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Capítulo 9. GESTÃO DAS ÁGUAS E OS SISTEMAS 
PROPOSTOS 

 

 

Neste capítulo, vamos apresentar os marcos legais e institucionais que, desde os anos 90, têm sido 
utilizados para tratar da gestão das águas nas áreas de estudo. Visando trazer elementos que possibilitem um 
melhor entendimento das propostas de gestão das águas, iniciaremos o capítulo apresentando as principais 
experiências que lhes serviram como referência - Ruhrverband, na Alemanha, Tennessee Valley Authority  - 
TVA, nos Estados Unidos, Confederações Hidrográficas, na Espanha, e Comitês e Agências de Bacia, na 
França -, procurando sintetizar suas características e os elementos que foram incorporados, em maior ou 
menor grau, pelas novas propostas desenvolvidas. Na seqüência , passaremos para a abordagem dos modelos 
de gestão adotados nas áreas de estudo, apresentando a legislação em vigor sobre a matéria . De acordo com a 
estrutura que adotamos, primeiro apresentaremos o caso de São Paulo, Brasil, e depois , o do México. No 
caso de São Paulo, em virtude das características legais, faremos uma exposição da legislação das águas 
federal e estadual - leis no 9433/97 e no 7663/91, respectivamente. Na continuidade, apresentaremos o Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), enfocando sua abrangência, suas funções, sua estrutura, sua 
composição e, por fim, traçaremos um panorama do estágio atual de implementação do novo sistema e as 
principais ações realizadas. No caso do México, faremos uma exposição sobre a Lei de Águas Nacionais - 
LAN, de 1992, e sua revisão, ocorrida em 2004. Na seqüência, passaremos à apresentação do Consejo de 
Cuenca do Vale do México (CC-VM) e do estágio atual de sua implantação; considerando que as 
informações sobre o mesmo são escassas, adicionalmente apresentaremos também alguns dados sobre o 
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala (CC-LCh), mais antigo e mais ativo, e sobre o Comitê Técnico de Águas 
Subterrâneas (COTAS). A partir desta exposição, faremos algumas considerações sobre os modelos 
propostos nas áreas de estudo, bem como sua relação com os marcos teóricos.  

 

 

9.1. REFERÊNCIAS PARA AS NOVAS PROPOSTAS DE GESTÃO DAS ÁGUAS 

Em linhas gerais, conforme exposto, até os anos 80, as políticas das águas voltavam-se à questão da 
oferta do recurso e, por isto, focavam a construção de obras hidráulicas e não davam a devida ênfase aos 
conflitos existentes entre os usos e usuários das águas ou entre diferentes áreas, nem sobre os efeitos 
colaterais das obras implantadas. Priorizava-se, então, um uso da água em detrimento de outro, um grupo 
populacional em detrimento de outro, provocando-se um desequilíbrio no sistema hídrico e acirrando ainda 
mais os conflitos sociais – ignorados -, com conseqüências muito desastrosas para os assentamentos 
humanos e o ambiente, em geral. 

No caso das áreas de estudo, era priorizado o uso da água para a geração de energia elétrica, para 
projetos de desenvolvimento regional – inclusive com obras de irrigação -, e para o abastecimento de áreas 
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metropolitanas, sendo que se havia  adotado a importação de água de boa qualidade e a exportação de águas 
servidas, mediante a construção de um conjunto de obras hidráulicas, com altos custos financeiros e grande 
impacto social e ambiental. A visão segmentada do problema resultou em um círculo vicioso, onde a cada 
momento, novas fontes passavam a ser procuradas, deixando para trás os vestígios da superexploração - 
comunidades e economias desestabilizadas a favor do grande núcleo ou empreendimento -, e grandes somas 
de recursos investidas para manter tais sistemas operantes, sem que o problema fosse, de fato, solucionado. 

Estas políticas partiam, essencialmente, dos governos federais, brasileiro e mexicano, tendo como 
foco o desenvolvimento econômico. Havia uma análise tradicional de custo e benefício e não se incluía uma 
análise das questões ambientais, nem se permitia o envolvimento dos diferentes atores da sociedade civil nas 
tomadas de decisão. 

Diante desta sorte de fatos, no contexto das discussões sobre o paradigma do desenvolvimento 
sustentável e da descentralização do poder, os modelos adotados para a gestão das águas passaram a ser 
colocados em xeque. Serviram como parâmetros para os questionamentos, especialmente, o conhecimento 
das experiências da Associação do Ruhr - Ruhrverband -, na Alemanha, da Tennessee Valley Authority  - 
TVA, nos Estados Unidos, das Confederações Hidrológicas, na Espanha, e dos Comitês e Agências de Bacia, 
na França, sobre os quais trataremos a seguir. Ressaltamos, porém que iremos no deter na última experiência, 
a qual, além de agregar muitos aspectos das experiências anteriores, tem apresentado êxito em suas ações e 
se constituído em referência para alguns organismos multilaterais, que a enaltecem e a apontam como 
modelo a ser seguido por aqueles países que estão efetuando uma revisão de suas leis de águas. 

 

9.1.1. RUHRVERBAND E TENNESSEE VALLEY AUTHORITY - TVA 

Ruhrverband, Alemanha 

Na Alemanha, praticamente não existem problemas com a quantidade de água disponível; a 
disponibilidade média no país é de 2.000m3/habitante/ano e a vazão de 162km3/ano para uma demanda de 
48km3/ano; fato que contribui para minimizar potenciais conflitos. Contudo, o país , altamente 
industrializado, tem como desafio combater a poluição e proteger os mananciais subterrâneos, dado que a 
principal fonte para o abastecimento são os aqüíferos.  

As águas estão sob o controle do Estado, o qual concede o direito de uso a setores privados. O 
território alemão é dividido em 16 regiões administrativas - os Länder -, que são responsáveis pela gestão 
das águas; os governos locais são responsáveis pelos serviços de saneamento básico. Uma exceção é o Land 
de Renânia do Norte - Vestfália, onde se optou pela gestão das águas por bacia  hidrográfica.  

Uma destas bacias é a Bacia do rio Ruhr, na qual está localizado o distrito mais industrializado da  
Alemanha e da Europa. A bacia tem uma superfície de 4.488km2, possui cerca de 17 milhões de habitantes, 
correspondente a 20% da população do país, enquanto o distrito do Ruhr contém 5 milhões de habitantes. No 
início da expansão industrial e urbana da região, optou-se por utilizar o rio Ruhr - tributário do rio Reno - 
para o abastecimento industrial e doméstico e o rio Emscher para o desalojo dos efluentes; posteriormente, 
em virtude das elevadas taxas de crescimento verificadas, passou-se a conviver com o problema da poluição 
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do Emscher e da exploração desregrada do Ruhr, que passou a ser usado também para o abastecimento das 
cidades próximas.287 

Atualmente, 60% das águas utilizadas na Renânia do Norte - Vestfália provêm de fontes superficiais; 
a vazão disponível é de 75m3/s, mas, em períodos de estiagem, ela se reduz a até 4m3/s. Adotaram-se 
algumas medidas para diminuir o problema como a construção de um sistema de reservatórios, o reuso da 
água, e a criação de duas associações, em 1913, responsáveis pela gestão da qualidade e da quantidade das 
águas na bacia - Ruhrverband e Ruhrtalsperrenvein  -, as quais, em 1990, foram reunidas na Ruhrverband. 

A concepção, que norteou a criação destes organismos , era que os assuntos relacionados aos recursos 
hídricos devem ser resolvidos pelos próprios usuários, “cabendo ao Governo apenas o estabelecimento de 
normas e diretrizes destinadas a ordenar e assegurar o bom encaminhamento das soluções.” (LANNA, 1999)  

A gestão efetuada pela Ruhrverband baseia-se na adoção dos seguintes elementos: a bacia 
hidrográfica como unidade de referência; a formação de um Parlamento das Águas - colegiado -, onde todos 
os usuários são membros e pagam uma taxa; e instituição de instrumentos econômicos, como taxas e 
cobranças, para financiar os investimentos e outras atividades de gestão a serem realizados na bacia.  

Ela é composta por uma assembléia de associados, um órgão executivo e um órgão supervisor. A 
assembléia é formada por, no máximo, 152 membros, dos quais 150 representantes são eleitos pelos próprios 
usuários e 2 são nomeados pela Câmara de Agricultura. O órgão supervisor é formado por 5 membros e o 
executivo por 10 membros; juntos formam o “corpo” da Ruhrverband que está sujeito à supervisão legal do 
Länd, sob os cuidados dos Ministros da Proteção Ambiental, do Planejamento Estatal e da Agricultura, que 
deve aprovar os projetos e a regulamentação da operação e uso dos projetos existentes. (LANNA, 1999) 

Embora este sistema não tenha sido adotado por outras regiões na Alemanha, ele se expandiu pelas 
áreas industriais vizinhas - atualmente, existem dez associações similares -, e suas idéias permearam a gestão 
da água em outros países, como a França, servindo de referência para as agências de bacia. 

 

Tennessee Valley Authority, Estados Unidos 

A Tennessee Valley Authority - TVA, foi criada nos Estados Unidos, na década de 30, com o 
objetivo de reduzir as desigualdades regionais - no contexto da política do New Deal -, tendo como principal 
foco, a agricultura e a produção de energia elétrica. Sua área de atuação é o Vale do rio Tennessee, que 
abrange, total ou parcialmente, sete estados: Tennessee, Georgia, Alabama, Virginia, Kentucky, Carolina do 
Norte e Carolina do Sul, predominantemente agrícolas, cobrindo uma superfície de 16.000km2. 

A TVA foi criada como “um instrumento federal sui generis investido por lei do necessário e 
suficiente poder público e, ao mesmo tempo, estruturado com a flexibilidade própria de uma empresa 

                                                 

287 A qualidade das águas do rio Ruhr é melhor que a de outras fontes e, além disto, suas características geológicas e sua localização 
– proximidade e altitude -, com relação aos municípios vizinhos, favorecem sua utilização. O rio Reno, outra opção, embora tenha 
um volume maior de água, necessita maiores investimentos que o Ruhr para fornecer água à região (Mais informações no sítio 
www.rurhverband.de acessado em janeiro de 2001).  
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privada. Atua em nome do governo da Nação, mas como um grande organismo corporativo que trata com os 
governos de cada Estado, com os municípios e com a iniciativa privada em um mesmo plano de igualdade e 
de comum acordo, mediante contratos idênticos a qualquer contrato comercial. [...]. Não é governada por 
nenhum corpo colegiado de funcionários nem por representantes de repartições, mas por um diretório com 
três membros executivos designados pelo presidente da Nação, cuja missão é: a) realizar as obras e as 
operações incluídas no plano de desenvolvimento regional e b) promover a concomitante ação estadual, 
municipal e particular”.288 

A princípio, esta organização se ocupava das questões regionais , mas, a partir dos anos 60, passou a 
se ocupar de três temas: eficiência econômica, diminuição das desigualdades regionais e preservação e 
melhoria do ambiente. Suas ações buscaram: controlar as inundações ao longo do rio Tennessee e seus 
afluentes, possibilitar a navegação, irrigar áreas agrícolas, aumentar o comércio e as atividades industriais - 
empregos - e produzir energia para as indústrias localizadas no Vale. 

A gestão efetuada pela TVA trabalhou com três elementos importantes: a bacia  hidrográfica; a 
participação da população289 e a descentralização. Além disto, ela tinha um fundo financeiro próprio, o que, 
aliado à autonomia, lhe garantia o poder para realizar o programado. Seu trabalho era realizado por uma 
equipe interdisciplinar, constituída por variados especialistas, os quais conseguiram superar suas 
divergências e trabalhar em torno do objetivo principal da TVA: o desenvolvimento da região. 290 

Este modelo de gestão serviu de referência ao Brasil e ao México por seus resultados, mas também 
pelo afluxo de profissionais, brasileiros e mexicanos, que se especializaram nos Estados Unidos, e pelo  
intercâmbio de idéias e de recursos humanos e financeiros entre estes países, na década de 60. 

 

9.1.2. CONFEDERAÇÃO HIDROGRÁFICA, ESPANHA 

O território espanhol apresenta irregularidade temporal e espacial das águas: em épocas mais 
favoráveis apresenta, em média, uma disponibilidade de 2800m3/habitante/ano, e, em situações extremas, 
convive com aproximadamente 220m3/habitante/ano. Por isto, para satisfazer as necessidades de água, 
especialmente no setor agrícola – irrigação -, foram desenvolvidas grandes obras de infra-estrutura hidráulica 
no país, com aproximadamente 1200 grandes barragens-reservatórios e cerca de meio milhão de poços e 
perfurações, realizados, principalmente, por parte da iniciativa privada. 

Neste cenário, começaram a ser criadas as Confederações Hidrográficas , sendo que a primeira foi a 
Confederação do Ebro, em 1926 – hoje o país conta com dez confederações. Era uma iniciativa do governo 
central, com o objetivo de reagrupar alguns grupos de usuários na bacia, em especial os agricultores, para 
estabelecer um processo de negociação sobre a partilha dos recursos hídricos suplementares que seriam 

                                                 

288 PASTOR, José M.F. TVA: naturaleza y técnica al servicio del hombre. Buenos Aires: Contemporánea, 1961, pp.14-15. 
289 Esta participação se deu mais no nível da informação, e quiçá consulta, do que no nível da deliberação. De todo modo, a TVA 
realizou um trabalho para informar a opinião pública sobre suas ações, através de “folhetos, livros, transmissões de rádio, 
conferências, mesas redondas, breves filmes, visitas explicadas às obras”. (PASTOR, 1961, p.73) 
290 LILIENTHAL, David. TVA: democracia em marcha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1956. 
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proporcionados pela construção de reservatórios (ACADEMIE D’EAU, 1996). Naquele momento, as 
confederações constituíam órgãos corporativos.  

Uma Confederação tem como principais funções: elaborar o plano de bacia e efetuar seu 
acompanhamento e revisão; fazer a gestão e o controle do domínio público sobre as águas; gerir e controlar o 
aprovisionamento de interesse geral ou relativo a várias Comunidades Autônomas; preparar projetos, 
construir e explorar a infra-estrutura, financiada com recursos próprios ou do Estado; e cuidar da outorga, 
inspecionar a concessão e realizar medidas e estudos hidrológicos, entre outras. É constituída por: um órgão 
de direção, composto por representantes do governo central, das Comunidades Autônomas e dos usuários 
(tripartite); órgãos de gestão: assembléia de usuários, comissão de gestão de barragens, assembléia de 
exploração e assembléias de obras; e um órgão de planejamento: o conselho de água da bacia. 

Em 1985, foi promulgada uma nova Lei de Águas na Espanha, a qual instituiu “um quadro geral 
fundado sobre a dominialização de todas as águas, aí incluídas as águas subterrâneas (as águas superficiais já 
eram de domínio público), sobre o princípio poluidor-pagador e sobre o plano hidrológico.” (ACADEMIE 

D’EAU, 1996, p.4) O uso privado seria realizado mediante a obtenção de uma concessão. 

Esta lei também instituiu o Conselho Nacional de Água, órgão consultivo superior, no qual 
participam291 representantes do Estado central, das Comunidades Autônomas, dos órgãos de bacia e das 
organizações profissionais e econômicas mais representativas dos diferentes usos da água. Ele deve ser 
consultado para analisar, antes de sua aprovação, o plano nacional hidráulico, os planos de bacia , projetos de 
regulamentação geral, planos e projetos de ordenamento agrícola, urbano, industrial e energético, além de ser 
a instância indicada para acompanhar a resolução de questões comuns a dois ou mais órgãos de bacia. 

A gestão das águas deve ser feita por bacia  hidrográfica, por meio de uma confederação hidrográfica, 
organismo autônomo de personalidade jurídica com a participação dos usuários – em especial os municípios 
encarregados do abastecimento público; e deve observar a gestão integrada da água - aspectos técnicos, 
econômicos e administrativos e a quantidade e a qualidade -; contar com um planejamento na escala nacional 
e na escala da bacia hidrográfica; ser compatibilizada com o ordenamento do território e a conservação e 
proteção do ambiente. Segundo a proposta, a “experiência secular de implantação de infra-estrutura 
hidráulica [havia mostrado] [...] que esta deve ser concebida em um quadro de planejamento central”, sob a 
coordenação do governo central (ACADEMIE D’EAU, 1996, p.4)  

Ou seja, embora tenha introduzido novos elementos, em linhas gerais, a nova lei deu continuidade 
aos princípios da lei de 1879 e ao funcionamento das confederações hidrográficas e, acima de tudo, ao papel 
primordial do governo central na gestão. O modelo espanhol não propõe, efetivamente, nem a 
descentralização da gestão das águas nem a participação social na tomada de decisão, mas sim a 
desconcentração e a participação “direcionada”. 

                                                 

291 Em 1994, sua composição foi modificada, havendo um aumento da participação de representantes do setor agrícola e de 
organizações ecológicas. 
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9.1.3. COMITÊS E AGÊNCIAS DE BACIA, FRANÇA 

A França é um país autônomo, com água de boa qualidade e boa disponibilidade - 3.600 
m3/habitante/ano -, e existem poucos casos de transferência entre bacias hidrográficas (exceção seria 
Provence e Languedoc);  entretanto, existem grandes disparidades regionais de oferta e demanda, o que 
resulta em numerosos conflitos entre usos e usuários, os quais se acentuam nos períodos de estiagem.  

A adoção das bacias hidrográficas como unidade de referência , neste país, está associada às políticas 
de desconcentração econômica e populacional292, implementadas nos anos 50, com o objetivo de expandir a 
economia e reequilibrar o território.  

Neste contexto, considerando a importância da água para a organização das atividades econômicas e 
a necessidade de enfrentar o grande aumento de descargas industriais e urbanas, sem tratamento, foi criada, 
em 1959, a Primeira Comissão de Água. Além disto, considerando a necessidade de reorganizar o território, 
integrar o planejamento socioeconômico ao ordenamento do território e melhorar os meios e procedimentos 
para implementar os planos, foram criados o Comitê Interministerial de Ordenação do Território (CIAT, do 
francês: Comité Interministeriel d’Aménagement du Territoire), em 1960, e a DATAR – Délegation pour 
l’aménagement du territorie et pour l’action regionale , em 1963.293 

No que tange à água, os técnicos da DATAR, que conheciam a experiência do Ruhr, da TVA e da 
Holanda - Waterschappen -, “propuseram desenvolver um gerenciamento racional ao nível de 5 ou 6 grupos 
de bacias hidrográficas. Cada uma das estruturas resultantes teria um conselho formado por representantes de 
vários usuários da água, que seriam empoderados para votar a programação de um fundo para um prazo de 5 
anos.” (BARRAQUÉ, 1999a) 

A implantação deste modelo de gerenciamento foi possível graças à promulgação da Lei 64-1245 - 
em 16/12/1964 -, relativa ao regime e à repartição das águas e à luta contra sua poluição, controle da 
qualidade da água, estabelecimento de padrões aceitáveis e criação de perímetros de proteção de mananciais. 
Esta Lei, sem remover os dispositivos legais anteriores, deu uma unidade à ação do Estado nesta matéria, 
estabeleceu a criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica e das Agências Financeiras de Bacia no país, 
considerando os usuários como co-responsáveis pela administração dos recursos financeiros. Também 
adotou a bacia hidrográfica, como unidade de gerenciamento; a execução de um programa plurianual de ação 
na bacia, visando o aproveitamento racional integrado e a recuperação e conservação da quantidade e 
qualidade das águas; e a cobrança direta dos usuários das águas, visando autonomia financeira ao sistema.  

