
167 

Capítulo 7. PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DOS OBJETOS 
DE ESTUDO: BRASIL E MÉXICO 

 

 

Neste capítulo, vamos apresentar um conjunto de informações sobre os países onde se localizam 
nossos objetos de estudo – Brasil e México -, buscando estabelecer os marcos históricos que contextualizam 
a proposição e a implantação dos novos modelos de gestão das águas. Optamos por efetuar uma análise 
conjunta dos mesmos, destacando suas similaridades e diferenças, bem como aqueles pontos fundamentais 
relacionados a nosso tema; entretanto, em alguns momentos julgamos necessário detalhar um pouco mais as 
informações e, por isto, apresentamos os países em separado. O capítulo contém cinco seções. Na primeira, 
apresentaremos alguns  fatos que ilustram o processo histórico de consolidação do Estado, de estruturação 
dos mecanismos de articulação entre este e a sociedade e de incorporação – ou exclusão - de atores no 
processo de configuração dos sistemas político e econômico, no período recente. Não é nosso objetivo 
realizar um estudo sistemático, mas sim construir o cenário, no qual foram formatados os novos modelos de 
gestão das águas; por isto, trabalharemos com as grandes linhas da história econômica e política destes 
países. Na seqüência , evidenciaremos o processo de institucionalização da questão ambiental nestes países, 
mostrando que, à medida que esta questão foi se politizando, foram sendo elaborados os marcos legais, bem 
como criadas algumas organizações para cuidar da mesma, o que ocorreu pela pressão de atores internos e 
externos, muitas vezes, agentes financeiros envolvidos com a implantação de projetos de saneamento nestas 
áreas. Na terceira seção, procuraremos contextualizar a emergência de novos atores, bem como o 
fortalecimento de antigos , no processo de democratização no Brasil e no México, bem como apresentaremos 
alguns dos novos espaços criados para o tratamento de assuntos públicos. Por fim, apresentaremos um 
panorama geral sobre a gestão, o planejamento e a execução das políticas hídricas e de saneamento básico, 
bem como da influência da reforma do Estado e da adoção de políticas neoliberais para estes setores.  

 

 

7.1. UM OLHAR PARA O BRASIL E O MÉXICO CONTEMPORÂNEOS 

Começamos a aproximação das áreas escolhidas para este estudo, introduzindo uma breve análise 
comparativa entre o Brasil e o México contemporâneos, na qual trabalhamos com os aspectos políticos, 
econômicos, sociais e administrativos. 

O sistema político no Brasil e no México tem sido marcado pela centralização do poder nas mãos do 
poder executivo, muitas vezes na figura do presidente da República, a qual é amparada por uma série de 
acordos tácitos realizados entre os diferentes grupos na disputa pelo poder. Esta é uma característica 
marcante nestes países que apenas muito recentemente vem sofrendo alterações, verificando-se esforços em 
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prol da descentralização, de maior transparência das ações do governo, bem como da participação de novos 
atores na tomada de decisão e no processo de elaboração de políticas públicas. 

Cabe ressaltar que, nestes dois países, houve momentos em que a centralização do poder foi 
exacerbada - governos autoritários. No Brasil, tivemos, por exemplo, o Estado Novo (1937-45), ditadura 
civil, e o Regime Militar (1964-84), durante os quais o Congresso Nacional perdeu seu poder, o partidos 
políticos passaram a ser controlados ou proibidos de funcionar, e as eleições foram suspensas ou se 
realizaram sob condições dúbias. No México, por sua vez, também existiram momentos de centralização 
intensa, sendo que, desde o término da Revolução Mexicana185, o governo foi exercido pelo Partido 
Revolucionário Institucional (PRI), partido hegemônico ou oficial, por mais de 70 anos186. É importante 
destacar que se, por um lado, a implantação de determinadas medidas exigia um poder centralizado, por 
outro, isto contribuía para fortalecê-lo ainda mais.  

No que concerne ao estabelecimento de acordos tácitos entre os políticos, observamos a adoção de 
várias práticas, entre as quais se destacam: um “pacto velado” entre grupos de interesse, locais ou regionais, 
para que a chefia do governo federal se alternasse entre seus membros; o pacto entre presidentes e candidatos 
ao governo dos estados, segundo o qual o presidente da República daria apoio ao candidato oficial para cada 
governo estadual e, em troca, os governadores eleitos apoiariam o candidato indicado pelo presidente para 
ser seu sucessor; acordos entre determinados grupos, segundo os quais o nome do sucessor à presidência 
seria indicado pelo presidente em exercício. 

As bases de sustentação destes governos autoritários e centralizadores nestes países começaram a 
ruir com a grande crise econômica, verificada na década de 70, a qual atingiu um dos pilares que dava 
legitimidade a estes governos – a relativa estabilidade econômica. O Brasil, um importador de petróleo, 
sentiu de imediato os efeitos da 1ª crise do petróleo, que pôs fim ao chamado “milagre econômico” brasileiro 
(1967-73). O México, por ser um exportador de petróleo, tardou a sentir os efeitos da crise; somente em 
1979, com o aumento da taxa de juros, o panorama mexicano inverteu-se drasticamente, pondo fim à “era 
petroleira” (1978-81) e levando o país a decretar a moratória da dívida externa, em 1982. Os reflexos da crise 
provocaram vários problemas socioeconômicos e a conseqüente perda do poder aquisitivo da população, em 
especial da classe média, até então acostumada com as vantagens obtidas. Entre 1982 e 1986, o salário real 
no México caiu 45%; em 1992, o salário mínimo correspondia a 38% daquele vigente em 1975 e, em 1993, 
56% da população trabalhadora pertencia à economia informal. No Brasil, por sua vez, segundo o DIEESE, o 
salário mínimo, em 1992, correspondia a 45% do salário mínimo em 1975. 

                                                 

185 Após a Revolução Mexicana (1910-17), o grupo vencedor procurou reconstruir as instituições de governo e a economia, bem 
como reconciliar os diferentes grupos e consolidar seu poder. Para isto, adotou como estratégia as seguintes medidas: a elaboração da 
Constituição de 1917 - ainda em vigor, apesar de ter sofrido algumas reformas -; o extermínio de grandes líderes, como Zapata e 
Pancho Villa; a redefinição do papel do Exército; e a composição do Partido Nacional Revolucionário (PNR) – atualmente, Partido 
Revolucionário Institucional (PRI) -, o qual conseguiu congregar, em uma única instituição, as diferentes facções, regionais e locais, 
compostas por militares, por trabalhadores, pelo setor agrário e pelo setor popular, mantendo intacto o grupo que já estava no poder 
(LAVALLE, 2000) Ou seja, o Estado mexicano consolidou-se com base em uma dinâmica na qual, por muitas décadas, coexistiram 
quatro fatores – o “partido oficial”, o presidencialismo, um sistema de barganha interno entre o governo e alguns grupos, e um 
período de economia saudável –, os quais se influenciaram mutuamente. 
186 Em 1929, foi criado o Partido Nacional Revolucionário que, em 1938, foi sucedido pelo Partido da Revolução Mexicana (PRM), 
e, em 1946, pelo PRI – chamado por Touraine (1987) de “Partido-Estado”. Cabe dizer que, ao longo deste período, existiam outros 
partidos, como o Partido da Ação Nacional – PAN, no entanto, eles exerceram uma oposição débil e muitas vezes foram 
incorporados ao governo. 
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Neste contexto, teve início a abertura política; era necessário reformar o sistema político para se 
adequar às transformações pelas quais passava a sociedade (LAVALLE, 2000). Contudo, no caso mexicano, 
tinha-se adotado como estratégia, desde os anos 70, a alternância entre momentos de abertura e momentos de 
fechamento do sistema político. A legitimação dos partidos e a abertura do sistema parlamentar, quando 
efetuadas, tinham como objetivo evitar que a oposição se expressasse fora dos canais legais e com isto 
conseguisse se fortalecer, levando o PRI a perder o controle político da situação – mesmo que este controle 
se desse por meio de mecanismos que transcendiam as normas eleitorais. Era mais uma tentativa de preservar 
o sistema do que um imperativo democrático (ZERMEÑO, 1992; CAMOU, 1993). 

É interessante observar que, ao mesmo tempo em que os problemas econômicos enfrentados por 
estes países debilitaram o setor público, reduziram sua capacidade de investimento na área social e no campo 
ambiental, eles também contribuíram para a formação do quadro que impulsionou a “dissolução do Estado 
centralista, não apenas em favor dos governos locais, mas também de novas e dinâmicas parcerias entre a 
sociedade e o governo.” (CAMARGO et al, 2004, pp. 47-48) 

Outro aspecto relevante a apontar é que, enquanto no Brasil, no final dos anos 70, vários setores da 
sociedade civil se aglutinaram em torno de um inimigo comum – o governo autoritário -, lutando contra os 
déficits de governabilidade e de legitimidade verificados, o que contribuiu para acelerar a abertura política, 
no México, apesar das ações autoritárias do governo, da falta de transparência e de governabilidade e das 
inúmeras fraudes eleitorais, a ocorrência de períodos cíclicos de melhoras na economia do país fez com que 
determinados grupos perdessem sua força frente ao inimigo comum: o Partido-Estado.  

A transição para a democracia  nestes países iniciou-se em momentos distintos e defasados; enquanto 
no Brasil o regime autoritário teve seu fim ainda na primeira metade dos anos 80, no México, verificou-se 
um processo de idas e vindas e a transição iniciou-se, de fato, no final dos anos 90187. 

Entretanto, é fundamental destacar que, neste processo de transição de governos autoritários para 
governos democráticos, não houve, nos dois casos, uma verdadeira ruptura com as estruturas e os grupos 
políticos hegemônicos 188.  Apesar da transição, existem algumas características, presentes nos países em 
estudo, que revelam traços autoritários e conservadores remanescentes como a: centralização do poder na 
tomada de decisão; frágil capacidade para implantar propostas e decisões; forte pressão clientelista; 
superposição de jurisdições; fragmentação da autoridade estatal e elevado número de nomeações políticas, 
inspirada em critérios alheios à competência técnica. Contudo, se, de certo modo, houve uma continuidade 
das estruturas e dos grupos de interesse, houve também um processo de “complexificação” destas 
sociedades, pois à medida que estes países se desenvolveram, novos grupos de interesse se destacaram. Neste 

                                                 

187 Segundo Camou (1993, p.102), o “México teve nos últimos anos o raro costume de ir na contramão da história política da 
América Latina. Sem ir muito longe, quando o domínio das ditaduras militares se estendeu pelo continente, o México oferecia as 
vantagens de uma estranha ‘democracia’ aos olhos perplexos dos viajantes mal informados. Tempos depois, quando o restante dos 
países latino-americanos padeceu a instabilidade institucional própria das mudanças de regime, o país continuava sendo governado 
pelo mesmo partido e sob o mesmo sistema; um país relativamente estável, moderadamente ordenado, decorosamente governável. 
Finalmente, quando a América Latina em seu conjunto começou a completar uma década de ‘transições’ para a democracia, recém 
então os mexicanos arrancavam com a sua.” 
188 A inexistência de rupturas nos momentos de transição também pode ser verificada em períodos mais remotos. Na passagem do 
período colonial para o imperial, por exemplo, o governante continuou a ser um príncipe europeu; as ações continuaram centralizadas 
e autoritárias e a Igreja católica manteve sua influência sobre o governo. Na República, mesmo a passagem de um governo civil para 
outro militar também não ensejou grandes transformações no que diz respeito aos grupos no poder. 
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processo, pôde-se observar com bastante clareza o aumento do número de atores urbanos em contraste com 
os grandes latifundiários, iniciando-se uma mudança nos padrões de relação entre o Estado e a sociedade e 
entre estes grupos.  

Tendo em vista estas colocações, entendemos que a grande mudança que vem sendo verificada no 
processo de transição democrática é a incorporação de atores considerados estratégicos ao processo político, 
o que tem se dado de forma e em graus diferentes em cada um destes países.  

Outra característica diz respeito ao processo de formação das burguesias comercial e industrial, 
nestes países, graças à ação protagônica do Estado, no início do século XX, com o intuito de “transformar 
uma sociedade agrária e mineira, organizada de maneira oligárquica, em uma sociedade urbano-industrial 
com uma classe empresarial dinâmica e com uma menor vulnerabilidade frente ao dinamismo da economia 
nos centros”.189 Contudo, não foi um processo linear, mas sim ocorreu de forma cíclica, isto é, de tempos em 
tempos, o Estado nestes efetuou investimentos no processo de modernização capitalista - geração de energia 
elétrica, transporte, indústria de base, educação, etc -, e buscou atrair o capital estrangeiro e diversificar a 
economia .190  

Com relação aos sindicatos – e à classe operária -, é importante destacar que, se a princípio eram 
tidos como um problema - caso de polícia  -; com o passar do tempo, os governos mudaram de estratégia e 
passaram a liberá-los, tornando-os cada vez mais dependentes do Estado,  no intuito de mantê-los sob 
controle . Contudo, frente às mobilizações dos trabalhadores e suas greves, que ocorreram posteriormente, o 
Estado teve que flexibilizar sua posição com relação aos sindicatos. 

