocráticas que criavam obstáculos para as mesmas acessarem recursos do Fundo. 

Conquista 5: paralisação do processo de aprovação do projeto de flotação 

Em 2001, em virtude da crise energética ocorrida no país, o governo do Estado planejou produzir 
mais energia em Henry Borden, através do bombeamento de água do rio Pinheiros até o Reservatório 
Billings. Este projeto contaria com a participação da iniciativa privada e com a adoção de uma técnica 
conhecida como flotação345, a qual removeria certas substâncias das águas, antes de enviá -las à Billings.  

Em uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), algumas entidades da 
sociedade civil apresentaram algumas críticas a essa proposta, apontando que: ela era inconstitucional, uma 
vez que o bombeamento estava suspenso por lei; o uso da técnica poderia fazer aflorar algas no reservatório, 
não existindo garantias de que o uso de tratamento convencional, depois da flotação, deixaria a água em 
condições adequadas para o abastecimento, inviabilizando o Reservatório Billings para este fim; seria 
necessário aumentar a fiscalização das emissões dos dejetos na água, bem como a destinação final dos lodos 

                                                 

344 Deliberação CBH-AT no 01, de 4 de fevereiro de 2000. Não aprova a proposta de destinação dos recursos do FEHIDRO sugerida 
pelo manual alterado pela Deliberação COFEHIDRO 05/99. 

345 A técnica utiliza-se da adição de sais à água, os quais ao reagir fazem com que certos resíduos flutuem na água para depois serem 
recolhidos. 
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provenientes da flotação, uma vez que muitos depósitos estão inadequados ou foram utilizados para liquidar 
as dívidas da Eletropaulo. 

Considerando isto, a sociedade civil pressionou para que a proposta não fosse votada naquela 
reunião, sem que as Câmaras Técnicas dos CBH’s a examinassem. Também exigiu estudos mais intensos, 
propôs ação judicial junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo e enviou cartas à população, 
explicando os conflitos. 

Conquista 6: renovação da outorga do Sistema Cantareira 

Tendo em vista o fim da outorga do direito de transferir água da Bacia do Piracicaba para o Alto 
Tietê, por meio do Sistema Cantareira, em agosto de 2004, foi criado o Grupo de Trabalho Cantareira, em 
dezembro de 2003. O GT Cantareira tinha os seguintes objetivos: promover discussões sobre questões 
específicas, principalmente nas Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ; solicitar e coletar informações e 
sistematizar, organizar e divulgar os resultados dos debates, estudos e demais trabalhos efetuados; e 
encaminhar propostas de Deliberações dos Comitês PCJ à Câmara Técnica de Planejamento para apreciação 
posterior dos Plenários dos Comitês PCJ. O GT foi composto por um representante do governo federal, um 
do governo de São Paulo, um do Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM, um do CBH-PCJ ou PCJ 
Federal (Piracicaba), um de município mineiro, um da SABESP, o presidente do CBH-PCJ, três 
representantes dos usuários e dois representantes da sociedade civil. A Agência Nacional de Águas - ANA e 
o DAEE foram convidados para dar suporte técnico.  

Apesar de que a decisão final sobre a outorga seria tomada pela ANA em conjunto com o DAEE, a 
mobilização destes atores teve suas conquistas. Por causa dos estudos e reuniões realizados, o grupo exerceu 
pressão sobre as decisões e conseguiu que a SABESP fosse obrigada a cumprir algumas exigências para a 
renovação da outorga, tais como: respeitar a vazão de referência por mês, como estabelecido pelo DAEE, 
especialmente no período de seca; melhorar o sistema de tratamento de esgoto e reduzir sua dependência 
com relação ao Sistema Cantareira; implementar programas permanentes de reuso da água, evitar e controlar 
desperdícios - físicos e técnicos. 

 

C) Análise das atas346 do CBH-AT 

“Participante- Temos corum. [...] Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – Graças a Deus.”347 (sic)  

A análise das atas das reuniões – ordinárias e extraordinárias – do Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê, nos permitiu verificar quais foram os temas predominantes tratados nestas reuniões; quais os 

                                                 

346 O CBH-AT havia sido formalizado no Diário Oficial de 18 de novembro de 1994 e o Edital de Convocação da Sociedade Civil 
saiu publicado no Diário Oficial do dia 19 de novembro do mesmo ano. 

347 Extraído ipsis literis da Ata de Reunião Extraordinária do CBH-AT, realizada em 07/05/2004. 
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pontos de concordância e de desacordo entre os segmentos, bem como no interior de cada segmento; e quais 
foram as organizações, públicas e privadas, com presença marcante ao longo do período analisado.  

Observamos que houve uma preocupação em abordar determinados temas nas reuniões do Comitê, 
em especial, no período inicial de sua instalação, com o objetivo de informar aos participantes, o que 
contribuiu para estabelecer um patamar mínimo sobre os problemas hídricos existentes na bacia e entre esta 
e suas vizinhas. Entre estes temas, podemos destacar as apresentações técnicas e discussões efetuadas sobre: 
o Plano de macrodrenagem; o “Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das 
Bacias Hidrográficas do Alto Tietê, do Piracicaba e da Baixada Santista” – HIDROPLAN -; o plano contra 
enchentes; a crise no abastecimento de água e a renovação da outorga do Sistema Cantareira; o Plano 
Emergencial da Billings; a construção do Rodoanel; a realização de estudos sobre cobrança; a criação do 
braço operacional – a agência -; a representação da sociedade civil no CRH; a formação de câmaras técnicas 
e sua composição; a criação dos subcomitês – para muitos, motivo de desintegração do comitê, para outros, 
uma forma mais fácil de tratar com tamanha diversidade. 

Pela leitura das atas também se pode verificar que os representantes, que se  pronunciam nas 
reuniões, são praticamente os mesmos. Além dos representantes que ocupam os cargos de presidente, vice-
presidente e secretário executivo, observa-se que a maioria, que faz alguma intervenção, é proveniente do 
segmento da sociedade civil: entidades ambientalistas, ONGs, associação de moradores e organizações 
técnicas e profissionais.  

No diz respeito aos temas que exigem análise e deliberação, destacaram-se os seguintes: 

Tema 1: Estruturação do Comitê :  

As reuniões iniciais do CBH-AT foram marcadas por discussões a respeito de sua estruturação, 
especialmente no que diz respeito à criação de subcomitês e a instalação de câmaras técnicas. Com relação à 
criação dos subcomitês, pode-se observar que havia uma certa resistência dos municípios a se criar de 
imediato os subcomitês. No caso da criação das Câmaras Técnicas (CTs), buscava-se uma definição quanto 
aos temas a que se dedicariam estas CTs e qual seria sua composição e relação com o Comitê. Com relação 
à composição, logo na primeira reunião, acordou-se que as câmaras técnicas seriam tripartites.348 Contudo, 
revelando a morosidade com que tais processos ocorreram, apenas em 1997 começou o processo de 
organização dos subcomitês da bacia e de instalação das Câmaras Técnicas349.  