                                                 

292 Cf. DEYON, Pierre. O desenvolvimento territorial: contexto histórico. Série análises e reflexões. Março, 2001. Obtido no site da 
Embaixada da França no Brasil. Disponível em www.france.org.br acessado em 17/12/05; LAMOUR, Philippe. “A missão dos 
grandes ordenamentos regionais no desenvolvimento econômico e a ordenação do território nacional na França.” In. Aspects 
multidisciplinaires du developpement regional. Reunião anual dos diretores do instituto de Formação e Pesquisa em matéria de 
desenvolvimento. Montpellier, 1967. Pp.39-53. 
293 A DATAR atuou ativamente até meados dos anos 70, quando houve uma reorientação da política de ordenamento territorial e ela 
foi desvinculada do gabinete do Primeiro Ministro. “Dali por diante, ao sabor dos remanejamentos ministeriais, ela passaria de 
ministério em ministério, chegando às vezes a ficar sob a responsabilidade de um simples secretário de Estado, pouco influente no 
governo.” (DEYON, 2001, 2) Em meados da década de 80, foi considerada a possibilidade de se extigui-la, mas, graças a estudos 
realizados por uma comissão favorável à sua permanência, ela foi mantida. Contudo, cabe ressaltar que, a partir de então, passou a 
seguir uma nova orientação e a agir, prioritariamente, nos programas de rodovias - autoroutes  - e trens de alta velocidade - TGV / 
Train de Grand Vitesse -, bem como na descentralização e criação de pólos de pesquisa e de universidades. 



Capítulo 9. Gestão das águas e os sistemas propostos 

 241 

De modo geral, o modelo francês opera em dois níveis: no território nacional, como um todo, e nas 
seis grandes bacias hidrográficas metropolitanas - Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretaigne, Rhin-
Meuse, Rhône–Mediterranee–Corse e Seine-Normandie . 294 

No âmbito nacional, o Estado francês295 é responsável pelo monitoramento das fontes poluidoras, 
pela fiscalização da qualidade das águas (Ministério da Saúde Pública) e dos usuários. O Ministério da 
Economia e Finanças regula o nível das tarifas de água, tendo em vista a política monetária e fiscal. Foi 
criado um Comitê Nacional das Águas , órgão consultivo, composto por representantes da Assembléia 
Nacional e do Senado, bem como das diferentes categorias de usuários; representantes dos conselhos gerais e 
conselhos municipais. Tem como missão: opinar sobre as circunscrições geográficas de bacias e 
agrupamentos de bacia, que serão da competência dos comitês; opinar sobre todos os projetos de ordenação 
territorial e de repartição das águas com um caráter nacional, assim como sobre os grandes ordenamentos 
regionais; opinar sobre todo problema comum entre dois ou mais comitês ou agências de bacia; reunir, de 
modo geral, a documentação necessária  e formular os pareceres sobre todas as questões que são objeto da 
referida lei. É consultado sobre as orientações principais e sobre a minuta de leis e regulamentos.  

No segundo nível, operam as coletividades locais, os Comitês e as Agências de Bacia , sendo que o 
Ministério do Meio Ambiente é responsável pelos Comitês e Agências. 

Em cada bacia, ou agrupamento de bacias, foi criado um Comitê de Bacia Hidrográfica, cuja 
função é opinar sobre o planejamento das ações e programas de intervenção na bacia, bem como participar 
na fixação do montante de tarifas - redevances - a serem cobradas dos usuários. “Neste sentido, os princípios 
do Comitê de Bacia, segundo o modelo francês, exercem papel fundamental na gestão integrada da bacia, 
coordenando todos os organismos que atuam neste território.” (ALVIM, 2001, p.48).  

É composto por: representantes das regiões e autoridades das coletividades locais – “municípios” -, 
situadas no todo ou em parte na bacia; representantes dos usuários e pessoas competentes; e representantes 
designados pelo Estado, notadamente, entre os meios socioprofissionais, pessoal técnico ligado ao Ministério 
do Aménagement du Territoire e do Meio Ambiente, nomeados por seus ministros. O mandato no Comitê é 
de 6 anos e o número mínimo de reuniões é de 2 vezes ao ano, por convocação de seu presidente. 

Em paralelo, também foi criada296, no nível de cada bacia ou agrupamento de bacias, a Agência 
Financeira de Bacia, um estabelecimento público administrativo, dotado de personalidade civil e jurídica e 
autonomia financeira. Seu principal papel é gerir os recursos financeiros da bacia – obtidos principalmente 
por meio da aplicação de taxas - princípios poluidor-pagador e usuário-pagador -, sendo que lhe cabe 
determinar as tarifas; atribuir subsídios e empréstimos a pessoas físicas e jurídicas para a realização de obras 
de interesse comum e a execução de estudos e pesquisas; assegurar suporte técnico e administrativo aos 
trabalhos do Comitê de Bacia e facilitar as diversas ações de interesses comuns na área. As Agências de 

                                                 

294 Cf. http:// www.eaufrance.tm.fr; http:// www.environnement.gouv.fr ; http:// www.oieau.fr  
295 O Estado toma as decisões sobre a política de água em conjunto com os usuários e, no processo de votação sobre o uso dos 
recursos financeiros advindos das taxas - uso e descarga –, tem demonstrado seu comprometimento com os interesses dos principais 
usuários. 
296 Para informação, entre a promulgação da lei, em 1964, e a instalação efetiva das seis Agências de Bacia, passaram-se 3 anos. 
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Água não têm caráter executivo, nem poder de polícia, portanto, não substituem as coletividades locais, as 
empresas ou as entidades responsáveis pela execução de obras e de investimentos. 

A agência de bacia - rebatizada “agência de água” -, possui um Conselho de Administração 
composto por: um presidente, nomeado pelo Ministro do Meio Ambiente por decreto; oito representantes dos 
“municípios” - comunas - situados no todo ou em parte na bacia ; oito representantes dos usuários; oito 
representantes do Estado francês, se possível, pessoas qualificadas; e um representante da agência  de bacia. 
O mandato é de 3 anos e são realizadas 4 reuniões ao ano.  

A maior parte das negociações relacionadas às políticas de águas é efetuada pelo Conselho de 
Administração da Agência . Ao Comitê são levadas apenas as grandes questões, já suficientemente detalhadas 
e depuradas neste Conselho, para imediata deliberação. 

Em 1992, foi promulgada uma nova Lei de Águas, na França, a qual consagrou o recurso como parte 
do patrimônio comum da Nação, inclusive as águas subterrâneas, e apontou que sua proteção e valorização 
são de interesse geral. Seu objetivo é alcançar uma gestão equilibrada das águas, sua valorização como 
recurso econômico e sua repartição de modo a satisfazer ou conciliar, dentro dos diferentes usos, atividades 
ou obras, as exigências relativas à saúde, à salubridade pública, etc.  

Esta lei aperfeiçoou e descentralizou o sistema, reafirmando o papel fundamental do comitê de bacia 
e lhe confiando a responsabilidade sobre o planejamento das águas. Sobre isto, diz Barraqué (1999a, p.7): 
“Depois de debates importantes entre o Ministério do Meio Ambiente, defendendo uma abordagem 
centralizada e de cima para baixo, e o Senado, defendendo uma abordagem baseada no local, foi acordado 
que haveria dois níveis de planejamento, o SDAGE e o SAGE. Os Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux [SDAGE] são feitos no nível das seis agências de água, com os conselhos de bacia e o 
Estado [central e estabelecem os objetivos gerais de utilização e de proteção da água - superficia l e 
subterrânea -, em termos de quantidade e qualidade e preservação dos ecossistemas aquáticos]. Os Schémas 
d’Aménagement et de Gestión des Eaux [SAGE] são desenvolvidos no nível local [- sub-bacias ou pequenas 
bacias, com 1000 a 5000 km2 de superfície  -; e dele participam os] [...] conselhos, as comissões locais de 
água (CLE) com representantes eleitos, usuários e serviços estatais de modo apropriado.”  

Em 1999, por meio de decretos, ocorreram algumas mudanças na composição dos Comitês, 
evidenciando uma participação maior do Estado e das Agências, com a adesão de novos representantes – 
associação nacional de consumidores, associação de proteção da natureza, associação de pesca e piscicultura 
e melhor representação das aglomerações urbanas. Ao longo dos anos, observa-se que as instituições de 
bacia , comitês e agências, vêm sofrendo constantes mudanças, visando seu aprimoramento e fortalecimento. 

Os especialistas têm apontado a experiência francesa como fonte de inovação no campo dos recursos 
hídricos e várias ferramentas utilizadas na França têm sido apontadas pelas agências multilaterais como 
sendo efetivas e úteis para o gerenciamento dos recursos hídricos - combinam regulação pública com 
mecanismos de mercado. O sucesso desta experiência , de acordo com alguns estudos, reside na adoção 
conjunta da descentralização, da negociação e da criação de um sistema de financiamento, no qual o sistema 
de cobrança pelo uso da água e pela descarga de efluentes é essencial. A implantação da cobrança, em um 
momento em que o Estado estava em crise financeira, foi fundamental para que o modelo tivesse sucesso e 
que as propostas relacionadas às águas pudessem ser traduzidas em ações. 
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Atualmente, porém vem sendo questionada a reprodução deste modelo em outros contextos, como o 
brasileiro e o mexicano. De acordo com Barraqué (1999b, p.1), todos os que querem transpor o modelo 
francês diretamente à sua realidade “precisam saber melhor as razões para a criação das Agências de Água e 
acima de tudo sua evolução, os conflitos ao redor das mesmas, para poder se beneficiar melhor da 
experiência francesa achando seu próprio caminho.” E continua: “Não é por acaso que as seis agências 
francesas de bacia nasceram sob a forma de organismos financeiros leves e ágeis, a bacia  hídrica, unidade 
territorial inédita, permitiu escapar aos jogos políticos tradicionais entre centro e periferia , a fim de facilitar a 
adoção de uma iniciativa do tipo econômica e contratual (e portanto descentralizadora em essência) entre 
grupos socio-profissionais, em torno de objetivos específicos: aumentar a qualidade e a quantidade de água 
disponível para os diferentes usos, bacia por bacia, sempre contornando a fragilidade da regulamentação na 
matéria.” (BARRAQUÉ, 1999a, meus destaques ) Contudo, inicialmente, houve uma rejeição das autoridades 
locais com relação às agências de bacia, consideradas tecnocráticas e sem legitimidade (BARRAQUÉ, 1999a).  

Além disto, como aponta Alvim (2001, p.58), no período mais recente, a integração dos atores “tem 
sido uma imposição do governo nacional (característica de um Estado unitário) e não um processo negociado 
e partilhado no âmbito de cada unidade hidrográfica de gestão – o que de algum modo, coloca em xeque o 
modelo.”  

 

Além destas experiências apresentadas, constituem referências para o caso mexicano, o modelo 
inglês, de privatização de serviços de abastecimento297, e o modelo chileno, de criação de mercados de água. 

Conforme tratamos anteriormente, o caso inglês, em que pese a avaliação dos resultados, é uma 
referência com relação à privatização dos serviços de abastecimento de água e saneamento e à adoção do 
modelo de gestão gerencial – Managerialism, Consumerism e Public Service Orientation - PSO. De acordo 
com esta proposta para a gestão dos serviços de abastecimento, a participação dos usuários e dos 
representantes dos municípios não é considerada e ela é efetuada por organismos de bacia chamados de 
Autoridades Regionais da Água – Regional Water Authority. Há uma agência nacional que estabelece um 
controle dos preços que serão cobrados pelas empresas privadas. 

No que diz respeito ao modelo chileno, cabe ressaltar que ele  “reconhece que as águas são bens 
nacionais de uso público e assinala que o recurso pertence à nação, mas o uso corresponde a todos os 
usuários, fato pelo qual são consideradas como um bem com características de propriedade privada.” 
(DÁVILA, 2006, p.47) Por isto, os donos do direito de usar o recurso podem estabelecer mercados de água, no 
qual o recurso está sujeito às leis de comercialização. O Estado, embora tenha funções de gestão e 
planejamento, em virtude da lei, pode apenas aprovar, ou não, novos direitos sobre a água. 

No Chile, o principal órgão ligado à questão hídrica era o Ministério de Obras Públicas, por meio das 
Gerências de Irrigação e de Saneamento, mas, com a adoção de políticas neoliberais e a redução do papel do 
Estado, a administração da água foi transferida para associações de usuários de água – “juntas de vigilancia ” 
ou “conselhos de supervisão”. 

                                                 

297 De acordo com Dávila (2006, p.47), as “características deste modelo serviram de base para a constituição dos Organismos 
Operadores de Água Potável e Saneamento no México, instâncias cujas ações têm mais incidência a nível municipal.” 
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9.2. GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SÃO PAULO, 
BRASIL 

No Brasil, o processo de gestão das águas vem se adequando ao panorama político e econômico do 
país, não ocorrendo, portanto, de forma linear. 298 

Até a década de 70, as políticas hídricas adotadas inspiravam-se no modelo da TVA, buscavam o 
desenvolvimento regional e nacional e enfocavam as questões energéticas, os usos múltiplos e competitivos , 
especialmente nos rios de domínio da União, e a contaminação, provocada pela industrialização e pela 
urbanização. Havia uma relação de dependência dos governos estaduais 299 e municipais com relação ao 
governo central, do qual provinham as políticas, decisões e recursos financeiros.  

Este cenário começou a sofrer uma inflexão em virtude da série  de transformações verificadas no 
país e no mundo, apontadas anteriormente. Em 1980, foi aprovado o III Plano Nacional de Desenvolvimento, 
segundo o qual o Governo brasileiro deveria patrocinar a elaboração de uma Política Nacional de Recursos 
Hídricos; a partir de então, deu-se início a uma série de ações que resultaram em algumas propostas para a 
nova política de águas, as quais, em maior ou menor grau, foram incorporadas pela Constituição Federal, de 
1988, e pelas Constituições dos estados, de 1989.  

Em 1991, com o objetivo de propor as bases para uma política nacional de recursos hídricos, o poder 
executivo brasileiro criou um grupo interministerial de trabalho. Neste mesmo ano, considerando a abertura 
dada pela Constituição, o estado de São Paulo promulgou a sua lei das águas. Nos anos seguintes, tendo em 
vista que havia uma morosidade na aprovação da lei nacional, outros estados criaram suas leis das águas: o 
estado do Ceará, em 1992; os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em 1994; e o 
estado da Bahia , em 1995.  

O projeto de lei da Política Nacional de Recursos Hídricos somente foi aprovado pelo Congresso 
Nacional em 1997; em 2005, 21 estados brasileiros já dispunham legislação própria referente aos recursos 
hídricos. 

A seguir, apresentaremos a lei brasileira (Lei nº 9433/97) e, na seqüência, a lei do estado de São 
Paulo (nº 7663/91). 300 

 

                                                 

298 Como apresentamos na dissertação de mestrado (CAMPOS, 2001), houve uma profusão de entidades criadas para gerir a água e 
seus usos, as quais, ao longo do processo, foram fundidas, desmembradas ou tiveram seu escopo mudado. Contudo, até a criação dos 
comitês de bacia, sobre os quais falaremos mais adiante, os municípios e a sociedade civil não tinham participação neste processo, 
mesmo os estados tinham uma participação limitada, frente ao poder centralizador do governo federal.  

299 O estado de São Paulo tem se mostrado pioneiro no tratamento da questão hídrica há tempos. Em 1938, por exemplo, implantou o 
Serviço de Melhoramentos do Vale do Paraíba; posteriormente, criou o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), um 
órgão autárquico do estado de São Paulo, o qual era supervisionado pelo governo federal, via DNAEE. 

300 Por uma questão de redução do volume deste trabalho e tendo em vista que estas leis são facilmente acessíveis via internet, 
optamos por não anexá-las. A Lei federal brasileira pode ser encontrada no sítio 
www.sicat.org.br/default.php?link=ver_legislacao&id=37 e a paulista no www.sicat.org.br/default.php?link=ver_legislacao&id=30 
Estas leis também podem ser encontradas no sítio www.sigrh.sp.gov.br.  
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9.2.1. LEGISLAÇÃO EM VIGOR (GESTÃO DAS ÁGUAS) 

Lei das Águas no.9433/97 - Brasil 

A Lei no.9433, promulgada em 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, regulamentando 
o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal - compete à União “instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”. 

De acordo com esta lei, a Política Nacional deve considerar que: a água é um bem de domínio 
público e um recurso natural limitado e dotado de valor econômico; em caso de escassez, deve ser dada 
prioridade ao consumo humano e à dessedentação de animais; deve-se observar os usos múltiplos da água e 
adotar a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implantação desta Política. A gestão das águas 
deve ser realizada de forma descentralizada e participativa - poder público, usuários e comunidades -, com o 
objetivo de assegurar o uso sustentável, racional e integrado dos recursos hídricos.  

Há uma preocupação constante, nesta lei, com a integração de: diferentes usos; quantidade e 
qualidade; gestão das águas com a gestão ambiental e do uso do solo; diversas escalas de planejamento; além 
disto, quando necessário, também deverá ocorrer a articulação entre a União e os estados neste campo. 

Para implantar esta Política, foram aprovados cinco instrumentos301: 

1) planos de recursos hídricos : elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país, estes planos têm 
por objetivo orientar, no longo prazo, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 
gerenciamento destes recursos; 

2) enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água: seu objetivo é 
assegurar a qualidade das águas de acordo com seus diferentes usos, procurando diminuir a poluição e os 
gastos para combatê-la. As classes são estabelecidas por legislação ambiental (CONAMA); 

3) outorga dos direitos de uso de recursos hídricos302: tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo da água, respeitando seu enquadramento e preservando os múltiplos usos da água. Estão 
sujeitos à outorga: a derivação ou captação de parcela de água existente em corpo hídrico – ou aqüífero - 
para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo ao processo produtivo; lançamento em 
corpo hídrico de esgotos e demais resíduos líquidos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final; o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; outros usos 
que interfiram no regime, na quantidade ou na qualidade da água existente em um corpo de água. 

