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ÁGUA
Editorial

unidos pela

LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO 
Coordenador Geral do Fórum Nacional
de Comitês de Bacia Hidrográficas e
Presidente da REBOB Rede Brasil de 
Organismos de Bacia
comitesdobrasil@ig.com.br 

Num momento de grandes transformações em nosso mundo globalizado, onde a informação é 
instantânea e a reação das pessoas é reativamente rápida e movida a processos tecnológicos, 
faz-se notar com clareza que os temas que condizem com a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas tem ganhado postos de preferência na mágica ordem natural das coisas.

O ser humano habitante deste nosso maravilhoso planeta Terra, em sua grande maioria 
literalmente “plugado” no mundo, coloca atualmente em suas discussões, temas que lhe são 
relevantes, fundamentalmente os relacionados ao ambiente em que vive. 

Neste cenário, tem-se observado na esfera global uma importante mudança comportamental nas 
pessoas no que diz respeito ao tema dos recursos hídricos, ou seja, dada a importância direta da 
água na vida de todos, percebem-se movimentos vindos de muitas partes do planeta em defesa 
da recuperação e preservação deste precioso líquido.

Mais do que isto. De forma compartilhada e integrada, muitos países têm juntado esforços para 
buscar soluções e planejamento de longo prazo para a conservação dos recursos hídricos. Uma 
busca hoje baseada em criar soluções para a água.

Discute-se em escala global fontes alternativas de energia, mas em meio a alterações climáticas 
e tentativas de recuperação de nossos rios e córregos, todos sabem que não há alternativa 
para a água. Este bem vital para nossa vida e para o desenvolvimento que gera emprego e 
renda enfrenta sério processo de degradação em muitas partes aqui mesmo de nosso território 
tornando ainda mais complexa a sua gestão.

A água é um fator estruturante no planejamento da urbanização assim como ponto inicial da 
construção de políticas públicas de desenvolvimento e o efeito que sua gestão produz em 
qualquer bacia hidrográfica é resultado de como este gerenciamento é processado. Daí a 
importante participação de todos neste gerenciamento.

E assim, nesta direção, bem aqui em nosso imenso Brasil, vem se desenvolvendo nos últimos 20 
anos a implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, organismos que envolvem todos os 
segmentos da sociedade, sejam usuários, poder público e sociedade civil, todos na mesma mesa 
buscando consensos e efetivado a boa gestão das águas.

Mais do que isto, os Comitês de Bacias Hidrográficas, hoje em número de 185 ocupando 
aproximadamente 50% do território brasileiro e envolvendo um número perto de 50 mil pessoas, 
se solidificam como a base do Sistema Integrado de Recursos Hídricos no Brasil e ganham cada 
vez mais a responsabilidade de conduzir de forma participativa, compartilhada e integrada o 
script para este enredo das águas.

Seja na construção de pactos e metas, na administração de conflitos, na sistematização de 
serviços e obras ou no planejamento estratégico de longo prazo que resulta em equacionamento 
dos usos múltiplos para os recursos hídricos de forma equitativa e sustentável, os Comitês de 
Bacia tem a responsabilidade de agregar cada vez mais, organismos, entidades e pessoas na 
luta pela recuperação e preservação de nossos recursos hídricos.

Todos pela água. Todos unidos pela vida.
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O relevante papel da Lei Federal 9433/97, que possibilitou a 
criação do SNGRH Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e o desenvolvimento e implantação 

dos Comites de Bacias Hidrográficas, é um marco na história da 
democracia no Brasil. A possibilidade da gestão das águas ser 
compartilhada, descentralizada e baseada na territorialidade da 
bacia hidrográfica já seria um marco. Mas tudo isso ser realizado 
de forma participativa por três segmentos sociais conflitantes 
em termos de visão-de-mundo e de usos da água tornou 
extremamente rica essa experiência na construção democrática. 
Estamos aprendendo a conviver e dialogar com atores que 
pensam diferente de nós, mas que têm os mesmos direitos e a 
mesma legitimidade.

Podemos dizer que os Comitês de Bacia são instâncias políticas 
de gestão de conflitos sobre o uso diferenciado e compartilhado 
das águas, uma espécie de parlamento. Ao mesmo tempo em 
que externamos as nossas diferenças, torna-se necessário 
buscar convergências e um modus vivendi que permita fazer a 
gestão sustentável das águas. 

Essa sustentabilidade, prevista inclusive em nossas leis, coloca 
inequivocadamente como eixo central da gestão dos Comitês de 
Bacia a questão da qualidade ambiental, que as águas refletem 
fidedignamente. A qualidade ambiental é do interesse geral da 
população presente e futura, das indústrias, da agricultura e da 
produção animal. Não é por acaso que a Constituição brasileira 
de 1988 trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
“bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida”. Também não é por acaso, mas sim pela superlativa 
importância dos bens e interesses que ela visa proteger, que 
impõe ao Poder Público e à coletividade como um todo (atores 
sociais diversos, organizações não governamentais, centros de 
pesquisa e universidades, empresas, etc.) o dever de defender 
e preservar os diversos aspectos e elementos constituintes do 
bem ambiental para as presentes e futuras gerações (art. 225, 
caput). 

Todavia, isso raramente é internalizado pelas partes envolvidas 
e pelas políticas públicas e neste cenário, cabe a nós, membros 
e participantes dos Colegiados Comitês de Bacia, aprimorar o 
processo de aplicação das leis, por atores sociais conscientes 
e motivados. A política dos Comitês de Bacia, para servir ao 
meio ambiente e fundamentalmente aos recursos hídricos, deve 
buscar convergências e explicitar conteúdos para a sociedade, 
deve buscar consensos, estabelecer metas e delegar  
responsabilidades. 

Assim, a mobilização social e o Enquadramento das águas em 
classes de qualidade passa a ser a função de primeira ordem da 
política dos Comitês de Bacia. 

Um Comitê de Bacia não é composto por pessoas 
descompromissadas; a maioria presta serviços sem fins 
econômicos. A emoção faz parte do nosso arsenal, mas o 
equilíbrio emocional também se exerce com base em estratégias 
competentes e explicitadas com toda transparência. 

Os Comitês de Bacia, hoje consolidados como a base de nosso 
Sistema, só foram constituídos para permitir água para todos os 
seres vivos e, em todos os tempos, água de qualidade em todas 
as ordens de rios e lagos. E não há água de qualidade sem 

SEUS MEMBROS E À
SOCIEDADE EM GERAL.

AOS
COMITÊS DE BACIA,
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respeito ao meio ambiente, incluindo 
aqui o solo, o ar, a flora e a fauna. O 
ser humano é inseparável do meio 
ambiente, e a gestão eficiente e 
eficaz se faz quando a vida de todas 
as espécies é respeitada, inclusive e 
sobretudo a dos peixes. Os peixes 
não são somente um bioindicador, 
são o símbolo da vida de qualidade 
ambiental no planeta Terra.

A política nos Comitês de Bacia não 
tem a lógica das disputas eleitorais 
através de candidaturas, partidos 
e do sistema de fazer oposição 
sistemática. Isso está totalmente 
superado a partir do momento em que 
se busca a solução compartilhada 
dos conflitos entre os diversos usos 
das águas para todos e para as 
demais espécies. É mais próximo 
da gestão de um condomínio. E 
principalmente porque o território 
de bacia hidrográfica transcende a 
divisão político-administrativa do país e internacional. A lógica 
é outra e carrega a ideia de gestão da Terra em benefício de 
nossas famílias, das futuras gerações e de todos os seres vivos.

Precisamos ter um ambiente respeitoso e despolarizado para que 
todos possam expor de forma tranquila e racional, num primeiro 
momento, suas propostas, que revelam visões-de-mundo 
diferenciadas. E, ao final desse processo, após amplamente 
debatido pelos mais de 180 Comitês de Bacia hoje implantados 
em aproximadamente 50% de nosso território, este debate 
culmine e se firme no plenário do Fórum Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas onde se possa aprovar Deliberações 
que devem ser executadas e respeitadas. A construção desse 
processo é que vai garantir um resultado positivo. Não se trata de 
uma questão pessoal ou de regionalismo. Em vez de questões 
muito específicas, localizadas e não raramente secundárias, 
hoje não temos dúvida de que está em jogo a defesa do sistema 
nacional de gestão das águas no que ele tem de mais importante: 
sua defesa, seu fortalecimento e seu aperfeiçoamento. 

Assim, nossa proposta é que possamos, a partir de agora, tendo 
o  Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e os 
Fóruns Estaduais de Comitês como precursores, desenvolver 
ações de  implementação da convergência dos Sistemas de 
Meio Ambiente (lei federal 6938/81) e de Recursos Hídricos (lei 
federal 9433/97). Sempre com foco na qualidade ambiental, 
pois é inconcebível pensar meio ambiente separado das águas. 
Construir um processo de Licenciamento e Outorga integrado 
com a Gestão das Águas, pode agilizar todo processo, uma 
demanda justa dos empreendedores, mas com base na verdade 
da qualidade das águas, que tem utilidade econômica geral. 
Assim, realizados simultaneamente e solidariamente, a Licença 
Prévia seria uma decisão quase completa, do ponto de vista 
ambiental, desde que já trouxesse, com base no EIA-RIMA e 
no respeito ao Enquadramento, eventuais medidas mitigadoras 
e compensatórias previstas. O interesse nosso é que se possa 
aquilatar o impacto de múltiplos empreendimentos em cada 
parte dos rios, monitorando seus efeitos sinérgicos e cumulativos 

e garantindo o respeito aos múltiplos usos 
demandados sobre as águas.
A própria Lei da política agrícola, lei 
federal 8.171/1991 diz no Artigo 20: “As 
bacias hidrográficas constituem-se em 
unidades básicas de planejamento do 
uso, da conservação e da recuperação 
dos recursos naturais”. Essa lei anterior 
à 9433 embasa discussões envolvendo 
a conservação de ecossistemas e da 
circulação hídrica, relacionando-a ao 
modo pelo qual a agricultura deveria 
ser praticada no território do País. A lei 
da política agrícola tem, além disso, 
outros preceitos muito interessantes para 
fundamentar discussões ambientais e 
tem enorme atualidade no debate político 
nacional. Do mesmo modo, não é correto 
descontextualizar as águas dos sistemas 
naturais em que elas ocorrem. O fato de 
“o espelho d’água mostrar nossa cara”, 
ou seja, nossa mentalidade, torna essa 
premissa um imperativo metodológico 
para o conjunto das ações dos dois 

sistemas.

Para tanto, passa a ser essencial e primordial estabelecer metas 
e colocar na ponta do debate as seguintes premissas:

a) Desenvolvimento dos Planos de Bacia por todos os Comitês de 
Bacia já implantados no país, com fomento ao estabelecimento 
de políticas públicas que incluam as decisões ali emanadas 
dentro dos Orçamentos Públicos sejam municipais, estaduais ou 
federal.

b) Construção de processo de enquadramento dos nossos rios 
pelos Comitês de Bacia  tendo como base as especificidades 
de cada bacia hidrográfica, seu uso multiplo das águas e a 
biodiversidade existente.

c) Amplificar o debate sobre os critérios de outorga e 
licenciamento como instrumentos de gestão ágil, mas com base 
sempre na preservação da qualidade de nossas águas.

Assim definido, após os necessários debates e discussões 
sempre na busca do consenso, os Comitês de Bacias 
Hidrográficas podem provocar uma deliberação que poderá 
mudar o futuro das águas e do meio ambiente no Brasil.

Caberá, então, ao Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, 
garantir aos dois Sistemas o mesmo poder e as mesmas 
condições de infra-estrutura para criar e implementar, desde 
já, esse funcionamento integrado com base no diálogo e nos 
instrumentos de gestão previstos em lei.

“Há um tempo em que 
é preciso abandonar as 
roupas usadas, que já 
têm a forma do nosso 
corpo, e esquecer os 
nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, 
se não ousarmos fazê-
la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de 

nós mesmos”. 

Fernando Pessoa

Documento redigido a muitas mãos. Para reflexão, discussão e 
união daqueles que querem cuidar realmente de nossas águas.
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O Fórum Mundial da Água, realizado a cada três anos, é o maior evento  mundial sobre o tema água. Reunindo 

representantes de quase uma centena de países, este Fórum tem se constituído em importante evento da agenda 

internacional. A sexta edição será realizada em Marselha, França, no período de 12 a 17 de Março de 2012, coordenado 

pelo Governo da França, pela Prefeitura de Marselha e pelo Conselho Mundial da Água. 

O Conselho Mundial da Água, formado por cerca de 400 membros institucionais de 70 países, objetiva construir 

comprometimentos técnicos e políticos para a conservação, proteção, planejamento, gestão e uso da água em todo o 

planeta. Maior evento promovido pelo Conselho, desde o 1º Fórum, realizado em Marrakesh, Marrocos, em 1997, até o 

5º Fórum, realizado em Istambul, Turquia, em 2009, é crescente a participação institucional e cada vez mais significativa 

BRASIL RUMO A MARSELHA
A participação brasileira no 6º Fórum Mundial da Água

MARSEILLE, FRANCE ’12
O Fórum Mundial da Água
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BRASIL RUMO A MARSELHA

MARSEILLE, FRANCE ’12

Ricardo Medeiros de Andrade*
ricardo.andrade@ana.gov.br

a representação dos países. Toda essa ampla gama institucional empresta legitimidade ao evento e contribui para as 

políticas públicas do setor e para um maior intercâmbio de práticas exitosas sobre os diferentes aspectos do uso da 

água.

Para o 6º Fórum, o lema escolhido foi “Tempo de Soluções”, sugerindo que os países, instituições e técnicos avancem de 

um patamar teórico e que, a partir de suas experiências, priorizem a apresentação de soluções em temas como garantia 

de acesso aos serviços de água, harmonização entre água e energia, impactos das mudanças climáticas, gestão 

dos recursos hídricos, entre outros. Esses temas serão discutidos transversalmente com questões como governança, 

financiamento de água para todos e condições propícias para a iniciativa. 
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No contexto do processo preparatório para o 6º Fórum, de acordo com a proposta de organização do Fórum Mundial, a 

participação mundial se dá por meio de processos regionais (Américas, Ásia-Pacífico, Europa, África) e sub-regionais (Ásia 

Central, Mediterrâneo e Países Árabes). 

Do ponto de vista técnico, membros do Conselho Mundial da Água, definiram um cenário que, a partir de estratégias globais, 

identificou temas prioritários a serem debatidos, estabelecendo ainda três condições de sucesso. O quadro a seguir resume 

o cenário técnico proposto para o Fórum e permite que você e sua instituição analisem, de antemão, onde poderão se inserir 

de forma mais adequada às suas atribuições e interesses:

No contexto do processo preparatório regional, considerando o lema “Tempo de Soluções”, as instituições das Américas 

decidiram priorizar a abordagem temática em seis temas: Água e Saneamento; Água e Adaptação às Mudanças Climáticas; 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos; Água para Alimento; Água para Energia; e, Melhoria da Qualidade dos Recursos 

Hídricos e Ecossistemas.

Desse processo irá resultar a edição de um “Documento Regional” onde será expressa a visão das Américas para os temas 

prioritários, apresentando soluções efetivas para que metas preestabelecidas sejam alcançadas. 