Tema 2: Secretaria Executiva:  

Como vimos, estabeleceu-se informalmente que o representante dos municípios, ficaria com a 
presidência  do CBH-AT; o representante da sociedade civil, com a vice-presidência; e o representante do 

                                                 

348 Ata da reunião ordinária do CBH-AT, realizada em 14/12/1994. 

349 Posteriormente, em 2003, estas CTs foram reorganizadas e se criou: I) Câmara Técnica de Planejamento e Gestão; II) Câmara 
Técnica de Saneamento Ambiental; III) Câmara Técnica de Drenagem, Aproveitamento Hídrico e Regras Operativas e IV) Câmara 
Técnica de Águas Subterrâneas e um grupo colegiado formado pelos coordenadores e relatores das Câmaras Técnicas, encarregado 
de integrá-las e criar suas competências - Deliberação nº 5/2003. Cf. ata de reunião do CBH-AT, de 23/04/2003. 
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governo estadual, com a Secretaria Executiva. No processo, o governo estadual abriu mão da presidência e 
se “contentou” com a Secretaria – “centro operacional do colegiado”350 -; no CBH-AT, este cargo tem sido 
ocupado pelo DAEE.  

Ao longo do processo, porém observamos tentativas de alterar este acordo informal, mas sem 
sucesso. Em uma destas tentativas um representante da sociedade civil (SOS Mata Atlântica), solicitou que 
houvesse um rodízio entre as entidades na função de Secretaria Executiva do CBH-AT. “Neste momento 
está assumindo a Secretaria Executiva o D.A.E.E. e no próximo, por exemplo, fosse a SMA e estabelecer 
um rodízio dentro do Governo do Estado, nas responsabilidades com relação aos recursos hídricos e não 
ficar com aquele tradicional parceiro de sempre.”351  

Em outra ocasião, a sociedade civil pleiteou o cargo, mas não o conseguiu porque os municípios 
votaram em bloco a favor do estado e este não abriu mão da Secretaria. A seguir, transcrevemos o 
“diálogo”: 

“Presidente - Nós representantes dos Municípios unanimemente 31 Prefeitos presentes fechamos com 
essa consensualidade que quanto a secretaria executiva estaremos votando para aquele que representará o 
governo do Estado de São Paulo. Malu- 18 votos para o Estado na Secretária Executiva. Sr. Romildo- 

Em reunião a sociedade civil decidiu que deveria pleitear a Secretaria Executiva portanto com seus 18 
votos, aliás 17 porque um voto não foi preenchido. Malu- 17 votos para o cargo de Secretário Executiva 
na diretoria do Comitê. Rui Brasil- Como é natural o Estado vai votar na sua candidatura e nós reunidos 
aqui com presença de 17 dos 18 temos a manifestação também unânime no sentido de pleitear a função 
de Secretaria Executiva para o Estado, não cabe aqui justificar e fazer outras colocações. Malu- Eleita 
para função de Secretaria Executiva o DAEE na pessoa do Márcio Ribeiro que foi o nome apresentado 

ao plenário pelo segmento. [...] Romildo Campelo- Como não ganhamos a indicação como Secretário 
nós humildemente aceitaremos a Vice Presidência.”352 

Embora a Secretaria Executiva tenha uma função operacional, ela possui uma importância política 
grande, tanto que para o mandato 2001-2002, o governo do estado indicou o nome do Secretário de 
Recursos Hídricos do estado de São Paulo , Antonio Carlos de Mendes Thame para o cargo de Secretário 
Executivo; no processo, porém quem exerceu de fato a função foi seu assistente, Gerôncio Rocha.353  

Tema 3: Cobrança pelo uso da água  

Embora desde a primeira reunião do CBH-AT, já existam registros de estudos em andamento sobre 
a adoção da cobrança no estado – sob os cuidados da FIPE -, foi somente em 1997 que o anteprojeto de lei 
(PL 20) foi objeto de duas audiências públicas promovidas pelo Comitê: uma na Assembléia Legislativa, em 
5/8/97, com a presença de 150 participantes; outra, na Prefeitura de Santo André, em 27/8/97, com 40 

                                                 

350 Interessante observar que, no caso mexicano, a CNA também fica com a “Secretaria Executiva” dos Consejos de Cuenca. 

351 Ata da reunião extraordinária do CBH-AT, realizada em 22/02/1995. 

352 Ata da reunião extraordinária do CBH-AT, realizada em 30/06/2005. 

353 Ata da reunião extraordinária do CBH-AT, realizada em 20/2/2001. 
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participantes. O PL 20 passou por muita negociação – a maior resistência era dos usuários industriais e 
agrícolas e de seus “representantes” na Assembléia Legislativa-, e recebeu várias emendas.  

Segundo Hugo Marques da Rosa,  

[e]sse projeto foi muito debatido em sua concepção, mas no momento em que ele se encontra na 
Assembléia Legislativa, e não me refiro só a ele mas a qualquer projeto, é normal que haja a negociação 
entre Executivo e Legislativo, e nesses casos não é comum que o projeto retorne as bases para começar o 

caminho novamente, para se rediscutir nos Subcomitê para aprovar nos Comitês, para aprovar no 
Conselho, para aprovar na Assessoria Técnica Legislativa do Governador, para aprovar na Assembléia 
Legislativa, [...], então a negociação naturalmente ocorre com os atores que tem legitimidade para tal, 
todos nós temos as pessoas em que votamos e temos que confiar que elas estão nos representando tanto 
na Assembléia Legislativa como no Executivo. Por outro lado, em um projeto como esse é normal se 
aproveitar as emendas, fazendo um projeto do que foi apresentado mais um conjunto de emendas, só que 

nesse caso, pontos importantes não tinham emendas que o contemplava, e não havia mais tempo para 
emendas, e a única forma era, negociar e a hora que fechar a negociação tira um projeto e coloca outro, o 
que foi feito. Não foi colocado na pauta esse ponto mas se quiserem podemos pautá-lo, eventualmente 
convidando as pessoas que conduziram a negociação, podemos até protestar, mas nesse momento o 
projeto se encontra em uma fase adiantada de entendimento, não vou emitir minha opinião pessoal do 
que acontece aqui, porque o regimento me impede, apenas faço os esclarecimentos necessários do que foi 

feito.354 

Contudo, apesar destas negociações, foi somente em 29 de dezembro de 2005 que a lei nº 12183, 
que instituiu a cobrança pelo uso da água no estado de São Paulo, foi aprovada. 