                                                 

301 O sexto instrumento, que seria a compensação financeira a municípios inundados pela construção de reservatórios ou que tenham 
áreas sujeitas a restrições de uso do solo com finalidade de proteção de recursos hídricos, foi vetado. 
302 Em junho de 2000, o CNRH promulgou a Instrução Normativa nº 004, que dispôs sobre a outorga do direito de uso dos recursos 
hídricos. De acordo com a mesma, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um ato administrativo, mediante o qual a 
autoridade outorgante faculta ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições 
expressas no respectivo ato; esta outorga tem por objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 
exercício do direito de acesso à água e está condicionada à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento. O outorgado é 
obrigado a respeitar os direitos de terceiros. 
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Independem de outorga: o uso da água para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 
populacionais distribuídos no meio rural e usos considerados insignificantes do ponto de vista do volume 
e da carga poluente. A outorga deverá observar: os planos de recursos hídricos e, em especial, as 
prioridades de uso estabelecidas; a classe em que o corpo hídrico estiver enquadrado; a preservação dos 
usos múltiplos previstos e a manutenção das condições adequadas de transporte aqüaviário, quando 
couber. A autoridade sobre a concessão da outorga cabe ao Poder Executivo Federal, aos Estados ou ao 
Distrito Federal, dependendo da escala abrangida;  

4) cobrança pelo uso de recursos hídricos 303: visa “I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao 
usuário uma indicação de seu real valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; III - obter 
recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de 
recursos hídricos.” (art. 19. Lei 9433/97) Os usos dos recursos hídricos sujeitos à outorga serão cobrados e 
os montantes obtidos através da cobrança serão utilizados prioritariamente na bacia em que forem 
arrecadados no financiamento de estudos, programas, projetos e obras, incluídos nos Planos , e no custeio 
das despesas de implantação e administração dos órgãos e entidades integrantes do SINGREH; e 

5) sistema de informações sobre recursos hídricos : montar um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores relacionados a sua 
gestão. Este sistema apóia-se nos sistemas descentralizados, na coordenação unificada e na garantia de 
acesso a toda sociedade. 

O SINGREH, por sua vez, foi criado com o objetivo de: coordenar a gestão integrada das águas; 
arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a Política 
Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 
recursos hídricos; e promover a cobrança pelo uso das águas. Este Sistema é integrado pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 
Federal; pelos Comitês de Bacia Hidrográfica; pelos órgãos federais, estaduais e municipais competentes 
sobre o assunto e pelas Agências de Água. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), hoje, conta com representantes dos Ministérios 
e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; dos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; dos usuários dos recursos hídricos e organizações civis de 
recursos hídricos. De acordo com a lei 9433/97, o número de representantes do Poder Executivo Federal não 
pode exceder à metade mais um do total dos membros deste Conselho. 

A este Conselho compete promover a articulação do planejamento dos recursos hídricos com o 
planejamento nacional e regional e dos setores usuários; arbitrar, como última instância administrativa, os 
conflitos existentes entre conselhos estaduais; deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos 
hídricos, cuja repercussão extrapole o âmbito dos estados em que serão implantados; analisar propostas de 
alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos; aprovar 

                                                 

303 A cobrança é prevista desde o Código das Águas (1934) e foi retomada pela legislação referente à gestão das águas em vigor. 
Trata-se de um instrumento de incentivo à racionalização do uso, à recuperação e à preservação da qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos; mas sua aplicação só terá resultado se os recursos arrecadados forem aplicados na própria bacia hidrográfica.  
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propostas de instituição dos comitês de bacia em rios de domínio da União304 e estabelecer critérios gerais 
para a elaboração de seus regimentos; acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), determinando as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; e estabelecer critérios 
gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União serão vinculados ao CNRH e 
deverão ser compostos por representantes: da União, dos estados e do Distrito Federal, cujos territórios se 
situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos municípios situados, no todo ou 
em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação e das entidades civis de 
recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. O número de representantes de cada setor, e os critérios 
para sua indicação, serão estabelecidos no regimento interno de cada comitê. De modo geral, destina-se aos 
representantes do poder público - União, estados e municípios - 40% das vagas; aos usuários - aqueles que 
fazem uso econômico da água -, 40% das vagas, e às comunidades, 20% das vagas.305 Para efeito da 
aplicação da lei federal, foram definidos os seguintes usos da água, para os quais devem ser eleitos  
representantes: abastecimento urbano e lançamento de efluentes urbanos; indústria e mineração; irrigação e 
uso agropecuário; hidroeletricidade; hidroviário; pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos. No que 
diz respeito às comunidades, a Lei nº 9433/97 considera as seguintes organizações civis de recursos hídricos: 
os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; as associações regionais, locais ou 
setoriais de usuários de recursos hídricos; as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na 
área de recursos hídricos; as organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos 
e coletivos da sociedade; e outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos - item que amplia muito a margem de participação. Todas estas organizações 
devem ser legalmente constituídas. 

A estes Comitês cabem as seguintes atribuições: promover o debate de questões relacionadas aos 
recursos hídricos e articular as entidades intervenientes; arbitrar os conflitos relacionados; aprovar o plano de 
bacia; acompanhar a execução do mesmo; estabelecer mecanismos de cobrança e sugerir valores; estabelecer 
critérios e promover rateio de custo das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo.  

O SINGREH também conta com as Agências de Água - órgãos executores com personalidade 
jurídica -, que devem ser criadas com autorização do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais, tendo 
como área de abrangência a mesma do respectivo comitê de bacia - ou comitês, quando for o caso. A elas 
compete: manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; manter 
o cadastro de usuários de recursos hídricos; propor o enquadramento, o valor da cobrança e a aplicação dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água; analisar e emitir pareceres sobre projetos e obras a 
serem financiados; celebrar convênios e contratar serviços; promover estudos; elaborar o plano de recursos 
hídricos; gerir o sistema de informações na área de atuação. 

A Agência Nacional de Águas (ANA), responsável pela implantação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, foi criada em junho de 2000, pela lei nº 9984. É uma autarquia, sob regime especial, com 
                                                 

304 Em 2005, as bacias dos rios Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, São Francisco e Doce possuíam Comitês Federais em 
funcionamento. 
305 Cf. Resolução CNRH nº 05/2000, Resolução CNRH nº 18/2001 e Resolução CNRH nº 24/2002. Disponíveis no sítio 
http://www.cnrh-srh.gov.br.  
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autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.  É dirigida por uma 
Diretoria Colegiada, composta de cinco membros 306, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos 
não coincidentes de quatro anos. A ANA contará com recursos provenientes da transferência de recursos do 
orçamento da União, da cobrança pelo uso das águas nacionais, de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades ou empresas nacionais e internacionais, de doações, da venda de publicações, de 
material técnico e da arrecadação de multas aplicadas pela fiscalização. 

À ANA cabe: supervisionar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação 
federal pertinente aos recursos hídricos; disciplinar, em caráter normativo, a implantação, a 
operacionalização, o controle a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 
supervisionar a implantação do PNRH e prestar apoio, na esfera federal, à elaboração dos planos de recursos 
hídricos das bacias hidrográficas; fiscalizar os usos das águas de domínio da União; elaborar estudos técnicos 
para subsidiar a definição, pelo CNRH, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de 
domínio da União e implementar a cobrança; arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio 
da cobrança; estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês307; planejar e promover 
ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do SINGREH, em 
articulação com estados e municípios; promover estudos para controlar a polu ição hídrica e estimular a 
pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão das águas; definir e fiscalizar as condições de 
operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos 
hídricos e propor o estabelecimento de incentivos para sua conservação qualitativa e quantitativa. 

A seguir, vamos apresentar a Lei das águas adotada no estado de São Paulo; destacamos, porém que 
existem poucas diferenças entre sua proposta e a da lei federal; a principal de las, sob nosso ponto de vista, é 
a diferença quanto à porcentagem de membros definida para cada segmento, bem como à definição destes 
segmentos, conforme vamos mostrar.  

 

Lei estadual no.7663/91 - São Paulo 

O estado de São Paulo possui sete bacias hidrográficas consideradas críticas, isto é, a soma das 
vazões captadas na bacia supera 50% da vazão mínima. Estas bacias são: Alto Tietê; Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí; Sorocaba-Médio Tietê; Baixada Santista; Pardo, Mogi-Guaçu e Tietê-Jacaré. No caso da Bacia do 
Alto Tietê, de acordo com o Relatório Zero do estado de São Paulo (CRH, 2000), as demandas superam em 
mais de 60m3/s a disponibilidade. 

Visando dar respostas à série de problemas hídricos verificados em todo o território do estado e 
considerando que : a lei federal de águas ainda estava tramitando no Congresso Nacional, a Constituição 
federal de 1988 possibilitava que os estados legislassem nesta matéria , e a Constituição do estado de São 
Paulo, de 1989, previa em seu artigo 205 a instituição de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, 
foi promulgada, em 30 de dezembro de 1991, a Lei nº 7663, que normatizou a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH. 
                                                 

306 A estes membros é vedada qualquer atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. 
307 Até março de 2003, haviam sido criados 92 comitês de bacia hidrográfica, em 10 estados brasileiros, além de 6 comitês federais. 
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A Política Estadual de Recursos Hídricos foi proposta com o objetivo de assegurar que a água, 
recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e 
utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, em todo o território paulista, hoje e no futuro.  

Os princípios que norteiam esta Política são:  

o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação dos aspectos quantitativos e 
qualitativos e do ciclo hidrológico;  

o adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento;  

o reconhecimento da água como um bem público, com valor econômico, cuja utilização deve ser cobrada, 
observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades das bacias hidrográficas;  

o rateio dos custos de obras de aproveitamento múltiplo de interesse comum ou coletivo, entre os 
beneficiados;  

o combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da 
erosão do solo e do assoreamento dos corpos d’água; 

o compensação financeira aos municípios afetados por áreas inundadas resultantes da implantação de 
reservatórios e por restrições impostas pelas leis de proteção de recursos hídricos; e 

o compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a 
proteção do meio ambiente. 

São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: o P lano Estadual de Recursos Hídricos, 
a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o rateio de 
custos das obras. 

A Lei 7663/91 estabeleceu que o governo do estado instituirá, legalmente e com atualizações 
periódicas, o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, tomando por base os planos de bacia 
hidrográfica e as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais. O PERH deverá conter: objetivos e 
diretrizes gerais, em nível estadual e inter-regional, compatibilizados com as propostas de recuperação, 
proteção e conservação dos recursos hídricos do estado; diretrizes e critérios gerais para o gerenciamento dos  
recursos hídricos; diretrizes e critérios para a participação financeira do estado no fomento aos programas 
regionais relativos aos recursos hídricos, definidos mediante articulação técnica, financeira e institucional 
com a União, estados vizinhos e entidades internacionais de cooperação; compatibilização das questões 
interbacias e consolidação dos programas anuais e plurianuais das bacias hidrográficas, programas de 
desenvolvimento institucional, tecnológico e de gestão, de valorização profissional e de comunicação social, 
no campo dos recursos hídricos. 

Um plano de bacia hidrográfica, por sua vez, deve conter: diretrizes gerais, a nível regional, capazes 
de orientar os planos diretores municipais, notadamente nos setores de crescimento urbano, localização 
industrial, proteção aos mananciais, exploração mineral, irrigação e saneamento, segundo as necessidades de 
recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica e programas de 
desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencial. 
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A execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e a formulação, atualização e aplicação do 
PERH, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, serão realizados por meio do Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, o qual também irá assegurar os meios 
financeiros e institucionais para a implantação desta Política e para que sejam atingidos seus objetivos. 

O SIGRH estrutura-se em três instâncias de articulação – deliberativa, técnica e financeira -, com 
composição e atribuições próprias. A instância  deliberativa é composta pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CRH) - órgão central -, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) - órgãos regionais -, e pelas 
Agências de Bacia – órgãos executores com personalidade jurídica. A instância técnica é representada pelo 
Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI) e a instância financeira, pelo Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) foi criado originalmente em 1987, por meio de 
um decreto do governador (no 27.576, art.1º), com a “incumbência de propor ao Secretário de Obras a 
Política do Governo relativamente aos Recursos Hídricos do Estado, bem como a estruturação do Sistema 
Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos e a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos.” Para 
coordenar a elaboração do PERH foi criado, pelo mesmo decreto, o Comitê Coordenador do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos (CORHI). 

Com a promulgação da lei 7663/91, entretanto, estes órgãos passaram por algumas adequações, em 
termos de regras de funcionamento e definição de sua composição. Neste sentido, foram realizadas várias 
discussões sobre qual seria o número de participantes adequado, de forma a propiciar agilidade às reuniões e 
quais grupos deveriam estar representados – neste item, havia uma preocupação em conseguir que todas as 
bacias do estado, por meio dos prefeitos, órgãos relacionados à gestão da água e setores da sociedade civil 
(ambientalistas, sindicatos de trabalhadores e associações técnicas ligadas à água) estivessem representadas. 

Este trabalho resultou no Decreto Estadual nº 36.787, de 18 de maio de 1993, que definiu a seguinte  
composição para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH):  

• titulares, ou representantes, das seguintes Secretarias de Estado: Recursos Hídricos, Saneamento e 
Obras; Energia; Meio Ambiente; Planejamento e Gestão; Agricultura e Abastecimento; Saúde; 
Transportes; Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; Esportes e Turismo e Fazenda; 

• Prefeitos dos municípios situados nas bacias hidrográficas, ou seus representantes, eleitos por seus pares, 
por maioria simples de votos, com mandato de dois anos, o qual será perdido, automaticamente, em caso 
de que deixe de ser prefeito. 

Também fariam parte do CRH algumas entidades da sociedade civil convidadas, as quais teriam 
direito a apenas um voto, decorrente do consenso de seus representantes. Seriam elegíveis as entidades dos 
seguintes segmentos: usuários industriais dos recursos hídricos; usuários agrícolas dos recursos hídricos; 
associações de entidades autônomas de águas e esgotos; entidade associativa dos engenheiros de São Paulo; 
associações técnicas especializadas em recursos hídricos, águas subterrâneas, irrigação, drenagem, 
saneamento e meio ambiente; organização sindical dos engenheiros do Estado de São Paulo; órgão ou 
entidade de classe representativo de engenheiros, arquitetos, geólogos e tecnólogos; organização sindical de 
trabalhadores de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente; entidade associativa dos arquitetos do 
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Estado de São Paulo; e entidades ambientalistas integrantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente - 
CONSEMA. 

Outros convidados a participar do CRH, porém sem direito a voto, seriam os representantes do 
Ministério Público e das universidades oficiais do Estado - indicados pelos respectivos reitores para 
assessorar o Conselho na aprovação do relatório “Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo” e 
se manifestar com relação aos programas de desenvolvimento tecnológico e de treinamento de recursos 
humanos. No caso da apresentação de relatórios e pareceres, também teriam direito a voz, no CRH, os 
presidentes dos Comitês de Bacia Hidrográfica, o Superintendente do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), o Presidente da Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico e Controle da 
Poluição das Águas (CETESB), o Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), o Coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, o Presidente da 
Companhia Energética de São Paulo (CESP), o Presidente da ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo 
S.A., e o Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). 

Ao longo do tempo, em virtude da pressão realizada pelos prefeitos e por entidades da sociedade 
civil, foram efetuadas outras mudanças na composição do CRH. A pressão dos primeiros resultou na 
alteração da composição e do número dos grupos de bacia  - a Baixada Santista se separou do Alto Tietê, 
passando a abrigar um comitê próprio, e a bacia do rio Jundiaí se anexou às bacias dos rios Piracicaba e 
Capivari, passando a fazer parte do Comitê PCJ, por exemplo. Por pressão das entidades sociais, conseguiu-
se garantir uma igualdade numérica de assentos com direito a voto no CRH entre os três segmentos. Também 
foram alterados alguns procedimentos para o cadastramento e a eleição de representantes (Decreto estadual 

23/12/94). Hoje, o CRH conta com 11 representantes de cada um dos segmentos – governo estadual, governos 
municipais e sociedade civil -, com direito a voz e voto. (cf. cap. 10) 

Ao CRH, que se reúne, ordinariamente, uma vez por ano, cabe: discutir e aprovar propostas 
referentes ao PERH; exercer funções normativas e deliberativas relativas à formulação, implantação e 
acompanhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos; estabelecer diretrizes para o uso dos recursos 
financeiros do FEHIDRO; resolver possíveis conflitos entre os Comitês de Bacia; efetuar o enquadramento 
de corpos de água em classe de uso preponderante, com base nas propostas dos Comitês de Bacia, 
compatibilizando-as em relação às repercussões interbacias e arbitrando eventuais conflitos decorrentes.  

A instância técnica do SIGRH, o CORHI tem como entidades básicas o Superintendente do DAEE, a 
CETESB e a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (CPLA/SMA); sua 
presidência cabe ao DAEE, o qual deve arcar com os custos da elaboração do plano.  

São atribuídas as seguintes funções ao CORHI: propiciar apoio administrativo, técnico e jurídico ao 
CRH; exercer a direção executiva dos estudos técnicos relacionados ao PERH; reservar em seus orçamentos 
os recursos financeiros e materiais necessários para a consecução dos trabalhos; apoiar técnica e 
administrativamente aos Comitês de Bacia. Além disso, cabe-lhe coordenar a elaboração periódica do PERH, 
incorporando as propostas dos CBHs e submetendo-as ao CRH; promover a integração e a articulação entre 
os componentes do SIGRH, a articulação com os demais sistemas do estado em matéria  correlata, o setor 
privado e a sociedade civil; e promover a articulação com o SINGREH, os estados vizinhos e os municípios 
do estado de São Paulo. 
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Outras entidades auxiliares de caráter consultivo criadas foram as Câmaras Técnicas – CTs, cuja 
composição, de acordo com a deliberação CRH no33, de 26 de junho de 2001, deve ser tripartite – estado, 
municípios e sociedade civil - e paritária, respeitando o limite máximo de quatro representantes por 
segmento – titulares ou suplentes. Os coordenadores poderão convidar pessoas ou instituições para oferecer 
subsídios, prestar esclarecimentos ou participar dos trabalhos, desde que aprovado pelos integrantes da CT. 
Cabe acrescentar que qualquer membro do CRH e do CORHI que manifestar interesse na discussão do 
assunto em apreciação pelas Câmaras Técnicas, poderá participar das reuniões, com direito a voz. As 
reuniões das CTs devem ser públicas, porém têm direito a voz somente os participantes designados pelas 
normas gerais. (quadro 15) 

Quadro 15 - CÂMARAS TÉCNICAS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - SÃO PAULO 

Câmara Técnica Objetivo de criação Ano de instalação 
Racionalização do uso da água no 
abastecimento público, para fins 
industriais e na irrigação 

Formular e gerenciar a implementação do Programa permanente 
de racionalização do uso da água no estado de São Paulo 

1994 

Assuntos jurídicos e institucionais – 
CTAJI 

Propor, analisar e acompanhar a regulamentação da legislação 
estadual e federal relativa aos recursos hídricos 

1997 

Águas subterrâneas – CTAS Preservar os depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado, 
de acordo com o previsto na Lei Estadual 6.134, de 2-6-88, e na 
Lei Estadual 7.663, de 30-12-91, e seus regulamentos. 