O Brasil contribui para o Documento Regional. Membros brasileiros do Conselho Mundial da Água estão preparando 

subsídios, com particular ênfase na identificação de práticas exitosas, para o que tem buscado a mobilização ampla e 

participativa dos diversos setores nacionais. 

A exemplo do processo regional, este esforço nacional também resultará num documento que, além de expressar a visão 

do Brasil para os temas prioritários, terá como objetivo inserir a visão brasileira no Documento Regional a ser apresentado 

no 6º Fórum.

Não temos dúvida de que o amplo cenário institucional envolvido nesta iniciativa proverá a região das Américas, e em 

particular, o Brasil, de grandes experiências e soluções nestes temas, contribuindo para que tenhamos uma participação 

que traduza a importância e potencial desta região neste setor.

O Processo Preparatório para o 6º Fórum

Assegurar o bem
estar de todos

Contribuir para o
desenvolvimento  

econômico

Manter o planeta 
azul

Garantir o acesso à água potável e o direito à água para todos
Garantir acesso aos serviços de saneamento para todos
Contribuir para a melhoria da higiene e saúde com água de qualidade
Proteger a população e os setores econômicos contra eventos críticos
Contribuir para a cooperação e paz

Proporcionar usos múltiplos da água
Garantir a segurança alimentar
Promover o uso racional de água e energia
Proteger e valorizar serviços ambientais e a economia verde

Aumentar a qualidade dos recursos hídricos e dos ecossistemas
Reduzir os impactos das atividades antrópicas sobre os recursos hídricos
Atentar para as mudanças climáticas e globais no cenário urbano

Condições para 
o sucesso3 Boa governança 

Financiar água para todos 

Criação de condições favoráveis
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A organização geral da participação brasileira em Marselha está à cargo da Seção Brasil do Conselho Mundial da Água, 

criada com o objetivo de agregar segmentos e instituições envolvidas com o tema água. Sua composição atual, com vinte 

membros efetivos do Conselho Mundial da Água e 13 instituições convidadas, coloca o Brasil na condição de quinto país do 

mundo em termos de representação nacional junto ao Conselho Mundial da Água. 

O amplo leque institucional desta composição traduz-se em expressiva legitimidade para as discussões sobre o tema água 

no país.

Nos Fóruns Mundiais da Água, a participação do Brasil tem sido crescente. Em função da magnitude do evento, da 

importância do cenário institucional brasileiro na área de recursos hídricos e da relevância cada vez maior da água nas 

ações afetas ao desenvolvimento do país, temos participado cada vez mais dos principais eventos internacionais do setor. 

No 5º Fórum Mundial da Água, nossa participação foi extremamente significativa, com a presença de ministros de Estado, 

parlamentares, autoridades das diferentes esferas de governo envolvidas com a água e seus usos, profissionais do setor 

acadêmico, técnicos e representantes da sociedade civil. 

Para o Fórum de Marselha, espera-se uma delegação brasileira ainda maior. A expectativa é que haja uma maciça presença 

de técnicos brasileiros nas sessões oficiais do Fórum e nos eventos técnicos paralelos do próprio Fórum e nas atividades 

técnicas, políticas e culturais a serem realizadas no Pavilhão Brasil. 

Para a primeira, está prevista a realização de mais de uma centena de sessões técnicas, organizadas a partir de três 

direções estratégicas, cada uma delas contemplando um conjunto de prioridades de ação para a água. 

A outra vertente importante da participação brasileira refere-se ao Pavilhão Brasil que permitirá que os representantes 

brasileiros tenham um espaço para a realização de eventos paralelos, encontros de trabalho, reuniões técnicas bilaterais e 

multilaterais, manifestações culturais, além da própria divulgação institucional nos vídeos do Pavilhão.

A participação Brasileira no 6º Fórum 

Seção Brasil do Conselho Mundial da Água
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O Pavilhão Brasil, em Marselha, terá como objetivo principal 

servir de palco e vitrine para apresentar soluções técnicas 

exitosas e boas práticas do Brasil, assim como servir de 

ponto de encontro para buscar laços de cooperação entre 

instituições brasileiras e suas congêneres pelo mundo nos 

temas afetos aos recursos hídricos. 

O projeto do Pavilhão prevê uma área de 345m², a utilização 

de material certificado para sua estrutura física que contará 

com um auditório de 50m² com capacidade para 40 pessoas 

(70 pessoas quando aberto), 4 estandes de 10m², Media 

Center, Espaço Rio+20, Sala VIP, copa e Espaço Café. 

O Pavilhão do Brasil 
no Parc Chanot

MARSEILLE, FRANCE ’12
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O Pavilhão adotará o conceito ambiental sustentável, 

privilegiando a distribuição de documentos digitais (no 

paper), exibições por meio de estações multimídias, 

com tela sensível ao toque, para seleção e gravação 

de arquivos em mídia digital. A expectativa é que 

as instituições brasileiras também possam utilizar o 

pavilhão para a realização de reuniões de trabalho, 

negócios e para sua interação com instituições 

internacionais.

O Pavilhão Brasil será, portanto, um espaço para que 

instituições brasileiras possam divulgar suas boas 

práticas e potencializar os contatos institucionais no 

maior evento de água do planeta. Nele, poderão ser 

realizadas reunião técnicas bilaterais e multilaterais, 

encontros de trabalho, e manifestações artísticas que 

representem a diversidade cultural brasileira.

A ampla presença de instituições de todos os 

continentes faz dessa participação uma oportunidade 

única para que instituições brasileiras possam, nos 

cinco dias do evento, interagir com outras instituições, 

possibilitando a formalização de parcerias que tragam 

ganhos significativos para sua atuação nacional e 

internacional.

Me apropriando desta edição da Revista “Águas do 

Brasil”, conclamo você e sua instituição a compor a 

delegação brasileira no 6º Fórum Mundial da Água 

que, repito, é o maior e mais importante evento do 

planeta no tema água. Venha apresentar as soluções 

e experiências de sua instituição! Junte-se a nós!

Nos vemos em Marselha, em março de 2012!

Informações atualizadas sobre o processo 

preparatório para o 6º Fórum Mundial da Água podem 

ser obtidas no site: http://www. worldwaterforum6.org

* Ricardo Medeiros de Andrade,  

Engenheiro Civil, graduado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte em 1993. Atualmente é 

Superintendente de Implementação de Programas 

e Projetos da Agência Nacional de Águas e desde 

2009 é Governador-Suplente do Brasil junto ao 

Conselho Mundial da Água e um dos coordenadores 

do processo preparatório para o 6º Fórum.
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DA NASCENTE À FOZ 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: 
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A ideia da Terra como fonte inesgotável 
de recursos para geração de riquezas e 
progresso material tem sido muito criticada 
diante dos graves impactos ambientais 
que têm afetado o nosso planeta. A 

visão iluminista da ciência e da técnica, que tem como 
fundamento a dominação e exploração da natureza a 
serviço dos homens, aprisionou o pensamento em uma 
racionalidade fragmentadora, que dilacera a realidade em 
detrimento do entendimento da interação complexa entre 
natureza e sociedade1 . 
Essa interação entre natureza e sociedade tem, no 
processo de ocupação humana no planeta, uma vinculação 
necessária, ou melhor, ontológica, com o trabalho. O 
desenvolvimento do intelecto humano tem relação direta 
com as necessidades vitais que levaram o ser humano a 
modificar a natureza por meio do trabalho, considerado 
como a “protoforma” da vida social. Por meio do trabalho, 
os seres humanos se relacionam com a natureza, 
modificando-a e modificando, ao mesmo tempo, a sua 
própria natureza como ser social2 . 
Entretanto, nas sociedades modernas, através do 
desenvolvimento da sociedade de classes e da indústria, 
o trabalho foi submetido ao capital por meio do monopólio 
dos meios de produção. O intercâmbio fundamental do ser 
humano com a natureza é então mediado pelos mecanismos 
de mercado e as necessidades da produção, distribuição 
e consumo de mercadorias. Portanto, muito mais do que as 
idéias iluministas “fora do lugar”, o próprio desenvolvimento 
da atual formação socioeconômica exigiu que as forças da 
natureza fossem subjugadas em nome do “progresso”. 
Assim, considerando a totalidade dos processos de 
transformações do espaço, é possível perceber que 
existe uma interação entre o campo e a cidade, entre a 
nascente e a foz, uma dinâmica econômica, social e cultural 
hegemônica, vinculada ao processo de desenvolvimento 
econômico mundializado, que determina a maior parte 
dos impactos sobre o meio ambiente e que devem ser 
expostos na formulação de políticas públicas no sentido da 
sustentabilidade da vida humana no planeta. 
No que tange à problemática hídrica, temos a concentração 
de populações, de indústrias, de atividades agrícolas e 
socioeconômicas nos centros urbanos, demandando uso 

acima da capacidade hídrica das bacias hidrográficas e 
dos aquíferos subterrâneos. Sob essas condições, a água 
disponível passa a ser insuficiente para atender a demanda 
e surgem os conflitos entre os diversos tipos de usos e 
usuários. 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos

A implantação e consolidação de um novo modelo de 
gestão das águas no Brasil, preconizada na Lei Federal 
9.433/97, bem como nas Leis Estaduais, a exemplo da 
pioneira Lei 7.663/91 do Estado de São Paulo, está inserida 
nesse contexto de mudanças na cultura hídrica, em que há 
o reconhecimento da água como um bem público, dotado 
de valor econômico, essencial à vida e fundamental às 
atividades humanas e ao desenvolvimento socioeconômico, 
e constitui uma oportunidade ímpar para se abordar as 
inter-relações entre a gestão de recursos hídricos e a 
Educação Ambiental. 
Esse modelo de gestão de recursos hídricos surgiu no 
processo de abertura, democratização e participação 
popular no Brasil dos anos 1980. Neste cadinho 
cultural, o Estado de São Paulo instituiu o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei 
Estadual 7.663/1991), que tem como princípio a gestão 
descentralizada por bacia hidrográfica (as decisões são 
tomadas pelos Comitês de Bacias), participativa com 
representação paritária da sociedade civil, do Estado e 
dos municípios e integrada (usos da água, uso e ocupação 
do solo, águas superficiais e subterrâneas, qualidade e 
quantidade) dos recursos hídricos, por meio dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas. 
A adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-
territorial de planejamento e gerenciamento é um dos 
princípios básicos para esta gestão de recursos hídricos.  O 
rio e sua bacia hidrográfica constituem um tema motivador 
e oportuno, dada à crise ambiental. Para Gratão (1991), “o 
rio é a manifestação do meio ambiente, da relação social, 
da relação do sujeito com o tempo, com o corpo, com a vida 
e com a morte. O rio expressa a relação dos fenômenos da 
natureza (natureza física e natureza humana); relação de 
si com o outro; de si com a bacia hidrográfica; de si com o 
meio ambiente”. 

 1 Ver: ADORNO, T., HORKHEIMER, M. A Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2002.

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Ed. Cultrix. 

 2 TERTULIAN, Nicolas. Uma apresentação da Ontologia do Ser Social de Lukács. Revista Crítica Marxista. In: http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/3_

Tertulian.pdf. Acessado em 06 de outubro de 2011.
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Considera-se, portanto, que a água (principalmente na 
forma de rio) constitui um elemento dinâmico e aglutinador 
de forças sociais para a recuperação de áreas degradadas, 
para o restabelecimento de relações sustentáveis com a 
natureza impulsionadas pela Educação Ambiental. Assim, 
o estabelecimento de novas formas de relação do ser 
humano como parte da natureza, com integração e respeito 
às potencialidades e fragilidades naturais é fundamental 
para as discussões das políticas públicas no interior do 
Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 
Este modelo de gestão demonstra, pelos seus princípios, 
uma visão inovadora da gestão pública dos recursos 
hídricos, no sentido da visão holística entre meio ambiente 
e sociedade. É preciso, no entanto, a garantia de que as 
representações sejam efetivamente (e não abstratamente) 
democráticas. Diante da incompletude da democracia 
sob uma sociedade desigual, é necessária a intervenção 
do gestor público para garantia do processo democrático 
efetivo, por meio da representação dos grupos sociais 
impactados 3 .
Neste sentido, é importante que os espaços públicos 
sejam não somente espaço para discussões técnicas, 
mas que também sejam levadas em consideração a 
representatividade dos interesses e processos sociais 
locais, as diversas alternativas de desenvolvimento 
sustentável, a socialização das informações etc. Com 
esse enfoque integrador, as discussões públicas devem 
estar pautadas no entendimento dessas relações, ou seja, 
elas devem ser levadas em consideração em todos os 
processos decisórios.
Neste contexto, a Educação Ambiental surge como um 
instrumento valioso no processo educativo, o qual deve 
estar voltado ao desenvolvimento de uma nova filosofia 
de vida, ética e moral, de respeito com a natureza e entre 
os homens, bem como à construção de conhecimentos 
e ao exercício da cidadania, para uma atuação crítica 
dos indivíduos e grupos, visando à reversão do atual 
quadro de degradação sócio-ambiental. A proposta de 
desenvolver trabalhos educativos em bacias hidrográficas, 
de preferência onde se localiza a escola ou a comunidade, 
é chamar a atenção para a valorização da localidade. 
Por essa razão, diante da análise da realidade e da 
participação pública democrática, é possível obter alguns 

elementos fundamentais para a gestão qualificada de 
recursos hídricos. Entretanto, todos esses elementos 
devem estar imbuídos de princípios e diretrizes que possam 
levar a cabo processos educativos de desenvolvimento 
de capacidades para essa gestão, diante desses novos 
paradigmas e conceitos.

Educação Ambiental na Resolução  
n° 98 do CNRH

Conceitos sobre a Educação Ambiental são expressos em 
vários autores e nos diversos documentos das Conferências 
Internacionais de Educação Ambiental. Destaca-se a de 
Tbilisi (Geórgia), a qual estabeleceu os princípios para a 
Educação Ambiental. Entre esses princípios:
“ser um processo contínuo e permanente, iniciando em 
nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas 
da educação formal e informal;adotar a perspectiva 
interdisciplinar utilizando o conteúdo específico de cada 
matéria de modo a analisar os problemas ambientais 
por meio de uma ótica global e equilibrada;examinar as 
principais questões relativas ao ambiente tanto do ponto 
de vista local como nacional, regional e internacional, para 
que os educandos tomem conhecimento das condições 
ambientais de outras regiões;inter-relacionar os processos 
de sensibilização, aquisição de conhecimentos, habilidades 
para resolver problemas e especificações dos valores 
relativos ao ambiente em todas as idades, enfatizando 
sobretudo a sensibilidade dos alunos mais jovens em 
relação ao meio ambiente de sua própria comunidade;levar 
em conta a totalidade do ambiente, ou seja, considerar os 
aspectos naturais e construídos pelo homem, tecnológicos 
e sociais, econômicos, políticos, histórico-culturais, 
estéticos”.