De fato, o Estado desenvolveu uma relação de controle das classes sociais, adotando duas 
estratégias: de um lado, realizava investimentos e benfeitorias para as “massas” e, de outro, distribuía cargos 
administrativos e favores às elites. Para Octavio Paz, em sua análise sobre o caso mexicano, a adoção deste 
sistema de barganha caracterizou o Estado como um “ogro filantrópico”191. 

Cabe ressaltar que, à medida que os atores sociais foram se diferenciando no cenário local, ou 
regional, passaram a pleitear um espaço no campo político – o que nem sempre foi obtido. Neste processo, as 
diferentes forças e tendências existentes no interior da sociedade, anteriormente integradas pela ação 
autoritária do Estado – regime militar ou “Partido-Estado” -, começaram a buscar novos caminhos , dando 
início a um processo de transição, rumo à democracia , no qual as classes médias – em especial as 
assalariadas, cada vez mais pobres em razão da crise econômica -, junto com os trabalhadores de serviços 
não industriais e os operários , tiveram um papel bastante importante por meio de suas mobilizações 
reivindicativas e grevistas (LAVALLE, 2000).  

No caso mexicano, porém dois fatores têm contribuído para uma participação mais restrita da 
sociedade civil nos processos políticos. O primeiro se refere à estratégia adotada pelo PRI, segundo a qual 
                                                 

189 HOPENHAYN, Martin. Crisis de legitimidad en el estado planificador. Revista Interamericana de Planificación, n º 96. México, 
SIAP, 1991, p.7. 
190 O processo de industrialização e de urbanização nas áreas de estudo, ocorreu em um destes momentos; mais precisamente na 
década de 40, na Cidade do México, e na década de 50, em São Paulo. (ver cap. 8) 
191 Paz, Octavio. El ogro filantrópico. Barcelona: Seix Barral, 1990 [1978] apud LAVALLE, 2000. 
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vários atores - inclusive militares - foram absorvidos pela máquina do Estado ou incorporados à organização 
do partido como uma forma de cooptá-los - a corporativização192 de vários segmentos da sociedade (ROUX, 

1997). Cabe ressaltar que os empresários representaram uma exceção nesta estratégia, pois conseguiram 
preservar a “autonomia de seus órgãos de representação193, [e] constituíram a única exceção notável no 
processo de organização corporativa da sociedade dentro do partido do Estado” (LAVALLE, 2000, p.12). O 
segundo fator diz respeito a uma tendência antiga das “organizações, lideranças, representações, vanguardas 
intelectuais, etc., a trocar organização e identidade de suas bases sociais pela influência do líder e do 
pequeno grupo em espaços cada vez mais elevados da pirâmide estatal. [...] talvez esta busca do vértice, 
como única opção de identidade, e o esvaziamento crônico dos espaços de intermediação, [...] explica o 
funcionamento cíclico de sociedades como a mexicana, na qual, a um longo período de ordem assegurado 
pelo autoritarismo de um ator central, sucede um derrubamento quase total do Estado e do sistema político. 
Chegada esta ruptura, a ação [...] não pára até que [...] uma força torna-se hegemônica na cena e instaura uma 
nova ordem necessariamente autoritária”. (ZERMEÑO, 1992, p.91) 

O movimento pendular entre a estatização e a privatização é outro fato marcante verificado na 
história destes países, importante para a compreensão de nosso tema. Nos anos 70, tanto no Brasil como no 
México, o número de estatais e o tamanho de seu escopo expandiram-se num ritmo acelerado; o Estado 
promovia, neste período, todas as políticas públicas relacionadas aos “meios de consumo coletivos”: serviços 
de saúde, educação, habitação para os setores populares, sistema viário e serviços públicos urbanos. 
Entretanto, com a crise econômica e a elevação da dívida externa, estes países recorreram às agências 
internacionais - em especial, o Fundo Monetário Internacional –, o qual condicionou os empréstimos à 
aplicação de um conjunto de medidas de ajuste estrutural, conforme vimos anteriormente. A adoção destas 
medidas teve várias conseqüências tais como: cortes de subsídios; redução do gasto público e restrição dos 
salários; privatização de empresas estatais194; limitações à importação; redução da proteção à indústria local; 
maiores facilidades para os investimentos internaciona is; aumento das desigualdades sociais.  

Do ponto de vista das elites – industriais e comerciais -, entretanto, a diminuição da intervenção 
estatal “caiu como uma luva”. No Brasil, desde meados da década de 70, e las já tinham iniciado campanhas 
questionando o intervencionismo estatal na economia . No México, por sua vez, as mudanças adotadas desde 
os anos 80, pelo então presidente La Madrid, baseadas na privatização, na expansão das exportações e na 
entrada do México no Tratado de Livre Comércio da América do Norte - TLCAN, em 1993, foram bem 

                                                 

192 “Os camponeses foram aglutinados na Confederação Nacional Camponesa (CNC) e os trabalhadores urbanos na Confederação 
dos Trabalhadores Mexicanos (CTM). Os militares, com estrutura hierárquica própria, também foram incorporados como setor do 
partido, mas anos depois, quando da passagem para os governos civis, foi decidido seu afastamento da participação direta na vida 
interna do partido. Ainda assim, concedeu-se à velha-guarda dos generais revolucionários a criação do Partido Autêntico da 
Revolução Mexicana (Parm), instituto de ‘oposição leal’ ao regime ou ‘partido paraestatal’ (segundo denominação corrente no 
México), e o Exército preservou cotas nos cargos de representação nos âmbitos estadual e federal. Com o desenvolvimento da 
urbanização, as classes médias, outrora incipientes, adquiriram maior peso e importância; sua corporativização ocorreu em meados 
da década de 1940, com a fundação da Confederação Nacional de Organizações Populares (CNOP).” (LAVALLE, 2000, p.12) 
193 A Confederação Nacional de Câmaras da Indústria (Concamin), a Confederação Nacional de Câmaras do Comércio (Concanaco) 
e a Câmara Nacional da Indústria de Transformação (Canacintra). 
194 No México, havia maiores incentivos à venda das estatais porque elas eram amplamente subsidiadas, enquanto que, no Brasil, elas 
apresentavam taxas mais elevadas de autofinanciamento e os custos políticos das privatizações eram maiores. Uma peculiaridade no 
caso mexicano é que as empresas foram declaradas falidas, isto é, sujeitas à liquidação, o que cancelou a vigência dos contratos de 
trabalho; assim, foi mais fácil privatizar – em maio de 1986, das 849 entidades para-estatais que havia em 1982, 193 haviam sido 
dissolvidas e 28 fundidas. Além disto, as liquidações representaram um claro recado aos sindicatos - e também aos empregadores 
privados - sobre os limites da disposição negociadora do governo (SCHNEIDER, 1991, p.37). 
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recebidas pelas elites (DINIZ, 1997);  contudo, se por um lado, estes grupos apoiavam um mercado mais 
aberto, por outro, ofereciam resistência à criação de uma carreira no serviço público, como pretendido pelo 
governo mexicano, em especial no sexênio do presidente Ernesto Zedillo.  

Cabe ressaltar que o México, em contraste com o Brasil, aderiu mais profundamente a estas 
propostas, tendo sido considerado muitas vezes, um exemplo neoliberal na América Latina, depois do Chile . 
Contudo, tal percepção foi posta em xeque a partir da segunda metade dos anos 90, com as crises 
econômicas que se sucederam em cascata - a mexicana, a asiática, a russa, a argentina, a brasileira –, e com 
os reflexos destas políticas neoliberais e da retirada do Estado no campo social. 

Outro ponto a destacar refere-se ao modelo de administração pública prevalecente nestes países. De 
modo geral, entre as décadas de 30 e de 70, predominou o modelo burocrático de administração pública. 
Neste período, a ação interventora do Estado só pôde ser realizada graças à existência de um aparelho 
burocrático em contínua expansão, possibilitada pelo aumento da base fiscal e tributária 195. Este modelo foi 
questionado nos anos 80 e, em meados dos anos 90, foram propostas reformas administrativas, tendo se 
sobressaído o modelo gerencial.  

No Brasil, visando reduzir o “custo da máquina estatal”, foi proposto, em 1995, o Programa de 
Modernização da Administração que tinha como objetivos: rever as estruturas e competências dos órgãos da 
administração federal, visando a adoção de estruturas mais flexíveis e a descentralização de competências 
para estados e municípios; criar novas carreiras no setor público e fortalecer as existentes, voltadas para a 
formulação de políticas públicas; estimular o planejamento estratégico; descentralizar e promover uma 
gestão empresarial dos serviços públicos, por meio de parcerias entre o governo e as organizações sociais, 
com repasse de recursos financeiros e o estabelecimento de contratos de gestão; fortalecer a capacidade 
regulatória do Estado, mediante a criação de agências reguladoras; utilizar os recursos da informática para 
melhorar o processo de gestão, etc. 

No México, por sua vez, foi lançado, em 1996, o Programa Oficial para a Modernização da 
Administração Pública, que tinha por objetivo criar e desenvolver a carreira do serviço público - e uma 
mudança cultural sobre a mesma -, e os sistemas de accountability , bem como combater a corrupção e a 
impunidade no setor (GAULT, 1997). Ele se dividia em quatro subprogramas: 1) participação e atendimento 
ao cidadão – acesso à informação -; 2) descentralização administrativa – melhorar as condições para prover 
os serviços públicos e flexibilizar as instituições públicas para responder às novas necessidades de forma 
mais eficiente -; 3) avaliação da gestão pública e 4) profissionalização e ética para os funcionários públicos.  

Antes de finalizar esta seção, apresentamos, a título de ilustração, alguns dados sobre o Brasil e o 
México (tabela 3) e, na seqüência, passaremos ao tratamento da questão ambiental nestes países. 

 

                                                 

195 De acordo com Hobsbawn (1995), o desenvolvimento planejado pelo Estado, no Brasil e no México, além de alcançar uma taxa 
de crescimento anual de 7% durante um bom tempo, produziu “burocracia, espetacular corrupção e muito desperdício”. “A certa 
altura, o setor público brasileiro era responsável por cerca de metade do Produto Interno Bruto e representava dezenove das vinte 
maiores empresas, enquanto no México esse setor empregava um quinto da força de trabalho total e pagava dois quintos da folha de 
salário nacional” (HARRIS, Nigel. The end of the Third World. Harmondsworth, 1987. pp. 84-85 apud HOBSBAWN, 1995, p. 344). 
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Tabela 3 - BRASIL E MÉXICO CONTEMPORÂNEOS: ALGUNS DADOS 

DADOS REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
População (habitantes) (2005) 176.257.000 103.263.388 
Superfície (km2) 8.514.876 1.964.375 
População urbana (%) 80,0 76,5 
Analfabetismo (%) (2005) 10,2 7,8 
PIB (US$) (2005) 795,77 bilhões 637,15 bilhões 
Renda per capita (US$) (2005) 4.322 6.230 
Dívida externa (US$) (2001) 226,3 bilhões 159,8 bilhões 
Inflação (% aa) (2005) 5,69 6,0 
Força de trabalho (PEA) (2004) 92,8 milhões 41,4 milhões 
Desemprego (%) (2005) 9,6 3,3 
Capital Brasília, DF Cidade do México, DF 
Constituição 1988 1917 
Governo República presidencialista República presidencialista 
Divisão administrativa 
(Federação) 

26 estados – Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe, Tocantins –, e o Distrito 
Federal. 

31 estados - Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz Llave, Yucatán, Zacatecas –, e o Distrito 
Federal. 

Divisão hidrológica 5 grandes bacias hidrográficas 13 Unidades Hidrológicas 
Dominialidade sobre as águas União e estados-membros da Federação União 
Executivo Presidente eleito diretamente por 4 anos  Presidente eleito diretamente por 6 anos 

Senado 81 membros eleitos diretamente com 
mandato de 8 anos 

128 lugares – 96 voto popular, 6 anos, e 32 
alocados na base da votação de cada partido. 

Legislativo 

Câmara dos 
Deputados 

513 membros eleitos diretamente com 
mandato de 4 anos 

500 lugares – 300 eleitos por voto direto e 200 
alocados com base na votação de cada partido – 
3 anos 

Principais partidos políticos PDT, PFL, PMDB, PSB, PSDB, PT, PTB, PC do 
B, PV, PSOL, PL 

Revolucionário Institucional (PRI), Ação Nacional 
(PAN), Revolução Democrática (PRD). 

Fonte: Elaborada pela autora com base em:  
1) México: leis correspondentes, Embaixada do México no Brasil, sítio www.mexico.org.br, e Instituto Nacional de Estadística, 
Geografia e Informática – INEGI, Conteos de Población y Vivienda, sítio www.inegi.gob.mx, acessado em 10/06/07. Os dados 
para o Vale do México foram obtidos no Programa Hidráulico Nacional 2002-2006 - site www.cna.gob.mx em 11/12/05. 
2) Brasil: leis correspondentes e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sítio www.ibge.gov.br . Os dados para a 
Bacia do Alto Tietê foram obtidos no Plano da Bacia do Alto Tietê, 2ª versão, setembro de 2005. 