Tema 4: Revisão do Estatuto do CBH-AT 

Em 2000, foi elaborado um novo texto para o Estatuto do CBH-AT por uma comissão tripartite, 
cujas alterações mais significativas referem-se à inclusão de atribuições constantes da nova lei de proteção 
aos mananciais. Seguiu-se intenso debate, com propostas de emendas à minuta, sendo que dois pontos 
levantados eram polêmicos: aumentar o número de representantes por segmento e rever o conceito de 
composição paritária da Lei. Foi instituída uma Comissão Eleitoral com a incumbência de discutir sobre a 
forma de representação das entidades sociais, seu enquadramento e cadastramento, para propor um 
Regimento Eleitoral, mas a discussão sobre estes pontos não avançou.  355 

Posteriormente, em 2004, uma nova revisão do Estatuto começou a ser efetuada e voltou-se a 
discutir o número de representantes por segmento e a paridade entre os mesmos. Em 29 de setembro de 
2004, o Plenário indicou uma Comissão eleitoral com seis membros - dois representantes de cada segmento 
-, os quais se incumbiram de elaborar um material relativo ao processo eleitoral e o apresentaram na reunião 
do Comitê, em 14 de dezembro de 2004.356 De acordo com a proposta aprovada, foram incluídos mais dois 
                                                 

354 Ata da reunião ordinária do CBH-AT, realizada em 14/12/2000. 

355 Ata da reunião ordinária do CBH-AT, realizada em 20/10/2000. 

356 Ata da reunião extraordinária do CBH-AT, realizada em 14/12/2004. Deliberação CBH-AT no 9, de 14 de dezembro de 2004; 
Estatuto revisado do CBH-AT, aprovado em 15 de março de 2005. 
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representantes titulares por segmento. No caso das entidades sociais, concordou-se357 que estas duas vagas 
seriam distribuídas para as categorias que apresentassem maior número de candidatos inscritos habilitados, 
mantendo-se as oito categorias vigentes.358 

 
Neste processo, não se pode perder de vista que a sociedade civil buscou maior participação no 

comitê, requerendo um aprimoramento dos mecanismos de divulgação, cadastramento, análise de 
documentos e habilitação para a eleição, bem como da eleição em si, o que contribui para aumentar a 
legitimidade dos representantes eleitos no comitê. Embora não se tenha conseguido alterar a divisão em três 
segmentos – para dois, por exemplo: poder público e sociedade -, entendemos que todo este processo 
representa uma conquista da sociedade civil por sua própria democratização; os diferentes interesses 
expressos pelos diferentes grupos têm que se afinar para se fazer representar dentro de categorias e isto 
demanda um amadurecimento do segmento.  

A análise destas atas de reunião nos permitiu observar que, apesar dos avanços e retrocessos, houve 
um amadurecimento na participação da sociedade civil. Nos dois ou três anos iniciais, as reuniões giravam 
em torno de um aprofundamento maior com relação à própria problemática, os problemas hídricos e suas 
interfaces na bacia; em 2004 e 2005, observa-se que há uma preocupação maior com as normas e regras que 
regem o funcionamento do comitê e dos subcomitês e a representatividade e legitimidade dos 
representantes. Neste sentido, os interesses enquanto grupo, a votação em bloco, as definições prévias do 
grupo – ou dos níveis administrativos – ficaram mais “transparentes” e as entidades da sociedade civil 
ficaram mais cuidadosas com relação aos outros segmentos e a si mesmas; também se observa que os atores 
sociais, ao se aprofundarem mais nas leis e normas relacionadas, estão atentos a seu (des)cumprimento.  

 

D) Limites e obstáculos ao funcionamento do Comitê 

Acompanhando o desenvolvimento da gestão participativa nesta Bacia, podemos observar que se 
apresentam algumas dificuldades para a implementação do novo modelo de gestão.  

No que diz respeito à participação da sociedade civil no comitê, é preciso observar que dada a 
multiplicidade de interesses presentes no interior do segmento - diversos grupos incluídos -, torna-se 
bastante difícil conseguir uma coesão interna. Os entendimentos e coalizões dependem muitas vezes do 
assunto que está em pauta. Há também o problema do custeio das atividades participativas; alguns grupos, 
embora organizados, e mobilizados, não contam com recursos financeiros e humanos suficientes e chegam a 
ter problemas para custear refeições e transporte, no caso de reuniões realizadas em outros municípios; 

                                                 

357 Proposta discutida e aprovada em reunião das entidades sociais participantes do CBH-AT, em 24/2/2005. Regras válidas para as 
eleições referentes ao biênio 2005-07. 

358 Nas eleições para o biênio 2007-09, o que se observou foi que a categoria “associações ligadas ao consumo dos recursos hídricos 
para uso doméstico final com interesse no abastecimento público, saneamento e saúde pública”, na qual vem ocorrendo uma 
proliferação de associações criadas, com os mais variados tamanhos, prop ostas e objetivos, obteve uma destas vagas. Por outro lado, 
observa-se certo “esvaziamento” por parte dos representantes do setor econômico, em especial o agrícola e é necessário estar atento 
para suas conseqüências. 
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outros têm problemas com seus quadros e não conseguem ter suplentes com a mesma capacidade técnica e 
política para se revezar nas reuniões e encontros. A própria agenda das reuniões – muitas vezes efetuadas 
durante o dia -, torna-se um fator que dificulta a participação.  

Contudo, apesar das dificuldades, a participação no Comitê do Alto Tietê tem sido bastante 
expressiva e o processo tem apresentado avanços (CAMPOS, 2004a e 2004b). Um exemplo que pode ser dado 
são as últimas eleições realizadas para compor o segmento no colegiado (mandato 2005-2007). Neste 
processo, foram habilitadas, isto é, tiveram direito a participar, a ter voz, a votar e a ser votada na Plenária 
de seu setor durante a Assembléia Geral da sociedade civil, 190 entidades, as quais estavam concorrendo a 
16 vagas - titular.  

Observamos que a deficiência nas instalações físicas, no quadro de pessoal e número de 
equipamentos do próprio Comitê também representa um limite a seu bom funcionamento359.  No caso do 
quadro de pessoal, isto acaba sobrecarregando as pessoas que são representantes dos órgãos, prefeituras ou 
entidades da sociedade civil, tendo repercussões negativas na participação dos segmentos. 

No que diz respeito à relação poder público e sociedade civil, podemos verificar alguns problemas. 
O governo estadual, muitas vezes, utilizando-se do discurso técnico e da experiência e capital humano 
acumulados, conduz as reuniões, apontando a necessidade da ação e da deliberação, mesmo que os 
segmentos não estejam inteiramente a par da questão. Outras vezes, esvazia algumas sessões, onde existem 
questões divergentes da sua. Também tem sido apontado que, em certas ocasiões, as questões são 
esmiuçadas nas Câmaras Técnicas - CTs, e chegam “definidas” ao Plenário do Comitê, cumprindo uma 
mera formalidade (NEDER, 2002). Cabe dizer que, quando este tipo de situação ocorre e é percebida pelos 
participantes da sociedade civil, comprometidos com a questão, gera-se certo enfraquecimento e desgaste da 
representação social. Por isto, é de suma importância a participação ativa dos envolvidos em todos os níveis, 
inclusive nas CTs, e por isto necessitam de pessoal qualificado e disponível. 