A proposta da instituição da Câmara Técnica de Educação, 
Capacitação, Mobilização Social e Informações em 
Recursos Hídricos - CTEM, em março de 2004, pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos originou de 
demanda da sociedade civil por mais atenção para a 
educação ambiental dirigida à gestão dos recursos 
hídricos; para a necessidade de formação dos quadros 
integrantes do SINGREH, para a importância dos processos 

3 “Posto desta forma, um espaço público, e o ambiente como bem comum, efetiva-se de modo universal quando a crítica e o dissenso organizado dos excluídos 

pode se instalar igualitariamente na demanda de direitos, na definição das institucionalidades que regem a convivência e as normas que configuram os usos 

e as apropriações da natureza. Ou seja, somente pode ser considerado enquanto espaço público à medida que os socialmente desiguais se encontrem como 

sujeitos autônomos e protagonistas políticos”. LOUREIRO, C.F. “Avaliação de processos de Educação Ambiental na Gestão das Águas”. In: MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE. Política de Águas e Educação Ambiental: processos dialógicos e formativos em planejamento e gestão de recursos hídricos. Brasília: MMA, 2011.
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de mobilização da sociedade na implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, e para os processos de 
comunicação da informação dirigida à gestão da água, 
possibilitando maior acesso e transparência, na tomada de 
decisão, que marca a atuação dos entes colegiados.
Aprovada em março de 2009, a Resolução CNRH no. 
98 estabeleceu princípios, fundamentos e diretrizes 
para a educação, o desenvolvimento de capacidades, 
a mobilização social e a informação para a Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A discussão da proposta de Resolução, iniciada em 2006, 
envolveu várias instâncias do SINGREH, foram realizadas 
oficinas durante os Encontros Nacionais de Comitês de 
Bacias e uma consulta pública aos Comitês, através do site 
da REBOB/FNCBHs.

As diretrizes propostas pela Resolução no98 objetivam a 
democratização das informações ambientais, contribuindo 
para fortalecer uma consciência crítica e incentivar a 
participação e a solidariedade na preservação do equilíbrio 
dos recursos hídricos, compreendendo que:
“I - Gestão Integrada de Recursos Hídricos - GIRH - a 
gestão em que todos os usos da água são considerados 
interdependentes, sob o enfoque ecossistêmico e da 
sustentabilidade.

II - Desenvolvimento de capacidades em GIRH - os 
processos formativos que contribuem para a ampliação 

de conhecimentos e competências de indivíduos e grupos 
sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do 
SINGREH, para a gestão integrada dos recursos hídricos 
e para a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos;
III - Programas de educação ambiental em GIRH - os 
processos de ensino aprendizagem que contribuem para o 
desenvolvimento de capacidades, de indivíduos e grupos 
sociais visando a participação e o controle social, na GIRH 
e na implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, bem como a qualificação das instituições do 
SINGREH;
IV - Mobilização social para a GIRH - os processos que 
sensibilizam, envolvem ou convocam a sociedade para a 
atuação crítica e continuada, orientada pelas políticas de 
recursos hídricos, meio ambiente e educação ambiental, 
visando o fortalecimento da cidadania ambiental; e
V - Comunicação em GIRH - processos de comunicação 
educativos, que compreendem a produção, acessibilidade 
e socialização de informações pertinentes à implementação 
da GIRH e favorecem o diálogo entre as instituições do 
SINGREH e entre o SINGREH e a sociedade, contribuindo 
para o fortalecimento da participação e do controle social 
na gestão democrática da água”.

Assim, a educação ambiental para a gestão dos recursos 
hídricos busca enfocar a 
proteção, o uso sustentável da 
água, a conservação de bacias 
hidrografias e a difusão da 
Politica Nacional e Estaduais 
de Recursos Hídricos. A 
atuação dos comitês de bacias 
deve ainda ser orientada com 
base nos fundamentos legais 
das políticas de Educação 
Ambiental federal e estaduais, 
que buscam ampliar a 
consciência crítica e reflexiva, 
quer das sociedades, quer 
dos gestores públicos, quer 
dos sistemas de ensino, sobre 
a problemática da água, sem 
dissociá-la da natureza e dos 
processos sociais.

Sob este ponto de vista, entende-se que a Resolução nº 
98 deve ser debatida em todas as instâncias de discussão 
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do SINGREH, a fim de efetivamente contribuir para que 
a Educação Ambiental seja vista como um “instrumento 
de gestão”, no sentido do fomento aos princípios da 
gestão de recursos hídricos, tais como descentralização, 
participação, integração, informação, dentre outros, tendo 
como fundamento a concepção da água como bem público. 
É fundamental que os técnicos, membros dos Comitês 
de Bacias e dos Conselhos de Recursos Hídricos, 
reconheçam que a Educação Ambiental para a Gestão 
das águas é essencial para a integração das políticas 
públicas e para a participação popular, mobilizando-os 
para integrar a Educação Ambiental em todas as instâncias 
do SINGREH. Assim, para o entendimento da realidade 
e para a formulação de políticas públicas, a Educação 
Ambiental pode ser o elemento integrador e mobilizador 
para fomentar discussões amplas e fundamentais para a 
gestão de recursos hídricos.
Para tanto, é preciso institucionalizar os espaços de 
Educação Ambiental nos colegiados, por meio de Câmaras 
Técnicas, Políticas de Educação Ambiental, projetos 
regionais de Educação Ambiental, dentre outros, a fim de 
fortalecer as instâncias colegiadas como referência de 
educação crítica, participativa e emancipatória para toda 
a bacia hidrográfica. 
 A partir deste entendimento e do desenvolvimento das 
Políticas Públicas de Educação Ambiental, em todos os 
níveis do SINGREH, será possível avançar no sentido 
dos indicadores de avaliação para programas, políticas e 

projetos de Educação Ambiental, tendo em vista a clareza 
quanto aos resultados esperados para a Gestão Integrada 
das Águas, da sua nascente à foz.

Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos: 
Encontro Formativo para a Gestão das 
Águas Paulistas

A Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, 
ressalta que o desenvolvimento de capacidades tem 
papel estratégico para a implementação de Programas 

de Educação Ambiental. Da mesma forma, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução 
N° 5/2000, estabelece que cabe aos Comitês de Bacias 
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Hidrográficas desenvolver e apoiar iniciativas em Educação 
Ambiental, em consonância com esta Política (PNEA).
Iniciativa pioneira no país, os 21 Comitês de Bacias 
Hidrográficas Paulistas realizam, desde 2003, o Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos.
 Trata-se de um Projeto de Educação Ambiental, 
contínuo e permanente, que proporciona, entre outros 
fatores, a construção de valores e a aquisição de 
conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para a 
participação responsável na Gestão das Águas, levando 
em conta a necessidade de formação de diferentes 
atores sociais para atuarem nos processos decisórios do 
SINGREH, respeitadas suas especificidades e diversidade 
cultural.

 O Diálogo Interbacias foi concebido na perspectiva 
de fomentar, como o próprio nome indica, o diálogo entre 
os atores que atuam nas Bacias Hidrográficas, com a 
Educação Ambiental com foco nos Recursos Hídricos, 
visando identificar, valorizar e divulgar práticas educativas 

e de gestão, promovendo a articulação e avaliação de seus 
resultados diretos e indiretos nas instituições envolvidas. 
Na organização dos Diálogos têm-se valorizado os temas 
propostos anualmente pela ONU para o Dia Mundial 
da Água, comemorado como um meio de chamar a 
atenção para a importância da água doce e defender a 
gestão sustentável dos recursos hídricos. Esses temas 
são abordados e trabalhados em diferentes momentos e 
atividades, buscando aprofundar conhecimentos e debates 
sobre os mesmos.
 Entre os resultados dos Diálogos, destacam-se 
a elaboração coletiva e a aprovação de documentos com 
propostas e diretrizes para orientar as ações de educadores 
e agentes ambientais na elaboração, implementação e 
desenvolvimento de trabalhos de Educação Ambiental em 
Recursos Hídricos, e a integração da Secretaria de Estado 
da Educação, através da participação de representantes 
das 91 Diretorias de Ensino, que começam a se articular 
com os Comitês de Bacias Hidrográficas. 
A divulgação de projetos no site do Diálogo (www.
dialogointerbacias.org), a publicação de duas edições 
(anualmente) da Revista Diálogo, bem como a ressonância 
das iniciativas e compromissos lá firmados sobre a base 
das instituições participantes, impulsionam as discussões 
ambientais para outros circuitos sociais, confluindo e, ao 
mesmo tempo, ampliando o círculo de influência do Diálogo. 
Em sua 9ª edição (setembro de 2011) o Diálogo 
Interbacias contou com a participação de 700 educadores 
representantes dos 21 comitês de bacias e de 07 Estados: 
Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Distrito Federal.
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O Projeto Conservador das Águas teve seu início oficial 
com a promulgação da Lei Municipal 2.100, de 21 de 
dezembro de 2005, que cria o projeto e se torna a primeira 
lei municipal no Brasil a regulamentar o Pagamento por 
Serviços Ambientais relacionados com a água.

A grande novidade da lei é seu artigo 2º que autoriza o 

Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais 

que aderirem ao Projeto Conservador das Águas, mediante 

cumprimento das metas estabelecidas. Esse apoio é dado 

a partir do início da implantação das ações, e se estende 

por um período mínimo de quatro anos.

A lei definiu também o valor de referência a ser pago aos 

produtores rurais que aderirem ao projeto, fixado em 100 

Unidades Fiscais de Extrema - UFEX, equivalente em 

2010 a R$ 176,00 por hectare/ano, e estabeleceu que as 

despesas de execução da lei correrão por verbas próprias, 

consignadas no orçamento municipal.

Também autorizou o município a firmar convênios 

com entidades governamentais e da sociedade civil, 

possibilitando apoio técnico e financeiro ao projeto, o que 

facilitou muito a construção de parcerias.

Projeto
Conservador
das Águas

a) aumentar a cobertura vegetal nas sub-bacias 

hidrográficas e implantar micro corredores ecológicos;

b) reduzir os níveis de poluição difusa rural, decorrentes 

dos processos de sedimentação e eutrofização, e de

falta de saneamento ambiental;

c) difundir o conceito de manejo integrado de vegetação, 

solo e água, na bacia hidrográfica do Rio Jaguari;

d) garantir a sustentabilidade sócioeconômica e ambiental 

dos manejos e práticas implantadas, por meio de 

incentivos financeiros aos proprietários rurais.

Os principais objetivos do projeto são:

Extrema -MG
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A base conceitual do projeto é a mesma do

Programa Produtor de Água
• Voluntário e baseado no cumprimento de metas;

• Flexível no que diz respeito a práticas e manejos 

propostos;

• Pagamento baseado no cumprimento de metas 

preestabelecidas;

• Pagamentos feitos durante e após a implantação do 

projeto.

O Poder Executivo Municipal promulgou, em abril de

2006, o Decreto 1.703 que regulamentou a Lei Municipal

2.100/2005, estabelecendo que o apoio financeiro aos 

proprietários rurais que aderirem ao Projeto Conservador 

das Águas se dará a partir da assinatura do termo de 

compromisso para atingir as seguintes metas:

O Decreto também estabeleceu que o produtor

rural, potencial beneficiário do projeto, deve:

a) ter sua propriedade rural inserida na sub-bacia 

hidrográfica trabalhada no projeto;

b) ter propriedade de área igual ou superior a dois 

hectares;

c) desenvolver atividade agrícola com finalidade

econômica, na propriedade rural;

d) ter o uso da água, na propriedade rural, regularizado.

Adoção de práticas conservacionistas de solo,
com finalidade de abatimento efetivo da
erosão e da sedimentação; 

Implantação de sistema de saneamento
ambiental rural;

Implantação e manutenção de APPs;

Implantação da Reserva Legal.

META 1

META 2

META 3

META 4

Metodologia 
O projeto é executado conforme determina a Lei Municipal 2.100/05 
e seus regulamentos/decretos 1.703/06 e 1801/06, e é implantado 
por sub-bacias.
Nos critérios de escolha fica estabelecido que o início se dá pela 
sub-bacia com menor cobertura vegetal que, no caso de Extrema, 
foi a sub-bacia das Posses, que possui aproximadamente 1.200 
hectares.
Segundo o que estabelece o decreto mencionado, o projeto de 
cada propriedade tem início com o levantamento planimétrico e a 
elaboração da planta digital do imóvel rural, indicando a situação 
atual e a situação futura projetada para ele.
O Departamento Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – 
DSUMA elaborou o projeto técnico de cada propriedade, definindo 
as ações a serem implementadas e as metas a serem atingidas, 
em função das características da propriedade.
Com base nesse projeto técnico foi celebrado um termo de 
compromisso entre o proprietário e o município de Extrema com o 
objetivo de execução das ações e cumprimento das metas.
O decreto também determina que o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental – CODEMA deverá analisar e deliberar 
sobre os projetos técnicos a serem implantados nas propriedades.
Os pagamentos serão realizados mensalmente, em doze parcelas 
iguais, após a expedição do relatório, pelo DSUMA, atestando o 
cumprimento das metas. O não cumprimento das metas acarretará 
a interrupção do apoio financeiro.

O caráter inovador do projeto, baseado no Pagamento por Serviços 
Ambientais, atraiu diversos parceiros: no âmbito federal, a Agência 
Nacional de Águas - ANA, que já tinha em curso o Programa 
Produtor das Águas, no estadual, o Instituto Estadual de Florestas 
- IEF/MG, em bacias, o Comitê PCJ Federal - rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí - e na sociedade civil, as ONGs focadas na 
conservação da biodiversidade, e - a The Nature Conservancy - 
TNC e a SOS Mata Atlântica.
Ficou assim definido o papel das diversas entidades parceiras:
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Extrema
O Estado de Minas Gerais representa 63% do sudeste 
brasileiro e se destaca pela riqueza de seus recursos 
naturais, representados pela imensa diversidade da fauna e 
flora e pela abundância de recursos hídricos e minerais.
A presença dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, 
com suas diferentes formações fisionômicas, faz do estado, 
o berço de uma grande diversidade biológica. Em seu relevo 
fortemente acidentado, destacam-se formações rochosas 
de dois importantes complexos montanhosos do Sudeste: 
a Mantiqueira e o Espinhaço, onde se encontram diversas 
espécies endêmicas, vegetais e animais.
Fitogeograficamente, a região de Extrema está inserida no 
Bioma Mata Atlântica. O município encontra-se em zona de 
tensão ecológica entre as formações de Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 
Semidecidual.
A distribuição das diferentes formações vegetais está 
intimamente relacionada às condições edáficas e climáticas, 
que variam de acordo com os gradientes topográficos e 
relevo, e determinam a abrangência de uma ou outra tipologia 
vegetal, sendo que em alguns locais misturam-se aspectos 
de mais de um tipo.
Atualmente a vegetação do município encontra-se bastante 
modificada, fato decorrente principalmente da ocupação 
humana nos últimos dois séculos.
A cidade apresenta elevado índice de crescimento 
populacional, consequente, principalmente, da instalação de 
empresas que atraem populações de outras regiões.
Rodrigues & Nave (2000) consideram, baseados em diversos 
trabalhos, que os valores de similaridade florística entre 
remanescentes de formações ciliares são muito baixos 
e ressaltam a importância de levantamentos da flora e 
utilização de espécies regionais para o sucesso de projetos 
de restauração das florestas ciliares. Barbosa (2000) ressalta 
que a implantação ou recomposição de matas ciliares, 
assim como o seu manejo, requerem o emprego de técnicas 
adequadas, geralmente definidas em função da avaliação 
detalhada das condições locais.
Existem poucos estudos relacionados à flora, desenvolvidos 
na região.
Entre 2001 e 2002 foi realizado pelo Departamento de 
Meio Ambiente da Prefeitura de Extrema - Minas Gerais um 
diagnóstico da vegetação das sub-bacias hidrográficas do 
município.