 

 

 

7.2. A QUESTÃO AMBIENTAL NA PERSPECTIVA NACIONAL 

No Brasil e no México, a questão ambiental começou a ser internalizada no discurso e nas políticas 
públicas no início dos anos 70, por um lado, graças ao processo de conscientização da sociedade, 
impulsionado por uma série de impactos e desastres ambientais que vinham ocorrendo nestes e em outros 
países do mundo, e, por outro, graças à pressão internacional cuja tensão máxima se deu na Conferência da 
ONU sobre Meio Ambiente, em 1972, na qual, como vimos, os países em desenvolvimento, de modo geral, 
contestaram as colocações dos países desenvolvidos sobre a necessidade de se instituir restrições ambientais 
a determinadas atividades, apontando que a “pior poluição é a pobreza”.  

A partir de então, visando amenizar as conseqüências dos desentendimentos verificados naquela 
Conferência, diminuir a imagem negativa destes países diante da opinião pública internacional e nacional e, 
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acima de tudo, restabelecer as relações com os bancos internacionais, que passaram a vincular os 
empréstimos ao cuidado com o ambiente, os governos brasileiro e mexicano adotaram algumas medidas.  

No Brasil, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA196, em 1973, a qual, embora 
focasse a restrição dos impactos ambientais, foi criada no Ministério do Interior - Minter, um dos 
responsáveis pela política desenvolvimentista adotada até aquele momento, resultando ser uma ação 
contraditória. Para alguns autores, o estímulo do governo brasileiro às discussões sobre o meio ambiente 
visava, sobretudo, desviar os olhos da população brasileira dos problemas políticos e econômicos que o país 
começava a enfrentar com o fim do “milagre econômico”.197 Posteriormente, ainda sob os reflexos 
prolongados do episódio de Estocolmo, o governo brasileiro adotou outras medidas relacionadas ao meio 
ambiente, com especial atenção ao combate à poluição, incluindo-o, inclusive, no II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1975/79). Cabe ressaltar, porém que, em nenhum momento, o governo perdeu de vista que 
o fim último de suas ações era conduzir a sociedade brasileira a um estágio avançado de industrialização, 
cabendo-lhe tratar das políticas industrial e comercial e também do fenômeno urbano – leia-se regiões 
metropolitanas - e do comprometimento dos recursos naturais, em particular da água, cuja capacidade de 
depuração era cada vez menor, por causa da descarga de efluentes - domésticos e industriais – acima do nível 
tolerável. 

No México, por sua vez, o PRI realizou uma primeira reunião sobre meio ambiente, iniciativa esta 
que, no entender de Ávila (1998, p.219), representou uma excelente oportunidade para manifestar uma 
política preocupada com a relação entre meio ambiente e desenvolvimento, mas também para “melhorar a 
imagem da nova equipe presidencial de Luis Echeverría”. Em 1972, foi criada a Subsecretaria de 
Melhoramento do Ambiente 198, vinculada à Secretaria de Salubridade e Assistência (SSA); posteriormente, 
as questões ambientais passaram a ser tratadas pela Dirección de Ecología Urbana, vinculada à Secretaria de 
Assentamentos Humanos e Obras Públicas (SAHOP) criada em 1976 (GRABER, 1989). Contudo, apesar 
destas iniciativas, o governo teve um comportamento contraditório, pois, ao mesmo tempo em que 
incentivava o setor privado a adotar medidas de combate à poluição, ele próprio promovia projetos de 
desenvolvimento regional sem adotar as medidas de proteção ambiental necessárias, acarretando vários 
problemas, como a destruição de milhares de hectares de selva e a contaminação de muitos rios. 

No processo de politização da questão ambiental, nestes países, pode-se verificar que ocorreu uma 
ampliação de seu entendimento, partindo dos problemas de saúde e contaminação para problemas mais 
complexos e integrados, como a interferência entre a regulação do uso do solo e a proteção dos mananciais 
ou a relação entre os modos de produção e consumo e o problema da destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos. Isto levou ao questionamento do próprio sistema capitalista e dos modelos de vida nos centros 
urbanos, por parte de alguns grupos; entretanto, as mudanças necessárias para reverter o quadro de 

                                                 

196 À SEMA coube: elaborar, controlar e fiscalizar as normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente, tendo como base 
os conceitos de proteção à natureza e de equilíbrio ecológico e as noções de interdependência entre as espécies, o meio físico e o 
homem. No que tange à proteção das águas, reguladas naquele momento pelo Código das Águas de 1934, a Secretaria deu início a 
um processo de normatização dos recursos hídricos. 
197 MONOSOWSKY, Elizabeth. Políticas ambientais e desenvolvimento no Brasil. Cadernos FUNDAP nº 16. Planejamento e 
gerenciamento ambiental. São Paulo, junho/1989; MENEZES, Claudino L. Desenvolvimento urbano e meio ambiente: A experiência 
de Curitiba. Campinas, S. P.: Papirus, 1996. 
198 Coube a esta subsecretaria realizar um inventário sobre as fontes fixas de contaminantes em território nacional e propor medidas 
para amenizar o problema da contaminação. (GRABER, 1989) 
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deterioração ambiental demandam ações que incidem diretamente em pontos nevrálgicos de nossas 
sociedades, necessitando, portanto, que sejam superados os interesses em contrário. Outro fator digno de 
nota nestas áreas é o processo de abertura à chamada participação social (CUNHA; COELHO, 2003) e a 
adoção do conceito de co-responsabilidade de todos os atores na proteção do meio ambiente (ÁVILA, 1998). 

Cabe ressaltar que a intensidade com que as questões ambientais são defendidas pelo Estado, ou pela 
sociedade, oscila de acordo com o contexto político vivido ou com a ocorrência de algum acidente 
ambiental;  porém, ao longo dos anos 80, toda reunião política evocava este tema, dedicando-lhe alguns 
comentários. Embora fossem os mesmos problemas da década anterior, eles haviam se agravado e passaram 
a ser reconhecidos pela grande maioria dos países. Contudo, as políticas desenvolvimentistas se mantiveram 
e passaram a se chocar com as políticas ambientais elaboradas199.  

Neste contexto, os governos brasileiro e mexicano incorporaram, pelo menos formalmente, a questão 
ambiental, o que pode ser observado pelas leis – inovadoras – aprovadas, como a Constituição brasileira200 
ou a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e de Proteção ao Ambiente – LGEEPA201, do México, ambas de 
1988, e pelos órgãos criados com o fim específico de tratar dos problemas ambientais (CAMPOS, 2001). Com 
relação aos órgãos, é notória sua “efemeridade”; eles, freqüentemente, duram o período correspondente a um 
mandato governamental, se tanto, seguindo as mudanças nas orientações ideológicas e programáticas. 
Entretanto, apesar dos avanços verificados, existem ainda algumas características a superar, como a 
fragmentação ou setorização das políticas públicas, o que exige flexibilidade institucional e o 
compartilhamento das decisões por duas ou mais autoridades governamentais (CUNHA; COELHO, 2003, p.76). 

Verificou-se também, neste período, a mobilização de diferentes atores, governamentais e não-
governamentais, os quais, entre outras ações, participaram de seminários e encontros técnicos, visando maior 
discussão teórico-conceitual sobre o tema (VIOLA, 1992, 1996; VIOLA ; LEIS, 1995; QUADRI, 1990).  

Em 1992, com a realização da CNUMAD, um novo impulso foi dado às políticas ambientais, 
voltadas, então, para a idéia de “desenvolvimento sustentável” e à ação dos atores sociais, os quais passaram 
a constituir as ONGs, as redes sociais, os fóruns temáticos, etc. 

A seguir, apresentaremos uma breve análise sobre o processo de democratização e a emergência de 
novos atores nestes países. 

 

                                                 

199 Como exemplo, temos o programa Brasil em Ação (1996-1999), o Avança Brasil (2000-2003) e, atualmente, o Programa de Ação 
Concentrada – PAC (2007-10), que, de modo geral, apresentam políticas indutoras de crescimento. 
200 De acordo com o artigo 225, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Constam da Constituição as atribuições da União, bem como a competência supletiva dos estados e 
municípios nesta matéria. A partir de então, os governos estaduais que ainda não contavam com uma Secretaria de Meio Ambiente, 
ou leis específicas, tomaram suas providências. 
201 Consta da LGEEPA um item especial sobre a participação social - Título V, artigos 157 a 159 -, de acordo com o qual o Estado 
outorga faculdades à sociedade para que esta participe na política ambiental, abre espaço para a realização de convênios com atores 
sociais, sugere um mecanismo de representação social na Comissão Nacional de Ecologia e inclui a denúncia popular. Em 1996, esta 
lei sofreu algumas modificações que reforçaram a participação social e regulamentaram o direito ao acesso à informação. A 
promulgação da Lei de Transparência e Acesso à Informação Pública Governamental, em 2001, fortaleceu esta proposta. 
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7.3. O PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO E A EMERGÊNCIA DE NOVOS 
ATORES 

No Brasil e no México, anteriormente à retomada do processo de democratização, as demandas da 
sociedade eram expressas e veiculadas pelos partidos políticos, pelos sindicatos e também por alguns braços 
da Igreja. No que diz respeito aos partidos políticos, porém, é necessário considerar, no caso brasileiro, a 
vigência do regime militar e a instituição do bipartidarismo – Arena e MDB -, e o controle exercido sobre o 
partido oposicionista (MDB); e, no caso mexicano, o grande controle exercido pelo PRI e a existência de 
partidos de oposição com uma atuação débil concentrada nas denúncias, não chegando a propor alternativas 
políticas. (QUADRI; PROVENCIO, 1994) Os sindicatos, por sua vez, tinham uma participação bastante 
reduzida, quer porque estavam sob forte repressão - regime militar no Brasil-, quer porque tinham seus 
líderes cooptados pelo Estado, como ocorreu no México, logo após a Revolução, ou no Brasil, no governo de 
Vargas. As instituições religiosas, notadamente da Igreja Católica, por meio das Comunidades Eclesiais de 
Base – CEBs, tiveram grande importância no processo de “comunicação” entre Estado e sociedade, 
especialmente frente a governos autoritários (PINTO, 2006). Além da importância do próprio trabalho 
realizado pelas CEBs, houve toda uma influência da doutrina social católica e dos setores progressistas da 
Igreja, com a Teologia da Libertação, contribuindo para a formação, nos anos 80, de uma série de 
organizações não-governamentais (ONGs), entidades civis e grupos de direitos humanos.  

 
A partir da década de 70, frente ao estado de coisas vigentes, intensificam-se as mobilizações dos 

atores sociais e emergem, nestes países, os movimentos sociais. Analisando os movimentos sociais, em 
especial, os urbanos, os autores distinguem duas fases: a primeira, na qual eles emergem à revelia do Estado 
e se caracterizavam como movimentos de resistência, espontâneos e autônomos, e a segunda fase, na qual os 
movimentos começam a estabelecer uma interlocução com o Estado e são criados alguns canais específicos – 
ocorre uma “institucionalização” desta relação, o que para muitos representou um refluxo. (CARDOSO, 2004) 

Estes movimentos emergiram reivindicando a resolução de alguns problemas cotidianos, como a 
questão fundiária, a falta de habitação e de serviços urbanos e a precariedade no atendimento à saúde, ou 
seja, estas reivindicações se referiam àqueles itens, cujo atendimento tinha contribuído para dar legitimidade 
ao regime militar e ao governo do PRI, mas que, naquele momento de crise, haviam sido “postos de lado”.  

No caso específico das reivindicações pela água, cabe ressaltar que, de modo geral, entendia-se que o 
problema da água era uma “deficiência na dotação de um serviço urbano”; por isto, efetuavam-se ações 
pontuais que não chegavam a influenciar na tomada de decisões nem a modificar as formas de gestão da 
água. Foi necessário algum tempo para que tais movimentos ampliassem seu entendimento sobre a questão e 
somassem seus esforços – na Cidade do México, por exemplo, formou-se o “Movimiento de Pueblos y 
Colonias del Sur del Valle de México”, agregando vários movimentos de bairros 

No Brasil, a segunda fase praticamente coincide com a retomada do processo de democratização, no 
qual os atores sociais tiveram um papel bastante importante.202 

                                                 

202 Era um momento em que os canais de comunicação e de participação tornavam-se novamente acessíveis à sociedade. Para alguns 
autores, as eleições estaduais de 1982 constituíram um marco neste processo (VIOLA, 1987; CARDOSO, 2004). 
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No México, embora a abertura real do sistema político tenha demorado um pouco mais a ocorrer, os 
movimentos sociais se mostraram ativos, demonstrando uma atitude mais reativa – neste país, a 
“desobediência civil” é mais evidente. Cabe ressaltar que, em virtude da estratégia de barganha adotada pelo 
PRI, pode-se observar a “formação de ‘caciquismos’ locais que vieram acompanhados de atos de corrupção e 
violência contra os pobres urbanos. Assim, em alguns assentamentos surgiram lideranças coletivas que não 
se apoiaram nas relações de clientelismo político: introduziram formas inovadoras de participação social, 
autogestão urbana e democratização na tomada de decisões.” (ÁVILA, 2006, p.363) 

Com relação à “institucionalização” da relação entre Estado e sociedade, é interessante notar que, a 
princípio, os movimentos ficaram um pouco perturbados e necessitaram rever suas estratégias e seus 
mecanismos de representação, enquanto movimento, junto às agências públicas. Paulatinamente, porém a 
“desconfiança de que a participação nas estruturas institucionais levaria necessariamente à manipulação e à 
cooptação da presença popular” foi sendo atenuada. (RAICHELIS, 2005, p.37) 

Atualmente, tendo em vista a retomada do processo de democratização e a construção de uma nova 
relação entre Estado e sociedade, verifica-se que está se delineando uma terceira fase dos movimentos 
sociais, marcada pela nova noção de cidadania em emergência (DAGNINO, 2004) e pelo processo de 
adequação destes movimentos à institucionalização de sua relação com as agências estatais. 