Do ponto de vista dos municípios, embora exista uma assimetria de poder entre as agências e 
entidades dos governos federal e estadual frente às do governo municipal, o novo modelo tem tido bons 
resultados, especialmente porque agora, de acordo com alguns representantes de prefeituras, é possível ter 
conhecimento das obras que necessitam ser feitas, das tecnologias que serão utilizadas e dos custos 
envolvidos.  

Nossas análises sobre o funcionamento do CBH-AT, de sua instalação até o presente, revelam que, 
grosso modo, existem duas fases. Na primeira, quando a lei foi estruturada e começou a ser implantada, 
havia certa “parceria” entre os três segmentos que, embora com entendimentos diferentes, partilhavam de 
um mesmo objetivo: estabelecer uma gestão das águas, baseada na bacia hidrográfica, na participação de 
novos atores e na cobrança pelo uso da água. Os municípios estavam conseguindo um espaço nas 
negociações e decisões, além de poder concorrer aos recursos do FEHIDRO. O segmento sociedade civil, 
por sua vez, depois de muita luta, estava conseguindo participar dos canais de negociação junto com o poder 

                                                 

359 Cf. atas das reuniões do CBH-AT realizadas em 19/9/1995, em 19/2/2004, em 30/06/2005; nelas existem inúmeras reclamações a 
este respeito, apontando-se algumas conseqüências disto para o andamento dos trabalhos. 
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público. Por fim, o governo estadual e suas partes constitutivas, dando seguimento ao processo que haviam 
iniciado. Na segunda fase, porém, quando o modelo já estava funcionando e as rotinas estabelecidas, 
observamos, por um lado, manifestações de desânimo e frustração com os resultados obtidos 360, e, por outro, 
certa acomodação dos segmentos ao sistema e, em contraste, o surgimento de algumas estratégias para 
contornar as “regras do jogo” e algumas artimanhas no processo representativo.  

Entretanto, as dificuldades e conflitos apontados não podem ser reduzidos a um embate entre Estado 
e Sociedade, o que pode paralisar o processo. Ainda há muito por se fazer para desenvolver e fortalecer o 
sistema de gestão participativa.  

 

10.2.2. A LEI MEXICANA DE ÁGUAS 

Antes de iniciar esta seção é fundamental ressaltar que, embora tenhamos procurado estruturar a 
apresentação dos casos analisados de forma semelhante, no que diz respeito ao processo de democratização 
das águas - como não podia deixar de ser pelos diferentes contextos e processos verificados em cada local -, 
resultou ser uma tarefa impossível. 

Na análise do caso mexicano deve-se considerar que:  

o o sistema de gestão das águas, embora criado em 1992, vem passando por sucessivas modificações, 
algumas mais profundas que outras, como a que ocorreu em 2004;  

o o acesso às informações relativas ao funcionamento do Consejo de Cuenca do Vale do México, 
conforme apontamos anteriormente, é extremamente difícil, inclusive para os próprios pesquisadores 
mexicanos, havendo relatos de alguns destes profissionais dizendo que necessitaram mudar os objetivos de 
suas pesquisas pela inviabilidade de obter os dados necessários;  

o as reuniões do Consejo do Vale do México contam com a participação de representantes do governo 
e dos usuários, cadastrados pela CNA, e as atas de reunião não estão disponibilizadas.  

Sendo assim, no intuito de apresentar informações adicionais que contribuam para o entendimento 
da gestão no CCVM, agregamos ao trabalho algumas informações sobre o Consejo Lerma-Chapala  e sobre 
os Comitês Técnico de Águas Subterrâneas (COTAS). Cabe ressaltar que tais informações não constituem 
dados primários, mas em sua grande maioria, são fruto da análise de pesquisadores mexicanos ou que 
trabalham no México. 

Embora estes fatos dificultem a análise e mesmo a comparação entre os objetos de estudo, 
entendemos que o resultado final da pesquisa não é prejudicado, tendo em vista que este quadro revela 
características fundamentais do sistema de gestão em operação no México, ou seja, ainda extremamente 

                                                 

360 Em 2007, ano em que a lei federal 9433 completa dez anos, as comemorações tem sido marcadas por este mesmo sentimento. 
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centralizado no Poder Executivo, via CNA; pouco transparente; com práticas corporativistas; e com uma 
participação restrita. 

Analisando algumas destas informações, podemos dizer que entre o modelo de gestão 
descentralizada e participativa preconizado pelo discurso das autoridades governamentais, desde a 
aprovação da Lei de Águas Nacionais (LAN), em 1992, e a prática há uma longa distância . 

 
A legislação e seu conteúdo 

A estruturação da LAN se deu no contexto em que , por um lado, se estava adotando as políticas 
neoliberais e, em especial, as políticas de privatização de empresas estatais, e por outro, o conceito de gestão 
por bacias e de participação da sociedade civil nos processos decisórios ganhavam força.  

No que diz respeito ao primeiro fato, a LAN incorporou normas sobre o uso das águas, reconhecidas 
como bem econômico e concentrou-se na regulamentação da concessão, da autorização, entre outros 
mecanismos. Além disto, tinha como objetivo a criação de um mercado de águas e a efetivação de parcerias 
entre o poder público e a iniciativa privada. 

Cabe recordar que, no México, os municípios haviam recém recebido as responsabilidades legais 
sobre a prestação dos serviços de saneamento, mas não contavam com recursos financeiros suficientes para 
assumir tais responsabilidades. Os usuários, em especial os do setor agrícola – distrito de riego -, por sua 
vez, demandavam a continuidade dos investimentos por parte do Estado em obras hidráulicas. 

No que diz respeito à adoção da bacia hidrográfica como unidade de trabalho, é importante 
reconhecer que isto não era uma novidade, visto que, desde os anos 40, o país já adotava políticas hídricas 
que visavam: o desenvolvimento regional, a modernização da agricultura e a ampliação da irrigação, a 
produção de energia elétrica e a desconcentração da região central do México – onde se localiza o Vale do 
México -, aos moldes da proposta da TVA norte-americana.  