Resultados & Discussão
O Município de Extrema engloba sete sub-bacias. O 
Projeto Conservador das Águas está sendo implantado 
em duas delas, a sub-bacia das Posses e a do Salto, 
sendo a última a maior do município.
O início das atividades de campo do Projeto - isolamento 
das áreas de preservação permanente e recuperação 
florestal - ocorreu em 2007, na sub-bacia das Posses. 
Foram realizadas atividades em 94 propriedades. Entre 
2007 e o primeiro semestre de 2010 foram assinados 76 
termos de compromisso. As atividades realizadas em 
propriedades que não possuem termo assinado foram 
autorizadas mediante acordo entre a coordenação do 
projeto e o proprietário.
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Até o primeiro semestre de 2010, foram construídos 110.894 
metros lineares de cerca e plantadas aproximadamente 150 
mil mudas de árvores nativas. Considerando o número de 
mudas plantadas e o espaçamento utilizado, estima-se que 
haja aproximadamente 75 hectares de áreas em processo 
de restauração. Cabe ressaltar que muitas áreas isoladas já 
apresentavam vegetação nativa, sendo realizada, portanto 
apenas a condução da regeneração natural.

A equipe de trabalho hoje é composta por 22 funcionários, 
dos quais 6 dedicam-se à construção de cercas e 16 às 
demais atividades de manutenção, plantio, monitoramento 
e avaliação.
Em média são construídos 2.500 metros de cerca por mês. 
Devido às questões climáticas, há bastante variação nas 
atividades relacionadas ao plantio, com média de 5 mil 
mudas plantadas e manutenção de 15 mil mudas por mês.

No ano de 2009, as atividades iniciais na sub-bacia 
das Posses foram encerradas, continuando apenas a 
manutenção das áreas, como o replantio de mudas e 
a manutenção de cercas e roçadas. Essas atividades 
continuarão até a viabilidade de abandono da área.

Sub-bacia das Posses  - A sub-bacia hidrográfica das 
Posses, com relação à cobertura vegetal, é a mais 
impactada do município, e foi por esse motivo escolhida 
para iniciar o projeto.
Nessa sub-bacia foram cadastradas e mapeadas as 120 
propriedades rurais que totalizam uma área de 1.200 
hectares. Realizou-se o isolamento - através de cercas - e 
plantio com essências nativas, nas áreas de preservação 
permanente em torno dos cursos d’água.
As práticas para a conservação do solo estão em 
andamento.
Foram efetuadas melhorias nas estradas, com 
estabelecimento de taludes e construção de “barraginhas”.
Na sub-bacia das Posses, os contratos foram assinados 
nos anos de 2007, 2008 e 2009, totalizando 49 proprietários 
beneficiados pelo Projeto.

Sub-bacia do Salto - Essa sub-bacia foi dividida em dois 
segmentos para a implantação do projeto. Na primeira fase, 
em 2009, foram mapeadas as propriedades da microbacia 
do Salto do Meio, que totalizam 500 hectares. Na segunda, 
em 2010, foram cadastradas e mapeadas 204 propriedades 
da microbacia do Salto de Cima, que totalizam 4.169,79 
hectares.
Nessa sub-bacia estão sendo realizadas ações do Projeto 
em 32 propriedades, no entanto, as áreas representam 
38,31 % do total.
Até o primeiro semestre de 2010 foram assinados 25 
contratos.
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DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E A 
GOVERNANÇA DOS 
RECURSOS HÍDRICOS

No atual contexto internacional, de crescente integração 
geopolítica e interdependência econômica entre as 
nações, não é mais possível a busca pelo desenvolvimento, 
ignorando-se a visão integradora oferecida pela gestão das 
águas, construída em boa medida, pelos organismos de 
bacia.

O rebatimento dessa conjuntura internacional na gestão 
das águas não se limita apenas à questão das águas 
transfronteiriças e às relações binacionais entre países 
vizinhos. Hoje, muitas das questões do gerenciamento 
dos recursos hídricos, sob responsabilidade dos governos 
nacionais têm repercussão sobre problemas de ordem 
global, afetando nações apartadas por oceanos.
É o caso do suprimento de déficits hídricos via comércio 
internacional, o conhecido conceito da “água virtual”. É 
também o caso do dilema da produção de alimentos frente 
à expansão da matriz energética com biocombustíveis, na 
busca por energias limpas e renováveis.

PAULO LOPES VARELLA NETO
Diretor da Agência Nacional de Águas
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Na mão inversa, problemas que em muito perpassam as 
fronteiras nacionais têm rebatimentos sobre os processos 
de governança das águas em âmbito regional e local, a 
exemplo dos efeitos das mudanças climáticas nos regimes 
de chuva e na ocorrência de eventos hidrológicos críticos.

Felizmente, o Brasil vive atualmente um momento bastante 
especial em sua história. Hoje, em que pesem os grandes 
desafios internos e externos existentes para o alcance 
de um patamar de desenvolvimento pleno, o país está 
confiante em sua trajetória e tem plena consciência de sua 
destacada posição geopolítica na consertação das nações.

O cenário de estabilidade política e de prosperidade 
econômica vivenciado nos últimos anos tem permitido 
que o país avance na construção de uma sociedade mais 
coesa, menos desigual e mais sustentável.
Entretanto, semelhantemente ao que ocorre no aprendizado 
individual, quando o ganho de conhecimento acaba por 

indicar a necessidade de ainda mais conhecimento, 
no processo de desenvolvimento de uma sociedade, o 
progresso não suprime os anseios por novos avanços.

Ao contrário, se consideradas as diferentes dimensões do 
desenvolvimento – de ordem social, econômica e ambiental 
– o que se observa é que os avanços alcançados em uma 
frente não aplacam as carências e lacunas existentes nas 
demais, mas sim, as evidenciam com cores ainda mais 
fortes.

Dessa forma, os sucessos obtidos na condução da 
política macroeconômica e a trajetória virtuosa que o país 
tem trilhado na redução de seus passivos sociais não 
desobrigam a sociedade brasileira de refletir sobre seu 
atual modelo de desenvolvimento.

Ao expandir sua atividade econômica e ampliar 
consideravelmente sua inserção na economia globalizada, 
aumentam também as expectativas com relação ao papel 
que o país desempenhará no enfrentamento de problemas 
de ordem global, inclusive os de expressão ambiental.

E o momento para reflexão não poderia ser mais oportuno. 
Afinal, falta menos de um ano da realização da 3ª edição 
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável – a chamada “Rio+20” – que está organizada 
em torno de duas grandes temáticas: “economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação 
da pobreza” e “marco institucional para desenvolvimento 
sustentável”. 

Espera-se que, nessa oportunidade, sejam revisitadas 
questões-chave relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável, renovando-se os compromissos políticos para 
seu alcance.

Nesse sentido, as instituições e profissionais dedicados à 
gestão dos recursos hídricos têm muito a contribuir, haja 
vista que a relação “água e sociedade” é fator comum a 
todos os temas de interesse da “Rio+20” e permite conectá-
los sob diferentes perspectivas: crescimento econômico, 
preservação ambiental, saneamento básico, erradicação 
de pobreza, saúde pública, entre outros.
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Há de se reconhecer que a questão do gerenciamento dos 
recursos hídricos apresenta-se como um “fio condutor” 
para todo o diálogo pretendido pelas Nações Unidas.

Afinal, como é possível falar em “economia verde e 
erradicação da pobreza” sem que se trate dos conflitos 
existentes no aproveitamento hídrico por distintos setores 
da economia, ou da necessidade de redução do déficit de 
serviços de água e de saneamento, especialmente junto à 
população de menor renda? 

O governo brasileiro mostra-se atento a essas questões 
e o país tem conseguido avançar na implementação de 
políticas públicas de proteção ambiental, sem abrir mão de 
sua agenda de desenvolvimento.

A Presidente Dilma Rousseff definiu como meta principal 
de seu governo a erradicação da pobreza no país e, 
para tanto, a garantia de acesso à água em quantidade e 
qualidade adequada será uma questão crucial.

É fato que muito tem sido feito. Os níveis de investimento 
em infra-estrutura sanitária aumentaram significativamente 
e importantes obras hídricas estão sendo realizadas nos 
últimos anos; talvez, a mais notável delas, a do projeto 
de integração das águas do Rio São Francisco e com o 
Nordeste Setentrional.

Mas esses investimentos em infra-estrutura, apesar de 
imprescindíveis, não são, por si só, garantias de acesso e 
utilização sustentável dos recursos hídricos. 

Isso porque as obras hídricas somente irão produzir 
benefícios esperados à sociedade se tivermos sistemas 
de gerenciamento bem desenhados e instituições bem 
aparelhadas para desempenhar suas atribuições, em 
especial no que concerne às atividades regulatórias.

São igualmente importantes as chamadas medidas não-
estruturais, envidando-se esforços para construção da 
governança dos recursos hídricos.

Daí a importância da outra temática da “Rio+20”, 
direcionada ao debate das estruturas e processos da 
gestão dos recursos naturais, a qual, se compreendida 
em sua integralidade, remete ao conceito mais amplo de 
governança e às políticas públicas de desenvolvimento e 
de proteção ambiental.

Recursos naturais escassos exigem recursos humanos 
abundantes, não necessariamente em quantidade, mas 
em qualidade. E essa exigência por recursos humanos 
não se limita às demandas do aparato estatal. Trata-se de 
uma preocupação concernente ao conjunto dos agentes 
econômicos e sociais que, cada vez mais, clamam por 
espaços de representação no processo decisório.  

No Brasil, importantes passos foram dados nessa direção. 
Particularmente na gestão dos recursos hídricos, muito se 
avançou na construção de um modelo de gerenciamento 
descentralizado, participativo e integrado.

Hoje, após duas décadas de esforços de organização legal 
e institucional do setor água, já conseguimos visualizar com 
clareza resultados positivos desses esforços.

Atualmente, 10 comitês interestaduais e mais de 160 comitês 
estaduais já foram instalados, com áreas de atuação que 
abrangem boa parcela do território nacional. Muitos desses 
comitês já aprovaram seus respectivos planos de bacia 
e, em alguns casos, foram capazes de levar a cabo suas 
iniciativas de cobrança pelo uso da água e de constituição 
de Agências de Água. 
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A garantia de fontes de recursos financeiros permitirá que 
se avance em ritmo mais acelerado na implementação de 
uma agenda positiva para o gerenciamento de recursos 
hídricos no Brasil.

Esperam-se, entre outras coisas, maiores investimentos na 
formação de quadros técnicos permanentes para os órgãos 
gestores estaduais; implantação de recursos tecnológicos 
e de sistemas de informação adequados ao monitoramento 
de variáveis de interesse e à difusão das informações; 
bem como maior apoio aos processos descentralizados de 
gestão, conduzidos no âmbito dos conselhos estaduais e 
comitês de bacia.

Enfim, pode-se afirmar que a almejada transição de 
um modelo econômico puramente desenvolvimentista 
para outro mais sustentável, que realmente faça jus à 
denominação “economia verde”, somente será alcançada 
se incorporados os elementos de decisão oferecidos 
pela visão integradora da gestão das águas por bacia 
hidrográfica.

E essa visão, por sua vez, não poderá ser construída 
sem a efetiva participação do conjunto da sociedade 
brasileira, utilizando-se canais institucionais apropriados 
de representação política, como os oferecidos pelos 
organismos de bacia.     

Ressalta-se, ainda, que todo esse processo se deu 
paralelamente à definição das políticas estaduais de 
recursos hídricos que, por sua vez, estão em perfeita 
harmonia com os fundamentos, princípios e diretrizes da 
política nacional, instituída em 1997.

Todos esses avanços em nível nacional e regional 
certamente merecem aplauso, mas ainda há muito que 
se fazer. Os desafios futuros para a gestão sustentável 
dos recursos hídricos no Brasil revelam-se ainda maiores 
que os já enfrentados até aqui e sua superação passará, 
necessariamente, pelo fortalecimento dos organismos de 
bacia.

A atuação em um espaço geográfico delimitado por fatores 
físicos e unificado pelo compartilhamento de uma rede 
hidrográfica comum, confere aos organismos de bacia 
uma visão diferenciada do processo de desenvolvimento, 
usualmente não alcançada quando restrita aos limites 
político-administrativos dos entes federados.

É preciso, contudo, dar voz e musculatura a essa visão que, 
por vezes, em razão da inexistência de recursos materiais 
ou humanos suficientes, ou mesmo por resistências à 
integração dos planejamentos setoriais e das políticas 
públicas, acaba ficando retida nos instrumentos de 
planejamento.

Isso significa, primeiramente, resolver em definitivo o 
problema do financiamento dos sistemas de gestão, em 
especial, das suas instâncias descentralizadas, conferindo-
lhes condições mínimas para execução de seus programas 
de investimento e manutenção de suas ações de natureza 
continuada.

Equacionado o financiamento dos sistemas de gestão – o 
que não implica necessariamente em acréscimo de gastos 
públicos, mas em sua inserção na definição dos orçamentos 
públicos, com rebatimento nos orçamentos setoriais – a 
questão da “governança da água” no país certamente 
ganhará novo impulso, semelhantemente ao ocorrido com 
a promulgação da Lei das Águas (Lei Federal 9.433/1997).
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Criado e instalado segundo a Lei 
Estadual Paulista nº 7.663/91, o 
Comitê das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(CBH-PCJ) completará em 18 de 
novembro de 2011, mais um ano de vida. 
Foi criado para promover as articulações 
e os entendimentos necessários para se 
alcançar a melhoria da qualidade e da 
quantidade das águas em sua área de 
atuação, para os diversos usos, através 
de um trabalho envolvendo a participação 
da sociedade civil, dos municípios e 
dos órgãos do governo do estado. Foi o 
primeiro comitê de bacias do Estado de 
São Paulo. Inicialmente pequeno – um 
plenário com 48 membros titulares – hoje 
ele cresceu. Está integrado aos Comitês 
PCJ, formando um plenário junto com 
o PCJ FEDERAL e o CBH-PJ (mineiro), 
com 75 membros titulares e 12 (doze) 
câmaras técnicas nas quais atuam mais 
de 600 representantes, além de contar 
com o apoio técnico e administrativo 
de uma agência de bacias: a Fundação 
Agência das Bacias PCJ.