 
Neste contexto, o desenvolvimento do movimento ambientalista também apresentou fases diferentes.  

No Brasil, de acordo com Viola (1987) e Viola e Leis (1995), o ambientalismo, desde sua emergência 
nos anos 70 até a CNUMAD, em 1992, teria passado pelas seguintes fases: 

o Primeira fase (1974-81), caracterizada pela existência de movimentos de denúncia da degradação 
ambiental nas cidades203 e pela criação de comunidades alternativas rurais. De modo geral, as associações 
ambientalistas204 criadas neste período foram influenciadas pelo movimento ambientalista norte-
americano e europeu, porém não se efetuou uma crítica mais profunda nem se adaptou os valores e 
propostas aos problemas brasileiros. Estas associações eram compostas “quase que exclusivamente por 
pessoas de formação universitária , com uma renda acima da média  brasileira, a maioria delas 
profissionais e uma minoria estudantes, com um forte predomínio de homens sobre mulheres.” (VIOLA, 

1987, p.15, grifos nossos) Mesmo as comunidades rurais eram constituídas por jovens provenientes das 
metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, que buscavam um modo de vida 
diferente daquele propiciado pelo “milagre econômico” brasileiro (1967-73); 

                                                 

203 No final dos anos 70, destacou-se a experiência inovadora realizada pelo governo municipal de Lages, no estado de Santa 
Catarina. “Embora [o prefeito Dirceu] Carneiro e sua equipe não se auto-identificassem como parte do movimento ecológico, o seu 
discurso e suas propostas concretas eram orientados por valores pós-materialistas. A experiência de Lages significou a primeira 
experiência de ‘ecodesenvolvimento espontâneo’ no Brasil, introduzindo no debate nacional e no movimento ecológico, em 
particular, um referencial concreto de ecologismo de 3º Mundo, combinando valores de justiça social, equilíbrio ecológico e 
democracia de base”. (VIOLA, 1987, pp.16-17) Cf.: ALVES, Márcio Moreira. A força do povo. Democracia participativa em Lages. 
São Paulo: Brasiliense, 1980; SILVA, Elizabeth F da. O MDB/PMDB em Lages. Análise de um partido de oposição no governo. 
Dissertação de Mestrado em Sociologia Política. Universidade de São Catarina, 1985. 
204 A criação da AGAPAN, em 1971, em Porto Alegre, foi um marco neste processo, especialmente porque foi criada no momento 
mais repressor do regime militar, no qual a formação de uma organização da sociedade, fora da proteção da Igreja, era um ato 
heróico. (ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1985 apud Viola, 1987). 
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o Segunda fase ou momento de transição (1982-85), marcada pela confluência dos movimentos urbanos e 
das comunidades alternativas rurais e por sua expansão quantitativa e qualitativa; neste período, o 
ambientalismo conseguiu realizar algumas campanhas de âmbito regional, e até mesmo nacional (quadro 
10), observando-se um aumento considerável do número de grupos de base - de aproximadamente 40, em 
1980, para 400, em 1985. Importante observar que, nesta fase, os ambientalistas começaram a entender 
que as questões ambientais são questões políticas e que para mudar a ordem das coisas é necessário atuar 
no campo político também. Este movimento, que ainda não tinha participado da luta político-eleitoral de 
1982, como o fizeram o “novo” sindicalismo, as associações de moradores, as CEBs e o feminismo, 
participou na campanha pelas Diretas Já, iniciada em 1983205; 

o Terceira fase (1986-92), marcada pela opção “ecopolítica” do movimento, pela inclusão de outros estados 
brasileiros no processo206 e pela mobilização e articulação de entidades civis para a estruturação da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD (1992). A partir 
de 1986, a maioria do movimento ecológico decidiu participar ativamente da arena parlamentar, na 
perspectiva de intervir no processo Constituinte e incluir o meio ambiente na Constituição federal de 
1988207, e posteriormente nas Constituições estaduais e outras leis correlatas – neste ano, foi fundado o 
Partido Verde - PV. Para Viola (1987), o movimento alcançava seu ponto de maturação. 

Quadro 10 – AÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL (destaques) 

Período Evento 
1977-78 Protestos contra a construção de um aeroporto em Caucaia do Alto, São Paulo – área de mananciais 
1977-85 Movimentos contra a construção de usinas nucleares no país 
1978-79 Denúncias contra o desmatamento da Amazônia 
1979-83 Movimentos contra a inundação das cachoeiras de Sete Quedas, no rio Paraná 
1982 Campanha a favor de medidas para enfrentar a catástrofe ambiental ocorrida em Cubatão, no litoral do estado 

de São Paulo, por causa da explosão de um oleoduto, que incendiou uma área populosa, conhecida como Vila 
Socó, e matou muitas pessoas 

1982-85 Movimentos a favor da aprovação de leis de controle do uso de agrotóxicos nos estados do Sul e do Sudeste 
1986 Campanha para que se apoiassem os candidatos ambientalistas nas eleições de 1986 para o Congresso 

Constituinte e as Assembléias Estaduais 
Fonte: elaborado pela autora com base em Viola (1987), Viola e Leis (1995). 
De acordo com Viola e Leis (1995), anteriormente a estes eventos já tinham ocorrido outras mobilizações, tais como os 
movimentos da população rural contra a construção de barragens e usinas hidrelétricas e movimentos da população urbana para 
combater a poluição dos rios Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí, porém, segundo estes autores, eram grupos pouco organizados. 

 

Nos dois primeiros períodos, de acordo com Viola e Leis (1995), o ambientalismo no Brasil se 
caracterizou pelo bissetorialismo, isto é, pela ação de entidades ambientalistas e de agências ambientais 
estatais, as quais, ao mesmo tempo que se complementavam, tinham suas contradições208.  

                                                 

205 Neste período, houve maior mobilização nos estados do Sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - e do Sudeste - São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - do país, que entendiam que era necessário intervir no processo de formação do Congresso 
Constituinte. Em novembro de 1985, foi fundada a Coordenadoria Interestadual Ecologista para a Constituinte – CIEC, com a 
participação de representantes destes estados, os quais adotaram como estratégia o apoio a candidatos do movimento ecologista. 
206 Em maio de 1986 foi realizado, na cidade de Belo Horizonte, o 1º Encontro Nacional de Entidades Ecologistas Autônomas. 
207 A Constituição brasileira incorporou, de forma avançada, a questão ambiental e, para Viola (1987), isto ocorreu em virtude da 
presença de uma “classe média culta” na Comissão de notáveis da Constituinte.  
208 O conflito entre agências ambientais e entidades ambientalistas se dá “pelo questionamento recíproco que [...] fazem de suas 
atuações na dinâmica socioambiental.” As entidades percebem que as agências agem com “mão branda” com relação às indústrias 
poluidoras e as agências vêem que as entidades são ingênuas na análise dos conflitos socioambientais; muitas delas, são 
incompetentes tecnicamente e desrespeitam o conhecimento técnico das próprias agências. Por outro lado, a relação entre estes dois 
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Na terceira fase, porém, isto foi superado e o movimento passou a envolver novos setores; além das 
associações e grupos ambientalistas – profissionais ou amadores – e das agências estatais de meio ambiente, 
nos três níveis da Federação, passaram a atuar também: as ONGs, os sindicatos e os movimentos sociais, que 
incorporaram em suas reivindicações e ações a questão ambiental; os cientistas, isolados ou em grupo, e as 
instituições de pesquisa209 que atuam na área ambiental; os empresários210, que começaram a incorporar a 
preocupação ambiental nos processos produtivos; os políticos e os partidos; os educadores, os jornalistas e 
outros profissionais preocupados com a questão, com grande influência na formação da opinião pública; e 
pessoas relacionadas a “várias religiões e tradições espirituais que vinculam a problemática ambiental à 
consciência do sagrado e do divino”.211 (VIOLA; LEIS, 1995, p.135) 

Após a CNUMAD, iniciou-se a quarta fase do ambientalismo brasileiro. É importante observar que 
após obter grandes avanços na legislação sobre a matéria ambiental e ter realizado a Conferência, em 1992, 
houve uma espécie de refluxo, pois  havia muita expectativa com relação ao papel do movimento neste 
evento, fato que não ocorreu, desencadeando uma “desorientação” dos ambientalistas. Cabe acrescentar 
também que, desde o final da década de 80, vários ambientalistas assumiram cargos no governo – federal, 
estadual e municipal -, mudando sua forma de atuação e até mesmo seu entendimento sobre alguns aspectos 
do problema, uma vez que se viram do “outro lado”. 

 
No México, observamos que o movimento ambientalista também apresentou diferentes fases, cuja  

delimitação aproximada e características apresentamos a seguir : 

o Primeira fase (anos 70): o conceito de Ecologismo, aqui, tornou-se “denominador comum de fenômenos 
tão heterogêneos como a militância espontânea e genuína, a investigação científica rigorosa, o trabalho de 
diferentes entidades em matéria de meio ambiente, a preocupação ativa de indivíduos ou grupos sociais, 
e, inclusive, de grandes frivolidades, interesses econômicos e oportunismos políticos.” (QUADRI, 1990, 

p.56) Embora na segunda metade dos anos 70, sob a influência das idéias de pensadores europeus, alguns 
investigadores mexicanos tenham começado a refletir sobre a problemática ambiental, seus esforços não 
tiveram grande alcance; 

o Segunda fase (1ª metade dos anos 80), caracterizada pela politização da questão no país e pelo incremento 
da participação das ONGs ambientalistas na construção de políticas públicas (ÁVILA, 1998). Nesta fase, 

                                                                                                                                                                  

setores também é marcada pela complementaridade, pois, “a criação das agências significou um estímulo à formação e 
desenvolvimento das associações; uma parte significativa dos técnicos e alguns dirigentes das agências são também ativistas nas 
entidades; as mobilizações e lutas das associações implicam um reforço da posição das agências na estrutura estatal (embora 
mantenham sempre seu caráter periférico); a atuação das entidades influencia de modo indireto a formulação e a implementação da 
política ambiental”. (VIOLA; LEIS, 1995, p.84) 
209 No Brasil, teve grande importância neste momento, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. 
210 Para Viola e Leis (1995), o setor empresarial é, relativamente, o mais fraco entre estes setores, embora seja de importância 
estratégica para que se consiga concretizar as propostas centradas no desenvolvimento sustentável.  
211 A Campanha da Fraternidade lançada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB (Igreja Católica), em 2004, cujo 
tema era “Fraternidade e Água” e o lema, “Água, fonte de vida”, é um exemplo do chamado “ambientalismo religioso”. A meta desta 
campanha era “a renovação da consciência sobre a responsabilidade de todos na promoção humana e na edificação de uma sociedade 
justa e solidária” (material de divulgação dos Círculos Bíblicos Ecumênicos da Campanha, CNBB, 2004, p.3). Neste sentido, foram 
realizados trabalhos com as comunidades e, especificamente, com adolescentes do ensino fundamental e ensino médio, visando 
discutir sobre o direito à água e a sua transformação em um bem econômico, “comercializável”. Na época, ocorreram embates entre a 
Igreja e o governo do estado de São Paulo por causa da Lei de Cobrança pelo uso da água, aprovada em 2005.  
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várias ONGs surgiram a partir das lutas contra a construção de usinas nucleares e contra a contaminação 
do ar e da água, ocasionada por indústrias poluentes ou por desastres técnicos (quadro 11). Para Quadri 
(1990, p.58), neste contexto, aumentou a circulação de informações sobre a questão ambiental, bem como 
a difusão de termos técnicos, que antes permaneciam apenas no mundo acadêmico; a “modernização da 
sociedade mexicana e a conseqüente diversificação de atores e interesses já era um fato irreversível e 
algumas pessoas passaram da preocupação contemplativa à atividade real”. Porém esta atividade se 
relacionava às preocupações e aspirações das classes média e alta do México - limpeza de bairros, 
disponibilidade de lugares para recreação, contribuições para “boas causas” como a defesa da mariposa 
Monarca ou da selva Lacandona; 

o Terceira fase (1985-92): a ocorrência de um grande terremoto na Cidade do México, em 1985, que 
destruiu grande parte de seu centro histórico, pondo abaixo não apenas o patrimônio histórico, mas 
também deixando um grande número de famílias de baixa renda desabrigadas, representou um marco no 
processo de revisão da atuação do movimento ambientalista e das ONGs, de modo geral. O governo 
mexicano teve uma atuação muito aquém da esperada e foram as ONGs que assumiram o processo e a 
administração de recursos financeiros vindos do exterior para a reconstrução do Centro Histórico da 
Cidade do México logo após o terremoto, mostrando ao governo do PRI que forças externas ao mesmo 
podiam se mobilizar. Neste ano, aproveitando-se da mobilização e das discussões propiciadas, os 
ambientalistas mexicanos realizaram o 1º Encontro Nacional de Ecologistas e procuraram elaborar uma 
proposta de atuação mais articulada, fundando, no ano seguinte, o Pacto de Grupos Ecologistas. É 
importante destacar que, neste momento, também participaram basicamente pessoas de classe média , 
profissionais de diversas áreas, que dedicavam tempo parcial ao ecologismo. Neste processo, houve a 
absorção de alguns ativistas por agências do governo; para alguns, isto era algo positivo, pois pessoas 
engajadas passariam a trabalhar efetivamente para solucionar os problemas; para outros, aqueles 
ecologistas que foram trabalhar no governo eram chamados negativamente de “colaboradores” (QUADRI, 