Entretanto, segundo alguns autores (ROEMER, 1997; CASTAÑEDA, 1997), este planejamento 
baseado nas bacias hidrográficas não correspondeu às expectativas porque o país não possuía uma estrutura 
organizacional adequada e porque se adotou uma política baseada na produção de um número crescente de 
obras hidráulicas, sem se preocupar com a eficiência ou com a proteção ecológica. Encontram-se aqui dois 
problemas fundamentais: um, mais evidente, é a adoção ampla e irrestrita da execução de obras hidráulicas; 
e, o outro, menos perceptível, é a estrutura organizacional pouco adequada. Cabe ressaltar que um problema 
está relacionado ao outro; a necessidade de executar grandes obras de infra-estrutura fez com que por muitos 
anos a gestão das águas - e do saneamento – permanecesse centralizada. Neste contexto, os organismos 
estaduais e municipais, assim como as organizações da sociedade civil, tiveram escassa ou nula participação 
nos processos de tomada de decisões.361  

                                                 

361 CASTELÁN Crespo, J. Enrique. “La situación del recurso hídrico en México”. In: BARKIN, 2001, p.51 
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Quanto à adoção de uma gestão baseada na descentralização e na participação, uma análise mais 
atenta aos documentos e às propostas nos permite verificar que a idéia predominante 362 na proposta da LAN 
era que a CNA centralizasse as decisões com relação à administração da água, respeitando seu múltiplos 
aspectos, deixasse de ser um órgão voltado à execução e operação das obras hidráulicas e passasse a ser um 
órgão normatizador. A responsabilidade sobre a execução de tais obras seria transferida aos municípios e 
aos agentes privados. No que diz respeito à participação, verifica-se que a proposta era a inclusão dos 
usuários, apenas.  

Sobre o processo de elaboração da LAN, Wester et al (2003, p. 802) comentam que ela  “não foi 
precedida por um extensivo processo de consulta, mas foi escrita pelos experts em legislação da CNA com 
informações do corpo de engenheiros e uma extensiva revisão de experiências internacionais”, em especial, 
os modelos espanhol - confederação hidrográfica - e francês - comitê e agência de bacia  -, conforme 
apontamos.  

 

A LAN (1992) objetivou dar respostas a alguns problemas específicos e, para isto, regulamentando 
o artigo 27 da Constituição mexicana em termos de águas nacionais, superficiais ou subterrâneas; 
estabeleceu um “pacto” entre os três níveis de governo e os usuários com relação ao abastecimento e às 
obras hidráulicas necessárias para efetivá-lo, bem como para sua manutenção; e iniciou um processo de 
criação dos mercados de água – o qual não se efetivou. 

No que diz respeito às águas subterrâneas é preciso considerar que, no México, há uma grande 
dependência com relação aos aqüíferos para o abastecimento. Embora a Constituição diga que as águas do 
subsolo podem ser apropriadas livremente pelo proprietário do terreno onde ela esteja localizada, este 
mesmo documento diz que o executivo federal poderá regulamentar a extração destas águas quando for de 
interesse público. Aproveitando-se desta exceção, a LAN de 1992 considerou que todas as águas nacionais  
são de interesse público, devendo-se, portanto, obter uma autorização para utilizá-la. Isto permitiu que a 
CNA iniciasse uma campanha363 de identificação, registro e concessão de poços no país e, com base na Lei 
Federal de Direitos, passasse a cobrar taxas por esta autorização.  

Ao procurar estabelecer o pacto entre os diferentes atores, criaram-se mecanismos que abriram a 
possibilidade de instituir parcerias com o governo para o desenvolvimento de obras hidráulicas; abria -se 
espaço também para as empresas privadas deste setor. Neste contexto, os Consejos de Cuenca atuariam 
como instâncias de coordenação entre os diferentes níveis de governo e os usuários, objetivando 
desenvolver infra-estrutura hidráulica regional. 

                                                 

362 Cf. Exposição de motivos da CNA frente ao Congresso Nacional Mexicano. (ROEMER, 1997) 

363 De acordo com Gutiérrez (2006, p.84), esta “campanha obedece aos acordos e compromissos econômicos e políticos que o 
governo mexicano estabeleceu com o Banco Mundial e com outros organismos financeiros internacionais, com o objetivo de abrir e 
ordenar os mercados de água no país.” 
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Entre as várias alterações efetuadas na LAN, algumas das quais comentadas no capítulo anterior, a 
reforma aprovada em 2004364 teve ampla repercussão e se mostrou mais progressista que as anteriores, pelo 
menos em termos das potencialidades criadas. Contudo, como vimos, ela demorou ser regulamentada, 
perdeu sua força e logo se elaborou mais um projeto substitutivo. Segundo um estudioso mexicano, o atraso 
na aprovação do regulamento da LAN reformada em 2004 era um reflexo de problemas dentro do próprio 
executivo, da CNA. Já em novembro de 2005, uma vez que não se aprovava o regulamento: passaram a 
circular novas versões modificadas.365 

 

Consejos de Cuenca e COTAS 

No que diz respeito ao funcionamento do Consejo de Cuenca do Vale do México, ou a seus 
membros, verificamos na prática que é realmente muito difícil de obter informações. Quando consultadas as 
pessoas envolvidas com a questão hídrica, fora da CNA, são todas unânimes em dizer que este Conselho só 
existe no papel, pelo menos com as características que lhe haviam sido propostas.  

Um destes pesquisadores chegou inclusive a comentar a deficiência de informações no próprio sítio 
da internet deste conselho e o entendimento por parte de alguns funcionários da CNA de que a existência 
deste sítio era sinal de que o Consejo estava em funcionamento: “Tengo página web luego existo” 
(comunicação pessoal - 29/11/2005). 

Para outro pesquisador “Ese consejo es uno de los que hacen sus cosas bajo supervisión oficial, y 
realmente no intervienen con la problemática social y los conflictos, fungiendo como validadotes, ya que se 
ubican en el plano de planeación.” (comunicação pessoal - 28/11/2005) 

As informações disponibilizadas sobre esta região se concentram essencialmente na questão da 
privatização do setor de saneamento.  

 

                                                 

364 O senador Ulises Ruiz (PRI), presidente da Comissão de Recursos Hidráulicos, apresentou em 15/12/2001 uma proposta em que 
reformava, adicionava e eliminava alguns dispositivos da LAN, de 1992. Em 11 de abril de 2002, o senador Jesús Venâncio (PAN), 
apresentou uma outra iniciativa para reformar a mesma Lei. Ambas foram encaminhadas para as Comissões – unidas - de Recursos 
Hidráulicos e Estudos Legislativos do Senado. Em abril de 2003, foi aprovada uma minuta da nova lei no Senado e na Câmara de 
Deputados, a qual foi encaminhada ao Executivo para publicação. Fox efetua algumas observações vetando a minuta, as quais são 
encaminhadas ao Congresso em setembro de 2003. Após um processo de consulta e negociação, uma nova minuta foi enviada ao 
Executivo, em dezembro de 2003. Em abril de 2004 a reforma da LAN foi aprovada pelo presidente. 