O processo de implantação do CBH-
PCJ apresentou duas fases distintas. A 
primeira, de setembro de 1992 a junho 
de 1993, e envolveu mais especialmente 
o DAEE, a SMA e a FUNDAP. A segunda 
fase iniciou-se em julho de 1993, quando 
foi formado um Grupo Executivo Regional 
composto de representantes do Estado 
(DAEE, SMA, CETESB e FUNDAP) e dos 
Municípios – envolvendo o Consórcio 
PCJ (na época composto pelas bacias 
do Piracicaba e do Capivari) e a Bacia 
do Jundiaí. Este grupo desenvolveu até 
novembro de 1993 todos os trabalhos 
para a formação e instalação do CBH-
PCJ.
A primeira fase dos trabalhos consistiu 

basicamente na realização de um 
conjunto de reuniões com os diferentes 
agentes envolvidos com a questão 
dos recursos hídricos na sua região 
de abrangência. Nestes encontros foi 
amplamente divulgada e discutida a 
lei 7.663/91 e seus desdobramentos, 
principalmente os aspectos 
relacionados aos comitês das bacias 
(composição tripartite, paridade dos 
votos, competência dos comitês etc.) 
e os esforços políticos e institucionais 
necessários para viabilização e instalação 
do comitê. As reuniões também serviram 
para a coleta de subsídios para serem 
utilizados na confecção da minuta do 
Estatuto (para formalizar a composição 
e funcionamento do CBH-PCJ) e do 
Plano das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
instrumentos estes para os quais não 
havia qualquer antecedente.

Os encontros na segunda fase de 
implantação do CBH-PCJ serviram para 
complementar a coleta de dados e a 
elaboração do plano de bacias e definir 
os critérios de representação de cada 
segmento e a identificação dos futuros 
membros.   
       

Após várias reuniões, o CBH-PCJ foi 
instalado em 18 de novembro de 1993, 
na Câmara Municipal de Piracicaba, 
com a eleição e cerimônia de posse de 
seus membros. O prefeito de Piracicaba 
na época, Antônio Carlos de Mendes 
Thame, foi eleito presidente; Eduardo 
Lovo Paschoalotti, da CIESP – Limeira, 
vice-presidente e Rui Assis Brasil, diretor 
da Bacia do Médio Tietê do DAEE, 
Secretário-executivo. Esses cargos 
existem até hoje e são ocupados por 
representantes de vários segmentos, 
evidenciando a paridade do sistema. 
  

Além da aprovação de seus Estatutos, da 
posse de seus membros e da eleição da 
sua diretoria, o primeiro comitê de São 
Paulo, no dia de sua instalação aprovou 
duas deliberações extremamente 
importantes para a gestão dos recursos 
hídricos e que foram recentemente 
consolidadas: aprovação do seu do 
“Plano de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí” e a aprovação da 
proposta de criação de Agência das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí.

HISTÓRIA DE UM COMITÊ
PCBH-PCJ (PAULISTA) COMPLETA 18 ANOS EM NOVEMBRO DE 2011
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Em 5 de novembro de 2009 foi instalada 
a Fundação Agência das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias 
PCJ) e em dezembro de 2010, o CBH-PCJ, 
no âmbito dos Comitês PCJ, aprovou o 
seu “Plano das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para 
o período de 2010 a 2020, com Proposta 
de Atualização do Enquadramento dos 
Corpos d’Água e de Programa para 
Efetivação do Enquadramento dos 
Corpos d’Água até o ano de 2035”.

Foram muitas conquistas nestes18 
anos de existência, destacando-se: 
a obtenção e distribuição, em 1994, 
de recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos de 
São Paulo – FEHIDRO; a aprovação, 
em 1998, da lei 10.020 que instituiu 
as fundações agências de bacias em 
São Paulo; a instalação, em mar/2003, 
do comitê federal (PCJ FEDERAL) e, 
em jun/2008, do comitê mineiro (CBH-
PJ); a integração dos três comitês 
formando os Comitês PCJ, em jun/2008; 
a implantação das cobranças federal 
(em jan/2006), paulista (em jan/2007) 
e mineira (em jan/2010); a criação, em 
nov/2004, do GT-Empreendimentos e 
dos procedimentos em articulação com 
a Secretaria do Meio Ambiente de São 
Paulo para a análise e manifestação 
de empreendimentos com EIA/RIMA; a 
renovação, em jun/2004, da outorga do 
Sistema Cantareira, dentre outros. Foram 
394 deliberações: 165 só do CBH-PCJ; 
99 junto com o PCJ FEDERAL; 1 especial 
junto com os outros dois comitês e 129 
no âmbito dos Comitês PCJ.

Especial ênfase deve ser dada ao 
trabalho desenvolvido para a distribuição 
dos recursos financeiros do FEHIDRO 
e das cobranças PCJ (paulista, 
federal e mineira). Desde a proposta 
inicial do GT-Critérios, especialmente 
criado para avaliar e propor regras de 
hierarquização de empreendimentos 

financiáveis, a passagem pela Câmara 
Técnica de planejamento e a aprovação 
final plenos plenários dos Comitês 
PCJ, o processo dura cerca de 6 (seis) 
meses, considerando a publicação 
do Edital em setembro, a inscrição 
dos empreendimentos em outubro e 
a deliberação em março. Foram 476 
empreendimentos indicados, totalizando 
mais de R$ 370 milhões investidos em 
ações de recuperação dos corpos 
hídricos e de gestão.

Desde sua instalação as funções de 
secretaria-executiva do CBH-PCJ vêm 
sendo executadas pelo Departamento 
de Águas e Energia Elétrica do Estado 
de São Paulo, que colocou sua sede 
em Piracicaba, veículos, pessoal e 
equipamentos para esse serviço.  
Atualmente, desde junho/2011, a 
Agência das Bacias PCJ assumiu essas 
funções, contando, ainda, com apoio do 
DAEE, bem como gerencia os recursos 
das cobranças paulista e federal pelo 
uso dos recursos hídricos, cujos valores 
são direcionados para aplicação 
em projetos e empreendimentos 
relacionados às ações contidas no Plano 
das Bacias PCJ vigente, tais como: 
implantação de estações de tratamento 
de esgoto, reflorestamento ciliar, 
educação ambiental e outras medidas 
que garantam água em quantidade e 
qualidade para as bacias PCJ.
 
Muitos dos objetivos dos Comitês PCJ 
ainda estão por serem alcançados. 
Todos precisam de esforço e 
mobilização coletiva, que dependem 
de um processo educativo e é preciso 
paciência. Esta é uma sensibilização que 
tem que vir dos membros, dos usuários 
- que são os municípios, as empresas 
e agricultores - e todos nós que somos 
cidadãos das bacias. Antigamente 
eram apenas reivindicações, hoje 
existem mecanismos que garantem a 
oportunidade de participação efetiva. 
São mais de 5,3 milhões de habitantes, 

em 76 municípios, um parque industrial 
e atividades agrícolas importantes que 
somam 5% do PIB brasileiro e, ainda, as 
águas dessas bacias abastecem mais 
de 10 milhões de pessoas na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

São 18 anos de lutas e conquistas, 
aliando à sua maioridade, a necessidade 
de ter maturidade nas tomadas 
de decisões, permitindo a todos a 
oportunidade de crescimento, para 
continuarem a escrever os capítulos de 
uma grande história.

A jornalista Liana John no livro “O Valor 
da Água”, em entrevista concedida 
pelo Secretário Executivo do CBH-
PCJ, Luiz Roberto Moretti, retrata o 
sentimento daqueles que atuam nesse 
comitê: “A paixão existe porque os 
participantes tinham – e ainda têm – 
amor à causa. Mas com uma forte carga 
de conhecimento técnico e tecnológico. 
Assim, as reivindicações, os trabalhos 
e as argumentações não se limitam 
simplesmente ao sentimento, porém são 
calcadas em números, em conceitos, 
com tecnologia e tudo mais. Aqueles 
movimentos apaixonados pode ser que 
tenham diminuído, mas a consciência 
em geral, de que precisamos agir mais e 
gritar menos, está prevalecendo”. 

Naquele início dos anos 90, um grupo 
de jovens, senhoras e senhores, 
acreditou que a mudança era possível 
e desencadeou a implantação desse 
apaixonante sistema de gerenciamento 
de recursos hídricos no Estado de São 
Paulo. Dezoito anos depois, alguns já com 
os cabelos brancos aparentes, aqueles 
jovens ainda continuam acreditando que 
aquele foi o caminho correto e que as 
melhorias estão se concretizando, com 
muitos motivos para celebrar uma festa 
que não tem data para terminar, porque 
estes 18 anos são apenas o começo de 
uma longa história do CBH-PCJ.
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Em 2011, o Estado de São Paulo comemora os 20 anos 
da aprovação da Lei No 7.663/91, que instituiu a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SigRH).

Conhecida também como Lei das Águas, ela assegura que 
esse recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento 
econômico e ao bem-estar social, possa ser controlado 
e utilizado com qualidade por toda a população paulista, 
através de um gerenciamento participativo, descentralizado 
e integrado.

A participação é garantida através de um Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e de 21 Comitês de Bacias 
Hidrográficas, além do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO através do qual o Governo do Estado 
já disponibilizou cerca de R$610 milhões para a execução 
de ações deliberadas de modo descentralizado pelos 
colegiados dentro das priorizações dos Planos de Recursos 
Hídricos.

A cobrança pelo uso da água já se iniciou, efetivamente, na 
área de atuação de alguns Comitês de Bacia e avança para 
a implantação nos outros colegiados de modo a assegurar 
o seu uso racional, além de propiciar novos recursos à 
disposição dos colegiados para aplicação nos programas 
de recursos hídricos.

Outras ferramentas já estão também implantadas tais como 
a outorga e fiscalização, o licenciamento, importantes 
instrumentos de gestão para o controle adequado dos 
recursos hídricos.

Para celebrar esses 20 anos, a Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos (SSRH) criou um grupo de trabalho, que 
se reúne desde o mês de maio, com a função de organizar 
e divulgar as comemorações.

Foi criado um logotipo comemorativo para os 20 anos, e o 
grupo já está planejando um Seminário sobre os avanços 
e desafios na Gestão de Recursos Hídricos no Estado e 
uma Festa de Comemoração dos 20 anos, prevista para 
dezembro, com a entrega do prêmio COFEHIDRO.

Além disso, serão feitas publicações como a reedição da 
Lei 7.663/91, cartão postal para divulgação dos 20 anos e 
uma publicação de luxo com o histórico do SigRH. 

No dia 21 de julho durante a Reunião do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos ocorreu o Lançamento 
das Comemorações aos 20 Anos da Lei das Águas 
Paulista (7.663/91) e cerimônia de lançamento do carimbo 
comemorativo aos 20 Anos. O evento foi transmitido via web 
e o video da reunião na íntegra está disponibilizado no site 
do SigRH.

20ANOS DA LEI DAS
ÁGUAS PAULISTA
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O modelo de desenvolvimento industrial adotado no Brasil, 
desde o início do século XX, fez com que o setor de 
produção de energia elétrica se mantivesse à frente dos 
demais usos da água, como a agricultura, o abastecimento 
público, o saneamento e o lazer. Essa visão equivocada 
em relação à importância dada aos demais usos da água 
estava ligada ao falso conceito de que a água doce era um 
recurso abundante no país.

Até meados dos anos 70, a preocupação com os recursos 
hídricos esteve limitada a técnicos e às universidades. Com 
a consolidação da democracia, conquistamos avanços 
sociais e políticos, sobretudo na elaboração de leis 
ambientais. Mas, ainda assim, o processo de discussão e 
participação da sociedade na gestão dos recursos naturais 
se limitou a um grupo restrito e foi praticamente ignorado 
pela maioria da população.

A deterioração dos rios e mananciais de abastecimento, 
o agravamento de conflitos entre os diversos setores 
de usuários das águas em inúmeras regiões do estado, 
forçou o início de discussões sobre a situação e o futuro 
das águas. A sociedade passou questionar a forma como 
os governos gerenciavam os recursos naturais e a exigir 
mecanismos de participação e controle mais eficazes. 

Técnicos, homens públicos, cientistas, universidades e 
instituições representativas passaram então a cobrar a 
implementação de políticas públicas de gerenciamento 
integrado dos recursos hídricos.

Em 1987, o governo paulista criou através do Decreto 
27.576, o primeiro Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
- CRH - composto exclusivamente por órgãos e entidades do 
Estado, para propor a política relativa aos recursos hídricos 
e estruturar um Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos - SIGRH - com elaboração do Plano 
Estadual.

Em 1989 a Constituição do Estado de São Paulo determina 
que o Estado institua por lei o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, congregando órgãos 
estaduais, municipais e a sociedade civil, e que assegure 
os meios financeiros e institucionais de forma a garantir o 
aproveitamento múltiplo, o uso racional e a proteção da 
qualidade e da quantidade dos recursos hídricos.

Determina ainda que a lei garanta a gestão descentralizada, 
participativa e integrada, em relação às peculiaridades de 
cada bacia hidrográfica.

A HISTÓRIA DOS 20 ANOS

“O Estado de São Paulo é uma importante referência 

para todo o Brasil, uma vez que é precursor nas políticas 

voltadas para o meio ambiente, em especial, os recursos 

hídricos. 

Isso se mostra na vontade firme e definitiva do Governo 

que, atento às decisões tomadas democraticamente pela 

sociedade representada pelos membros dos comitês e 

da gestão das bacias hidrográfica, há 20 anos assinou a 

Lei das Águas Paulistas. 

Nesse período, entendo que nosso principal legado foi 

criar consciência de que é preciso preservar a Natureza, 

respeitar os limites dela e reconstruir da forma mais 

eficiente possível aquilo que por descuido ou ignorância 

foi degradado.  Tenho orgulho de participar desse 

processo. 

Parabéns a todos os paulistas pelos 20 anos da Lei!”

EDSON GIRIBONI
Secretario de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo
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Período de 1991 – 1994

Com bases nessas diretrizes, dois 
anos depois, no dia 30 de dezembro 
de 1991, a Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo decretou, 
e o governador Luiz Antônio Fleury 
Filho promulgou a Lei 7.663 que 
estabeleceu as normas de orientação 
à Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. (SIGRH)

A Lei também adequou a composição 
do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CRH - instalado em julho 
de 93. Como órgão superior do 
sistema estadual, é composto por 
onze representantes de Secretarias 
de Estado, onze representantes dos 
municípios e onze representantes 
de entidades da sociedade civil 
relacionadas à área de recursos 
hídricos. Criou mecanismos 
financeiros necessários à 
implementação dos planos de bacias 
e ao suporte dos comitês e do próprio 
sistema, através do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FEHIDRO.

Em 1993 foi instalado o Comitê 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
o primeiro Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Estado de São Paulo 
nas Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHIs. Já em 
1994 foram instalados os Comitês 
do Alto Tietê, Baixo Tietê, Médio 
Paranapanema e Paraíba do Sul.

Também foi elaborado e aprovado o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH) para os anos de 94/95, pelo 
poder legislativo.

Período de 1995 – 1999

Durante esse período, o SIGRH 
continua a ser colocado em prática 
com a instalação de novos Comitês 
de Bacia. Em 1995 foram instalados 
o Aguapeí/Peixe, Baixada Santista, 
Sorocaba/Médio Tietê, Turvo/Grande 
e Tietê/Jacaré. Já no ano de 1996, 
os Comitês do Alto Paranapanema, 
Baixo Pardo/Grande, Mogi-Guaçu, 
Pardo, Pontal do Paranapanema, 
Ribeira do Iguape e Litoral Sul, 
Sapucaí Mirim/Grande e Tietê Batalha 
tiveram suas sedes instaladas. Os 
Comitês do Litoral Norte e São José 
dos Dourados foram instalados 
apenas em 1997.