1990). Durante a preparação para a CNUMAD, no entanto, verificou-se uma competição entre as redes de 
Organizações não-governamentais ambientalistas – ONGAs, mexicanas que queriam representar o 
segmento no evento, “refletindo os profundos cismas socioeconômicos e políticos no interior da 
sociedade mexicana”. Por outro lado, os próprios organismos do governo não demonstraram habilidade – 
ou interesse – nas discussões e na organização da representação do país. “Como conseqüência, os grupos 
insurgentes [...] buscaram apoio de grupos simpatizantes e de algumas fundações de outros países para 
poderem assistir à Conferência [...]. Mas poucos foram bem preparados [...]; nem o governo nem as 
ONGA [...]. Não havia discussão no país sobre as contradições fundamentais entre o modelo de 
desenvolvimento e suas preocupações ambientais” (BARKIN, 1994, pp.358-359); 

o Quarta fase (1992 até o presente): os resultados muito aquém do esperado com a CNUMAD, além de 
explicitar as tensões entre o governo e as ONGs ambientalistas, contribuíram para que o movimento 
mexicano permanecesse pouco expressivo. Segundo Barkin (1994), observa-se que existe uma 
colaboração de grupos de caráter empresarial, religioso ou universitário com as agências internacionais 
neste campo212, havendo pequena participação de organizações locais. 

                                                 

212 Principais exemplos de colaboração entre grupos internacionais e mexicanos são: Conservation International, Mariposa Monarca, 
Pro-Natura, Universidade Michoacana – Faculdade de Biologia, UNAM. 
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Quadro 11 – AÇÕES AMBIENTAIS NO MÉXICO (destaques) 

Período Evento 
Década de 70 Luta dos “brigadas verdes”, vizinhos da Colônia del Valle, contra a mutilação de seu entorno pela construção dos 

eixos viários na Cidade do México 
1970-82 Luta de comunidades indígenas ribeirinhas, profissionais e classe média contra a instalação de um reator nuclear 

experimental junto ao lago de Pátzcuaro – projeto revertido – e luta contra a construção de uma usina nuclear 
em Laguna Verde, estado de Veracruz - o governo continuou com o projeto, alegando que já havia investido 
uma considerável parte dos recursos; 

Década e 80 Lutas contra: a ampliação do aeroporto da Cidade do México (Benito Juarez) sobre terrenos do Projeto Texcoco 
e a contaminação do ar na ZMCM; lutas em defesa das selvas tropicais do México, dos bosques de Ajusco e da 
zona rural do DF; e luta em defesa da água de Montemorelos, em Nuevo Leon * 

1984 Movimento contra acidentes técnicos, como o ocorrido em Azcapotzalco, ZMCM, com a explosão da refinaria de 
San Juan Ixhuatepec, a qual eliminou gases tóxicos, contaminando a água e o ar 

2006 Mobilização contra a construção da hidroelétrica La Parota, no estado de Guerrero, a qual irá inundar 17000ha 
de selva caducifólia e deslocar 25000 pessoas, as quais não foram ouvidas ao longo do processo.  

Fonte: elaborado pela autora com base em QUADRI (1990); GUTIÉRREZ (2006); PEÑA (2006). 

* Apesar da explosão e dos problemas constantes que se seguiram, a refinaria só foi fechada em 1991. 
 

Em linhas gerais, pode-se observar que tanto no Brasil como no México, o movimento ambientalista 
tem sido composto por setores da classe média e, em especial, pelos grupos com elevado níve l de instrução. 
Como destaca Viola (1987) para o caso brasileiro, mas que pode ser estendido para o mexicano, além de 
maior conscientização das elites e do poder público, falta uma penetração maior da preocupação ecológica 
nas classes mais populares. Porém a “pobreza generalizada da população, tanto nas zonas rurais como nas 
urbanas, impõe sérios limites à possibilidade de obter sua participação plena nos esforços para uma melhoria 
ambiental” (BARKIN, 1994, p. 352), pois estão envolvidos com as questões que implicam sua sobrevivência. 

 
Ao longo deste processo de desenvolvimento dos movimentos sociais e, em especial do movimento 

ambientalista, um outro personagem ganhou destaque: as organizações da sociedade civil. Estas, que 
começaram dando apoio aos movimentos, alcançaram no final dos anos 90 um novo status, de um lado, 
porque os movimentos passaram a rever suas estratégias frente ao Estado, e, de outro, porque estas 
organizações adquiriram um novo papel dentro da proposta de modernização do aparelho burocrático do 
Estado – a prestação de serviços. Para alguns analistas, entretanto, ao contrário do que se apregoa, não se 
trata de uma abertura à participação social, mas sim um processo de terceirização de atividades de 
responsabilidade do Estado, no contexto das reformas neoliberais. 

No contexto da modernização da administração pública, foram criadas legalmente, no Brasil, as 
“Organizações Sociais”, as quais passaram a fazer parte de um modelo político, no qual o Estado é 
responsável pelo gerenciamento e controle das políticas públicas, e elas assumem a execução das atividades. 
No México, entretanto, a relação entre as organizações da sociedade civil e o governo foi dificultada pelo 
fato de que, a princípio, a origem destas organizações estava vinculada à Igreja – bastante confrontada pelo 
governo. Além disto, na tradição corporativa do sistema mexicano, estas organizações “eram vistas – e elas 
mesmas se assumiam em muitas ocasiões – como as competidoras da estrutura corporativa do regime 
político” (CANTO, 1998, p.86). Com o tempo, porém, também foi efetuada uma proposta de reforma do 
Estado que incluía em seu marco jurídico um “novo papel” para as organizações da sociedade civil, mas 
mantendo o controle do Presidente da República sobre as mesmas; para isto, criou-se a Coordenação para a 
“Alianza Ciudadana”. Analisando o processo, pode-se notar que, apesar das tentativas em prol da 
descentralização, inclusive a reforma constitucional de 1983, ainda impera, no México, a tendência à 
centralização das decisões nas mãos do presidente da República. 
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7.4. A CRIAÇÃO DE CONSELHOS E A PARTICIPAÇÃO DE ATORES NÃO-
GOVERNAMENTAIS 

7.4.1. BRASIL 

No Brasil, embora o impulso à criação de mecanismos de participação social em colegiados, 
consultivos ou deliberativos, tenha sido dado pela Constituição brasileira de 1988, existiam anteriormente 
algumas experiências neste sentido como os conselhos comunitários, nos anos 60.  

No que diz respeito à questão ambiental, por exemplo , desde a promulgação da Lei federal nº 
6938/91, que definiu a Política Nacional de Meio Ambiente , o país passou a contar com o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), órgão de caráter consultivo e deliberativo que faz parte do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), junto com outros órgãos nacionais responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental. 

São funções do CONAMA: assessorar, estudar e propor as diretrizes de políticas governamentais 
para o meio ambiente e recursos naturais; estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  (IBAMA), normas e critérios para o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo 
IBAMA; determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis 
conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem como às entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de 
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades com potencial para degradar o 
ambiente; estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente visando o uso racional dos recursos ambientais, em especial os recursos hídricos. 

Trata-se de um colegiado representativo do setor público - órgãos federais, estaduais e municipais -, 
do setor empresarial e da sociedade civil, cuja presidência cabe ao Ministro do Meio Ambiente; possui uma  
Secretaria Executiva, exercida pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Reúne-
se a cada três meses em Brasília, Distrito Federal, podendo convocar reuniões extraordinárias; todas reuniões 
são públicas e abertas à sociedade. 

O CONAMA é composto por um Comitê de Integração de Políticas Ambientais (CIPAM), um 
Plenário , e também Câmaras Técnicas213 - permanentes - e Grupos de Trabalho, criados pelo Plenário para 
analisar, estudar e apresentar propostas sobre determinado tema, sendo estabelecido um prazo para seu 
funcionamento.  

O Plenário possui membros com direito a voz e voto e membros que têm apenas o direito a voz, 
conforme o quadro 12 a seguir. 

                                                 

213 De acordo com seu Regimento Interno, existem 11 Câmaras Técnicas permanentes: Assuntos Internacionais; Assuntos Jurídicos; 
Atividades Minerárias, Energéticas e de Infra-estrutura; Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros; Controle e Qualidade 
Ambiental; Economia e Meio Ambiente; Educação Ambiental; Florestas e Atividades Agrossilvopastoris; Gestão Territorial e 
Biomas; Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos; Unidades de Conservação e demais áreas protegidas. 
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QUADRO 12 – COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CONAMA  (2007) 

Membros com direito a voz e voto: 
o Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá; 
o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, que será o seu Secretário-Executivo; 
um representante do IBAMA; 
um representante da Agência Nacional de Águas - ANA; 
um representante de cada um dos Ministérios, das Secretarias da Presidência da República e dos Comandos Militares do Ministério 
da Defesa, indicados pelos respectivos titulares; 
um representante de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, indicados pelos respectivos governadores; 
oito representantes dos Governos Municipais que possuam órgão ambiental estruturado e Conselho de Meio Ambiente com 

caráter deliberativo, sendo: um representante de cada região geográfica do País; um representante da Associação Nacional 
de Municípios e Meio Ambiente - ANAMMA; e dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional;  

vinte e um representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil; 
oito representantes de entidades empresariais;e 
um membro honorário indicado pelo Plenário. 

Membros convidados, sem direito a voto: 
um representante do Ministério Público Federal; 
um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça; e 
um representante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. 

Fonte: A autora com base em informações do CONAMA sítio www.mma.gob.br/port/conama, acessado em julho de 2007. 
 

Com relação às vagas destinadas aos representantes das associações de trabalhadores e da sociedade 
civil, verifica-se que elas se distribuem da seguinte forma:  

o dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das Regiões Geográficas do País e um 
representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;  

o três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e do 
combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República;  

o um representante de entidades profissionais, de âmbito nacional, com atuação na área ambiental e de 
saneamento, indicado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental- ABES;  

o um representante dos trabalhadores indicado pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores da 
área urbana (Central Única dos Trabalhadores - CUT, Força Sindical, Confederação Geral dos 
Trabalhadores - CGT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria  - CNTI e Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio - CNTC), escolhido em comum acordo;  

o um representante de trabalhadores da área rural, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura - CONTAG;  

o um representante de populações tradicionais, escolhido em processo coordenado pelo Centro Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais - CNPT/IBAMA;  

o um representante da comunidade indígena indicado pelo Conselho de Articulação dos Povos e 
Organizações Indígenas do Brasil - CAPOIB;  

o um representante da comunidade científica, indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência - SBPC;  

o um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares - CNCG;  

o um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN.  
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De acordo com Furriela (2002, p.75), um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (IBASE) sobre o CONAMA chegou à conclusão de que este conselho sofreu um 
esvaziamento contínuo desde sua primeira reunião em junho de 1984, ou seja, era “mais ativo no período de 
governo autoritário, e foi se esvaziando na medida em que se encaminhou para o processo de democratização 
do país”. A autora também apresenta alguns problemas com relação ao CONAMA como: a falta de 
articulação horizontal intergovernamental; a pauta de discussões muito diversificada; o excesso de 
burocracia nas ações do conselho; a criação de câmaras técnicas sem estrutura adequada para funcionar; o 
excesso de normas; as deficiências na atuação dos segmentos; etc.  

A partir da institucionalização da questão ambienta l, a nível federal, foi criado o Conselho Estadual 
do Meio Ambiente (CONSEMA), em São Paulo - Decreto no 20903 de 1983 -  com as seguintes atribuições: 
propor e acompanhar a política de meio ambiente no estado, propor normas e padrões estaduais de controle  e 
manutenção ambiental e estabelecer diretrizes para a defesa dos recursos naturais. Contudo, o trabalho deste 
Conselho, a princípio, foi um pouco dificultado porque o Sistema Estadual de Meio Ambiente e a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SMA)214, só foram criados depois.  