2000 

Gestão de usos múltiplos de recursos 
hídricos – CTUM 

Integrar as ações e procedimentos relativos ao uso múltiplo dos 
recursos hídricos entre as instituições estaduais 

2000 

Educação Ambiental, Capacitação, 
Mobilização Social e Informações em 
Recursos Hídricos - CTEA 

Integrar ações e procedimentos relativos à matéria.  2005 

Fonte: elaborado pela autora com base em análise das deliberações do CRH: nº06 de 20/12/1994; nº14 de 25/08/1997; nº29 
de 14/122000; nº30 de 14/12/2000; nº54 de 15/04/2005.  

 

O FEHIDRO, instância financeira do Sistema, foi criado pelo decreto nº 37.300/93 e seus recursos 
financeiros, de acordo com a lei, são provenientes do orçamento do estado, dos municípios e da União; da 
compensação financeira que o estado receber em decorrência do aproveitamento energético em seu território; 
de empréstimos nacionais e internacionais e da cobrança pelo uso da água. Contudo, embora a instituição da 
cobrança seja um ponto-chave para o desenvolvimento do Sistema, o projeto de lei permaneceu em discussão 
na Assembléia  Legislativa entre 1998 e 2005, quando foi aprovado após muitas emendas e discussões. 
Embora sua aprovação possa melhorar o desenvolvimento do SIGRH, pela arrecadação de maior volume de 
recursos financeiros, isto dependerá das regras que forem estabelecidas para a cobrança, do cadastro dos 
usuários – em especial, os que têm um consumo realmente significativo -, das normas para aprovação dos 
projetos para receber o financiamento. A revisão do Manual de Instruções do FEHIDRO, iniciada após a 
aprovação da lei, avançou o ano de 2006 e, até a fase de conclusão desta tese, não tínhamos dados que 
permitissem avaliar os resultados da aplicação da cobrança pelo uso da água no estado.  

O Comitê de Bacia Hidrográfica, objeto de nosso trabalho, também foi criado pela lei 7663/91. 
Trata-se de uma instância regional de caráter consultivo e deliberativo, com composição e regras de 
funcionamento próprias, regidas por seu estatuto. Em linhas gerais, porém, a lei estadual fixou que, 
assegurada a participação paritária dos Municípios em relação ao Estado, o Comitê deve ser composto por: 
representantes da Secretaria de Estado ou de órgãos e entidades da administração direta e indireta, com 
atuação na bacia hidrográfica correspondente; representantes dos municípios contidos na bacia hidrográfica; 
e representantes de entidades da sociedade civil, sediadas na bacia, respeitado o limite máximo de um terço 
do número total de votos.  
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De acordo com a Lei paulista, os setores da sociedade civil, elegíveis no CBH, são: a) universidades, 
institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; b) usuários das águas, 
representados por entidades associativas; c) associações especializadas em recursos hídricos, entidades de 
classe e associações comunitárias, e outras associações não-governamentais. 

Um Comitê de Bacia é composto por um Plenário, uma Secretaria Executiva e Câmaras Técnicas - 
criadas por cada CBH. O Plenário é composto pelos representantes dos segmentos citados anteriormente e 
suas reuniões devem ser públicas e ocorrer, no mínimo, duas vezes por ano (ordinariamente). A Secretaria 
Executiva do Comitê é exercida por um representante de um destes segmentos, definido em reunião plenária , 
e tem as seguintes atribuições: elaborar periodicamente o plano de bacia hidrográfica, submetendo-o ao 
Comitê e, depois, ao CORHI para integrar o PERH; elaborar os relatórios anuais sobre a situação de recursos 
hídricos da bacia hidrográfica, submetendo-os ao Comitê e encaminhando-os ao CORHI; e promover, na 
bacia hidrográfica, a articulação entre os componentes do SIGRH, com os outros sistemas do Estado, com o 
setor produtivo e com a sociedade civil. 

Um CBH tem como função: aprovar o plano de bacia hidrográfica para integrar o PERH - assim 
como suas atualizações -, a proposta de destinação dos recursos financeiros e o enquadramento dos corpos de 
água em classes de uso preponderante; promover acordos, cooperação e conciliação de interesses entre os 
usuários da água na bacia ; e fazer estudos, divulgar e debater os programas prioritários de serviços e obras a 
realizar, em acordo com a cole tividade. 

A unidade de referência para atuação de cada Comitê foi estabelecida após a divisão do território do 
estado, em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI (PERH, 1990)  308. (fig. 8) 
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Figura 8 - UGRHI’s – Estado de São Paulo 
Fonte: http:/ www.daee.sp.gov.br/ugrhi.htm. Disponível em jan/2001. S/ escala 

                                                 

308 O estado de São Paulo pertence à bacia do rio Paraná. Segundo o Relatório Zero (CRH, 2000), “a primeira divisão hidrográfica 
do Estado [...] remonta ao Decreto 4388, de 14 de março de 1928, que regulamentou a Lei 2.261, de 31 de dezembro de 1927, quando 
foi reorganizado o Serviço Meteorológico com vistas à sistematização das observações hidrometeorológicas”, a qual resultou em oito 
zonas hidrográficas. Em 1972, visando sistematizar as atividades de cadastramento e outorga de direito de uso dos recursos hídricos, 
o DAEE subdividiu estas 8 zonas em 18 subzonas, as quais, depois de uma revisão, resultaram nas 22 UGRHIs. Para cada uma destas 
UGRHIs, deveria ser criado um CBH; contudo, no caso das UGRHIs Aguapeí e Peixe, decidiu-se pela criação de um único comitê. 

OCEANO  
ATLÂNTICO 

LEGENDA: 
1 – Mantiqueira 
2 – Paraíba do Sul 
3 – Litoral Norte 
4 – Pardo 
5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
6 – Alto Tietê 
7 – Baixada Santista 
8 – Sapucaí / Grande 
9 – Mogi-Guaçu 
10 – Sorocaba / Médio Tietê 
11 – Ribeira de Iguape / Litoral Sul 
12 – Baixo Pardo / Grande 
13 – Tietê / Jacaré 
14 – Alto Paranapanema 
15 – Turvo / Grande 
16 – Tietê / Batalha 
17 – Médio Paranapanema 
18 – São J. dos Dourados 
19 – Baixo Tietê 
20 – Aguapeí 
21 – Peixe 
22 – Pontal do Paranapanema 

6 

RIO TIETÊ 
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Esta divisão considerou as áreas com dimensões e características que pudessem permitir e justificar o 
gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos.309 

Segundo Carneseca, quando se discutiu a divisão hidrográfica do estado, os “[t]écnicos encarregados 
de propor essa divisão julgavam estar sendo desvirtuado o conceito de bacia hidrográfica quando forças 
políticas da região defendiam a inclusão, em uma mesma unidade hidrográfica de gerenciamento das bacias 
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, três afluentes distintos do rio Tietê. A idéia defendida era que essa 
unidade deveria ser composta apenas pela bacia do rio Piracicaba [...]. Por outro lado, as condições 
socioeconômicas da região abrangida por essas três bacias – que já apresentava área de conurbação em torno 
das cidades de Campinas, Jundiaí e Piracicaba -, aliadas à situação política da região, levaram o CRH de 
então à decisão política da questão. Naquele momento, os técnicos começaram a entender que na nova forma 
organizacional de gestão, o seu papel era fornecer as alternativas técnicas para decisões políticas, de forma 
colegiada.” 310 

Em 1994, o novo Plano Estadual de Recursos Hídricos (Lei 9034, 27/12/94) propôs uma classificação 
das UGRHIs de acordo com suas potencialidades, incorporando fatores políticos, econômicos e sociais. As 
bacias hidrográficas foram classificadas, então, em 4 categorias distintas - industrial, em industrialização, 
agropecuária e de conservação -, conforme o grau de urbanização e a atividade econômica predominante. 
Além disto, procurou-se equacionar os conflitos entre os limites das bacias hidrográficas e os municípios , 
pois, “[a]pesar de muitos municípios serem recortados por 2 ou até 3 bacias hidrográficas, no Estado, estes 
foram incorporados em sua totalidade à unidade de referência hidrográfica (UGRHI), conforme critérios de 
localização de sua sede urbana (totalmente contida ou a maior porção contida) em relação ao território 
compreendido pela bacia hidrográfica.” (ALVIM, 2003, p.207) 

Abriu-se também a possibilidade do município optar pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do qual quer 
participar ou, ainda, participar de dois ou mais comitês, de acordo com os problemas que vivencia e também 
com sua articulação regional anterior. Trata-se de uma preocupação relevante já que, apesar da unidade de 
referência ser a bacia , é no âmbito do município, ou no conjunto deles, que a aplicabilidade das políticas 
ocorre; por isto, é fundamental a participação efetiva dos mesmos e a articulação institucional, setorial e 
entre bacias vizinhas.  

Com esta reformulação, pretendia-se orientar: a eleição de representantes dos municípios para 
integrar o CRH, a criação dos CBHs, a organização dos usuários – em particular, os agricultores -, e a 
criação de consórcios intermunicipais. 

A Lei 7663/91, que criou o SIGRH, instituiu os dois primeiros Comitês de Bacia do estado de São 
Paulo: o Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ, e o Alto Tietê - CBH-AT. Os demais comitês deveriam 
ser criados um ano após a instalação destes Comitês, incorporando a avaliação dos resultados e a revisão dos 
procedimentos jurídicos e administrativos, em um prazo máximo de cinco anos. 

                                                 

309 Apesar desta divisão do território, os estudos para o planejamento dos recursos hídricos devem observar a problemática hídrica de 
forma mais abrangente e contemplar as bacias que estejam envolvidas. Um exemplo é o caso do Sistema Hidráulico-sanitário inter-
regional formado pelas bacias do Alto Tietê, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e da Baixada Santista; além destas 3 bacias, hoje, em 
virtude de problemas com a poluição enviada para a região à jusante, também deve ser incluída a bacia do Médio Tietê-Sorocaba. 
310 CARNESECA, Luiz Fernando. “Os desafios da implementação do sistema”. In: THAME, 2002, p.56. 
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A escolha destas bacias foi feita, “principalmente, em função do histórico de participação na 
implantação do sistema e dos intensos problemas relativos aos recursos hídricos em suas respectivas áreas, 
além de conflitos entre as duas bacias hidrográficas”, conforme vimos anteriormente. (ALVIM, 2003, p.155) 

Assim, em 1993, foi constituída uma comissão para encaminhar a instalação do Comitê PCJ, 
composta por dois grandes grupos: um grupo coordenado pelo DAEE e pela Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e o outro, formado por representantes dos municípios e da sociedade civil, sob a coordenação do 
Consórcio Intermunicipal Piracicaba e Capivari. Após exaustivas reuniões e debates – e cerca de vinte 
minutas para o estatuto -, configurou-se um estatuto de consenso e, em novembro do mesmo ano, foi 
instalado o Comitê PCJ.  

No ano seguinte, foi instalado o Comitê de Bacia do Alto Tietê, sobre o qual trataremos a seguir. 

 

9.2.2. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO: COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 

DO ALTO TIETÊ 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT tem como área de atuação a UGRHI Alto 
Tietê e é composto por 34 municípios da bacia, mais os municípios de Juquitiba e São Lourenço da 
Serra311,externos à UGRHI, mas que solicitaram sua participação neste comitê , tendo em vista que 
compartilham muitos dos problemas existentes nesta bacia metropolitana. (quadro 16) 

Criado pela lei 7663, em 1991, e instalado em dezembro de 1994, o CBH-AT, em virtude de uma 
série de fatores, só começou a funcionar, efetivamente, em 1997.  

Um destes fatores foi a constatação de que a existência de grandes diferenças sub-regionais na bacia 
dificultava a ação do comitê. Neste sentido, antes de in iciar as atividades, foram realizados vários estudos 
reconhecendo que “a divisão hidrográfica pura não era mais adequada às necessidades que se impunham. A 
partir da percepção das identidades sub-regionais e do cruzamento das sub-bacias, foi proposta a subdivisão 
da Bacia do Alto Tietê em cinco sub-regiões” (ALVIM, 2003, p.308), ou seja , decidiu-se pela 
“descentralização administrativa” do Comitê.  

Cabe esclarecer que, de fato, se dividiu a bacia em seis sub-regiões, das quais apenas cinco teriam 
um subcomitê de bacia ; a porção central – a sub-bacia Penha-Pinheiros -, a mais urbanizada e 
industrializada, deveria  ser administrada diretamente pelo Comitê Alto Tietê – na prática, porém, o que se 
verifica é um vazio institucional.  

Entre 1997 e 1998, passou-se, então, a criar os seguintes subcomitês: Cotia -Guarapiranga, Juqueri-
Cantareira, Billings-Tamanduateí, Tietê-Cabeceiras e Pinheiros-Pirapora, cada qual com seu próprio estatuto.  

 

                                                 

311 Estes municípios participam do Comitê Alto Tietê e do Comitê Ribeira do Iguape. 
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Quadro 16 – MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ E O COMITÊ DE BACIA  
Bacia do Alto Tietê - BH AT RMSP Comitê Alto Tietê  

Município Totalmente 
contido 

Área urbana 
contida (sede) 

Área rural 
contida 

Outra 
bacia  

Pertence 
Não 
pertence 

 
Pertence 

Não 
pertence 

1 – Arujá         
2 – Barueri         
3 - Biritiba-Mirim         
4 - Caieiras          
5 – Cajamar         
6 - Carapicuíba         
7 - Cotia         
8 - Diadema         
9 - Embu         
10 - Embu-Guaçu         
11 - Ferraz de Vasconcelos         
12 - Francisco Morato         
13 - Franco da Rocha         
14 – Guararema         
15 – Guarulhos         
16 - Itapecerica da Serra         
17 – Itapevi         
18 – Itaquaquecetuba         
19 – Jandira         
20 – Juquitiba         
21 – Mairiporã         
22 – Mauá         
23 - Mogi das Cruzes         
24 - Nazaré Paulista         
25 – Osasco         
26 – Paraibuna         
27 - Pirapora do Bom Jesus         
28 – Poá         
29 - Ribeirão Pires         
30 - Rio Grande da Serra         
31 – Salesópolis         
32 - Santana de Parnaíba         
33 - Santa Isabel         
34 - Santo André         
35 - São Bernardo do Campo         
36 - São Caetano do Sul         
37 - São Lourenço da Serra         
38 - São Roque         
39 - São Paulo         
40 – Suzano         
41 - Taboão da Serra         
42 - Vargem Grande Paulista         
Fonte: elaborado com base em Relatório Zero, quadro 2 (CRH, 2000) e CAMPOS, 2001. 

 

O Comitê Alto Tietê – composto pelo Plenário, pela Secretaria Executiva, pelos Subcomitês e pelas 
Câmaras Técnicas -, é dirigido por uma Diretoria com Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo. 
Embora não seja uma norma de seu estatuto, convencionou-se que a presidência cabe ao representante dos 
municípios, a vice-presidência, ao representante da sociedade civil, e a secretaria, ao representante do 
governo estadual. O Presidente do Comitê, além das atribuições expressas no Estatuto, também deve: 
estabelecer a ordem do dia  e determinar a execução das deliberações do Plenário, por meio da Secretaria 
Executiva; tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação do Plenário; manter o CBH-AT 
informado das discussões que ocorrem no CRH. Pode-se observar, então, que as principais funções – tanto as 
decisões de ordem prática, como a implantação das ações, ficam por conta da secretaria executiva, ocupada 
pelo governo estadual, e da presidência do comitê, ocupada pelo representante dos governos municipais.  

Definiu-se quando da elaboração de seu estatuto, que o CBH-AT contaria com 16 representantes de 
cada segmento - governo estadual, governos municipais e sociedade civil -, com direito a voz e voto, 
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totalizando 48 membros. (quadro 17) Em 2005, o Estatuto do CBH-AT foi revisto e houve a inclusão de dois 
representantes por segmento para o mandato 2005-2007.312  

Quadro 17 – COMPOSIÇÃO  DO COMITÊ DE BACIA DO ALTO TIETÊ – CBH-AT 
Representantes 

Segmento 
Estatuto revisto e aprovado em 20/10/2000 Estatuto revisto e aprovado em 15/03/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Governo 
do Estado 

1 representante da SRHSO 
1 representante do DAEE 
1 representante da SABESP 
1 representante da SMA 
1 representante da Fundação Florestal; 
1 representante da CETESB; 
1 representante da Secretaria Estadual de Energia; 
1 representante da EMAE 
1 representante da Secretaria Estadual de Economia e 
Planejamento; 
1 representante da EMPLASA 
1 representante da Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento; 
1 representante da Secretaria Estadual da Saúde; 
1 representante da Secretaria Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; 
1 representante da Secretaria de Habitação; 
1 representante da Secretaria Estadual de Educação; 
1 representante da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil - CEDEC. 