Nesse período, foram elaborados os 
primeiro relatórios de bacia, o PERH 
96/99 e o Relatório Zero, que se 
torna referência no acompanhamento 
das mudanças de qualidade e 
quantidade da águas nas bacias 
hidrográficas, que daria origem aos 
futuros Relatórios de Situação.

Em 1998 foi criado o Estatuto da 
Fundação Agência do Alto Tietê, no 
mesmo ano em que foi aprovada 
a Lei 10.020/98 que regulamenta 
as agências de bacias. Ao mesmo 
tempo, tiveram início as discussões 
sobre a cobrança pelo uso da água, 
assim como a cobrança voluntária 
por parte do CBH-PCJ.

No âmbito nacional, é criada a Lei 
9.433/97 que estabelece o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (SINGRH) e em 
1999 é criado o Fórum Nacional de 
Comitês de Bacia.

Período de 2000 – 2007

Logo em 2001 foi criado o último 
Comitê de Bacia Hidrográfica, o da 
Serra da Mantiqueira.

Os eventos nesse período se 
concentram na aprovação da 
outorga do sistema Cantareira e na 
elaboração do PERH 2004/2007, mas 
foi em 2005 que o Sistema atinge um 
novo patamar com a aprovação da 
Lei 12.183/2005, conhecida como 
Lei da Cobrança que dispõe sobre 
a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos.

Em 2006 a cobrança pelo uso da 
água começa a ser implantada nos 
comitês federais que se localizam 
parte no estado de São Paulo.

1991
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Período de 2007 – 2011

Alguns comitês começam a realizar 
a cobrança pelo uso da água nesse 
período, como Sorocaba/Médio Tietê, 
Alto Tietê e a efetivação da cobrança 
pelo CBH-PCJ, que também cria a 
Fundação Agência do Comitê.

Nesse período, a Coordenadoria 
de Recursos Hídricos desenvolve 
o programa Pacto das Águas, 
juntamente com os municípios, 
visando a recuperação ou 
conservação da qualidade das águas 
nos municípios do estado.

“Os 20 anos da Lei das Águas, alem 

de fortalecer a gestão através dos 

territórios, serviram para mudar a 

consciência e a sensibilização sobre 

a questão. Agora é necessário mudar 

atitudes e comportamento”

“A Lei das Águas paulista 

foi um marco de inovação: 

20 anos depois os Comitês 

de Bacia são uma realidade 

por todo o país a sinalizar 

para o futuro da gestão 

pública participativa e 

descentralizada, com base 

no território e compromissada 

com a sustentabilidade sócio-

econômica-ambiental do 

desenvolvimento regional”.

WALTER TECH
Coordenador Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo

ROGÉRIO MENEZES
Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo

Fontes:

Manual de Procedimentos para Investimento 

FEHIDRO 2011 - Avaliação dos 20 anos de 

SIGRH – Empinotti Ambiental Rede das águas

2011
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Segundo o Plano Brasileiro sobre Mudança do Clima, adaptação pode ser definida 
como uma série de respostas aos impactos atuais e potenciais da mudança do 
clima, com objetivo de minimizar possíveis danos e aproveitar as oportunidades. A 
capacidade de adaptação de um sistema depende basicamente de duas variáveis:

a)  Vulnerabilidade é reflexo do grau de suscetibilidade dos sistemas (biológicos, geofísicos e 
sócio-econômicos) para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima.

Análises de vulnerabilidade são essenciais para entender o quanto um sistema é suscetível 
aos eventos de mudanças climáticas e para subsidiar ações de adaptação. O quarto relatório 
do IPCC de 2007) ressalta que áreas e temas sensíveis às mudanças climáticas como áreas 
agrícolas para abastecimento alimentar, infra-estruturas, saúde, recursos hídricos, ecossistemas 
costeiros, ciclos biogeoquímicos, calotas polares, e padrões de circulação oceânica e 
atmosférica são especialmente vulneráveis. Para que alguns sistemas sejam considerados 
especialmente vulneráveis, eles devem considerar alguns aspectos como: magnitude dos 
impactos e freqüência dos impactos.

Os efeitos do aquecimento global acentuarão principalmente a magnitude e a freqüência dos 
eventos e extremos climáticos, porém outros aspectos também são relevantes como: grau 
de persistência e reversibilidade dos impactos, probabilidade e grau de incerteza, potencial 
de adaptabilidade de um sistema, aspectos de distribuição física dos impactos e das 
vulnerabilidades e grau de relevância de um sistema vulnerável.

Ações que visem à diminuição da vulnerabilidade de um sistema devem considerar não apenas 
o combate aos impactos futuros das mudanças climáticas, mas a diminuição dos impactos não 
climáticos presentes, tais como: as mudanças de uso e ocupação do solo. Tais ações aumentam 
a resiliência de um sistema e o seu grau de adaptação.

b)  Resiliência, ou seja, a habilidade de um sistema em absorver impactos preservando a mesma 
estrutura básica e os mesmos meios de funcionamento.

A resiliência de um sistema é sua capacidade de absorver impactos preservando sua estrutura 
básica e suas funções vitais e retornando ao seu estado natural, de forma elástica. Um ambiente 
sadio e próximo às suas condições naturais é certamente mais resiliente. Ecossistemas naturais 
em equilíbrio já são afetados por estresses não climáticos, como por exemplo, fragmentação, 
poluição, introdução de espécies invasoras, entre outros. Os efeitos das mudanças do clima 
adicionarão novos estresses aos já existentes. Ecossistemas que apresentam alta biodiversidade 
e que mantêm componentes estruturantes cruciais são mais prováveis de recuperarem mais 
facilmente a distúrbios. Os ecossistemas costeiros como os mangues e dunas são bons 
exemplos, pois, além de suas várias funções ecológicas, exercem papel de amortecimento a 
eventos extremos como furacões e tsunamis. A manutenção da integridade de tais ecossistemas 
possui elevado grau de resiliência tendo co-evoluído mediante as pressões de tais desastres 
naturais, recuperando-se após o evento. Nesse caso, a proteção desses ecossistemas é 
fundamental como medida de adaptação para a própria segurança de populações humanas 
que habitam zonas costeiras.

Em outras palavras, quanto menores forem as vulnerabilidades de um sistema e maior for a 
sua capacidade de auto-organização (resiliência), melhores serão as condições de adaptação 
desse sistema aos efeitos da mudança do clima.

Os ecossistemas aquáticos são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, e 
conseqüentemente, a biodiversidade e as populações humanas que deles dependem para 
sobreviver. As mudanças do clima podem alterar os padrões de circulação oceânica e 
atmosférica, alterando os ciclos hidrológicos e os padrões de precipitação. Conseqüentemente, 

A  
influência  
das 
mudanças 
climáticas 
sobre a 
gestão de 
águas

SAMUEL BARRETO 
Coord. do Programa de Conservação e 
Gestão – Água para a Vida do WWF-Brasil

GLAUCO KIMURA DE FREITAS 
Especialista em Adaptação do Programa de 
Conservação e Gestão – Água para a Vida 
do WWF-Brasil.
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a oferta de água na superfície da Terra 
se altera para mais (ex. inundações) ou 
para menos (escassez).  É difícil mensurar 
os impactos das mudanças climáticas 
nos ecossistemas aquáticos, afinal são 
sistemas complexos, devido à grande 
influência do entorno. No entanto, é certo 
que qualidade, quantidade e temporalidade 
das águas sofrerão alterações. Análises 
de vulnerabilidade são essenciais para 
se reduzir as incertezas. O aumento da 
resiliência dos ecossistemas aquáticos 
é essencial para torná-los mais aptos às 
mudanças climáticas, como por exemplo, 
reduzindo os estresses não climáticos 
visando garantir a funcionalidade natural 
dos mesmos. Para isso, o aprimoramento 
e a promoção da boa governança e da 
gestão integrada de bacias hidrográficas 
são medidas essenciais nesse sentido.

De acordo com a Convenção das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas e o 
Protocolo de Quioto, os países signatários 
devem desenvolver Planos Nacionais 
de Adaptação. Tais planos devem incluir 
estratégias para os ecossistemas naturais, 
porém poucos esforços têm sido realizados 
no sentido de incluir estratégias eficazes 
de adaptação dos recursos naturais aos 
Planos Nacionais de Adaptação.
 
Outro aspecto importante a ser ressaltado 
é a questão da vulnerabilidade sócio-
econômica e a necessidade de fortalecer 
sociedades em países ou regiões pobres 
e menos desenvolvidas economicamente. 
Tais regiões são mais vulneráveis às 
mudanças climáticas por possuírem 
menos recursos financeiros, menos 
tecnologias para o desenvolvimento de 
infra-estruturas de adaptações, estudos, 
pesquisas, etc. 

Segundo o relatório Stern de 2006, as 
medidas de adaptação dos setores 
da economia são essenciais, pois 
representam a única alternativa de 
convivência com as mudanças climáticas 
enquanto as medidas de mitigação ainda 
não surtem efeitos. O relatório ressalta que 
dados quantitativos de investimentos em 
adaptação são escassos, porém, alguns 
estudos apontam uma relação custo 

benefício vantajosa, ou seja, os gastos 
com adaptação sendo realizados o quanto 
antes representariam investimentos, já que 
com o aumento da temperatura tais custos 
tendem a aumentar consideravelmente. 
O relatório estima que o custo adicional 
de investimentos em infra-estruturas 
para aumentar a resiliência em países 
desenvolvidos giraria em torno de 15 – 150 
bilhões ao ano (cerca de 0,05 a 0,5% do 
PIB destes países). Portanto, tratar o tema 
de adaptação junto aos diversos setores 
da economia deve ser uma agenda 
prioritária, de fato.

No Brasil, o tema de adaptação às 
mudanças climáticas é ainda incipiente 
e difuso. O Governo Federal vem 
reconhecendo a importância do tema 
adaptação, apesar de priorizar a mitigação, 
por meio de ações e metas de redução 
do desmatamento florestal. Vale lembrar 
que o desmatamento é responsável por 
mais de 60% das emissões de gases de 
efeito estufa no Brasil. Atualmente o país 
é o quarto maior emissor do planeta. 
No que concerne adaptação, até o 
momento, a prioridade são as análises de 
vulnerabilidade, sob a liderança do MCT/
INPE que estão desenvolvendo cenários 
regionalizados confiáveis para avaliar a 
vulnerabilidade de áreas urbanas no Brasil. 
Medidas de aumento de resiliência em 
bacias hidrográficas ainda permanecem 
como uma lacuna no Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos.

E o país já vem sofrendo alguns eventos 
climáticos extremos na última década 
que podem estar relacionados aos efeitos 
das mudanças climáticas oriundas do 
aquecimento global. Segundo Marengo, 
a temperatura média no Brasil aumentou 
aproximadamente 0,75°C até o final do 
século 20 (considerando a média anual 
entre 1961-90 de 24,9°C), tendo sido o 
ano de 1998 o mais quente.

Com relação ao aprimoramento e 
cumprimento da Lei Nacional das Águas, 
foi aprovado em fevereiro de 2006 o 
primeiro Plano Nacional de Recursos 
Hídricos. Dessa forma, é indispensável 
que exista uma convergência e integração 

de ações entre o Plano Nacional de 
Mudanças Climáticas com o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos gerando 
inclusive diretrizes e orientações para 
atuação das instituições que compõe 
o Sistema Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (SINGREH) com 
relação ao tema de adaptação.

Para que esse assunto avance as medidas 
de resiliência deverão ser discutidas 
com parceiros locais e/ou atores chave, 
como por exemplos, comitês de bacia. 
Assim, espera-se que tais medidas 
sejam incorporadas aos instrumentos 
legais, como os planos de bacia, por 
exemplo. Caso isso ocorra, as medidas 
de resiliência subsidiarão a formulação de 
políticas públicas específicas, podendo 
receber financiamento de fundos como 
o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
entre outras fontes. Essa etapa é a de 
âmbito regional e que definirá diretrizes 
específicas de adaptação.

Outros pontos de reflexão sobre o tema 
é que se deve aceitar que o clima global 
continuará a mudar e que essa mudança 
está um tanto quanto fora de nossa 
governabilidade, portanto é fundamental 
a ação pró-ativa com antecipação das 
ações de adaptação na gestão dos 
recursos naturais, especialmente a dos 
recursos hídricos. Devem-se apoiar ações 
de adaptação que sejam robustas e 
que dêem respostas frente a um quadro 
de incertezas considerando ambos os 
estresses climáticos e não climáticos. 
Deve ser desenvolvido indicadores 
de mudanças climáticas e redes de 
monitoramento para ampliar as respostas 
sobre a efetividade das ações de 
adaptação. Adaptação é para já! Não se 
deve esperar projeções científicas exatas. 
Os países devem apoiar financeiramente 
iniciativas locais de adaptação, 
especialmente junto à comunidades 
mais vulneráveis. A adaptação de “baixo 
para cima” deve dar resultados e deve 
ser apoiada no processo de construção 
das políticas públicas especialmente na 
gestão de recursos hídricos do Brasil.
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Tratar a questão ambiental como prioridade, 
trabalhar pela reestruturação do Órgão Ambiental 
Estadual e pela redefinição dos marcos legais do 
setor, assegurando condições para a execução da 
Política Estadual de Meio Ambiente, dentre outros, 
são desafios que o jovem secretário de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, Victor Mendes, tem 
enfrentado com determinação. Em nove meses à 
frente da Secretaria Estadual, muito avanços já são 
percebidos pela sociedade e pelos usuários.
Nesta entrevista, o Secretário discute os principais 
desafios de sua pasta, sinaliza avanços e afirma 
que ainda existe um longo caminho a percorrer.
Victor Mendes é advogado, tem 33 anos, é 
deputado estadual em segundo mandato, eleito 
pelo PV, partido que dirigiu no estado até junho 
deste ano. Desde janeiro comanda a SEMA, a 
convite da Governadora Roseana Sarney. Como 
parlamentar, Victor Mendes é autor de proposições 
importantes na cena ambiental, como a adoção 
do ICMS Ecológico, a Lei Antifumo, proposta de 
política de controle e prevenção de desastres 
naturais [como enchentes, por exemplo] e a Lei 
que proíbe o uso de sacolas plásticas no Maranhão 
e a que garante a correta destinação a pilhas e 
baterias. Confira a entrevista do Secretário:

O que representa para o Maranhão sediar o 
XIII ENCOB e o Encontro Maranhense para 
a Governança das Águas?

Victor Mendes: O Encontro Nacional de Comitês 
de Bacia é uma das maiores referências no que 
diz respeito a fóruns de gestão compartilhada das 
águas. O Encontro consolida-se, a cada versão, 
como um palco de discussão e articulações de 
experiências em gestão das águas e, cada vez 
mais, tem se tornado um catalisador de novas 
ações. Assim será no Maranhão! Trabalhamos muito 
para que o Encontro Maranhense para Governança 
das Águas seja, literalmente, um divisor de águas na 
gestão de recursos hídricos no Estado.

Que avanços na gestão dos recursos hídricos 
o Sr. considera que estes eventos podem 
alavancar no caso específico do Maranhão? 

Victor Mendes: Os eventos são importantes para 
a mobilização. Certamente esse será o maior dos 
resultados. É o tema da gestão das águas colocado 
com a importância e o destaque que merecem. 