365 Após a aprovação da reforma da LAN, em abril de 2004, ocorreram várias modificações e vetos presidenciais. O projeto de lei 
com as reformas foi proposto pelo Senado mexicano. Os senadores realizaram uma série de consultas com organizações de usuários 
de água, ONGs, produtores agropecuários e industriais, empresas prestadoras de serviços de água potável e saneamento, e com 
funcionários da SEMARNAT, da CNA e do Conselho Jurídico da Presidência da República. O senador Ruiz era um dos mais 
interessados em retirar o veto presidencial sobre determinados pontos porque esperava que, de um momento a outro, iria começar de 
maneira formal sua campanha ao governo de seu estado natal, Oaxaca. Em documentos dos senadores explicando porque eram 
contrários ao veto presidencial, pode-se encontrar o argumento de que “se havia detectado a posição pouco favorável por parte de 
organismos populares da iniciativa privada e de algumas organizações de usuários da água.” Outros vetos do presidente como a 
descentralização da CNA – com autonomia fiscal – foram aceitos. 
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No que diz respeito ao Consejo de Cuenca Lerma-Chapala , embora seja apontado como o modelo 
na implantação do sistema, também encontramos alguns problemas. Em primeiro lugar, ele possui 
características bem diferentes que o CCVM, abrigando em sua área de atuação um importante cinturão 
agrícola com vários distritos de riego, na região central do país. Depois, tendo em vista que ele se originou 
de um acordo entre os governos estaduais locais e o governo federal, esta preponderância dos governos 
locais, de certa forma vem se mantendo; na verdade, a participação foi ampliada para este segmento e não 
para os usuários ou entidades sociais. 

Para se ter uma idéia da força deste segmento, houve momentos nos quais, “a maioria dos membros 
estaduais do Consejo de Cuenca declinaram a participar de qualquer reunião, argüindo que a estrutura legal 
não lhes dava nenhum direito ou responsabilidade. [Posteriormente,] [...] já que nem a estrutura legal nem a 
institucional foram modificadas, os representantes dos diferentes setores entenderam que sua participação é 
essencial, se estão sendo buscadas mudanças para a região.” (TORTAJADA, 2002, p.7) 

Para Dávila (2006, p.27),“apesar de ter sido criado como uma instância de coordenação e negociação 
entre as autoridades estatais na bacia e os representantes dos usuários, posteriormente se converteu em um 
mero espaço de reunião dos usuários da água, onde perderam toda possibilidade de participação real.”  

 
Outro exemplo que pode ser dado com relação a implantação do sistema é a experiência dos 

Comitês Técnicos de Águas Subterrâneas COTAS, os quais se inserem em um contexto marcado pela 
dependência do país com relação aos aqüíferos e pela  intensificação da cobrança pelo uso da água, em 
especial a subterrânea, que tem sido cadastrada pela CNA.  

Neste cenário, os COTAS vêm tendo grande destaque; cabe destacar que nos mesmos se observa 
uma participação social considerável. Parece-nos que a questão da escala é importante, pois este órgão 
auxiliar do Consejo de Cuenca trabalha em escalas mais próxima dos usuários, entendidos como aqueles que 
têm outorga, e também dos consumidores finais da água. Entretanto, se considerarmos que o nível dos 
aqüíferos depende do volume de água que infiltra na superfície, seria desejável que os comitês, como um 
todo, fossem valorizados pelas pessoas que utilizam os aqüíferos.  

Além da ação dos COTAS, verifica-se que nos distritos de riego também há maior mobilização dos 
atores; novamente, em escalas mais locais a organização e a mobilização tem sido maiores no México. 

 

A participação de novos atores: usuários e entidades sociais 

No que diz respeito à participação dos usuários, observa-se que a CNA tem os apoiado, inclusive 
com ajuda financeira, para facilitar a participação tanto na eleição de representantes como das reuniões 
informativas.  

Contudo, isto tem gerado críticas, pois a “participação assistida” dá margem para que a mesma seja 
direcionada, de acordo com os interesses da própria Comissão. Neste sentido, verifica-se que ora os usuários 
são controlados pela CNA ou por algum governador; ora predominam os interesses de algum setor 
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importante de usuários. De fato, como aponta um funcionário do IMTA, os usuários não decidem o que 
fazer com a água nos Consejos, estes são apenas consultivos; contudo, eles podem influir e isto é o mais 
importante que há que se observar na evolução dos Consejos de Cuenca. 

Com relação às entidades sociais, que chegaram a ver uma possibilidade de participar com a 
aprovação da LAN, em 2004, é necessário considerar que, desde o término da Revolução Mexicana, em 
1917, iniciou-se um processo de agrupamento de vários setores sociais em corporações, as quais foram 
mantidas como “órgãos auxiliares e dependentes do Estado”, em articulação direta com o PRI; uma relação 
em que o Estado atendia às demandas das elites corporativas e dos grupos que elas representavam e estes lhe 
davam legitimidade. Embora desde os anos 80 a sociedade mexicana tenha se tornado mais complexa, a 
mobilização destes atores e sua participação no cenário político demanda um processo de mais longo prazo.  

Neste sentido, de acordo com Torregrosa, “[p]oder-se-ia concluir que, no caso mexicano, o processo 
de formação e consolidação de uma sociedade civil forte e consolidada com expressão e representação 
legítima nos espaços mistos que estão se abrindo é, todavia, uma promessa em construção, a pergunta que 
surge é se a convocação para a participação tal qual se está levando a cabo no México, a partir das instâncias 
governamentais contribui, ou não, para a formação desta sociedade civil que se requer para a nova gestão 
integral do recurso.”366 

A partir da análise de alguns eventos recentes, pudemos verificar que as entidades sociais no México 
já reconhecem que o Consejo – e o sistema de gestão – proposto não se consolidou enquanto um espaço 
aberto à negociação dos diferentes atores - de dentro e de fora do aparelho estatal –; o corporativismo 
permanece e as negociações, quando ocorrem, são efetuadas nos bastidores. Neste sentido, entendemos que 
a democratização da gestão das águas, neste país, ainda é um objetivo a ser alcançado.  

No entanto, apesar da ação das entidades sociais carecerem de um revigoramento, o que se pode 
observar é que a ação - militante -, se mantém viva, em especial na luta contra determinados projetos que 
apresentam notáveis impactos ambientais. Um exemplo é o movimento de cidadãos locais e ambientalistas 
contra a aprovação da represa coletora de águas negras - el Arcediano -, o qual tem conseguido deter o 
projeto por vários anos; ou ainda, a luta de grupos cidadãos contra a implantação de um dos maiores 
projetos hidrelétricos do país – La Parota –, perto do porto de Acapulco. Para Barkin e Klooster (2006, p.29), 
a “ausência de mecanismos institucionais para a resolução de conflitos ambientais no México chega 
inevitavelmente a deslocá-los para os espaços públicos, obrigando aos grupos civis a se organizar de 
maneira militante, transformando os conflitos em choques violentos, ocasionando elevados custos que se 
medem na perda de vida humana, destruição ambiental e deslegitimação das instituições locais e nacionais.”  