1 representante da Coord. de Recursos Hídricos da SERHS 
1 representante da Coord. de Energia da SERHS 
1 representante do DAEE 
1 representante da SABESP; 
1 representante da SMA 
1 representante da Fundação Florestal; 
1 representante da CETESB;- 
1 representante da EMAE  
1 representante da Secretaria Estadual de Economia e 
Planejamento; 
1 representante da EMPLASA; 
1 representante da Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento; 
1 representante da Secretaria Estadual da Saúde, vinculado à 
área de vigilância sanitária; 
1 representante da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico; 
1 representante do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT 
1 representante da Secretaria Estadual dos Transportes; 
1 representante da Secretaria Estadual da Habitação; 
1 representante da Secretaria Estadual de Educação; 
1 representante da CEDEC 

 
 
 
Governos 
dos 
Municípios 

16 representantes escolhidos entre os Municípios:  
Arujá, Barueri; Biritiba Mirim; Caieiras; Cajamar; 
Carapicuíba; Cotia; Diadema; Embu; Embu-Guaçu; 
Ferraz de Vasconcelos; Francisco Morato; Franco da 
Rocha; Guarulhos; Itapecerica da Serra; Itapevi; 
Itaquaquecetuba; Jandira; Juquitiba; Mairiporã; Mauá; 
Mogi das Cruzes; Osasco; Pirapora do Bom Jesus; Poá; 
Ribeirão Pires; Rio Grande da Serra; Salesópolis; 
Santana do Parnaíba; Santo André; São Bernardo do 
Campo; São Caetano do Sul; São Lourenço da Serra; 
São Paulo; Suzano e Taboão da Serra. 

18 representantes escolhidos entre os Municípios de:  
Arujá, Barueri; Biritiba Mirim; Caieiras; Cajamar; Carapicuíba; 
Cotia; Diadema; Embu; Embu-Guaçu; Ferraz de Vasconcelos; 
Francisco Morato; Franco da Rocha; Guarulhos; Itapecerica 
da Serra; Itapevi; Itaquaquecetuba; Jandira; Juquitiba; 
Mairiporã; Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Pirapora do Bom 
Jesus; Poá; Ribeirão Pires; Rio Grande da Serra; Salesópolis; 
Santana do Parnaíba; Santo André; São Bernardo do Campo; 
São Caetano do Sul; São Lourenço da Serra; São Paulo; 
Suzano e Taboão da Serra. 

 
 
 
 
Sociedade 
civil 

2 rep. associações ligadas ao consumo dos recursos 
hídricos para uso doméstico final com interesse no 
abastecimento público, saneamento e saúde pública 
2 rep. associações ligadas ao consumo dos recursos 
hídricos para atividades industriais 
2 rep. associações ligadas ao consumo dos recursos 
hídricos para atividades agrícolas 
2 rep. associações ligadas ao consumo dos recursos 
hídricos para atividades de comércio, lazer e serviços 
2 rep. associações de defesa ao meio ambiente 
3 rep. associações técnicas especializadas em recursos 
hídricos 
1 rep. organizações sindicais de trabalhadores com 
atuação em recursos hídricos, meio ambiente e 
saneamento 
1 rep. associações científicas - universidades, institutos 
de ensino superior e entidades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico. 

2 rep. associações ligadas ao consumo do recurso hídrico 
para uso doméstico final, com interesse no abastecimento 
público, saneamento e saúde pública 
2 rep. associações ligadas ao consumo do recurso hídrico 
para atividades industriais 
2 rep. associações ligadas ao consumo do recurso hídrico 
para atividades agrícolas; 
2 rep. associações ligadas ao consumo do recurso hídrico 
para atividades de comércio, lazer e serviços 
3 rep. associações de defesa do meio ambiente 
3 rep. associações técnicas especializadas em recursos 
hídricos 
1 rep. organizações sindicais de trabalhadores com atuação 
em recursos hídricos, meio ambiente e saneamento 
1 rep. associações científicas (universidades, institutos de 
ensino superior e entidades de pesquisa e des. tecnológico) 
1 rep. titular adicional para a categoria com o 1º maior 
número de inscritos devidamente habilitados; 
1 rep. titular adicional para a categoria com o 2º maior 
número de inscritos devidamente habilitados. 

Fonte: elaborado pela autora com base no Estatuto do CBH-AT e suas revisões.  

                                                 

312 A versão preliminar do estatuto do CBH-AT foi elaborada pelo Grupo Executivo – GEX, criado em 1992 e subordinado ao 
Secretário de Energia e Saneamento. Este grupo era composto por uma equipe básica de técnicos do DAEE, da SMA/CPLA e da 
FUNDAP. O Estatuto do CBH-AT foi revisado em 2000 e em 2005. 
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No caso do segmento da sociedade civil, o critério adotado para a seleção destes dois novos 
representantes foi: um representante titular adicional para a categoria com o 1º. maior número de inscritos 
devidamente habilitados e um representante titular adicional para a categoria com o 2º maior número de 
inscritos devidamente habilitados. 

O procedimento para compor o segmento da sociedade civil no Comitê é o seguinte: a Secretaria 
Executiva do CBH divulga o edital sobre o processo eleitoral e as entidades se cadastram ou atualizam seus 
dados. Depois, a Secretaria faz uma listagem das entidades, classificadas em 8 grupos: associações 
científicas, associações técnicas ligadas aos recursos hídricos, organizações sindicais vinculadas a recursos 
hídricos, saneamento e meio ambiente, associações de defesa do meio ambiente, usuários da água para 
comércio, lazer e serviços, usuários agrícolas da água, usuários industriais e usuários para abastecimento 
público. A seleção de representantes de cada grupo é feita entre pares. Posteriormente, a Secretaria seleciona 
os eleitos para ocupar as vagas, de acordo com o estatuto de cada CBH e de acordo com uma nova 
classificação: i) comunidades técnico-científicas; ii) entidades ambientalistas, de defesa de direitos humanos, 
sociais e trabalhistas; iii) usuários econômicos e iv) usuários domésticos (rurais e urbanos) (NEDER, 2002). O 
processo de cadastramento das entidades permanece permanentemente aberto. Na prática, porém, esta 
divisão da sociedade civil gera muitos problemas porque toma por simples a divisão dos grupos sociais. 

Também foi incluída a participação de um representante do Ministério Público e de representantes 
dos poderes legislativos - ambos com direito a voz - nas reuniões do CBH-AT, como convidados. 

Entre as atribuições do CBH-AT, pode-se destacar as seguintes: aprovar o Plano da Bacia 
Hidrográfica e os Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPAs -, para integrar o PERH; 
aprovar as propostas de delimitação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRMs; propor 
critérios e aprovar a proposta de programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos financeiros, bem 
como deliberar sobre outros usos dos recursos; propor critérios e valores a serem cobrados pela utilização 
dos recursos hídricos da Bacia Alto Tietê; promover entendimentos, cooperação e eventual conciliação entre 
os usuários dos recursos hídricos, bem como a integração entre os componentes do SIGRH, que atuam na 
bacia e a articulação com o setor privado e a sociedade civil; recomendar diretrizes para as políticas setoriais 
dos organismos e entidades que atuam nas APRMs, promovendo a integração e a otimização das ações, bem 
como alterações em políticas, ações, planos e projetos setoriais a serem implantados nas APRMs; apoiar a 
formação de consórcios intermunicipais e de associações de usuários, na bacia ou região de sua atuação, para 
que atuem como entidades auxiliares no gerenciamento dos recursos hídricos e na implantação, operação e 
manutenção de obras e serviços; acompanhar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, na área 
de atuação do CBH-AT, formulando sugestões e oferecendo subsídios aos órgãos que compõem o SIGRH; 
publicar e divulgar as decisões tomadas quanto à administração de recursos da BH-AT; constituir subcomitês 
e câmaras técnicas, definindo, no ato de criação, sua composição, atribuições e duração. 

O CBH-AT realiza duas reuniões, obrigatórias, por semestre, sendo que o quorum mínimo para que 
se inicie a sessão e se vote é de 50% mais um do total de votos do CBH-AT313. A deliberação é feita pela 
maioria simples de votos e as reuniões são públicas.  

                                                 

313 Exceção é feita no caso de aprovação de reforma dos Estatutos, quando o quorum mínimo exigido é dois terços do total de votos. 



Capítulo 9. Gestão das águas e os sistemas propostos 

 259 

Os Subcomitês de Bacia Hidrográfica, por sua vez, também são compostos por representantes dos 
três segmentos, de forma tripartite, sendo que o total de membros varia de subcomitê para subcomitê. O 
município de São Paulo participa de todos os subcomitês com direito a voz e voto. (quadro 18) 

Quadro 18 - DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS SUBCOMITÊS - ALTO TIETÊ 

Subcomitê Municípios integrantes 
Cotia – Guarapiranga Cotia, Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, 

Juquitiba e São Paulo .  
Billings-Tamanduateí Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra e São Paulo. 
Tietê – Cabeceiras Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Biritiba-Mirim, 

Salesópolis, Guarulhos, Arujá e São Paulo. 
Juqueri-Cantareira Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã e São Paulo.  
Pinheiros – Pirapora Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira e 

São Paulo. 
Fonte: elaborado pela autora com base no estatuto do CBH-AT, 2000. 

 

Aos Subcomitês cabem as seguintes atribuições: buscar integrar os órgãos e das instâncias 
governamentais atuantes na sub-bacia; procurar articular os municípios da sub-região, em especial por meio 
dos consórcios intermunicipais – existentes ou a serem criados -; recomendar diretrizes para as políticas 
setoriais dos órgãos e entidades com atuação na sub-bacia; buscar a integração com o setor privado e a 
participação da sociedade civil; “promover e apoiar a constituição de associações de usuários de água e de 
ONGs defensoras da qualidade ambiental; recomendar alterações em políticas, ações, planos e projetos 
setoriais a serem implantados nas respectivas sub-regiões e Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais; 
efetuar o acompanhamento e avaliação sistemática dos programas”. (ALVIM, 2003, pp.317-318) 

Com relação às estruturas auxiliares, o CBH-AT criou a Agência de Bacia e as Câmaras Técnicas.  

A Agência de Bacia é uma entidade jurídica, com estrutura administrativa e financeira própria, 
criada para exercer as funções de Secretaria Executiva do Comitê. Assim, além das atribuições da Secretaria, 
relacionadas ao plano de bacia hidrográfica, aos relatórios anuais sobre a “Situação dos Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica” e à articulação entre os componentes do SIGRH no âmbito da bacia, cabe à agência 
fazer o gerenciamento dos recursos financeiros do FEHIDRO pertinentes à bacia , em especial após a 
aprovação da lei de cobrança pelo uso da água. Embora pela lei 7663/91, as agências somente poderiam ser 
criadas a partir do início da cobrança, tendo em vista que a aprovação da Lei da cobrança, na Assembléia 
Legislativa, tardou, decidiu-se modificar a lei, o que permitiu a criação da Agência de Bacia do Alto Tietê, 
em 1998. Contudo, a Fundação Agência do Alto Tietê (FABH-AT), só foi instituída em dezembro de 2002, 
com a participação do Estado de São Paulo, dos Municípios e da Sociedade Civil.  

As Câmaras Técnicas - CTs, por sua vez, têm como função dar suporte às decisões do Comitê Alto 
Tietê, e, de acordo com o Artigo 2º, da Deliberação CBH-AT nº 05, de 29/05/2003, são compostas por 
representantes dos três segmentos, de forma tripartite, respeitando o limite mínimo de três representantes por 
segmento. Os membros das CTs têm mandato de dois anos, podendo ser substituídos, em caso de vacância, a 
qualquer tempo pelo segmento que os indicar. Até o presente, foram criadas quatro Câmaras Técnicas no 
âmbito do CBH-AT: de Planejamento e Gestão - CTPG; de Saneamento Ambiental - CTSA; de Drenagem, 
Aproveitamento Hidráulicos e Regras Operativas - CTDRO; e de Águas Subterrâneas - CTAS. Cada uma 
destas Câmaras deve eleger, de comum acordo entre os pares, um coordenador e um relator; sendo que o 
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conjunto de coordenadores e relatores das quatro CTs formará um grupo colegiado que deverá ter por 
objetivo favorecer a integração entre as mesmas, realizar reuniões trimestrais e propor atribuições às câmaras 
técnicas. Os coordenadores das Câmaras Técnicas reportar-se-ão administrativamente à Secretaria Executiva 
do CBH-AT. As reuniões das CTs devem ocorrer, ordinariamente, uma vez por bimestre, por convocação do 
coordenador.  

 

Estágio de implementação e principais ações – CBH-AT 

Desde 1997, o Comitê do Alto Tietê vem funcionando dentro das normas, com renovação periódica 
de seus componentes, conforme a legislação, sendo que a efetividade de suas ações depende dos interesses 
do grupo que está na direção.  

De acordo com Keck e Jabcobi (2003, p. 139), “durante os primeiros oito anos de existência, o CBH-
AT desenvolveu quatro tarefas principais: a capacitação para analisar e definir prioridades e metas para a 
bacia; a criação dos instrumentos para sua concretização; a promoção e integração dos esforços dos três 
segmentos participantes; e a conscientização pública da situação dos recursos hídricos na bacia e das 
possibilidades de gestão da mesma.” 

Entre 1997 e 2005 – ano em que encerramos nossa pesquisa -, podemos destacar as seguintes ações 
do CBH-AT: elaboração do relatório de situação da Bacia e do Plano de Bacia, relatório final de setembro de 
2002 – em revisão; alocação de recursos do FEHIDRO; realização das eleições para compor o segmento da 
sociedade civil; criação da Agência de Bacia; participação na discussão sobre: o projeto do Rodoanel; o 
projeto de flotação no rio Pinheiros; e a renovação da outorga do Sistema Cantareira; e mobilização para a 
aprovação da Lei de Cobrança, na Assembléia Legislativa, o que ocorreu em dezembro de 2005. 

Além destas ações, cabe ressaltar os esforços da Agência de Bacia do Alto Tietê para melhorar o 
sistema de comunicação entre todos segmentos, bem como maior divulgação das informações para a 
sociedade, em geral, por meios eletrônicos314. Também vem realizando vários cursos de capacitação de 
recursos humanos em gestão de recursos hídricos nas sub-bacias, os quais têm sido financiados com recursos 
provenientes do FEHIDRO. 

De modo geral, o que se pode observar no estado de São Paulo, é que, embora não se tenha 
conseguido manter o ritmo inicial, a implementação da lei e do modelo de gestão vem avançando, no mesmo 
compasso que a atuação dos diferentes agentes, sua inter-relação e as influências externas do contexto em 
que estão inseridos. 

 

                                                 

314 Existe um sítio oficial do CBH-AT na Internet – www.comiteat.sp.gov.br -, porém as informações que contém estão 
desatualizadas; o sítio do SIGRH – www.sigrh.sp.gov.br -, por abrigar informações sobre todo o estado de São Paulo, apresenta 
informações mais genéricas; e o sítio da Agência de Bacia – www.agenciaaltotiete.org.br -, contribui com a divulgação de eventos 
pertinentes à questão hídrica e da agenda do CBH-AT. A sociedade civil, por sua vez, também tem buscado aprimorar o sistema e 
criou o sítio eletrônico do Sistema de Informações do Comitê Alto Tietê - www.sicat.org.br -, que contém legislação, atas de reunião, 
deliberações, notícias e outras informações relacionadas ao CBH-AT, mantendo-o atualizado e detalhado. 
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9.3. GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS – MÉXICO 

No México, a gestão das águas é efetuada em um contexto em que a centralização do poder nas mãos 
do Poder Executivo e a absorção dos grupos sociais pelo aparelho estatal são marcantes. Neste sentido, 
embora tenham sido criados, ao longo dos anos, vários órgãos para tratar da questão hídrica, inclusive em 
escala regional, as diretrizes e a tomada de decisão provêm do governo federal. (CAMPOS, 2001) 

Neste contexto, desde os anos 40, adotou-se uma política hídrica que tinha por objetivo o 
desenvolvimento regional, a modernização da agricultura e a ampliação da irrigação, a produção de energia 
elétrica e a desconcentração da região central do país. A unidade de referência era a bacia hidrográfica, o 
modelo de referência a TVA norte-americana (BARKIN; KING, 1970) e, para executar esta política, o governo 
mexicano criou algumas comissões centralizadas em diferentes Ministérios. 315 

Em 1972, visando unificar as leis existentes relativas à gestão das águas e diminuir as dificuldades 
encontradas na realização desta gestão, foi promulgada a Lei Federal de Águas. Em 1975, respondendo à 
legislação, foi elaborado o Plano Nacional Hidráulico, o qual, entre outras coisas, reconheceu a bacia 
hidrográfica como unidade básica para o manejo da água e identificou as 20 bacias mais contaminadas no 
país, as quais deveriam receber maior atenção do governo. Entretanto, de acordo com alguns autores 
(ROEMER, 1997; CASTAÑEDA, 1997), este planejamento voltado para as questões regionais - bacias 
hidrográficas - não correspondeu às expectativas porque o país não possuía uma estrutura organizacional 
adequada e porque se adotou uma política estruturada na produção de um número crescente de obras 
hidráulicas, sem se preocupar com a eficiência do sistema criado ou com a proteção ecológica. 

A Lei Federal de Águas foi se tornando cada vez mais inadequada e uma alternativa era almejada. 
Assim, impulsionados pelas transformações internas e pelas idéias que vinham sendo propagadas 
internacionalmente, inclusive com apoio das agências de financiamento, e tendo como referência os modelos 
espanhol - confederação hidrográfica - e francês - comitê e agência de bacia -, foram revistos os marcos 
legais que norteavam a gestão das águas no México.  

Em dezembro de 1992, foi promulgada a Lei de Águas Nacionais – LAN, sobre a qual trataremos a 
seguir. 316 Cabe ressaltar que está lei só foi regulamentada em janeiro de 1994 e que, com o passar dos anos, 
sofreu várias alterações, sendo que a mais importante ocorreu em 2004 - uma alteração proposta pelo Senado 
mexicano, que encontrou resistência do presidente da República para ser assinada. Neste processo, tem 
oscilado propostas mais progressistas com propostas mais conservadoras que diminuem a descentralização 
da gestão e a participação de atores da sociedade. 

 

                                                 

315 Dentre estas bacias hidrográficas se destacaram as bacias de Tepalcatepec, Papaloapan, Balsas e Lerma-Chapala-Santiago. 
Algumas comissões fizeram investimentos em: construção de sistemas de irrigação, controle de inundações, geração de energia 
hidroelétrica, auto-estradas, escolas, melhorias urbanas, serviços de salubridade pública - que eram de responsabilidade dos governos 
estaduais. Outras comissões assumiram o papel de coordenação das funções de outros organismos que trabalhavam na mesma região. 
316 Por uma questão de redução do volume deste trabalho e tendo em vista que a lei pode ser acessada via internet, optamos por não 
anexá-la. Consultar sítio www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/MarcoNormatico/Leyes/Ley%20de%20Aguas%20Nacionales.pdf  
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9.3.1. LEGISLAÇÃO EM VIGOR (GESTÃO DAS ÁGUAS)   

Lei de Águas Nacionais (1992) e sua revisão (2004) - México 

A Lei de Águas Nacionais - LAN, promulgada em 1º de dezembro de 1992, tem por objetivo regular 
a exploração, o uso e o aproveitamento das águas, sua distribuição e controle, assim como a preservação das 
águas em todo território nacional, visando o desenvolvimento integral sustentável.  