“O ENCOB e o Encontro 
Maranhense para a 
Governança das Águas 
serão marcos na política 
estadual de recursos 
hídricos”

ENTREVISTA



37Revista ÁGUAS DO BRASIL

Assim, toda a sociedade tem a oportunidade de 
compreender a complexidade da gestão das águas, 
seus instrumentos, as conseqüências da escassez e 
do aumento da demanda, os conflitos que são cada 
vez maiores. Enfim, os eventos fazem aparecer 
questões que, por vezes, somente os gestores 
têm conhecimento; mas toda a sociedade deve 
conhecer e se integrar.

Considerando o atual panorama dos recursos 
hídricos no Maranhão e o crescente interesse 
pelo tema da água em nível mundial, quais 
são as questões mais urgentes a serem 
enfrentadas? 

Victor Mendes: O Maranhão é rico em rios perenes 
que têm sido considerados estratégicos para o 
desenvolvimento do Estado. Essa é uma vantagem 
comparativa que atrai investimentos de grande porte. 
É natural que, nesse cenário, os conflitos em torno 
do uso dos recursos hídricos se intensifiquem. Por 
isso, desenvolver os mecanismos que aprimorem 
a gestão compartilhada é urgente. Significa criar 
as condições para a criação dos comitês de 

bacias hidrográficas, apoiando as articulações 
e mobilizações existentes e fomentando outras. 
Certamente, esses “parlamentos” serão o cenário 
ideal para a implantação e aperfeiçoamento de 
todos os demais instrumentos de gestão das águas.

O Sr. declarou, recentemente, que a política 
de recursos hídricos é uma prioridade para 
o Maranhão, um compromisso do Governo 
Roseana. Na prática, que medidas da sua 
gestão demonstram essa prioridade?

Victor Mendes: De fato, há uma determinação 
do Governo do Estado em superar problemas 
crônicos: a pobreza extrema e o analfabetismo, 
por exemplo. Nós sabemos que a pobreza extrema 
está intimamente ligada à degradação ambiental 
e, claro, à degradação das águas. Quando o 
ambiente é insalubre os mais pobres sofrem mais; 
as mulheres, as crianças e os idosos sofrem mais 
que todos. Assim, integrando esse esforço de 
governo estamos fortalecendo o Sistema Estadual 
de Recursos Hídricos no contexto de uma ampla 
reestruturação: fortalecendo os órgãos do sistema 

VICTOR MENDES
Secretário de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais do Estado do Maranhão
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– como a reativação do conselho estadual; aumentando 
a estrutura e a capacidade técnica da Secretaria de Meio 
Ambiente; aperfeiçoando as normas estaduais; buscando 
recursos de outras fontes para intensificar ações da política 
socioambiental, ativando o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, por exemplo. E, principalmente, adotando a bacia 
hidrográfica como a unidade de todo o planejamento da 
Secretaria.

Que aspectos inovadores o Sr. destaca na política 
estadual de recursos hídricos?

Victor Mendes: Sem dúvida alguma estamos encarando 
o desafio de inovar o planejamento de todo o Sistema 
Estadual de Meio Ambiente adotando a bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento da SEMA. No Plano 
Plurianual 2012-2015, todas as ações da SEMA terão como 
base territorial a bacia hidrográfica. Para isso contamos 

com a parceria inestimável da Universidade Estadual do 
Maranhão/UEMA e da Secretaria Estadual de Planejamento/
SEPLAN, através do Instituto Maranhense de Estudos 
socioeconômicos e Cartográfico, o IMESC. A UEMA 

desenvolveu os estudos para a delimitação das bacias 
hidrográficas estaduais de acordo com as orientações da 
Agência Nacional de Águas; e a Seplan/Imesc organizaram 
os dados censitários do Estado no contexto das bacias 
maranhenses. Dessa forma, como disse, vamos inovar 
ao usar uma unidade de planejamento que considera os 
aspectos ambientais, geográficos...  Será muito revelador, 
porque há muitos processos ligados a dinâmica das águas. 
Por exemplo, a ocorrência de doenças associadas a águas 
poluídas, o nível de desmatamento, a disponibilidade de 
água e os fatores associados... Assim, será um exemplo a 
ser observado, também, pelos outros gestores. Esperamos 
com isso, conseguir muitas parcerias para fortalecer esse 
modelo de gestão.

Qual a importância dos Comitês de Bacias na 
gestão da política estadual de recursos hídricos?

Victor Mendes: Quando a lei de recursos hídricos 
inovou, dando aos comitês o poder de ser o “árbitro” 
dos conflitos em uma bacia ou sub-bacia hidrográfica, já 
naquele momento, tivemos a dimensão do desafio que 
seria construir compartilhadamente a política de recursos 
hídricos. Foram muitas inovações – a bacia como unidade 
de planejamento, os comitês – e ainda não temos a cultura 
da gestão compartilhada. Com o crescente conflito em 
relação ao uso das águas, não há como avançar na política 
sem contar com a mediação dos comitês. Sabemos disso 
e, por isso, reafirmo que o Encob e o Encontro Maranhense 
para a Governança das Águas serão da maior importância 
para este processo aqui no Maranhão.

Que instrumentos, além da nova legislação e do 
incentivo à formação dos Comitês de Bacias o Sr. 
julga importantes lançar mão para que a política de 
recursos hídricos alcance os resultados desejados?

Victor Mendes: Olha, eu tenho constatado que são muitos 
os desafios. De um lado, é desafiador tomar a decisão mais 
acertada, que vá contemplar o máximo de pessoas possíveis; 
de outro lado, tem a questão de assegurar mais recursos 
para investimento na política aplicando-os com eficácia. 
Não dá pra fazer essas duas coisas juntas sem informação 
de qualidade, pra dar suporte à decisão. Nesse sentido, 
a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
dos Planos de Bacias, por exemplo, são instrumentos que 
a gente vai perseguir. Com esse “raio x” da bacia – Como a 
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água dessa bacia é utilizada? Quais outros usos devemos 
dar aquelas águas? Em que quantidade ela existe? Qual 
a qualidade da água? – estaremos mais preparados para 
gerenciá-la.

Com a ausência dos Comitês, como tem sido 
assegurada a participação da sociedade na gestão 
dos recursos hídricos?

Victor Mendes: Nos temas ambientais a sociedade civil está 
sempre à frente, nós reconhecemos isto. Esse protagonismo 
faz com que outros colegiados, fóruns e articulações 
sejam um cenário permanente de debate. Assim, a nossa 
orientação é de que todos os processos desenvolvidos pela 
SEMA tenham a articulação com a sociedade civil. Assim 
tem acontecido! Temos lançado mão de fóruns técnicos, 
comissões interinstitucionais, conferências, por exemplo, o 
que colabora para promovermos esse elo com a sociedade. 
Mas, nosso esforço é para que, muito em breve, os comitês 
estejam em plena atividade, ocupando o papel que é 
assegurado a eles na política de recursos hídricos.

Quais são, hoje, os principais entraves para a 
formação dos Comitês de Bacias no Maranhão? 

Victor Mendes: Eu considero que é um desafio estabelecer 
as condições para que os Comitês se instalem e funcionem 
com eficácia. Tem sido assim no Brasil! De um lado, tem 
a necessidade de nós fortalecermos o Sistema Estadual 
de Meio Ambiente, ganhando mais capilaridade, se 
cooperando com os municípios para que eles criem 
os Sistemas Municipais, estando mais presentes nas 
localidades, que é onde os problemas se materializam. 
De outro, as dificuldades em relação à falta de cultura 
da sociedade em participar dos processos de decisão 
das políticas públicas. Apesar dos avanços, precisamos 
ampliar as participações, apoiando-as, ampliando as ações 
de educação ambiental, o que contribui para a mudança 
de mentalidade das pessoas sobre a sua importância no 
processo de decisão.

Nos últimos meses, o Órgão Ambiental Estadual 
vem passando por um processo de mudança, 
que se caracteriza por algumas premissas 
básicas: fortalecimento da gestão e reestruturação 
programática. Nesse sentido, já existem avanços 
que o Sr. pode destacar? 

Victor Mendes: Os últimos seis meses foram de intensa 
atividade e já temos muitos avanços. É claro que a gente só 
consegue isso por que conta com uma rede de cooperação 
no Governo do Estado, com empresas, com a sociedade 
civil e com nossa equipe. Cada um, da sua melhor forma, 
contribuindo nesse processo. Estamos em uma nova sede, 
melhor equipada. Estabelecemos marcos legais importantes 
como a Lei da Compensação Ambiental e o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação. A Lei Estadual de 
Educação Ambiental teve um protagonismo importante por 
parte da sociedade civil. A Política Estadual de Recursos 
Hídricos está sendo regulamentada com a proposta de 
um decreto para gestão de água subterrânea e outro 
para gestão de água superficial. Estamos reestruturando 
as Unidades Regionais da SEMA. Estamos ampliando a 
Cooperação com os municípios para que eles criem os seus 
Sistemas Municipais de Meio Ambiente. Apresentamos um 
projeto importante ao Fundo Amazônia para promover a 
proteção dos ativos florestais do Maranhão, combatendo 
o desmatamento. Desenvolvemos uma proposta de 
reforma administrativa, estamos desenvolvendo seletivo 
de especialista e pretendemos realizar concurso no 
próximo ano. Ainda falta muito, mas nós acreditamos que 
estamos no caminho certo, agindo com planejamento, com 
responsabilidade e cooperação. 

Que mensagem o Sr. deixa para os participantes 
do XIII Encob e o Encontro Maranhense para a 
Governança das Águas?

Victor Mendes: Primeiro, agradecer a presença nos 
encontros. A presença já é um importante sinal de que a 
sociedade atendeu ao nosso chamamento para um grande 
debate sobre as águas. É um sinal de que estão sensíveis 
à questão. Esperamos que o evento seja útil para mobilizar 
a todos para que se integrem ao processo de gestão das 
águas. Sejam protagonistas, juntem-se a nós, articulem-se 
para criarmos os comitês maranhenses e fortaleçam os que 
já existem. Tragam as suas experiências, partilhem conosco. 
Façam desse intercâmbio uma rede com elos cada vez mais 
fortalecidos. Façam de cada momento um momento para 
lançarmos um novo olhar sobre a importância de sermos 
um país muito rico em recursos naturais, motivo pelo qual 
passamos a ser importantes para o mundo, também. É isso 
aí, no que depender do Governo do Estado do Maranhão, 
os eventos cumprirão este papel.
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No artigo, o pesquisador Alan de Castro Leite 
discute a oferta de água no Maranhão, condição 
que oferece ao estado, situação privilegiada com 

relação a esse recurso: em mais de 2/3 do estado, o 
potencial explotável é muito bom, mesmo nas áreas menos 
favoráveis do ponto de vista hidrogeológico. Isso coloca a 
responsabilidade do planejamento como caminho para o 
uso responsável. “Somente com a gestão e o planejamento 
de recursos hídricos estaduais será possível disciplinar o 
uso de água”, defende o autor.

A situação geográfica do Estado do Maranhão faz com 
que este figure numa zona de transição entre a região 
caracterizada pelo Semi-Árido Brasileiro e a Região Pré-
Amazônica, onde as principais características são as 
altas precipitações pluviométricas e a cobertura vegetal 
proporcionada pelas florestas.

O Maranhão possui 217 municípios, ocupa uma área 
de 331.935,5 km², a oitava do País e a segunda do 
Nordeste em extensão, e uma população de 6,5 milhões 
de habitantes. Está situado entre os paralelos 1º 02’30” e 
10º 15’43”, Latitude Sul, e os Meridianos de 41º 49’11” e 
48º 45’25”, Longitude Oeste. Possui o segundo litoral do 
País e do Nordeste em extensão (640km), e uma plataforma 
continental de 21.504 milhas quadradas. As fronteiras do 
Estado totalizam 3.863 km, dos quais 90% são constituídos 
por rios caracterizados por grande extensão e volume de 
água. 

Os recursos hídricos são constituídos pelas águas que 
se encontram em circulação nos continentes, as águas 
superficiais (rios, lagos, lagoas e barragens), e as águas 
subterrâneas (nascentes naturais e lençóis de água 
existentes no subsolo). Suas disponibilidades dependem, 
essencialmente, das precipitações e de sua distribuição 

ao longo do ano, e constituem a principal fonte de 
alimentação dos cursos de água, sejam eles temporários 
ou permanentes. Em conseqüência, os cursos de água do 
Estado apresentam um regime, que varia de caudais muito 
reduzidos, ou mesmo nulos, durante a estiagem (caudal de 
estiagem) e elevados no período chuvoso.  

Rede Hidrográfica

O Maranhão dispõe de uma significativa rede hidrográfica, 
com 4.027 km² de águas interiores, distribuídas entre 
doze principais Bacias Hidrográficas: Parnaíba, Itapecuru, 
Munim, Mearim, Turiaçu, Maracaçumé, Gurupi, Tocantins, 
Periá, Preguiças, que juntamente com o Sistema 
Hidrográfico do Litoral Ocidental e o Sistema Hidrográfico 
das Ilhas Litorâneas, correspondem à totalidade da área do 
Estado. 

Essas Bacias Hidrográficas, de uma maneira geral, 
apresentam variadas formas de ações degradantes do 
meio ambiente, seja por rejeitos urbanos e industriais, 
seja por perdas de espécies vegetais, principalmente das 
florestas e matas de galerias, tudo como resultado das 
atividades antrópicas a que são submetidas, no processo 
de desenvolvimento do interior maranhense.

Com efeito, a ocupação territorial das Bacias e Sub-Bacias 
Hidrográficas do Maranhão vem apresentando reflexo 
direto na redução das vazões fluviais e nos níveis estáticos 
subterrâneos. O rio Itapecuru, por exemplo, com uma 
extensão superior a 1.000 km, e que atende a usos múltiplos 
de suas águas, incluindo parte do abastecimento da Capital 
do Estado, vem mostrando queda gradativa de sua vazão 
de base, mesmo após períodos de intensa pluviosidade. 
Em sua base inferior, os novos poços tubulares vêm sendo 
projetados para atingir profundidades superiores a 200 
metros, quando antes se situavam entre 100 e 150 metros.

A OFERTA DE ÁGUA NO MARANHÃO
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Nas demais bacias o quadro geral é o mesmo, com 
diferenças quanto ao comportamento das águas 
subterrâneas, em função das diferentes taxas demográficas 
e dos aspectos litológicos.

Mananciais subterrâneos x superficiais

No Maranhão, 74% das sedes municipais são abastecidas 
exclusivamente por mananciais subterrâneos (poços), 
enquanto que as cidades maranhenses abastecidas com 
águas superficiais correspondem a apenas 21% dos 
municípios. Os 5% restantes correspondem aos municípios 
abastecidos por sistemas formados por mananciais 
superficiais e subterrâneos. Vinte e oito municípios 
apresentam seus sistemas de abastecimento em condições 
satisfatórias. Treze por cento dos investimentos necessários 
são para duplicação do sistema Italuís, necessário para 
garantir a oferta de água para São Luis. Outros R$ 48,5 
milhões, ou 12% do total, deverão ser investidos em 
aproveitamento de outros mananciais e para implantação 
de sistemas produtores de água em sedes que hoje não 
possuem sistema de abastecimento de água.