De modo semelhante ao CONAMA, a estrutura do CONSEMA é formada pelo Plenário (quadro 13), 
por Câmaras Técnicas215 e por Comissões Especiais. Concebido como um órgão colegiado, sua composição 
vem sendo alterada desde sua criação. A princípio, contava com 16 conselheiros e 5 eram da sociedade civil; 
hoje, possui 36 conselheiros e metade é da sociedade civil.216  

QUADRO 13 – COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CONSEMA (1999) 
Governo:  

secretário do Meio Ambiente, 14 Secretarias de Estado, 3 representantes da SMA (18 membros) 

Sociedade civil:  
um representante de cada um destas organizações: Federação das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP, Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do estado - CREA, Associação Paulista de Municípios, Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, Sindicato dos Trabalhadores Urbanos do Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo - USP, Universidade Estadual 
Paulista - UNESP, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, 
Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES, Ministério Público (12 membros); 

seis representantes de entidades de defesa do meio ambiente, que em 1999, eram representadas pelos seguintes titulares: 
Movimento Defenda São Paulo, Serviço Aéreo e Terrestre de Salvamento e Proteção Ecológica, Associação Nacional dos Atingidos 
por Barragens (ANAB), Sociedade Ecológica de Santa Branca – SESBRA, Movimento de Preservação de São Sebastião – MOPRESS, 
e Movimento em Defesa da Vida. 

Fonte: A autora com base em FURRIELA, 2002. 
 

Para Furriela (2002, p.89), o CONSEMA vem se destacando como um “fórum de controvertidas 
discussões e [é] responsável pela tomada de importantes decisões no âmbito do meio ambiente no estado de 
São Paulo, seja por força de sua diversificada composição que permite maior diálogo com a sociedade, seja 
em função de circunstâncias histórias.”  

                                                 

214 A SMA foi criada em 1986 e, em 1997, com a promulgação da lei no 9509, foi instituído o Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental – SEAQUA. 
215 Hoje, funcionam as seguintes Câmaras Técnicas: Empreendimentos industriais ou imobiliários e de projetos urbanísticos; Energia, 
recursos hídricos e saneamento; Mineração e empreendimentos agropecuários; e Sistemas de transportes. 
216 A título de informação, em outros estados, existem conselhos de meio ambiente, como o do Mato Grosso, que são compostos de 
forma tripartite - representantes do governo, representantes de ONGs e representantes da sociedade civil – proposta que, para o 
governo de São Paulo, tornaria ingovernável a área ambiental, pois a sociedade teria maior poder de barganha. (FURRIELA, 2002) 
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Em 1988, com a promulgação da Constituição brasileira, novos espaços participativos foram criados , 
“desde o conselho da mulher até o conselho do negro, de habitação, de saúde e, agora mais recentemente, o 
conselho da criança [...]. Há uma ampliação do modo de gerir as áreas de políticas públicas com a aceitação e 
abertura de espaços novos onde os movimentos sociais entram – tudo isso de um modo muito parcelado.” 
(CARDOSO, 2004, p.83) Neste contexto, observa-se que as responsabilidades começaram a ser repartidas 
entre os três níveis de governo, havendo também uma discussão mais ampla sobre o papel dos diversos 
atores sociais na reformulação das políticas públicas. 

Assim, na década de 90, foram criados vários conselhos participativos nacionais, regionais e locais , 
relacionados ao meio ambiente, à saúde, à educação, à assistência social e à habitação: os conselhos gestores 
de políticas públicas. No que diz respeito à criação dos conselhos municipais, pode-se dizer que, de certa 
forma, ela resultou ser compulsória , pois uma lei de 1996 determinou que os recursos públicos para as áreas 
sociais deveriam ser recebidos por meio dos referidos conselhos.  

Os conselhos gestores caracterizam-se por ser: plurais; normalmente paritários - metade dos 
membros representa os usuários e metade o governo -; e por desenvolver uma cultura da fiscalização. 
Alguns, como o de saúde, têm caráter deliberativo; outros, como o de educação, são consultivos. Entre suas 
funções pode-se destacar a formulação de estratégias para as políticas públicas no setor, a discussão sobre a 
melhor utilização dos recursos financeiros públicos e como administrá-los para garantir mais benefícios à 
população.  

Observando o funcionamento dos conselhos gestores, de modo geral, verifica-se que, embora os 
diferentes grupos da sociedade civil estejam participando destes espaços, eles ainda carecem de maturidade 
no que diz respeito à prática participativa e ao significado da representação; sendo que estes grupos pouco 
têm participado no controle da execução das políticas. De modo geral, também se pode verificar que quando 
as entidades sociais conseguem eleger seus representantes para participar de um conselho – independente de 
seu nível, isto é, se federal, estadual ou municipal -, elas se retiram do cenário de lutas, deixando a 
responsabilidade por conta de seu conselheiro eleito. 

De acordo com Santos, porém, embora existam aspectos negativos e obstáculos a serem transpostos 
no funcionamento destes conselhos, “o fato de se reunirem mensalmente e terem de fazer uma pauta para 
discutir o sistema público [...] mês a mês faz com que estes segmentos [...] aprendam a negociar e a ver não 
só as contradições internas, mas o que existe de comum entre eles e que pode favorecer a todos.”217. 

Para Raichelis (2000, p.43), é necessário aprofundar o debate sobre estes conselhos reconhecendo que 
a grande novidade é que alguns deles têm um caráter deliberativo, garantido por lei; isto “incomoda os 
governos [...], pois os procedimentos muitas vezes são mais demorados e abertos ao debate e conflito de 
posições por terem que passar pela aprovação dos Conselhos.” Além disto, também devemos refletir sobre a 
paridade obtida em alguns conselhos entre representantes do governo e representantes da sociedade civil.  
Como enfatiza Raichelis (2000, p.44), não se trata de “uma questão numérica, de metade-metade. Paridade 
implica correlação de forças, luta pela hegemonia, alianças que devem ser estabelecidas para consolidar um 
determinado projeto e uma determinada proposta de encaminhamento no âmbito dos Conselhos”.  
                                                 

217 SANTOS, Nelson R. dos “Implantação e funcionamento dos Conselhos de Saúde no Brasil.” In CARVALHO; TEIXEIRA, 2000, 
pp.20-21. 
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7.4.2. MÉXICO 

No México, embora a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e de Proteção ao Ambiente, de 1988, já 
previsse a participação da sociedade no processo de gestão ambiental, o governo federal somente assumiu 
um compromisso com a criação de colegiados participativos após a CNUMAD, realizada em 1992. 

Uma das ações observadas, em resposta ao estabelecido na Agenda 21218, foi o impulso à criação de 
mecanismos que permitam a participação social, em diferentes níveis e de forma cada vez “mais ampla, bem 
informada e representativa dos interesses dos cidadãos”. De acordo com documentos da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SEMARNAT), tais mecanismos devem possibilitar que a população se 
envolva “no desenho, execução, avaliação e difusão das políticas públicas em matéria ambiental.” 

Interessante observar que o Programa Nacional de Meio Ambiente (1990-94) já apresentava como 
seus objetivos: assegurar a participação e co-responsabilidade da sociedade na proteção do meio ambiente; e 
implementar uma estratégia baseada no consenso social e nas iniciativas comunitárias. Além disto, 
assinalava a necessidade de melhorar a comunicação entre o governo e a sociedade por meio de conselhos de 
participação cidadã e também de programas de denúncia popular.  

Neste sentido, foram criados, em 1995, os Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable 
(CCDS), cujo objetivo é facilitar a participação co-responsável de todos os segmentos socia is e estimular a 
proteção, restauração e conservação dos ecossistemas e recursos naturais, assim como dos bens e serviços 
ambienta is, visando o desenvolvimento sustentável. Ao todo existem seis CCDS no México; um nacional e 
cinco regionais: Noroeste, Nordeste, Centro-Ocidente, Centro e Sul-Sudeste.  

Os membros do Conselho Consultivo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CCNDS) têm 
como função assessorar a SEMARNAT na formulação aplicação e fiscalização das estratégias, políticas, 
programas e projetos ambienta is, e emitir opiniões e recomendações para melhorar a gestão ambiental nos 
três níveis de governo.  

A estrutura do Conselho Nacional foi estabelecida pelo “Acordo de Criação”, publicado em 21 de 
abril de 1995, no Diário Oficial da Federação, e modificado em 26 de outubro de 2000 e em 21 de novembro 
de 2002. Ele é composto por um Plenário, um Grupo Operativo, Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho. 

Fazem parte do Plenário do CCNDS: um Presidente, que é o titular da SEMARNAT; um Secretário 
Técnico, designado pelo Presidente; 55 Conselheiros, representantes dos chamados “Grupos Principa is” 
(quadro 14), cujas atividades relacionadas ao meio ambiente tenham alcance nacional, e 42 Conselheiros 
Regionais - os cinco presidentes e cinco secretários técnicos dos Conselhos Regionais e um Conselheiro 
representante de cada uma das entidades federativas, designado por cada um dos 32 núcleos de Conselheiros 
regionais. (31 estados mais o DF) 

 
                                                 

218 O fortalecimento do papel dos grupos principais, entre os quais se destacam as mulheres, as crianças e jovens, os povos indígenas, 
as organizações não-governamentais, as autoridades locais, os trabalhadores e sindicatos, o comércio, a indústria, a academia, a 
comunidade científica e tecnológica, os homens do campo e os agricultores. Cf. Agenda 21, capítulos 23 a 32. 
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QUADRO 14 - GRUPOS PRINCIPAIS DO CONSELHO CONSULTIVO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Um representante do Conselho Nacional de Áreas Naturais Protegidas – CONAP; 
Um representante do Comitê Consultivo Nacional do Acordo de Cooperação Ambiental da América do Norte; 
Dois representantes da Câmara de Senadores – o presidente e o secretário da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
ou seu equivalente; 
Dois representantes da Câmara de Deputados – o presidente e o secretário da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
ou seu equivalente; 
Quatro representantes de organizações com perspectiva de gênero; 
Quatro representantes de organizações de povos indígenas; 
Quatro representantes de organizações de jovens; 
Quatro representantes de organizações sociais;  
Quatro representantes de organizações profissionais; 
Cinco representantes do Comitê Consultivo Público da Comissão para a Cooperação Ambiental do Tratado de Livre Comércio da 
América do Norte – TLCAN; 
Oito representantes de organizações não-governamentais 
Oito representantes de instituições de educação superior e investigação; 
Oito representantes de organizações empresariais e industriais.  

Fonte: A autora com base em dados da SEMARNAT; sítio www.semarnat.gob.mx, acesso em junho de 2007. 

 

Para o funcionamento e operação do CCNDS, criou-se uma Secretaria Executiva – ou Grupo 
Operativo – que, em coordenação com o Secretariado Técnico da SEMARNAT, apóia no planejamento e 
organização das sessões de trabalho do Conselho. Corresponde ao Grupo Operativo montar as pautas das 
sessões ordinárias e acompanhar a gestão dos acordos que sejam efetuados no plenário do Conselho. É 
necessário destacar que as decisões tomadas pelo Grupo têm caráter propositivo e deverão ser submetidas à 
aprovação do Conselho Nacional. 

No que diz respeito às Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho, cabe dizer que eles são integrados 
pelos próprios Conselheiros, os quais se dedicam à análise, discussão e realização de acordos no que tange 
aos temas prioritários do setor, assuntos urgentes de relevância nacional e internacional, dentre outros, 
aprovados pelo Plenário.  

Além dos conselhos relacionados ao desenvolvimento sustentável, o México também conta com 
conselhos consultivos em outras áreas, como a hidráulica, em nível nacional e regional, os quais são 
integrados por representantes do setor público, da academia, de entidades socia is e empresaria is e ONGs. 
(ÁVILA, 1998) 

Outro exemplo são os Conselhos Cidadãos de Avaliação e Monitoramento dos Programas do Plano 
Nacional de Desenvolvimento (2001-2006), compostos por grupos de cidadãos convidados pela Presidência 
da República219 a participar de maneira permanente do processo avaliação. Estes Conselhos emitirão, de 
forma colegiada, relatórios , opiniões e recomendações às dependências, aos funcionários e ao Governo 
Federal, em temas que tenham relação direta com o programa que lhes corresponda. 