Esta lei se baseia nos seguintes princípios: 

o a água é um bem de domínio público federal, vital, vulnerável e finito, com valor social, econômico e 
ambiental; 

o é preciso considerar a gestão integrada por bacia hidrográfica, considerando os aspectos de quantidade e 
de qualidade; 

o a gestão deve ser descentralizada e integrada, privilegiando a ação direta e as decisões por parte dos 
atores e por bacia hidrográfica; 

o o uso doméstico é prioritário. 

A LAN se concentrou na regulamentação dos diferentes usos da água no país, bem como na emissão 
da outorga de direito de uso e na transmissão de títulos entre usuários – decorrência do modelo mexicano de 
apropriação das águas nacionais. Além disto,  considerando os problemas que o governo federal vinha 
encontrando para financiar seus projetos e obras, esta lei também previu a participação da iniciativa privada 
na construção e operação da infra-estrutura hidráulica; a instituição da obrigatoriedade dos usuários pagarem 
pelo direito de uso das águas e pelo direito de uso da água para descarga, transporte e diluição de efluentes, 
de acordo com os valores estabelecidos pela Lei Federal de Direitos.317 

Ela dispôs também sobre a Programação Hidráulica do país, a qual deve compreender: a aprovação 
do Programa Nacional Hidráulico; a formulação e a integração de sub-programas específicos de bacias; a 
classificação dos corpos de água de acordo com os usos a que se destinem e a elaboração dos balanços 
hidráulicos, em quantidade e qualidade, e por bacias hidrográficas; a formulação de estratégias e políticas 
para a regulação do uso e do aproveitamento da água; a promoção dos mecanismos de consulta, acordos e 
participação na execução de programas e no financiamento, que permitam a concorrência dos usuários e de 
suas organizações e das dependências e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal. 

                                                 

317 Em 1986, uma revisão da Lei Federal de Direitos já havia introduzido quotas em função da disponibilidade regional da água; o 
país foi dividido em quatro zonas: zona 1 – de escassez; zona 2 – de equilíbrio; zona 3 – com suficiência; e zona 4 – com abundância 
de recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água passou a considerar, então, os seguintes fatores: a distribuição irregular do recurso 
hídrico e a demanda de água em regiões de maior desenvolvimento; a contaminação gerada pelo uso da água; a magnitude crescente 
de investimentos em obras hidráulicas e a transferência da responsabilidade pelos custos às pessoas beneficiadas com as referidas 
obras. Em 1988, estabeleceu-se que a renda obtida com a outorga de uso da água se destinaria à administração dos gastos de 
operação, conservação e manutenção das obras de infra-estrutura hidráulica das entidades federativas, que fizessem a referida 
arrecadação. Posteriormente, se atualizou o valor das quotas no uso da água (1990) e se introduziu a cobrança pela descarga de águas 
residuais contaminadas nos cursos de água (1991). 
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De acordo com a LAN, a gestão das águas deve ocorrer sob os cuidados da Comissão Nacional de 
Águas (CNA)318, criada em 1989, a única autoridade federal responsável pela administração dos problemas e 
dos conflitos relacionados com a água, que não estava relacionada com um uso setorial da água, mas com o 
próprio recurso. (ROEMER, 1997) 

As atribuições desta Comissão passaram a ser as seguintes: definir as políticas hidráulicas do país e 
formular, atualizar e verificar a execução do Programa Nacional Hidráulico; definir e colocar em prática 
mecanismos financeiros para o setor; prover água aos usuários e outorgar licenças e permissões 
correspondentes; incentivar e apoiar o desenvolvimento dos sistemas de água potável e esgoto e os de 
tratamento e reuso de águas, bem como os de irrigação e drenagem; administrar e custodiar as águas e os 
bens nacionais, assim como cuidar das bacias hidrográficas; programar, construir, operar e manter as obras 
hidráulicas federais, observando a manutenção do aproveitamento integral da água e a conservação de sua 
qualidade; atuar como árbitro na resolução de conflitos; exercer as atribuições fiscais em matéria de 
administração, determinação, cobrança e fiscalização das contribuições respectivas; promover ou realizar 
investigação científica e desenvolvimento tecnológico em termos de água e de formação e capacitação de 
recursos humanos; e atuar com autonomia técnica e de gestão. A CNA também pode conceder ou contratar 
terceiros para a prestação dos serviços e acordar com os usuários, nos conselhos de bacia, sobre as limitações 
temporais dos direitos existentes para enfrentar situações de emergência, de escassez extrema, de 
superexploração ou de reserva, quando deve ser priorizado o uso doméstico. 

Para executar a nova política hídrica, foi proposta a criação de um Sistema de Conselhos de Bacia - 
Consejos de Cuenca -, os quais seriam instâncias de coordenação e acordo entre a CNA, os órgãos federais, 
as entidades federativas, os municípios e os representantes dos usuários da respectiva bacia hidrográfica. 

Um Consejo teria como principais funções: formular e executar programas que tendam a melhorar a 
administração das águas nacionais; desenvolver a infra-estrutura hidráulica necessária; contribuir para a 
conservação e restauração das bacias hidrográficas; promover a participação das autoridades estaduais e 
municipais, assim como dos usuários e grupos interessados da sociedade, na formulação, aprovação, 
atualização e avaliação da programação hidráulica da bacia; promover a integração de comissões de trabalho; 
fazer acordo com a CNA sobre as prioridades de uso e demais instrumentos previstos na programação 
hidráulica; e participar no desenvolvimento dos estudos financeiros realizados pela CNA, com o objetivo de 
determinar os montantes das contribuições dos usuários. 

De acordo com a LAN (1992, art. 15), o Consejo de Cuenca deveria ser composto da seguinte forma: 

o seu presidente deve ser o titular da SARH – hoje, transformada na SEMARNAT -, o qual terá voto de 
qualidade em caso de empate; 

o o Diretor Geral da CNA, diretamente ou por meio de um servidor público designado para isto, assumirá 
as funções de Secretário Técnico do Consejo de Cuenca; 

                                                 

318 A CNA é composta por um Conselho Técnico integrado pelos titulares das seguintes Secretarias: Fazenda e Crédito Público; 
Desenvolvimento Social; Controladoria e Desenvolvimento Administrativo; Energia; Saúde; Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural; e Meio Ambiente, Recursos Naturais e Pesca - a qual preside este conselho. Suas funções são distribuídas 
por 6 subdireções: de Administração, de Administração da Água, de Construção, de Operação, de Programação e de Técnica. 
(CAMPOS, 2001) 
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o os titulares das Secretarias da Fazenda e Crédito Público, de Desenvolvimento Socia l, de Energia, Minas 
e Indústria Paraestatal, de Saúde e de Pesca designarão seus representantes; 

o a CNA convidará os titulares dos Poderes Executivos das entidades federativas compreendidas dentro do 
âmbito do Consejo de Cuenca de que se trate; 

o serão escolhidos até seis representantes dos usuários – um para cada uso - no âmbito territorial do 
Consejo de Cuenca respectivo, os quais serão designados por ele ição por meio das organizações de 
usuários que representem e que deverão estar devidamente credenciadas pela CNA, com base nos títulos 
de concessão ou permissão que possuam. A CNA deverá promover a integração da assembléia de 
usuários da bacia, na qual se outorgará plena participação a suas organizações credenciadas. O mandato 
dos representantes dos usuários será de dois anos e deverá haver um rodízio, em cada setor usuário, de 
modo que todas as entidades federativas tenham usuários representados no Consejo de Cuenca. 

Adicionalmente, o Consejo poderá convidar para suas reuniões entidades do Governo Federal ou dos 
governos estaduais e “municipais”, bem como organizações e representantes dos diversos grupos da 
sociedade interessados, cuja participação possa contribuir para um melhor funcionamento do mesmo. 

Como se pode observar, neste primeiro momento, um Consejo contava com um número maior de 
representantes do governo do que de representantes dos usuários em sua composição.  

 
Seguindo as instruções da Lei de Águas Nacionais, a partir de 1993, começaram a ser criados os 

Consejos de Cuenca, cujas regras de funcionamento deveriam ser emitidas pela CNA.  

O primeiro Conselho instituído foi o Conselho do Vale Lerma-Chapala, que já tinha antecedentes na 
resolução do gerenciamento de recursos hídricos, como o acordo firmado entre o governo federal e os 
governos dos estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán e Queretaro, em 1989, para resolver os 
problemas de escassez de água e de contaminação na bacia de Lerma-Chapala319. Em 1994, foi instituído o 
Conselho do Vale do rio Bravo e, no ano seguinte, o Conselho de Bacia do Vale do México, sobre o qual 
trataremos mais à frente. 

 
O Sistema de gestão das águas, proposto pela LAN, em 1992, passou por algumas alterações nos 

anos subseqüentes, sendo que as mais importantes ocorreram em 1997 e em 2000. 

Em 1997, visando homogeneizar os Conselhos de Bacia, quanto ao seu conceito e forma, foi 
instituída a Gerência de Coordenação de Conselhos de Bacia Hidrográfica, dentro da Direção Geral da CNA, 
a quem coube cuidar da criação, instalação e funcionamento dos referidos Conselhos. Pretendia-se, com isto, 
respeitar as diferenças determinadas pelas características físicas, socioeconômicas, políticas e financeiras, 
assim como a problemática dos recursos hídricos em cada bacia. A CNA elaborou, então, um documento 

                                                 

319 Um estudo, realizado em 1989, havia apontado quatro problemas fundamentais nesta bacia: escassez de água, elevados níveis de 
contaminação, alta ineficiência no uso da água e forte degradação ambiental. Por meio deste acordo, pretendia-se: estabelecer novas 
regras para a distribuição da água; melhorar a qualidade da mesma, aumentar seu uso eficiente e conservar os recursos da bacia. 
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intitulado “Estratégias do Setor Hidráulico”, no qual estabeleceu as bacias prioritárias para o 
desenvolvimento de políticas de saneamento e para a instalação - ou aprimoramento – dos Conselhos de 
Bacia. Estas bacias possuíam grandes problemas de contaminação e, em virtude da escassez de água, havia 
uma disputa pelo uso da água existente, superficial e subterrânea. 

Neste mesmo ano, foram realizadas algumas alterações na estrutura dos Conselhos, os quais 
passaram a contar com estruturas auxiliares, em diversas escalas: Comissões de Bacia, no âmbito da sub-
bacia; Comitês de Bacia, na micro-bacia; e Comitês Técnicos de Águas Subterrâneas (COTAS), para cuidar 
dos aqüíferos. Além disto, foi proposta uma revisão da composição do Consejo de Cuenca, visando alterar a 
disparidade entre a representação do governo e a dos usuários. 

Para implementar, dar prosseguimento e retroalimentar as decisões, foi instituído o Grupo de 
Monitoramento e Avaliação do Conselho de Bacia, do qual participam os representantes suplentes da CNA, 
dos Governos Estaduais e usuários representativos de cada um dos usos da água. Estes usuários podem ser os 
mesmos que participam como vogais no Conselho ou outros usuários designados por seus próprios Comitês 
ou Assembléias de usuários.  

Adicionalmente, permitiu-se aos Conselhos criar Grupos Especializados de Trabalho (GET), 
permanentes ou temporários, para auxiliar em suas tarefas; estes grupos devem contar com uma estrutura ou 
forma de organização flexível para que possam se adequar às necessidades específicas das tarefas a que 
foram designados.  

Em meados do ano 2000, com base na vivência de cada um dos Consejos de Cuenca existentes, foi 
proposta uma nova alteração na composição dos mesmos, os quais passaram a contar com os seguintes 
membros: representantes dos titulares da SEMARNAT, da CNA, da Secretaria da Fazenda e Crédito Público, 
da Secretaria de Energia, da Secretaria de Desenvolvimento e Solidariedade (SEDESOL), da Secretaria de 
Saúde, da Secretaria de Gado, Agricultura, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação (SAGARPA); 
representantes dos governos dos estados; 12 representantes dos usuários - setores agrícola  (irrigantes), água 
potável, indústria, aqüicultura e serviços; e 2 representantes dos demais setores, com possibilidade de 
aumento gradual de representantes.  

Neste ano, também foi instalado o Conselho Consultivo da Água (CCA), um organismo autônomo 
integrado por pessoas físicas do setor privado e da sociedade civil, estudiosos da problemática hídrica, com 
elevado reconhecimento e respeito no país - organizações empresariais, acadêmicas, ambientais, de usuários 
e do setor público. Cabe ao CCA assessorar o Governo Federal, fazer recomendações, analisar e avaliar os 
problemas nacionais prioritários ou estratégicos relacionados à exploração, uso e restauração dos recursos 
hídricos, quando solicitado; ou fazer, por conta própria, recomendações que julgue ser convenientes. 

O CCA possui conselheiros nominativos e de ofício - representantes da Universidade Nacional 
Autônoma do México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional, Associação Nacional de Empresas de Águas 
e Saneamento (ANEAS), Conselho Coordenador Empresarial, Associação Nacional de Usuários de 
Irrigação, Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, Conselho de Comunicação A.C., 
Câmara Nacional da Indústria de Rádio e Televisão, e da CNA, que participa como convidada especial 
permanente. 
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Em nível regional, também têm sido constituídos Conselhos Consultivos Estaduais, com o objetivo 
de promover, coordenar e dirigir o esforço da sociedade para alcançar a mudança cultural necessária que 
conduza ao manejo e ao uso eficiente da água. São canais de participação nos âmbitos locais, que trabalham 
a favor da difusão de informação sobre a água, no intuito de estimular seu uso sustentável e racional. São 
compostos por representantes reconhecidos pelas entidades federativas por sua participação e conhecimento 
com relação aos recursos hídricos. Até 2005, haviam sido criados 29 Conselhos Consultivos Estaduais no 
México, dentre os quais, o Consejo Consultivo para la Protección del Agua en el Estado de México, a 
Asociación por Defensa del Agua A C, no estado de Hidalgo, e o Consejo Ciudadano del Agua del estado de 
Tlaxcala , todos pertencentes ao Vale do México. 

Em 2001, estavam instalados no país 25 Consejos de Cuenca, 6 Comisiones de Cuenca, 4 Comités de 
Cuenca e 46 COTAS. (quadro 19) 

Quadro 19 - CONSEJOS DE CUENCA INSTALADOS NO MÉXICO 
No. Consejo de Cuenca Data de aprovação pelo 

Conselho Técnico da CNA  
Data de 
instalação 

Gerência regional da CNA 

1 Baixa Califórnia Sul 15/12/1998 03/03/2000 
2 Baixa Califórnia 03/12/1999 07/12/1999 

I - Península Baixa California 

3 Alto Noroeste 15/12/1998 19/03/1999 
4 Ríos Yaqui e Mátape 24/08/1999 15/09/2000 
5 Río Mayo 24/08/1999 15/09/2000 

 
II – Noroeste 

6 Ríos Fuerte e Sinaloa 24/08/1999 10/12/1999 
7 Ríos Mocorito al Quelite 24/08/1999 10/12/1999 
8 Ríos Presidio al San Pedro 28/03/2000 15/06/2000 

 
III – Pacífico Norte 

9 Río Balsas 15/12/1998 26/03/1999 IV – Balsas 
10 Costa de Guerrero 28/03/2000 29/03/2000 
11 Costa de Oaxaca 25/11/1997 07/04/1999 

V – Pacífico Sul 

12 Río Bravo 10/08/1993 21/01/1999 VI – Rio Bravo 
13 Nazas-Aguanaval 25/11/1997 01/12/1998 
14 Altiplano 24/08/1999 23/11/1999 

VII – Bacias Centrais do Norte 

15 Lerma-Chapala 08/12/1992 28/01/1993 
16 Río Santiago 18/05/1999 14/07/1999 

VIII – Larma-Santiago-Pacífico 

17 Ríos San Fernando–Soto La Marina 24/08/1999 26/08/1999 
18 Río Pánuco 18/05/1999 26/08/1999 

 
IX – Golfo Norte 

19 Ríos Tuxpan al Jamapa 28/03/2000 12/09/2000 
20 Río Papaloapan 18/05/1999 16/06/2000 
21 Río Cotzalcoalcos 28/03/2000 16/06/2000 

 
X – Golfo Centro 

22 Costa de Chiapas 25/11/1997 26/01/2000 
23 Ríos Grijalva e Usumacinta 28/03/2000 11/08/2000 

XI – Fronteira Sul 

24 Península de Yucatán 18/05/1999 14/12/1999 XII – Península de Yucatán 
25 Valle de México 10/08/1993 16/08/1995 XIII – Aguas de Vale do México 
Fonte: www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Organismos/Cuencas/Consejos_Cuenca_CNA.htm acessada em 09/01/05. 

 

Em abril de 2004, porém, uma nova reforma na LAN foi aprovada, desta vez, com mudanças 
bastante profundas. Sob nosso ponto de vista, as mudanças mais relevantes foram: a reformulação das 
funções da CNA, a criação dos Organismos de Cuenca e a alteração das atribuições e composição dos 
Consejos de Cuenca. Até dezembro de 2005, porém, embora o prazo já estivesse esgotado, esta reforma 
ainda não havia sido regulamentada. 

A CNA passou a se organizar, então, em nível nacional - Conselho Técnico e Diretor Geral -, e em 
nível regional hidrológico-administrativo, por meio dos Organismos de Cuenca, unidades técnicas, 
administrativas e jurídicas especializadas, com caráter autônomo, que substituem os escritórios regionais. 
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Aos Organismos de Cuenca foram atribuídas as seguintes funções: realizar a administração das 
águas nacionais; formular e propor à CNA a política hídrica regional, assim como os Programas Hídricos por 
bacia hidrológica ou por aqüífero e vigiar seu cumprimento; responsabilizar-se pelas obras hidráulicas 
federais, diretamente ou através de terceiros; fomentar e apoiar os serviços públicos urbanos e rurais de água 
potável, saneamento e reuso, articulando-se com os governos dos estados, e por meio destes, com os 
municípios; preservar e controlar a qualidade da água; promover e apoiar a organização dos usuários para 
melhorar a exploração e aproveitamento dos recursos hídricos e incentivar a participação destes em nível 
estadual, regional, de bacia ou de aqüífero; expedir os títulos de permissão de descarga; atuar como árbitro 
na prevenção, mitigação e solução de conflitos nas bacias; promover, em coordenação com os Consejos de 
Cuenca, governos dos estados, entidades da sociedade civil, associações de usuários e particulares, o uso 
eficiente da água e sua conservação e incentivar uma cultura da água que a considere como um recurso vital, 
escasso e de alto valor econômico, social e ambiental, contribuindo com a gestão integrada dos recursos 
hídricos; instrumentalizar e operar o Sistema Financeiro da Água na bacia - ou bacias -, que lhe 
correspondam; estudar e propor, de acordo com os Consejos de Cuenca, os valores recomendáveis para a 
cobrança dos direitos de água e tarifas.  