 

                                                 

366 TORREGROSA, María Luisa. “Gestión Integrada de Consejos de Cuenca en México. Un proceso en construción”. P.3 
Apresentado no IV Congresso Ibérico sobre gestão e planejamento da água “Ciência, tecnologia e cidadania”, realizado em Tortosa, 
Espanha. 8 a 12/12/2004. 
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10.3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE 
DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DAS ÁGUAS 

Ao longo das últimas décadas, a crise do Estado, a percepção das falhas do mercado, a retomada do 
processo democrático, a constatação de que é necessário somar esforços e que os diferentes segmentos são 
complementares, contribuíram para que houvesse uma inflexão no modo como estava sendo gerida a coisa 
pública. Neste processo, embora com diferentes objetivos, passou-se a ampliar o número de espaços 
públicos abertos à participação de novos atores, tanto de níveis hierárquicos inferiores – governo local -, 
como da sociedade. 

No que diz respeito à democratização da gestão das águas e a participação de atores não-
governamentais , verificamos que foram aprovados os marcos legais incluindo estes atores no processo, 
embora em diferentes categorias e com diferentes funções – usuários e entidades sociais envolvidos na 
consulta e deliberação, no Brasil, e usuários consultados, no México. Cabe ressaltar que nesta categoria  - 
atores não-governamentais -incluem-se tanto aqueles privados com interesses privados como aqueles 
privados com interesse público. 

Ao recuperarmos o processo de discussão e elaboração dos marcos legais nas áreas de estudo, 
coordenado no Brasil pelo DNAEE e no México pela SARH – e depois pela CNA -, verificamos que se 
reconhecia : a necessidade de coordenar as responsabilidades dispersas entre os diferentes Ministérios e de 
envolver – coordenar - as diferentes unidades da Federação, especialmente, os estados; a escassez de 
recursos financeiros e a necessidade de encontrar novas formas para obter tais recursos e financiar as obras 
necessárias no setor de recursos hídricos e de saneamento – aponta-se a cobrança pelo uso da água e a 
inclusão dos usuários na discussão; a manutenção da adoção de modelos de gestão de águas baseados em 
bacias hidrográficas, os quais já vinham sendo adotados no Brasil (Comitê Especial de Estudos Integrados 
para Bacias Hidrográficas - CEEIBH, rios federais) e no México (Temascaltepec e Papaloapan); a 
necessidade de rever a Lei de Águas de cada país367.  

De acordo com estas propostas iniciais, estariam incluídos, basicamente, representantes do setor 
industrial, do agrícola e dos usuários urbanos, sendo que neste último grupo incluem-se as prefeituras 
municipais, titulares do serviço de saneamento, ou as companhias concessionárias – privadas ou não. Ou 
seja, ficavam de fora as entidades de defesa do meio ambiente, de defesa dos consumidores, de defesa dos 
direitos consuetudinários – em especial no caso mexicano -, os trabalhadores do setor de saneamento. Os 
membros das instituições acadêmicas, por sua vez, foram incluídos no processo de gestão, após algumas 
negociações, porém, nas duas áreas, obtiveram apenas o direito a voz. 

As propostas elaboradas pelos executivos federais são apresentadas aos legislativos e, por se tratar 
de um tema que envolve diferentes interesses, inicia -se um acalorado processo de debates. O entendimento 
da questão é diferente, as propostas para solucioná-la são diferentes, o entendimento dos conceitos, como 

                                                 

367 No Brasil, apesar de ser avançado para a época em que foi elaborado, o Código de Águas não havia sido completamente 
regulamentado e apresentava um descompasso com a realidade. No México, havia uma série de leis relacionadas, mas estavam 
defasadas; era necessário incluir os usuários da água - aqueles que pagavam pela outorga do direito de uso – no processo de 
planejamento do uso dos recursos hídricos e na definição das taxas a serem cobradas. 
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descentralização (desconcentração?) e participação (usuários? Comunidade? Municípios?), também são 
diferentes, e isto resulta um grande embate. 

Cabe ressaltar que, a partir deste estágio, os processos de elaboração, promulgação e implementação 
das “novas” leis de água, no Brasil - no qual há uma diferenciação entre águas federais e estaduais, e, 
portanto, os estados podem ter suas leis de água para tratar das águas estaduais -, e no México, adquirem 
características próprias, alcançando resultados diferentes. Este fato, aliado à análise do processo histórico de 
elaboração dessas leis, contribui para reforçar a nossa hipótese de trabalho, sobre a qual falaremos mais 
adiante. 

No caso do Brasil e de São Paulo, cuja aprovação da lei estadual precedeu à lei nacional, 
observamos que inicialmente começou-se a discutir algumas propostas para a gestão das águas, que 
consolidavam uma série de propostas e ações em desenvolvimento há algum tempo, amparadas na análise de 
experiências internacionais, das quais os casos francês, alemão e inglês se sobressaíram. Contudo, neste 
processo368, houve uma atuação crescente de determinados atores, como as comunidades profissionais, as 
entidades ambientalistas e a comunidade científica - SINTAEMA, ABES, ABRH, ASSEMAE, APEDEMA, 
a SBPC –, as quais, por diferentes motivações, se envolveram no processo, visando incluir suas demandas e, 
posteriormente, acompanhar o processo de aprovação dos marcos legais junto à Assembléia Legislativa de 
São Paulo e ao Congresso Nacional. Como resultado do embate de forças entre os atores que já vinham 
participando do processo – técnicos, políticos e grupos, cujos interesses são representados pelo “governo em 
questão” -, e os novos atores que começavam a ganhar espaço - ambientalistas, alguns técnicos e 
acadêmicos-, a proposta original modificou-se, ganhou novo sentido e incorporou novas demandas.  

No caso do México, verificamos que todo o processo de elaboração dos marcos legais tem ocorrido 
entre o gabinete do Presidente - e da CNA – e o Congresso Nacional, caracterizando-se como uma 
negociação extremamente política entre tais atores – instituições – e os grupos que representam. Não há um 
processo de discussão pública ou de divulgação do andamento das discussões, nem há a incorporação de 
propostas que por ventura os atores sociais – não contemplados pelos atores políticos em cena -, possam 
apresentar. 

Analisando a legislação em vigor, verificamos que seu conteúdo e sua implantação, bem como as 
sucessivas reformas efetuadas, evidenciam um processo inverso, de consolidação do poder nas mãos da 
CNA e do Poder Executivo Federal, na figura do Presidente da República. Cabe ressaltar que, apesar de 
contarmos com poucas informações sobre as últimas reformas propostas (setembro de 2007), em linhas 
gerais, elas indicam um retrocesso inclusive com relação à participação dos governos estaduais na gestão 
das águas, pela perda de autonomia dos Organismos Operadores. 

Contudo, ao longo do processo de elaboração e implantação destes marcos legais, como pudemos 
observar, houve – e ainda há - uma mobilização dos diferentes grupos sociais com o objetivo de participar 
do sistema de gestão.  