 

                                                 

219 Note-se que estes Consejos Ciudadanos foram criados no governo do, então, presidente Vicente Fox, o qual, tendo em vista o fato 
de ser o primeiro presidente mexicano eleito por outro partido que não o PRI, após mais de 70 anos, adotou como estratégia, 
melhorar a comunicação com as camadas populares, além dos segmentos de empresários que já representava. 
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7.4.3. ANÁLISE COMPARATIVA 

A forma “conselho” não é nova; ela já podia ser encontrada desde a Comuna de Paris até nos 
Conselhos Alemães, Húngaros e Iugoslavos, para citar alguns. Entretanto, no capitalismo avançado os 
conselhos surgem como “arranjos neo-corporativistas com o objetivo de negociar demandas de 
trabalhadores, usuários e outros grupos de interesse e reduzir conflitos distributivos. Surgem também como 
grupos de pressão em demandas relacionadas ao consumo e uso de bens coletivos. Com formatos diferentes, 
em muitos países os conselhos são instrumentos de descentralização e participação. Instituem-se arranjos de 
caráter informal visando a concertação de interesses em conflito com as políticas econômicas. Envolvem 
representantes de sindicatos, governo e outras organizações.” (TEIXEIRA, 2000, pp. 100-101) 

É notório que, desde a retomada do processo de democratização, nos países de estudo, os mais 
variados segmentos da sociedade civil estão se mobilizando e procurando tomar parte do governo. Contudo, 
é preciso ressaltar que a participação, mesmo no nível decisório, não confere um poder ilimitado, pois a 
execução das decisões tomadas nos colegiados cabe ao aparelho estatal, o qual por sua vez, depende às vezes 
de regulamentação legal providenciada pelo legislativo no nível competente. Assim, posteriormente à 
tomada de decisão, os atores sociais poderão, apenas, acompanhar o processo de implementação das decisões 
e julgar os resultados obtidos, inclusive, para que possam avaliar suas próprias decisões. 

Analisando os países em estudo, podemos observar que no Brasil há uma tendência maior de criar 
conselhos deliberativos, enquanto que no México predominam os conselhos consultivos. 

Um aspecto interessante na composição do CCNDS é que ele inclui representantes do legislativo, 
apesar de ser um conselho consultivo. Esta é uma proposta interessante para colegiados relacionados à gestão 
das águas - contar com a participação de representantes do poder legislativo, com voz e voto -, o que 
aproximaria as decisões tomadas no colegiado dos elementos dos quais depende a sua implantação definitiva. 

Outra observação a ser feita, que se relaciona diretamente ao estudo sobre os colegiados estudados, é 
que a estrutura do CONSEMA, ao longo do tempo, passou por uma evolução; ou seja, trata-se de um 
processo contínuo em que, à medida que surge algum fato ou ator novo, ocorrem negociações e há uma 
reacomodação de interesses. 

 

 

7.5. A ÁGUA E OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

7.5.1. BRASIL 

O Brasil é um país de dimensões continentais que possui cinco grandes bacias hidrográficas: 
Amazonas, Tocantins, São Francisco, Complexo Atlântico e Complexo do rio da Prata, o qual é composto 
pela Bacia do Alto Paraguai, pela Bacia do rio Paraná e pela Bacia do rio Uruguai. A Bacia do Paraná, por 
sua vez, é composta por bacias hidrográficas menores; uma delas é a Bacia do Alto Tietê, nossa área de 
estudo. 
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Os dados existentes mostram que há uma grande diferença entre estas áreas em termos de fluxo e 
disponibilidade de água por habitante por ano. (tabela 4) 

Tabela 4 – RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 
BACIA HIDROGRÁFICA Área 

(1000 Km2) 
População 

(milhões) (1991) 
Disponibilidade de água 

(m3 /habitante/ano) 
1 – Amazonas 3900,0 6,25 606.379,0 
2 – Tocantins 757,0 3,27 113.828,0 
3 - São Francisco 635,0 10,96 8.208,0 

Atlântico Norte 76,0 3,42 33.730,0 
Atlântico Nordeste 953,0 25,76 6.603,0 
Atlântico Leste 1 242,0 10,91 1.967,0 
Atlântico Leste 2 303,0 22,60 5.125,0 

4 - 
Complexo 
Atlântico  

Atlântico Sudeste 224,0 11,61 11.693,0 
Alto Paraguai  368,0 1,70 23.946,0 
Paraná ∗  878,0 46,62 7.446,0 

5 -  
Complexo do 
rio da Prata Uruguai  178,0 3,58 36.543,0 
BRASIL 8514,0 146,68 36.317,0 
Fonte: A autora com base em Recursos Hídricos no Brasil. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, 1998. 
∗  A Bacia do Alto Tietê, que pertence à Bacia do Paraná, possui uma vazão de 200m3/ano/habitante. 

 

Na região Sudeste, onde estão localizadas as maiores metrópoles do Brasil, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, a concentração humana e econômica tem agravado os problemas relacionados à quantidade e 
qualidade da água. 

 

No Brasil, o domínio sobre as águas pertence à União ou a um estado da federação, no caso em que o 
rio tenha sua nascente e foz nos limites fronteiriços deste estado.  

Durante muitos anos a gestão das águas no país tinha como referência o “Código de Águas”, 
elaborado pela Secretaria de Agricultura, em 1934 (Decreto Federal nº 24.643). Este Código, entre outros 
fatores, estabeleceu o conceito de águas públicas de uso comum; assegurou o uso gratuito das águas para as 
necessidades vitais; desvinculou a propriedade da água da propriedade do solo, incorporando os rios, lagos e 
suas margens ao patrimônio da União; estabeleceu a necessidade de se obter uma concessão do governo para 
o uso das águas públicas nas atividades industriais ou na irrigação; deu ênfase ao aproveitamento 
hidroenergético e responsabilizou ao governo federal pela elaboração da política hidráulica nacional.  

Havia uma supremacia do governo federal no tratamento destas questões; a princípio, a gestão da 
água era realizada pelo Ministério da Agricultura, mas, em 1961, foi transferida para o Min istério de Minas e 
Energia (MME). O órgão do MME responsável pela gestão das águas era o Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica (DNAEE), ao qual se submetiam os outros Ministérios. Não obstante a supervisão 
do DNAEE, ao longo do tempo, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do estado de São 
Paulo, criado em 1951 para tratar do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos em seu território, 
começou a ganhar importância. Nesse contexto, e por muitos anos, o DNAEE e o DAEE foram os principais 
órgãos atuantes na Bacia do Alto Tietê no tratamento dessa matéria; este cenário só começou a se alterar nos 
anos 80, com as mudanças no panorama político do país.  
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Naquele momento, com o início da abertura política, o DNAEE220, apoiado pelos governos dos 
estados, esteve à frente do processo de elaboração de propostas para uma nova política para o setor hídrico, 
algumas das quais foram incorporadas na Constituição Federal (1988) e nas Constituições dos estados 
(1989). Cabe ressaltar que, nesse processo, alguns grupos da sociedade - especialmente associações 
profissionais e grupos ambientalistas – tiveram um papel bastante importante, apresentando suas propostas e 
pressionando para que, de fato, o novo marco legal as incorporasse. (ver cap.10) 

 
A titularidade sobre os serviços de saneamento básico no país cabe ao município;  contudo, os 

problemas relacionados ao recurso água e aos serviços de saneamento devem ser analisados considerando 
que ao longo do tempo o Estado brasileiro tem se caracterizado por uma alternância entre um poder 
centralizado e um descentralizado. 

Entre 1964 e 1984, por exemplo, durante o regime militar, o poder decisório, os recursos financeiros, 
os impostos e o controle sobre as ações a serem executadas estavam centralizados no governo federal. 
Naquele tempo, os governos estaduais e municipais eram fortemente dependentes do governo federal e 
disputavam entre si os escassos recursos existentes a nível federal. Se os governos estaduais queriam ter 
acesso àqueles recursos, tinham que seguir e se adaptar às diretrizes federais ou então correr o risco de 
intervenção do governo federal. 

Naquele período, o setor hidroelétrico e os usos da água eram regulados por leis federais, sob a 
supervisão do MME e os serviços de saneamento eram regulados pelo Plano Nacional de Saneamento - 
PLANASA221, criado em 1971, pelo MINTER. O PLANASA era financiado pelo Sistema Financeiro de 
Saneamento, criado em 1967, no Banco Nacional de Habitação - BNH, um banco público. De 1964 a 1986, 
quando foi extinto, o BNH usou recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e de 
empréstimos internacionais para investir neste setor.  

De acordo com este plano, cada estado brasileiro deveria criar sua própria Companhia Estadual de 
Saneamento Básico - CESB, para receber os recursos financeiros e poder implementá-lo - cuidar dos 
aspectos técnicos, executar as obras relacionadas, operar e manter os serviços de saneamento no respectivo 
estado e gerenciar os recursos financeiros provenientes do governo federal. Uma das Companhias criadas foi 
a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP, em 1973. Cabe ressaltar que grande parte dos 
municípios do estado de São Paulo, sem autonomia nem opção, concedeu à SABESP o direito de executar os 
serviços de abastecimento de água em seu território e a Companhia se encarregou de implementar o 
PLANASA (JORGE, 1987).  

Com o fim do regime militar (1984) e a crise do BNH (1986), o PLANASA sofreu um duro golpe. 
Por um lado, as atribuições do BNH passaram para a Caixa Econômica Federal, a qual não assumiu às 
funções de regularização do setor; e, por outro, a crise econômica havia reduzido os recursos financeiros 

                                                 

220 Em 1997, o DNAEE foi substituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e as águas nacionais ficaram sob a 
responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente.  
221 O PLANASA buscava colocar um fim no déficit e nas péssimas condições sanitárias no Brasil, em um curto período de tempo e 
com um mínimo custo. Para isto, baseava-se na adoção de uma economia de escala e na criação de uma única fonte de recursos 
financeiros, o que permitiria a compensação financeira e o abastecimento a todos os municípios no país – tanto ricos como pobres. 
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disponíveis para investir em saneamento – com o problema crescente do desemprego, os recursos do FGTS 
diminuíram bastante (BRASIL, 2004).  

O governo federal manteve seu papel como ente regulador dos serviços de saneamento; no entanto, 
ora apresentava uma posição favorável à privatização do setor222, ora à estatização do mesmo, de acordo com 
a orientação política do grupo no poder. Além disso, nos anos que se seguiram, ele encontrou dificuldades 
para aprovar a lei de regulamentação do setor, fato que só ocorreu no ano de 2006.  

Apesar das alternâncias nas orientações no governo federal, no estado de São Paulo, a SABESP223, 
hoje vinculada à Secretaria de estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento - SERHS, continuou 
sendo responsável por vários sistemas de abastecimento224, dentre os quais o Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo (ver cap. 8). Nesse Sistema, a SABESP está a 
cargo do tratamento da água bruta e de sua adução das plantas de potabilização até os tanques setoriais de 
armazenamento e daí até os domicílios; ela não intervém na produção de água bruta nem em seu transporte 
até a entrada de cada planta de potabilização, o que é de responsabilidade da SERHS. Cabe ressaltar que, nos 
últimos anos, a SABESP vem buscando ampliar sua ação para fora do estado mediante uma mudança nos 
documentos legais que a regulamentam, e que ela vem negociando o estabelecimento de uma “parceria 
público-privada” para a ampliação do Sistema produtor de água do Alto Tietê. 

 

7.5.2. MÉXICO 

O México possui grande extensão territorial e abriga várias bacias hidrográficas. Visando facilitar a 
gestão das águas, o país foi dividido em 13 regiões hidrológico-administrativas, sendo que uma região 
hidrológico-administrativa é formada pelo agrupamento de regiões hidrológicas, conservando os limites de 
municípios completos. 

Em virtude da reforma agrária – início do século XX - e dos fortes investimentos do governo 
mexicano em obras hidráulicas voltadas para o setor agrícola , o país conta com duas unidades de trabalho: a 
unidade de irrigação (unidad de riego) e o distrito de irrigação (distrito de riego). A primeira se caracteriza 
por possuir obras de infra-estrutura de pequeno porte que utilizam, principalmente, águas subterrâneas, por 
meio de poços; o distrito, por sua vez, é uma área de propriedade social225, na qual foram efetuadas grandes 

                                                 

222 Apesar de todo o esforço do governo federal, no começo dos anos 90, para privatizar o setor de saneamento, em 2003, apenas 35 
municípios brasileiros eram atendidos por operadores privados. (Revista da Federação Nacional dos Urbanitários da CUT. Rio de 
Janeiro, 2003) 
223 Em meados dos anos noventa, a SABESP chegou a enfrentar uma grande crise financeira e “técnica” (havia mais de 40 mil 
solicitações para que a Companhia fizesse a conexão dos domicílios à rede de água e de esgotos). No entanto, graças a uma grande 
mobilização se decidiu adotar uma nova estrutura organizacional, apoiada na descentralização da gestão em “unidades de negócio”, o 
que contribuiu para a superação dos problemas e para sua recuperação financeira (SABESP, 2000a). 
224 A SABESP administra o serviço de água e esgoto em 366 municípios do estado de São Paulo, inclusive municípios da RMSP. 
225 “A operação, a conservação e a manutenção do distrito de irrigação é feito por meio de um comitê diretivo integrado por 
representantes das diferentes secretarias implicadas e pelos agricultores. O tamanho das parcelas individuais com direito de irrigação 
não excede 20 hectares.” (ROEMER, 1997, p.106) Embora a Lei Federal de Águas de 1972 determine que a cobrança pelo uso da 
água seja efetuada por metro cúbico, em alguns distritos é efetuado por hectare plantado, o que favorece os cultivos intensivos. 
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obras hidráulicas para irrigação – represas e canais primários e secundários - para garantir a disponibilidade 
de água para o uso agrícola (ROEMER, 1997; DÁVILA, 2006). Estes distritos foram criados em todo território 
nacional, a partir da Lei Federal de Águas de 1972, e, segundo Roemer (1997, p.105), na “maioria dos casos, 
o custo do investimento não se recupera, nem total nem parcialmente.” 