Cada Organismo de Cuenca estará a cargo de um Diretor Geral, nomeado pelo Conselho Técnico da 
CNA, e contará com um Conselho Consultivo, integrado por representantes do governo federal, dos 
governos estaduais envolvidos, do governo do Distrito Federal, quando corresponder, e dos governos 
municipais envolvidos - todos com direito a voz e voto. Além destes membros, o Conselho Consultivo deve 
contar com um representante dos usuários, participante do(s) Consejo(s) de Cuenca(s) envolvido(s).  

Caberá ao Conselho Consultivo do Organismo de Cuenca as seguintes funções: conhecer e 
concordar com a política hídrica regional por bacia hidrológica, em congruência com a política hídrica 
nacional, assim como as medidas que permitam a programação hídrica e a ação coordenada entre as 
dependências, entidades e organismos das administrações públicas federal e estaduais, e através destas, as 
municipais, que devam intervir em matéria de gestão dos recursos hídricos; conhecer os assuntos sobre 
administração da água e sobre os bens e recursos a cargo do Organismo de Cuenca; conhecer os programas 
do Organismo de Cuenca, seu orçamento e execução e validar os informes que o Diretor Geral apresentar; 
propor os termos para gerenciar e pactuar os recursos necessários, incluindo os de caráter financeiro, para a 
consecução dos programas e ações em matéria hídrica a realizar-se no âmbito de competência territorial do 
Organismo de Cuenca, para o qual deverá coordenar-se com a CNA. 

Com relação ao Consejo de Cuenca, a reforma alterou sua composição incluindo a participação de 
entidades da sociedade civil. De acordo com a lei, a proporção entre os segmentos representados será a 
seguinte (quadro 20):  

Quadro 20 - COMPOSIÇÃO DE CADA CONSEJO SEGUNDO A REVISÃO DA LAN – 2004 
Componentes Proporção da representação 
Representantes do Governo Federal, designados pelas seguintes Secretarias: 
Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fazenda e Crédito Público, 
Desenvolvimento Social, Energia, Economia, Saúde e Agricultura, Pecuária, 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação 

O que corresponda as referidas 
indicações - oito fixos 

Representantes dos governos estaduais e municipais, conforme a 
circunscrição territorial da bacia hidrográfica 

No máximo 35% 

Representantes de usuários - diferentes usos -, e entidades da sociedade civil Ao menos 50% 
Fonte: a autora com base na reforma da LAN de 2004. 
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Os Consejos passarão a contar com, pelo menos, quatro órgãos para seu funcionamento: a 
Assembléia Geral de Usuários; o Comitê Diretor do Consejo de Cuenca; a Comissão de Operação e 
Vigilância do Consejo de Cuenca; e a Gerência Operativa, com funções internas de caráter técnico, 
administrativo e jurídico. De acordo com a lei reformada, os Consejos não serão subordinados à CNA nem 
aos Organismos de Cuenca. 

A CNA, em conjunto com os governos dos estados, do DF e dos municípios, os Organismos de 
Cuenca, os Consejos de Cuenca e o Conselho Consultivo da Água, deverá promover e facilitar a participação 
da sociedade no planejamento, tomada de decisão, execução, avaliação e vigilância da política nacional 
hídrica. Será permitida a participação de entidades da sociedade civil com objetivos, interesses ou atividades 
específicas em matéria de recursos hídricos e facilitar-se-á a participação de associações profissionais, 
grupos acadêmicos especializados e outras organizações da sociedade, cuja participação enriqueça o 
planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. 

Para isto, a CNA, através dos Organismos de Cuenca e com apoio dos Consejos de Cuenca: 

o convocará, no âmbito do sistema de Planejamento Democrático, às entidades locais, regionais ou 
setoriais de usuários da água, ejidos e comunidades, instituições educativas, ONGs e pessoas 
interessadas, para consultar suas opiniões e propostas a respeito do planejamento, dos problemas 
prioritários e estratégicos; 

o apoiará as organizações e iniciativas surgidas da participação pública, a fim de melhorar a distribuição de 
tarefas e responsabilidades entre o Estado e a Sociedade, para contribuir com a gestão integrada dos 
recursos hídricos; 

o proverá os espaços e mecanismos para que os usuários e a sociedade possam participar nos processos de 
tomada de decisão, assumir compromissos explícitos, resultantes das decisões sobre a gestão, e 
responsabilidades diretas na instrumentalização, realização, acompanhamento e avaliação de medidas 
específicas para contribuir com a solução da problemática hídrica; 

o celebrará convênios para melhorar e promover a cultura da água em nível nacional; e 

o desenvolverá ações e realizará convênios com os usuários para a conservação, preservação e uso 
eficiente da água. 

Também foram alteradas as atribuições dos Consejos que passaram a ser: contribuir com a gestão 
integrada dos recursos hídricos na bacia(s) hidrológica(s) respectivas, contribuir para restabelecer ou manter 
o equilíbrio entre disponibilidade e aproveitamento dos recursos hídricos, considerando os diversos usos e 
usuários, e favorecer o desenvolvimento sustentável com relação a água e sua gestão; acordar as prioridades 
de uso da água com o Organismo de Cuenca - o uso doméstico e público urbano sempre terão prioridade -; 
conhecer e difundir as diretrizes gerais da política hídrica nacional, regional e por bacia; participar na 
definição dos objetivos gerais e critérios para a formulação dos programas de gestão da água da bacia em 
harmonia com os critérios gerais da programação hídr ica nacional; promover a participação das autoridades 
estaduais e municipais e assegurar a instrumentalização dos mecanismos de participação dos usuários e 
organizações da sociedade, na formulação, aprovação, acompanhamento e avaliação da programação hídrica 
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da bacia; promover a coordenação e complementação dos investimentos relacionados; participar na análise 
dos estudos técnicos relativos à disponibilidade e usos da água; contribuir com a valorização econômica, 
ambiental e social da água; colaborar com o Organismo de Cuenca na instrumentalização eficiente do 
Sistema Financeiro da Água em seu âmbito territorial; participar na melhoria da cultura da água; colaborar 
para a prevenção, conciliação, mitigação e solução de conflitos em matéria de água e sua gestão; promover, 
junto com o Organismo de Cuenca competente, o estabelecimento de comissões e comitês de bacia e comitês 
técnicos de águas subterrâneas - COTAS. 

A seguir, apresentaremos o Consejo de Cuenca do Vale do México, objeto de nosso estudo. 

 

9.3.2. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO: CONSEJO DE CUENCA DEL VALLE 

DE MÉXICO 

O Consejo de Cuenca do Vale do México (CC-VM), instância de coordenação e articulação entre os 
três níveis de governo e os usuários da água na bacia, foi formalizado em 1995. Sua área de atuação é a 
Região XIII - Vale do México e Sistema Cutzamala  -, que envolve duas sub-regiões: o Vale do México e o 
Vale de Tula. 

De acordo com a Lei de Águas Nacionais – LAN, de 1992, e suas regulamentações, o CC-VM seria 
composto pelos seguintes membros:  

o Presidente - diretor geral da CNA, com direito a voz e voto “de qualidade”; 

o representantes do governo (Hidalgo, México, Tlaxcala e Distrito Federal), têm direito a voz e voto; 

o representantes dos usuários - um para cada uso: residencial/urbano, industrial e irrigação -, em igual 
número que os representantes do governo, também têm direito a voz e voto; 

o Secretário técnico, a cargo do Gerente Regional correspondente – hoje, Secretário Regional de Águas do 
Vale do México -, com direito a voz. (quadro 21) 

Quadro 21 - ESTRUTURA ATUAL DO CONSEJO DE CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 
Vogais Federais Vogais Estaduais Vogais Usuários 
Presidente do Consejo de Cuenca Representante Gov. do Distrito  Federal Uso Agrícola 

Representante Gov. Edo do Mexico Uso Pecuário 
Representante Gob. Edo de Hidalgo Uso em Serviços 

Uso Industrial 
Uso Aqüícola 

Secretario Técnico 

Representante Gob. Edo De Tlaxcala 

Uso Público Urbano 
Total: Dois representantes Total: Quatro representantes Total: Seis representantes 
Total  12  Vogais Titulares 
Fonte: Obtida em material de divulgação da CNA, 2005. 

 

Adicionalmente, também podem ser convidados outros representantes do governo ou da sociedade 
para participar do Consejo, com direito a voz. 
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O Presidente, o Secretário técnico e os representantes dos estados de Hidalgo, México e Tlaxcala, 
bem como do Distrito Federal, permanecem no Conselho por tempo indeterminado, ou enquanto durarem 
suas funções nos respectivos cargos públicos. Os representantes dos usuários eleitos entre seus pares, têm um 
mandato de 3 anos com direito a uma reeleição. 

Ao Secretário técnico cabe a responsabilidade pela coordenação das reuniões do Grupo de 
Monitoramento e Avaliação (Grupo de Seguimiento y Evaluación – GSE), onde participam os GETs. Ele 
também coordena as sessões de outras instâncias como os Comitês Estaduais e Locais dos usos público 
urbano, agrícola, pecuário, industrial e de serviços, como parte da gestão institucional, para estruturar o 
planejamento e as propostas de solução sobre a problemática hidráulica da bacia – Vale do México e Tula -, 
as quais são submetidas à Assembléia de Usuários do Conselho. 

De acordo com informações obtidas junto à Gerência de Águas do Vale do México, coordenadora do 
CCVM, que está acompanhando o processo de eleição dos usuários, foram estabelecidas algumas rotinas 
para o processo de seleção dos representantes dos usuários: formam-se comitês locais por uso para eleger seu 
representante por Estado; os representantes eleitos se reúnem para nomear os titulares e os suplentes. Cabe 
ressaltar que a CNA tem custeado as reuniões dos usuários que têm a outorga do direito de uso da água.320  

Os usuários da água que participam no Consejo de Cuenca devem ser credenciados pela CNA, com 
base nos títulos de concessão ou permissão, que legitimam seus direitos de uso do recurso (DOUROJEANNI 

et al, 2002), ou seja, só participa quem tem garantido legalmente o direito de uso da água, para determinado 
fim e em determinada quantidade.  

Cabe destacar que, no caso dos usuários agrícolas, “em cada um dos distritos de irrigação da CNA, 
estão se formando Associações de Usuários da Água com o objetivo de por em prática programas 
descentralizados para a operação e manutenção das instalações de irrigação.” (ROEMER, 1997, p.250) “O 
distrito de irrigação no México constitui uma organização suficientemente poderosa de agricultores, do ponto 
de vista político, para poder garantir a permanência dos direitos de exploração [...] [Além do que,] sua 
organização exerce suficiente pressão para garantir que fluam os fundos federais para investimento e gastos 
de operação.” (ROEMER, 1997, p.111) 

No processo de funcionamento do CC-VM, têm ocorrido várias reuniões, fechadas ao público, dentre 
as quais destacamos as seguintes: reuniões locais por uso, para analisar e discutir sobre a problemática dos 
recursos hídricos; reuniões regionais de usuários, onde são sistematizadas as informações e os resultados das 
discussões; reuniões dos Grupos Especializados de Trabalho - GETs; e reuniões do Grupo de Monitoramento 
e Avaliação - GSE, um espaço onde todos os envolvidos podem se reunir para analisar, fazer acordos sobre 
os pontos divergentes e propor ações para a melhoria da bacia. 

Com a regulamentação da nova LAN (2004), o Consejo de Cuenca do Vale do México deverá ser 
readequado, acrescentando em sua composição novos atores, especialmente, representantes das entidades da 
sociedade civil. (quadro 22) 

                                                 

320 No México, todos pagam pelo direito de uso da água, exceto o setor agrícola, que conta com subsídio governamental. A CNA 
entrega a água “em bloco” aos estados, que a distribuem e cobram, com seu próprio sistema; depois, os recursos vão para a CNA, que 
os reparte entre estados, municípios e, futuramente, organismos de água.  
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Quadro 22 - ESTRUTURA DO CONSEJO DE CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO COM A REVISÃO (LAN, 2004) 
Governo Federal Governos 

Estaduais 
Municípios e 
delegações 

Usuários Org. civis  Colegiados Ambientalistas 

Agrícola (Hidalgo) Diretor do 
Organismo de 
Cuenca 

Rep. Governo 
do Distrito 
Federal 

Delegação 
Agrícola (México) 

Representante 
SEMARNAT 

Industrial (DF) 

Rep. Sec. da 
Fazenda 

Rep. Governo 
do Estado de 
México 

Município do 
Edo. México 

Industrial (México) 

Público urbano (Hidalgo) Rep. Sec. de 
Desenvolvimento 
Social 

Rep. Governo 
do Estado de 
Hidalgo 

Município do 
Edo. Hidalgo Público urbano (México) 

Rep. Sec. de 
Economia 

Pecuária (Hidalgo) 

Pecuária (México) Rep. Sec. da Saúde 
Aqüícola (Hidalgo) 

Rep. SAGARPA Aqüícola (México) 
Serviços (DF) Rep. Sec. da Energia 

Rep. Governo 
do Estado de 
Tlaxcala 

Município do 
Edo. Tlaxcala 

Serviços (Hidalgo) 

Um 
representante 

Dois 
representantes 

Um 
representante 

 
Total: 8 
representantes 
(fixos) 

Total: 4 
represent. 
(fixos) 

Total: 4 
represent. 
(fixos) 

Total: 12 representantes Total: 1 
representante  

Total: 2 
representantes 

Total: 1 
representante 

Somam 16 representantes Somam 16 representantes.  
São os indicados 
pela Lei 

Pela Lei, no máximo 35% dos 
membros 

Ao menos 50% dos membros, de acordo com a nova Lei 

Fonte: Obtida junto à CNA, 2005. 
Obs. A estrutura mínima do CC-VM com a nova regulamentação teria 32 membros. 

 

Visando obter apoio às suas ações foram criados no Consejo do Vale do México cinco GETs: 1) 
GET Ordenação, coordenado pela CNA; 2) GET Saneamento, coordenado pela Direção Geral de Construção 
e Operação Hidráulica do Governo do Distrito Federal – DGCOH-DDF; 3) GET Comunicação, coordenado 
pela Comissão Estadual de Água de Hidalgo, CEAA; 4) GET Sistemas de informação, coordenado pela 
Comissão de Águas do estado do México - CAEM; e 5) GET Programação, coordenado pela CNA. 

Outro órgão auxiliar, criado no processo de gestão das águas, é o Conselho Consultivo Estadual. 

O Consejo Consultivo para la Protección del Agua del Estado de México, foi constituído em 29 de 
setembro de 2000, com o objetivo de: promover, coordenar e dirigir o esforço da sociedade para alcançar a 
mudança cultural necessária que conduza ao manejo e uso eficientes pelo estado; difundir que a água tem 
prioridade como fator fundamental de desenvolvimento e bem-estar, assim como a importância de que se 
promova no estado um manejo sustentável da água; envolver a sociedade em seu conjunto para considerar a 
água como um recurso valioso e finito e para que adote como suas as medidas que sejam necessárias para 
instrumentalizar e obter o anterior; desenhar programas que promovam a nova cultura da água; e incentivar a 
criação, produção, difusão e patrocínio de mensagens relacionadas com a nova cultura da água nos diversos 
meios de comunicação de massa (CNA, 2003). Neste Conselho participam os representantes de: fábricas de 
refrigerantes e cervejarias, clubes desportivos, envasadores e distribuidores de água, associações industriais, 
TV Mexiquense, Universidades e Institutos de Pesquisa.  

Outro Conselho existente é a Asociación Prodefensa del Agua A.C. - Consejo Consultivo del Agua 
de Hidalgo -, que foi constituída em 29 de setembro de 2000 e protocolada em 15 de dezembro de 2000. 
Seus objetivos são: impulsionar estratégias no setor hidrológico para captação, conservação, uso e destino 
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final da água; atuar como órgão de consulta em todos os aspectos relacionados com a água, apoiando os 
governos municipais, estaduais e federal; promover e coordenar com a sociedade os trabalhos, programas e 
ações que estimulem a cultura do uso eficiente da água; difundir na sociedade o custo das obras de infra-
estrutura hidráulica com a finalidade de conscientizá-la sobre o pagamento para a obtenção do serviço; 
promover as tomadas de decisão conjuntas entre as autoridades e os usuários para aumentar os benefícios no 
serviço público de água, as ações tendentes a melhorar o manejo das águas residuais com suas 
correspondentes medidas de saneamento (CNA, 2003). Nela, participam os seguintes agentes: empresários, 
Rotary Club; Clubes de lazer; operadores do serviço de abastecimento de água e de saneamento; 
Universidade e Instituto de Pesquisa Tecnológica e Câmara Nacional da Indústria de Transformação - 
CANACINTRA. 

Por fim, temos o Consejo Ciudadano por el Agua del estado de Tlaxcala que foi constituído em 12 
de julho de 2001. Tem como objetivos: promover, coordenar e dirigir o esforço da sociedade para alcançar a 
mudança cultural necessária que conduza ao manejo ótimo, uso eficiente, tratamento e reuso da água no 
estado; criar consciência na população sobre o valor da água como fator fundamental de desenvolvimento e 
bem-estar, assim como a importância de que se promova no estado um manejo sustentável da água; 
desenvolver na sociedade a idéia de que a água deve ser considerada como um recurso valioso e finito e para 
que adote as medidas necessárias para instrumentalizar e obter sua conservação; desenhar programas que 
promovam a nova cultura da água; fortalecer a participação cidadã através de seus diferentes setores em 
tarefas e atitudes que incentivem a criação, produção, difusão e patrocínio de mensagens relacionadas com 
ela nos diversos meios de comunicação de massa; vincular esforços com as instâncias federais, estaduais e 
municipais do setor público na promoção do bom manejo e cuidado com a água e gerenciar os recursos para 
criar programas permanentes (CNA, 2003). Os stakeholders que participam deste Conselho são provenientes 
dos seguintes setores: empresas de rádio e televisão; unidades de irrigação; indústrias; Universidades e 
Institutos Tecnológicos; Câmara da Indústria; CANACINTRA; Conselho Estadual de ONGs; Comissão de 
Água Potável e saneamento do município de Tlaxcala.  