                                                 

368 Este processo foi antecedido pela Assembléia Nacional Constituinte, pela emergência de novos atores e pela consolidação de 
novas forças no cenário nacional, inclusive do ambientalismo. 
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No caso de São Paulo, adotou-se o termo entidades da sociedade civil - conceito bastante amplo 
(BOBBIO, 1987) –, deixando-se para definir, no momento de sua implantação, caso a caso, quais seriam tais 
entidades e como se classificariam. É isto que vem ocorrendo, de acordo com a correlação de forças entre os 
grupos e a eleição dos representantes do segmento, após a seleção prévia  da Secretaria Executiva, ocupada 
por representante do governo estadual. Cabe destacar que, em nossa análise do processo seletivo para o 
CBH-AT, gestão 2005-07, observamos que às vezes, a classificação apresenta alguns problemas, tais como 
colocar uma Sociedade de Amigos de Bairro (SAB) ora como usuário doméstico final, ora como entidade de 
defesa ambiental369. 

No caso mexicano, embora a revisão da LAN, em 2004, tenha incluído a participação de tais 
entidades e a Gerência de Águas do Vale do México tenha inic iado um levantamento para “conhecer” as 
entidades atuantes no setor, ou interessadas em participar, para depois definir quais seriam as entidades 
sociais “elegíveis” e estabelecer sua classificação, em virtude do atraso na aprovação de seu regulamento e 
das posteriores “revisões da revisão”370, esta proposta não chegou a se efetivar. 

A análise nos permite afirmar que, tanto no Brasil como no México, as comunidades profissionais 
tiveram, e vêm tendo, um papel bastante importante na definição dos rumos da polít ica de gestão das águas e 
em sua implantação. 

Em São Paulo, e no Brasil, de modo geral, destacam-se: a comunidade dos engenheiros , 
representada, principalmente, por: ABES, ABRH, ABAS, Instituto de Engenharia (IE), as quais vêm se 
abrindo a outras especializações, como os arquitetos; a comunidade dos trabalhadores do setor de 
saneamento, representada pelo SINTAEMA e pela Federação dos Trabalhadores Urbanitários (FNU)371; a 
comunidade dos prestadores do serviço de saneamento, como a ASSEMAE.; dentre outras. No México, de 
modo geral, são os profissionais – em especial os engenheiros - da própria CNA. 

Neste processo, os membros da academia e de institutos de pesquisa, em geral, vêm desempenhando 
um papel importante no desenvolvimento do novo modelo de gestão das águas, buscando participar destes 
espaços enquanto representantes do segmento. No Brasil, a comunidade acadêmica tem sido representada 
por Universidades públicas, como a USP, a UNESP e a UNICAMP – e seus programas especializados -, e 
por entidades voltadas à pesquisa como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). No 
México, destacam-se a Universidade Nacional do México (UNAM), a Faculdade Latinoamericana de 
Ciências Sociais (FLACSO-MX); a Universidade Autônoma Metropolitana - Xochimilco (UAM-X), e o 
Colégio de México (COLMEX). 

                                                 

369 Análise efetuada com base em lista de entidades habilitadas, divulgadas pelo CBH-AT para esta eleição. De acordo com o 
parágrafo 7 do Anexo II da Deliberação CBH-AT nº 9, de 14/12/04, cabe à Comissão de Acompanhamento do Processo Eleitoral 
(CAPE) “efetuar o enquadramento de cada organização da sociedade civil e de cada entidade associativa representativa de usuários 
dos recursos hídricos inscrita para o processo eletivo do Comitê do Alto Tietê”.  

370 Observa-se uma oscilação entre reformas voltadas para a efetivação da descentralização, reformas que apontam para a 
desconcentração e reformas que mais se parecem com uma contra-reforma, ao propor um recentralização das decisões. No momento 
da finalização desta tese (setembro de 2007), temos informação de que uma nova reforma foi aprovada pela Câmara de Deputados 
no México, a qual reforça a centralização das decisões na CNA – atualmente referida como Conagua -, em uma clara demonstração 
de retrocesso no processo de democratização da gestão das águas. 

371 A FNU tem base nacional e congrega 62 sindicatos – trabalhadores dos setores de energia elétrica, gás e saneamento. 
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De forma geral, esta “comunidade” tem conseguido superar a visão fragmentada e procurado 
manejar os problemas complexos de forma integrada entre as diferentes áreas do conhecimento que têm 
relevância para o entendimento e tratamento da questão hídrica. Ademais, também vêm mudando a forma de 
estruturar as pesquisas, incluindo a participação das comunidades, e ultrapassando os problemas de 
comunicação com a sociedade, derivados da linguagem hermética utilizada, baixa divulgação de 
informações e não tematização de problemas mais graves. Sobre este último aspecto é necessário ressaltar 
que existem temas mais “populares” que outros e que, por isto, têm maior acesso às oportunidades de 
financiamento; atualmente, frente à divulgação maciça de problemas ambientais e relatórios prevendo a 
mudança climática, a elevação do nível do mar, dentre outros fatos, a questão hídrica está se tornando um 
tema “popular”, embora isto não qualifique o tipo de pesquisa que possa ser financiado. 

É preciso ressaltar que, no caso das grandes instituições de ensino e pesquisa, ainda falta maior 
consciência sobre a importância do envolvimento do setor nos colegiados. Por um lado, observa-se um 
questionamento sobre o modo como os representantes deste segmento têm sido escolhidos e, por outro, 
aqueles que são escolhidos se lamentam da falta de antecedência com que isto é efetuado ou do pouco apoio 
que recebem para isto. 

No México, tendo em vista as características do sistema, pudemos observar a atuação de associações 
voltadas principalmente para o uso industrial da água, tais como: a Confederação Nacional de Câmaras da 
Indústria (CONCAMIN), a Confederação Nacional de Câmaras do Comércio (CONCANACO) e a Câmara 
Nacional da Indústria de Transformação (CANACINTRA). Há também a “Red de Consejos Ciudadanos”, 
que representa uma ferramenta de posicionamento regional que permitem reforçar o apoio às pequenas e 
médias empresas mexicanas (PyMES, do espanhol), bem como orientar, promover e supervisionar os 
programas de desenvolvimento institucional. Participam desta rede distintos empresários de todas as regiões 
do país, bem como empresários de Los Angeles e Chicago, nos EUA. Dentre as responsabilidades desta 
Rede destacamos: detectar áreas de oportunidade para o desenvolvimento de novos projetos de apoio às 
pequenas e médias empresas da rede; promover o estabelecimento de cadeias produtivas entre o setor 
empresarial da entidade. 

Uma diferença importante entre Brasil e México é que, por um lado, há uma impressão geral de que 
há uma grande movimentação da sociedade civil brasileira para conseguir participar dos novos canais de 
gestão da água, ficando os mexicanos “constrangidos” pela “inação” de suas entidades neste sentido. Por 
outro, quando se trata da discussão sobre a inclusão da água como um direito humano fundamental, sendo, 
portanto, o Estado responsável pelo abastecimento da população que não consiga por seus meios ter acesso, 
observamos que os mexicanos estão muito mais atuantes (entidades civis) e os brasileiros ainda não se 
deram conta de que tratar a água enquanto bem econômico e instalar a cobrança pelo uso da água irá ter um 
impacto em suas vidas.  