Os dados existentes sobre os recursos hídricos no país mostram que há uma grande diferença entre 
estas regiões em termos de disponibilidade de água por habitante por ano. (tabela  5) 

A disponibilidade de água no México pode ser dividida em duas zonas: a Sul-Sudeste, onde há 
grande volume de água, e a Norte-Centro e Noroeste do país, nas quais existem locais que convivem com a 
escassez. Para se ter uma dimensão da diferença entre estas áreas, basta saber que a disponibilidade de água 
na primeira zona é sete vezes maior que na segunda; contudo, nas zonas Norte e Centro – onde se localiza a 
Cidade do México - estão assentados 77% da população e são gerados 85 % do PIB. 

Tabela 5 – RECURSOS HÍDRICOS NO MÉXICO 
REGIÃO HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA  Área 

(1000 Km2) 
População 

(milhões) (2005) 
Disponibilidade de água 

(m3 /habitante/ano) 
I – Península de Baixa Califórnia 145,5 3,36 1318,0 
II – Noroeste 205,3 2,49 3294,0 
III – Pacífico Norte 151,9 3,91 6409,0 
IV – Balsas 119,2 10,32 2746,0 
V – Pacífico Sul 77,1 4,04 7977,0 
VI – Rio Bravo 379,6 10,30 1212,0 
VII – Bacias Centrais do Norte 202,4 4,00 1712,0 
VIII – Lerma-Santigao-Pacífico 195,5 20,05 1846,0 
IX - Golfo Norte  127,0 4,85 4804,0 
X – Golfo Centro 104,6 9,38 10932,0 
XI – Fronteira Sul 101,8 6,32 25008,0 
XII – Península de Yucatán 138,0 3,70 8011,0 
XIII – Águas de Valle de México e 
Sistema Cutzamala 

16,4 20,54 192,0 

MÉXICO 1964,3 103,26 4573,0 
Fonte: Elaborada pela autora com base em La Gestión del Agua en México. Avances y retos. Capítulo 5: La 
gestión del agua por cuencas. México: Comissão Nacional da Água - CNA, 2006. 

 

Nas regiões onde estão localizadas as maiores metrópoles do México, como Cidade do México, 
Monterrey e Guadalajara, verifica-se que a concentração humana e econômica tem agravado os problemas 
relacionados à quantidade e qualidade da água. Por outro lado, em outras metrópoles menores, mas em ritmo 
acelerado de crescimento populacional e industrial, pode-se observar que o ponto crítico se aproxima, como 
no caso de San Luis Potosí - não existe um controle sobre o tipo de indústria que está se instalando na região 
e, muitas vezes, observa-se que o governo acaba favorecendo indiscriminadamente a vinda de indústrias 
visando objetivos econômicos. 

No país, o abastecimento de água por meio de fontes subterrâneas é bastante importante. Em 2003, 
dos 653 aqüíferos, 102 estavam sobre-explotados; cabe ressaltar, porém que estes aqüíferos sobre-explotados 
contribuem com 57% do total da água subterrânea utilizada no país.  

Outro dado importante é que o México, embora tenha 77% de sua população vivendo em regiões 
áridas ou semi-áridas, sem acesso direto à água, ocupa o sexto lugar no mundo em superfície irrigada. 
(DÁVILA, 2006) 
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No México, as águas dos rios, lagos e aqüíferos são de propriedade da Nação e corresponde ao poder 
executivo federal sua administração, a qual tem sido operacionalizada por meio da Comissão Nacional da 
Água - CNA (ou Conagua), órgão desconcentrado da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMARNAT, criado em 1989. A exploração, o uso ou o aproveitamento de águas nacionais por particulares 
somente pode ocorrer mediante a solicitação de uma concessão à CNA226. No caso dos serviços públicos de 
abastecimento de água, por exemplo, a CNA concede aos estados ou municípios o direito de explorar 
determinada fonte para este fim, sendo que eles podem explorar o serviço diretamente ou contratar terceiros 
para realizá-lo; a infra-estrutura, porém permanece de propriedade do Estado. 

O campo dos recursos hídricos, cuja base legal é a Constituição de 1917, vem sendo regulamentado 
por diversas disposições legais. A primeira lei aprovada para regulamentar os dispositivos constitucionais foi 
a Lei sobre Irrigação com águas federais, em 1926; posteriormente, foram promulgadas outras leis das quais 
destacamos: Lei de Águas de Propriedade Nacional (1929, 1934, 1946), Lei Federal de Engenharia Sanitária 
(1947), Lei sobre Águas do Subsolo (1948), Lei de Cooperação para Dotação de Água Potável aos 
Municípios (1956), Lei Federal para Prevenir e Controlar a Contaminação Ambiental (1971), e Lei Federal 
de Águas (1972) - vigente até a publicação da Lei de Águas Nacionais – LAN, em 1992, modificada em 
2004 (ver cap. 9).  

No que diz respeito aos marcos institucionais, tivemos a criação da Comissão Nacional de Irrigação, 
em 1926, a qual, ao longo dos anos que se seguiram, foi se consolidando. Em 1946, esta Comissão se 
transformou na Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH), a qual agrupou a maior parte das atividades 
relacionadas com a água que se encontrava dispersa em diferentes dependências do Governo Federal. 
Posteriormente, em 1976, a SRH se juntou à Secretaria de Agricultura e Pecuária, dando origem à Secretaria 
de Agricultura e Recursos Hidráulicos (SARH), a qual contou com uma Subsecretaria de Infra-estrutura 
Hidráulica. Com a criação da SARH, foi proposto que “todos os programas e projetos fossem centralizados 
pelo governo federal, com um planejamento regional baseado nas bacias hidrográficas, pelo que os 
investimentos em obras hidroelétricas e de infra-estrutura de irrigação se realizaram de maneira 
complementar aos programas de desenvolvimento regional.” (DÁVILA, 2006, p. 50) 

Com a crise dos anos 80, o campo e a cidade foram afetados; no primeiro, as obras de irrigação, 
altamente subsidiadas, tiveram que ser paralisadas ou reduzidas; nas cidades, a expansão urbano-industrial 
ultrapassou a disponibilidade de água das fontes locais e a capacidade de diluição dos corpos de água e, cada 
vez mais, se passou a buscar água em fontes externas. 

 
De 1947 até a reforma constitucional, em 1983, a SARH era responsável pelos serviços públicos de 

água potável. Com a reforma da Constituição, em 1983, os municípios passaram a ter a seu cargo os serviços 
de água potável, esgotos e a disposição das águas residuais. Entretanto, não se criou as condições necessárias 
– institucionais, técnicas e financeiras - para que os mesmos pudessem cumprir com tal responsabilidade. 

Os problemas relacionados ao recurso água e aos serviços de saneamento devem ser analisados 
considerando que desde o fim da Revolução Mexicana em 1917, houve um processo crescente de 
                                                 

226 A CNA tem enfrentado um problema que dificulta sua ação; desde cedo, a água foi concedida a diversos usuários – agrícolas, 
comunidades e indústrias -, os quais, muitas vezes, cederam seus direitos a terceiros. 
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centralização do poder nas mãos do presidente da República e do Partido- Estado, o PRI. A criação da CNA, 
em 1989, e sua atuação como operadora e reguladora confirmam este processo. 

A CNA, no que diz respeito ao manejo da água urbana, planeja, constrói e opera a infra-estrutura 
para sua extração, transporte e entrega ao consumidor final, bem como é responsável pelas negociações entre 
as bacias hidrográficas para a transferência de água entre as mesmas. Hoje, ela coordena 2.378 municípios 
mexicanos, isto é, quase 2500 dependências locais de água. 

Nos anos 90, a CNA empreendeu uma campanha visando privatizar o setor, mas, “depois de mais de 
um decênio de experiências insatisfatórias, parece que se abandonou a estratégia de tratar de impor a 
privatização de sistemas inteiros; em seu lugar, a CNA optou por promover uma privatização ‘silenciosa’, 
transferindo a construção e a operação de partes importantes dos sistemas (como sistemas de tratamento, de 
cobrança ou de plantas individuais de potabilização) para empresas privadas”. (BARKIN, 2006, XXIV) 

De acordo com Barkin et al (2006), apenas três cidades abriram licitação para a contratação de 
empresas privadas – Aguascalientes, Cancun e Saltillo – para cuida da gestão dos sistemas de abastecimento. 
Na Cidade do México, várias companhias se associaram para cuidar de partes do sistema, como os serviços 
de leitura de medidores e cobrança. Na década de 90, as “quatro empresas contratadas combina[va]m capitais 
nacionais e estrangeiros (franceses e ingleses). A cada empresa se lhe designou uma zona específica da 
cidade. À companhia Servicios de Agua Potable, S.A de C.V. (SAPSA), formada por Grupo ICA, S.A e 
Génerale des Eaux, lhe corresponde a atenção das delegações Azcapotzalco, Cuauhtemoc e Gustavo A 
Madero. Industrias del Agua, S.A de C.V. (IASA) é a representação mexicana da companhia Serven Trent 
Water e terá sob sua responsabilidade, as delegações Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco e Venustiano 
Carranza. Tecnología y Servicios del Agua, S.A de C.V. (TECSA), está formada por Bufete Industrial, S.A 
de C.V. e Lyonnaise des Eaux, lhe corresponde as delegações de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac e 
Xochimilco. A companhia Agua de México, S.A de C.V. (AGUAMEX), integrada por Grupo GUTSA, S.A 
de C.V. e North West Water, atenderá as delegações Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo e Tlalpan”.(CASTAÑEDA, 1997, pp.107-108). 

Contudo, o programa de privatização dos serviços de água, via contratação de serviços, 
implementado desde 1994, encontrou problemas no que diz respeito à atualização das tarifas por causa da 
crise econômica e problemas com a expansão do sistema: áreas urbanas com características rurais, ou seja, 
sem serviços urbanos básicos.  

No campo também se observou a transferência dos distritos de irrigação, isto é, a “concessão da 
operação, conservação e administração da infra-estrutura das águas superficiais a empresas de interesse 
público denominadas associações civis, como a principal via para obter o envolvimento do setor empresarial 
e a auto-suficiência financeira de ditas empresas.” (DÁVILA, 2006, p. 58) 

Com a posse de Vicente Fox como presidente, em 2000, foram impulsionadas a criação e a 
consolidação dos Organismos Operadores, instâncias que com o apoio dos governos estaduais passaram a ser 
encarregadas do serviço e operação de ditos sistemas.  
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7.5.3. ANÁLISE COMPARATIVA  

Após esta  apresentação geral, podemos destacar algumas similitudes e discordâncias no que diz 
respeito ao tratamento da água e dos serviços a ela relacionados, lembrando que uma análise mais profunda 
sobre os objetos de estudo será efetuada nos próximos capítulos. 

Observarmos duas realidades distintas no que diz respeito ao domínio da água. No Brasil, existem 
rios de domínio da União e rios de domínio dos estados-membros da federação, enquanto que, no México, as 
águas existentes em território nacional são de domínio da União e qualquer uso depende de uma autorização 
do governo federal, mediante a cessão de direitos.  

Até a década de 70, havia uma grande centralização das decisões e dos recursos financeiros nos 
governos federais, brasileiro e mexicano; raramente os governos estaduais participavam das tomadas de 
decisão e os governos municipais, por sua vez, eram responsabilizados apenas pela parte operacional da 
prestação de serviços: distribuição, cobrança e resolução de problemas locais. 

No que se refere à universalização da cobertura dos serviços de abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário, é evidente que até então, tanto no Brasil como no México, o Estado tinha falhado em 
seu intento. Contudo, nos dois casos, existem grandes diferenças regionais e, mesmo dentro das regiões, 
diferenças entre classes sociais, haja vista a diferença no acesso e na regularidade do abastecimento de água 
entre a periferia – freqüentemente ilegal – de suas grandes metrópoles e os bairros de alta classe encravados 
em seu interior; diferença esta que põe em xeque os elevados índices de cobertura apresentados. (cap.8) 

O modelo de gestão das águas, adotado até então, se tornou inadequado para resolver as questões que 
se apresentavam, bem como para fazer frente ao contexto político e econômico, em profunda transformação, 
o que desencadeou um processo de discussão e revisão do modelo.  

Ao longo do tempo, pode-se observar que se sucederam várias entidades responsáveis pela gestão 
das águas e de seus usos, as quais resultaram da fusão ou do desmembramento de outros órgãos pertinentes 
ao campo dos recursos hídricos ou aos setores conexos: energia elétrica, abastecimento, esgotamento 
sanitário; ora eram órgãos federais, ora estaduais ou metropolitanos - neste caso, órgãos de coordenação e 
proposição, mas não de decisão; esta sempre permanecia com o governo federal ou estadual, no caso 
brasileiro, ou com o governo federal, no caso mexicano - mesmo com as novas propostas nos anos 90, não 
houve um deslocamento do poder decisório, especialmente no caso mexicano (ver cap. 9 e 10).  

 