Em 30 de junho de 2000, também foi criado na Região XIII, o Comité de Cuenca Cañada de 
Madero, no estado de Hidalgo, e, em 16 de outubro de 2003, foi criada a Comisión de Cuenca Valle de 
Bravo, no estado de México. 321 

 

Estágio de implementação e principais ações – CC-VM 

Vários temas têm sido discutidos no Consejo de Cuenca do Vale do México tais como: a repartição 
das águas residuais na ZMCM para os distintos grupos de usuários nos estados de Hidalgo e México; os 
critérios de eficiência que as empresas operadoras dos serviços de água potável devem atingir; os critérios de 
desenho e localização dos novos sistemas de tratamento para o Vale do México e as obras relacionadas aos 
recursos hídricos. Contudo, a complexidade dos assuntos que estão presentes na Região XIII, bem como o 
fato dela abrigar o Distrito Federal, faz com que muitos destes assuntos sejam resolvidos em instâncias 
oficiais de alto nível.  

                                                 

321 Fonte: www.cna.gob.mx/eCNA/Espaniol/Organismos/Cuencas/Comisiones_Cuenca_CNA.htm acessada em 09/01/05 
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Cabe ressaltar que, embora o CC-VM funcione desde 1997, é bastante difícil obter informações 
sobre o mesmo e verificamos que inclusive estudiosos mexicanos sofrem com este problema. Diversos 
especialistas são da opinião que este Consejo só existe no papel e outros dizem que ele é uma verdadeira 
“caixa preta”.  

Dentre os Consejos instalados no México, o que parece estar realmente funcionando e com maior 
autonomia, com relação à CNA, é o Consejo Lerma-Chapala. Sob nosso ponto de vista, isto decorre do fato 
de que nos anos 80, alguns dos estados pertencentes a esta bacia, como Guanajuato, aproveitaram-se do 
processo de descentralização administrativa e adquiriram um papel importante na região. Além disto, no 
processo de constituição do Consejo Lerma-Chapala, estes estados estiveram bastante atuantes.  

No México, a divisão hidrográfica-administrativa adotada utiliza como referência as grandes bacias, 
que envolvem normalmente vários estados; há um Consejo, por exemplo, que envolve nove estados. Isto tem 
dificultado tanto as negociações, como a própria participação dos usuários nas reuniões. 

Embora a reforma da LAN, efetuada em 2004, apresente algumas inovações, como a participação de 
entidades da sociedade civil, ela levou muito tempo para ser regulamentada, o que contribuiu para congelar o 
processo. Neste sentido, muitos pesquisadores e profissionais, ligados aos recursos hídricos, criticaram as 
autoridades e questionaram como se pode pedir que a sociedade se mobilize em prol da água e participe 
nestas instâncias se elas mesmas não cumprem minimamente o que diz a lei.  

Segundo informações obtidas junto à Gerência  de Águas do Vale do México, estavam sendo 
desenvolvidas: atividades para divulgar informações relativas à Bacia e ao Consejo para a sociedade; e, 
antecipando-se à aprovação do regulamento da LAN (2004), ações visando conhecer melhor as entidades da 
região para depois estabelecer quais são as elegíveis – “mais idôneas” - para participar do Consejo. Não 
existem, porém critérios claros neste processo o que pode torná-lo subjetivo ou tendencioso. 

A implementação deste modelo de gestão no país é bastante desigual, mas de modo geral, possui um 
ritmo bem lento. 

 

 

9.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MARCOS LEGAIS ADOTADOS 

Com base na análise dos marcos legais, que regem a gestão das águas desenvolvida na Bacia do Alto 
Tietê e no Vale do México, bem como nas características destas áreas, pudemos consolidar algumas posições 
sobre a problemática em foco e fazer algumas considerações. 

A primeira delas se refere ao fato de que muitos autores apontam que estas novas propostas de gestão 
das águas se originaram dos princípios propostos em Dublin , referendados no Rio de Janeiro, em 1992; 
contudo, anteriormente a estas reuniões já vinham ocorrendo reuniões e apresentadas propostas.  

No caso do Brasil, desde a década de 80, foram promovidas algumas ações pelo governo federal – 
viagens técnicas e seminários sobre exemplos internacionais de gestão das águas -, e reuniões de associações 
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técnicas da área, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) e a Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos (ABRH) (ver cap.10). Além disto, embora a legislação brasileira sobre esta matéria tenha 
sido aprovada somente em 1997, o projeto de lei transitou no Congresso Nacional desde 1991, ano em que a 
lei paulista foi aprovada.  

No México, por sua vez, a LAN foi aprovada em dezembro de 1992 e, considerando que entre a 
proposição e a aprovação de uma lei decorre um tempo considerável até que as negociações entre os grupos 
sejam efetuadas, se chegue a um consenso e a proposta seja votada, isto significa que os princípios aprovados 
em Dublin já vinham sendo avaliados e discutidos há algum tempo naquele país. 

De fato, o que se pode observar após as reuniões de Dublin e do Rio de Janeiro, bem como de outras 
reuniões, como o Primeiro Fórum Mundial da Água, realizado em Marrakesh, em 1997, foi que o Banco 
Mundial passou a impulsionar com maior vigor a adoção destes princípios. Como afirma Dávila (2006, p.23), 
neste contexto, foram criados “o Conselho Mundial da Água [World Water Council - WWC] e a Associação 
Mundial da Água [Global Water Partnership - GWP], para que com base nos Princípios de Dublin-Rio 
propusessem uma visão e desenhassem os instrumentos do plano de ação  para a implantação da Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH ou IWRM, por sua sigla em inglês).” 

A segunda consideração a ser apresentada tem relação com o ponto anterior e diz respeito aos 
modelos que serviram de referência a estas propostas e a relação entre sua concepção teórica e o processo 
de implantação dos novos modelos de gestão das águas.  

Muitos profissionais envolvidos com a questão hídrica vêm o Brasil e o México como exemplos 
notáveis da aplicação do gerenciamento de bacias com enfoque negociado, de origem francesa, na América 
Latina. De acordo com Peña et al (2003, p.12), as “experiências mais interessantes na região nas últimas 
poucas décadas foram no México, onde os recursos hídricos são gerenciados pela Comissão Nacional da 
Água (CNA) e no Brasil que recentemente criou a Agência Nacional de Águas (ANA) com o objetivo 
principal de superar tradicionais conflitos e limitações impostas pelo sistema em que, até então, a água estava 
sob a direção de Ministérios funcionais.” Ou seja, para estes autores, o que é mais interessante nos novos 
modelos adotados é justamente a centralização em um novo órgão, visando superar a sobreposição dos 
diferentes órgãos e funções, e não as propostas de inclusão de novos atores no processo. Tal posição é 
bastante reveladora dos propósitos existentes e da própria GIRH. 

Cabe ressaltar, porém, que esta visão contrasta com a opinião de alguns pesquisadores, 
especialmente brasileiros e mexicanos, que entendem que as estruturas adotadas nestes países não tiveram 
maior aceitação por outros países da América Latina justamente porque não se viu “resultados ótimos” destes 
modelos implantados.  

No que diz respeito ao caso brasileiro, é preciso destacar o fato de que, apesar de se inspirar no 
modelo francês, adotando a bacia hidrográfica, os organismos de bacia e a cobrança pelo uso da água, os 
comitês brasileiros inovam ao aumentar a representação da sociedade civil, possibilitando uma gestão mais 
democrática das águas. Com relação ao caso mexicano, é preciso esclarecer que ele não teve como referência 
apenas o modelo francês, mas é um híbrido de diferentes modelos. Embora, dependendo do entendimento, os 
analistas reforcem mais uma influência do que outra, o modelo mexicano foi influenciado pelos modelos 
francês e espanhol de gestão das águas e pelo modelo chileno de criação de mercado de águas; 
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adicionalmente, no que diz respeito à gestão dos serviços de saneamento básico, baseou-se no modelo inglês 
para criar os Organismos Operadores.  

Observando as duas regiões, podemos ver que o processo de implantação da proposta não é linear. 
Existem alguns fatores extremamente relevantes que condicionam, dificultam ou facilitam a adoção de 
modelos inspirados em outros países, ou seja, em outros contextos – político, econômico, social, cultural e 
também físico-natural. Considerando que, mesmo parcialmente, eles tenham se inspirado no modelo francês, 
a compatibilização das propostas à nova realidade deve enfrentar as diferenças de estrutura organizacional, 
de prioridades e de investimentos realizados em infra-estrutura administrativa e na capacitação de pessoal, 
dentre outros fatores.  

A análise do primeiro aspecto – estrutura organizacional -, por exemplo, nos mostra que, enquanto 
na França há um Estado unitário, no Brasil e no México, temos uma Federação e isto tem um peso 
significativo no momento de se implantar uma gestão descentralizada das águas. Como ressalta Cardoso 
(2003, p.70), na “França, o estado é muito mais centralizado, com províncias destituídas de autonomia, o que 
levou a que os Comitês e Agências ganhassem uma força política no âmbito regional, sem que entrassem em 
choque com poderes locais. Já no Brasil, os estados e municípios [depois da Constituição de 1988] gozam de 
relativa autonomia administrativa e política, tornando-se assim uma arena potencial de disputa política.” No 
México, por sua vez, apesar de ser uma federação e da reforma constitucional de 1983 ter transferido mais 
responsabilidades aos municípios, sua tradição é extremamente centralista e, na prática, há uma grande 
concentração de poder nas mãos do Executivo Federal; se bem que o Partido Revolucionário Institucional – 
PRI, teve sua hegemonia diluída nos últimos anos, a retomada do processo democrático, de fato, ainda é 
muito recente. 

A princípio , o confronto entre as características destes países poderia nos  levar a pensar que as 
“idéias estão fora do lugar”. Entretanto, a opção pelo modelo francês, enquanto referência para os modelos 
de gestão das águas desenhados nos países de estudo, reflete: o caráter centralizador dos governos que 
começaram a discutir tais modelos, o direcionamento das discussões e o entendimento de que o essencial 
para resolver os problemas hídricos consiste na adoção da cobrança pelo uso da água, da parceria entre o 
governo e o setor privado, por meio das privatizações – as grandes empresas ligadas às águas são francesas322 
-, e a inclusão dos usuários diretos nas discussões a respeito do valor a ser cobrado e dos investimentos a 
serem realizados. Mesmo no caso mexicano, no qual se observa a influência do modelo espanhol, tal 
influência não contempla o aspecto mais descentralizado da Espanha – e  a força das Comunidades 
Autônomas, como a Catalunha -; centra-se mais no que diz respeito ao direcionamento dos recursos e 
investimentos em grandes obras hidráulicas. 

A terceira consideração a fazer refere-se ao estágio de implementação das novas propostas de 
gestão das águas, estruturadas nos marcos legais aprovados.  

No caso de São Paulo, embora não se tenha conseguido manter o vigor inicial, o modelo continua  
sendo implementado e, passo a passo, as reformas vão sendo implantadas e a estrutura montada, haja vista: a 

                                                 

322 Em sua origem, as bacias hidrográficas e as agências de água, na França, guardam estreita relação com a constituição de 
monopólios regionais explorados por grandes companhias de água e saneamento e uma disputa pelo controle das bacias com maior 
densidade de usuários de grande porte. 
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criação da Agência de Bacia, em 2002; a reorganização das Câmaras Técnicas, em 2003; a aprovação da Lei 
de Cobrança, em 2005, e do novo manual do FEHIDRO, em 2006; bem como a participação do Comitê - ou 
de alguns de seus membros - em uma série de questões de relevância para a região.  

No caso do México, e, especialmente do Vale do México, observamos que a implantação da lei vem 
ocorrendo de modo bastante lento. Detectamos, neste processo, vários fatores que contribuem para esta 
morosidade: i) a  estrutura de poder extremamente centralizada no México - a reforma do Estado e sua 
descentralização inic iada nos anos 80, ainda carece de um longo percurso para se efetivar e depende de 
mudanças culturais -; ii) influenciado pelo anterior, tanto os governos estaduais como os municipais têm 
lutado para conseguir maior autonomia e influência em seu território de atuação; iii) embora a divisão do 
território em regiões hidrológico-administrativas - grandes bacias que envolvem vários estados - dificulte a 
descentralização e a participação, observamos que o maior obstáculo às mudanças estruturais é representado 
pela existência , ou desejo de manutenção, de relações clientelista e corporativista, predominantes no país por 
muitos anos. Estes fatores são acentuados no caso do Consejo de Cuenca do Vale do México, no qual se 
observa que, embora sua área de abrangência envolva o Vale do México e o Vale de Tula, há uma 
priorização do primeiro que abriga a capital federal e é um centro econômico, político e cultural de 
importância nacional. Em 2005, segundo sua coordenação, o CC-VM mantinha suas atividades normais e 
buscava se antecipar às reformas propostas para a LAN, no que se refere à participação das entidades sociais. 
Entretanto, profissionais e pesquisadores ligados ao tema dos recursos hídricos, apontam que não há 
transparência  nas ações deste Consejo; a pesquisa desenvolvida sobre o mesmo evidencia que este conselho 
tem funcionado mais como um órgão desconcentrado da CNA do que propriamente como um organismo 
descentralizado e aberto à participação. 

A quarta consideração a se fazer é estabelecer uma relação entre as características físico-naturais 
das áreas em estudo e os marcos legais aprovados. Ela tem um peso maior para o caso mexicano, no qual se 
observa que grande parte do abastecimento de água é efetuada com base em aqüíferos, ao contrário do caso 
paulista, em que as fontes mais importantes são superficiais. Tal característica se refletiu na montagem do 
sistema mexicano, no qual foram criados os Comitês Técnicos de Águas Subterrâneas (COTAS), um dos três 
órgãos auxiliares criados pela LAN.  

A quinta consideração a se fazer, diz respeito ao discurso de que a bacia hidrográfica é a unidade de 
referência ideal a ser adotada para a gestão das águas. Ao analisar os casos brasileiro e mexicano, 
verificamos que , na prática, a unidade de referência adotada resulta do cruzamento entre os limites da bacia 
hidrográfica, os limites das jurisdições político-administrativas e a localização do núcleo urbano, o qual é 
influenciado pela pressão exercida pelos diferentes grupos sociais presentes no processo, ou seja, ela  é mais 
uma construção política do que uma divisão natural; trata-se de um redelineamento territorial. 

No caso do Comitê de Bacia do Alto Tietê, foram considerados outros elementos que não as “linhas 
de cumeeira e a convergência das águas”: localização do núcleo urbano (total ou parcialmente na bacia), 
relações econômicas entre os municípios envolvidos, etc. Além disto, abriu-se a possibilidade de que os 
municípios que não se enquadrem neste caso, solicitem sua participação no comitê, quando entendam que 
têm interesses afins. No caso do México se verificou o mesmo processo e, como ressalta Dávila (2006, pp.25-

26), os novos modelos institucionais desenvolvidas no país, que utilizam os limites das bacias hidrográficas, 
tinham “o propósito de obter a autonomia do setor hidráulico frente às estruturas administrativas dos estados 
e municípios.”  
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Embora muitos estudiosos ressaltem que se trata de uma maneira técnica de gerenciar as águas – ou 
os recursos hídricos –, porque considera, entre outros fatores, o ciclo hidrológico, está considerando apenas 
parte da questão. O discurso de que a solução para o problema de falta de acesso à água é a adoção da gestão 
por bacia hidrográfica - e da descentralização - é ideológico. Trata-se o problema de escassez de água de boa 
qualidade e as disputas pela mesma como se fossem ocasionadas pela centralização da gestão da água fora da 
bacia. Neste discurso, omite-se, ou não se dá a devida ênfase, ao fato de que a área a ser definida como 
unidade de referência da bacia é selecionada, segundo critérios políticos, econômicos e sociais, como ocorreu 
na própria França, onde se selecionou seis grandes bacias – metropolitanas.  

Por fim, uma última consideração a fazer, refere-se às diferenças  observadas no processo de 
implantação dos marcos legais . 

No caso brasileiro e, em especial, no caso paulista, a análise nos permitiu verificar que, após a 
criação da estrutura, deu-se início à formulação dos estatutos e à definição de quais seriam os atores a 
participar dos colegiados. Além do poder público, em seus três níveis, e dos usuários, também se incluíram 
as entidades sociais, conforme já observamos, fruto da mobilização e da ampla negociação entre os atores, 
refletindo-se em uma maior democratização da gestão das águas e do colegiado. Em paralelo a este processo, 
embora tenham sido feito esforços para a privatização do setor de saneamento básico, verificamos que os 
resultados foram diferentes em cada área, mas, de modo geral, as empresas de saneamento – muitas criadas 
no período de implantação do PLANASA -, e os grupos deste setor eram fortes e pressionaram em sentido 
contrário; além do que, no caso das áreas metropolitanas, a questão da titularidade sobre os serviços de 
saneamento representou mais um obstáculo a ser transposto pelos segmentos favoráveis à privatização.  

No caso mexicano, o processo se deu de maneira um pouco diferente. Como ressalta Dávila (2006, p. 

25), “depois da criação destas novas estruturas organizativas [- os consejos e seus órgãos auxiliares -] 
continuou-se com o desenho e a instauração de um plano estratégico que implicava introduzir uma série de 
medidas legislativas e de reestruturação na administração pública, onde as noções de gestão e participação 
se relacionaram diretamente com os seguintes processos: a) a regularização e seleção dos que podem e 
devem participar na gestão e na tomada de decisão através do reconhecimento legal mediante os tipos de uso 
da água (representante de usuários); e b) o início do processo de privatização do recurso hídrico no campo e 
na cidade: na área rural com a transferência dos denominados distritos de irrigação ou a grande irrigação aos 
usuários, e nos centros urbanos com a criação das agências para o serviço de água potável e esgotamento 
sanitário, que no âmbito mexicano se conhecem como Organismos Operadores.” Cabe destacar que, neste 
processo, a CNA sempre esteve na coordenação. 

A partir desta análise, concluímos que, tanto o Comitê Alto Tietê, quanto o Consejo de Cuenca do 
Vale do México, ainda têm um longo processo de maturação pela frente para se tornarem, de fato, a instância 
descentralizada e participativa proposta pelo discurso progressista e incluída nos marcos legais – no caso 
mexicano, na LAN de 2004. 

No próximo capítulo, uma vez apresentada a legislação em vigor em cada uma das áreas em estudo e 
sua implantação, bem como algumas considerações sobre os marcos legais adotados, vamos nos debruçar 
sobre o processo de democratização da gestão das águas nestas áreas, com o objetivo de verificar alguns 
aspectos relacionados à hipótese de trabalho. 