Para a grande maioria das sedes, com previsão de 
investimentos, predominam proposições que mantêm a 
solução de atendimento por sistemas isolados, sendo 
necessários R$ 297 milhões (72%), para ampliação da 
oferta de água. Na maior parte dos casos, as obras se 
referem à perfuração de poços e à implantação de estações 
de tratamento de água em cidades onde ainda não existe 
tratamento.

O quadro geológico do Estado do Maranhão apresenta 
importantes aqüíferos de extensão regional e local, 
podendo-se afirmar que, em mais de 2/3 do estado, o 
potencial explotável é muito bom e, mesmo nas áreas 
menos favoráveis do ponto de vista hidrogeológico, quando 
as demandas são compatíveis com vazões menores, o 
suprimento de pequenas comunidades, propriedades 
rurais e pequenas indústrias com água subterrânea tem 
sido a opção. 
Em virtude da abundância e qualidade dessas águas, o 
baixo custo com sua extração, o grau de degradação da 
qualidade das águas superficiais, as águas subterrâneas 
vêm adquirindo importância e crescente valor econômico, 
sendo amplamente utilizadas para abastecimento público 
e industrial.

Conclusões

O estado do Maranhão apresenta o seguinte panorama 
geral quanto à disponibilidade de recursos hídricos:
•  Em termos globais, há abundância de água, ocorrendo 
escassez apenas em áreas localizadas, de excessiva 
concentração de demandas; 
•  Os recursos hídricos subterrâneos, devido à extensão 
dos aqüíferos, constituem as fontes permanentes d’água de 
boa qualidade;
•  As águas superficiais estão sob fortes ameaças pelo 
lançamento dos esgotos domésticos, efluentes industriais 
não tratados, pelas atividades agrícolas com uso intensivo 
de insumos químicos e grande erosão dos solos; 
•  75% da população maranhense residente nos municípios 
continentais são abastecidas por água subterrânea;
•  97,2 % das águas do estado são subterrâneas, apenas 
2,8 % são águas superficiais;
• Apesar dessa situação, é preciso reconhecer 
adicionalmente que, na região metropolitana da Ilha 
do Maranhão (São Luís) o desenvolvimento trouxe 
um crescimento populacional incompatível com as 
disponibilidades hídricas locais, o que exigiu a construção 
do Sistema Italuís, com transferência de água captadas no 
rio Itapecuru.

Somente com a gestão e o planejamento de recursos 
hídricos estaduais será possível disciplinar o uso de água, 
pelos diversos usuários de água, através da adoção de 
instrumentos de gestão e planejamento, como a outorga e 
a cobrança pelo uso. 

Com a dinâmica administrativa atualmente empreendida 
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado, e 
com a realização do ENCOB no Maranhão, novo impulso 
vem sendo dado visando à implementação dos instrumentos 
de gestão.  Para isso é necessário o conhecimento das 
distribuições, espacial e temporal, das disponibilidades 
e das demandas hídricas das Bacias Hidrográficas. É 
fundamental e necessária uma compatibilização entre 
esses dois parâmetros técnicos, tendo em vista a busca 
pela eficiente utilização dos recursos hídricos como fator 
propulsor de novas oportunidades econômicas no Estado 
do Maranhão.

ALAN DE CASTRO LEITE -  Engenheiro Agrônomo – SEMA/MA     leitealan@hotmail.com
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Ao resgatar o histórico da regulamentação dos 
recursos hídricos no estado do Maranhão, a 
autora demonstra os avanços conquistados, 
apontando desafios ainda presentes para a 

gestão racional e compartilhada dos recursos hídricos no 
Maranhão.

O Código de Águas foi a primeira legislação para a gestão 
de recursos hídricos no Brasil e foi aplicada por mais de 60 
anos, assegurando  o uso gratuito de qualquer água para 
as necessidades básicas da vida. 

Somente em 1988, a Reforma Constitucional deu o primeiro 
passo na criação de uma Política Nacional de Recursos 
Hídricos, distinguindo responsabilidades federais e 
estaduais na gestão das águas. Para o governo federal, os 
rios de fronteiras estaduais; e para o governo estadual, rios 
e águas subterrâneas que permanecem completamente 
dentro das fronteiras do estado. Baseada nesta nova 
responsabilidade, os estados começaram a implementar os 
próprios sistemas de gestão de recursos hídricos.

Em 1997, o Governo federal aprovou a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei Federal n°9433), incorporando 
princípios e instrumentos modernos de gestão de recursos 
hídricos ao sistema de gestão nacional.   
    
Naquele mesmo ano, no Estado do Maranhão houve uma 
tentativa de legitimar a gestão de recursos hídricos com 
a Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Lei 
Estadual nº7.052/1997. Após a criação da Agência Nacional 
de Águas, em 2000, para implementar a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, várias iniciativas foram desenvolvidas 
culminando com a revogação  da Lei Estadual nº7.052/1997 
e homologação da Lei Estadual nº8.149/2004.
No período de 2004 a 2011 algumas iniciativas de avançar 
na gestão de recursos hídricos não obtiveram o êxito 
esperado, demonstrando que os conflitos de interesses 
ratificam a necessidade de articulação interinstitucional 
para a adoção de política de gestão integrada de recursos 
hídricos. 

MARCO LEGAL DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MARANHÃO
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Apesar da existência desse instrumento legal, a Lei Estadual 
nº 8.149/2004, como era de se esperar, não foi suficiente 
para solucionar os problemas relacionados à questão das 
águas, que ocorrem hoje no Maranhão. Entende-se que 
os órgãos governamentais precisam ser fortalecidos para 
coordenar a gestão dos recursos hídricos, bem como uma 
maior participação dos movimentos sociais maranhenses, 
pois apesar de terem sido responsáveis por boa parte dos 
avanços observados, falta, ainda, uma maior articulação e 
o reconhecimento de uma série de fatores que venham a 
contribuir para aumentar a eficácia e a abrangência desses 
movimentos. 

Como em muitos outros estados, a gestão de recursos 
hídricos no Maranhão tem, historicamente, dependido 
de investimento considerável na infraestrutura e recursos 
humanos do órgão gestor.

Nesse contexto, foi um marco para a integração das 
Políticas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no bojo de 
uma reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente, 
prevista no Plano de Governo-SEMA; a nova sede; a 
proposta de uma reforma administrativa; incremento de 
servidores, por meio de seletivo emergencial e concurso 
público, em análise; o marco legal da Política Estadual de 
Educação Ambiental; a elaboração do Plano de Combate 
ao Desmatamento; a elaboração do Plano de Combate à 
Desertificação; e do Plano de Controle à Poluição Veicular. 
Além disso, intensificou os esforços juntamente com a 
sociedade civil para: i) sediar o Encontro Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográficas, ii) iniciar as atividades do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e iii) a 
formação de um grupo multidisciplinar e interinstitucional 
para a consolidação de duas minutas de decreto, uma de 
água superficial e outra de água subterrânea com objetivo 
de regulamentação da lei estadual.

As minutas foram disponibilizadas para sugestões no 
site da SEMA, por dois meses, e também para todos os 
conselheiros e suplentes do CONERH. Os promotores 
estaduais e federais também receberam cópia das duas 
minutas, atendendo, assim, ao conceito preconizado pela 
Lei nº 8.149/2004, ou seja o envolvimento dos cidadãos nas 
ações de gestão de recursos hídricos.

Estes documentos registram os caminhos da Política 
Estadual de Recursos Hídricos contemplando mecanismos 
institucionais que buscam aperfeiçoamento para uma 
gestão racional e compartilhada dos recursos hídricos no 
Maranhão. 

De outro lado, trazem como inovação e desafio a 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento; a 
necessidade de outorga para água superficial e subterrânea 
comercializada em caminhões pipas; a definição de áreas 
de proteção; a restrição e controle de águas subterrâneas; 
a adesão ao Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 
(SIAGAS), desenvolvido pela Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais - CPRM ou outro compatível com este; e 
a oficialização da divisão hidrográfica do estado em doze 
bacias hidrográficas. 

Considerando-se que a gestão dos recursos hídricos é 
dinâmica e participativa, temos ainda como desafios a 
implementação e acompanhamento dos instrumentos de 
gestão e uma mobilização social contínua. 

Com essas iniciativas, o Maranhão está se preparando, 
com o suporte de um arcabouço legal e técnico voltado ao 
atendimento da crescente demanda de uso da água, mas 
buscando garantir os usos múltiplos de maneira sustentável.

ANDRÉA ARAÚJO LIMA LEITE
Chefe do departamento de Gestão 
de Bacias Hidrográficas-SEMA/MA

alleite@sema.ma.gov.br
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Delimitar para conhecer e planejar a preservação. Com 
este objetivo, o pesquisador Jucivan Ribeiro Lopes, do 
Núcleo Geoambiental (Nugeo), da Universidade Estadual 
do Maranhão, produziu, em 2009, o mais recente estudo 
de delimitação das bacias hidrográficas maranhenses. 
O estudo revela que o Maranhão é detentor de um 
grande potencial hídrico, alcançando destaque em nível 
nacional. O estado possui dez bacias e mais dois sistemas 
hidrográficos costeiros. Veja detalhes do estudo:

Maranhão em dados: contextualizando o estudo

Com 331.983,29 km2, o Maranhão é o oitavo estado 
brasileiro e o segundo do Nordeste em extensão territorial 
(IBGE, 2002). Ao norte limita-se com o oceano Atlântico, ao 
sul e sudoeste com o estado do Tocantins, a oeste limita-se 
com o estado do Pará e, a leste e sudeste, com o estado do 
Piauí. O estado possui 5 mesorregiões e 21 microrregiões 
geográficas, comportando seus 217 municípios. De acordo 
com o IBGE (2010), o Maranhão tem uma população de 
6.569.683 habitantes, representando cerca de 3,44% da 
população brasileira. A população rural é formada por 
4.143.728 (63,1%) habitantes e os demais, 2.425.955 
(36,9%), são residentes da zona rural.

Para efeito deste estudo, considera-se bacia hidrográfica 
como a área drenada por um rio principal e seus afluentes 
e, geralmente recebe o nome do curso principal; ainda 
pode ser chamada de bacia fluvial ou bacia de drenagem. 
Por outro lado, o sistema hidrográfico caracteriza-se pelo 
agrupamento de pequenas bacias hidrográficas. 

Delimitação das Bacias Hidrográficas

O trabalho de delimitação das bacias hidrográficas do 
Maranhão foi realizado pelo Núcleo Geoambiental da 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) em 2009, 
na escala de 1:100.000. Foram observadas as diretrizes 
metodológicas e os conceitos adotados pela Agência 
Nacional de Águas - Ana. Foram utilizados como materiais 

as cartas topográficas da Diretoria do Serviço Geográfico 
(DSG) do Exército e do IBGE, escala de 1:100.000; carta 
da rede hidrometeorológica da bacia do rio Pindaré; 
mapa de elevação do terreno (dados SRTM) e as 
imagens do satélite LANDSAT5-TM, referentes ao ano 
2000. A delimitação ocorreu em ambiente SIG (Sistema 
de Informação Geográfica), adotando-se o software 
SPRING (Sistema de Processamento de Informações 
Georeferenciadas, desenvolvido pelo INPE). 
A tabela 1 resume o resultado da delimitação das bacias 
hidrográficas. 

Bacias como unidades de planejamento

O Maranhão é detentor de um grande potencial hídrico, 
alcançando destaque em nível nacional. O estado possui 
dez bacias e mais dois sistemas hidrográficos costeiros. 
Não obstante à excelente rede hídrica estadual, esta 
característica por si só não garante a disponibilidade 
de água com qualidade e em quantidade para suprir 
as necessidades dos maranhenses, especialmente 
se considerarmos as constantes agressões ao meio 
ambiente, resultando em graves impactos sobre as 
bacias hidrográficas e, por conseguinte, sobre os 
recursos hídricos.

Sendo assim, ao definir cartograficamente as bacias 
hidrográficas, o Maranhão, sem dúvida, dá-se um 
importante passo para a consolidação das políticas 
setoriais de planejamento e de gestão dos recursos 
hídricos, considerando que o Governo passa a dispor 
de um produto gerado a partir de técnicas, conceitos 
e materiais, que visam subsidiar essa política estadual; 
tudo isso tratado com a devida participação da sociedade 
civil. 
Com esta delimitação, o estado pode avançar 
significativamente na estruturação e formalização dos 
comitês de bacias hidrográficas; melhorar a implantação 
do Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado 
de Recursos Hídricos, bem como, obter melhores 

BACIAS HIDROGRÁFICAS MARANHENSES: RIQUEZA SEM IGUAL
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procedimentos para tomada de decisões relacionada com 
este setor. Nesse sentido, as bacias hidrográficas, como 
unidade de planejamento, darão suporte à gestão territorial 
engendrando as seguintes dimensões:

• Melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e 
subterrâneas, em qualidade e quantidade;
• Redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, 
bem como dos eventos hidrológicos críticos; 
• Percepção da conservação da água como valor 
socioambiental relevante.

A gestão dos recursos hídricos tem nas bacias hidrográficas 
uma estratégia que visa proteger e restaurar a qualidade 
ambiental e, consequentemente, os recursos naturais. 
Esta abordagem baseia-se na constatação de que muitos 
dos problemas de qualidade e quantidade de água são 
evitados ou resolvidos de maneira eficaz por meio de 
ações promovidas no contexto da bacia hidrográfica e das 
atividades desenvolvidas em sua área de abrangência e 
dos atores envolvidos. 

Portanto, discutir a gestão dos recursos hídricos no 
âmbito da bacia hidrográfica significa, sobretudo, abordar 
de forma coerente os princípios e os mecanismos para 
o desenvolvimento sustentável. Todavia é necessário 
considerar, ainda, que com relação à dinâmica das 
bacias hidrográficas, os mapas temáticos e os estudos 
socioeconômicos utilizados para a gestão dos recursos 
hídricos são dinâmicos, devendo por esta razão serem 
constantemente atualizados para assim servirem como 
um instrumento de tomada de decisão. 

A base cartográfica das bacias hidrográficas se torna uma 
importante referência e parte integrante na construção, 
desdobramento e efetivação de marcos regulatórios 
na área dos recursos hídricos. O mapeamento das 
bacias hidrográficas também objetiva fortalecer a 
adoção de procedimentos internos do órgão estadual 
de meio ambiente e recursos hídricos, contribuindo 
para implantar ou renovar métodos de trabalhos que em 
médio e longo prazos gerem melhores resultados para o 
desenvolvimento do Estado. 

JUCIVAN RIBEIRO LOPES  -  Gerente do Núcleo Geoambiental da UEMA    jucivan@yahoo.com
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Os recursos hídricos estão no centro do debate 
sobre qualidade de vida. Mais que isso, a questão 
das águas e os serviços que elas prestam à 

humanidade protagonizam todas as questões de (des) 
envolvimento e, claro, as questões relacionadas aos 
aglomerados urbanos e ao meio ambiente. Desde cedo 
aprendemos que o ciclo hidrológico sofre interferências em 
maior ou menor grau. E, de modo lógico, compreendemos, 
com a experiência, que se trata de um ciclo de relativa 
fragilidade, porque pequenas intervenções podem alterá-
lo. Essa compreensão coloca a bacia hidrográfica como 
um “palco de interação dos meios físico, biótico, social, 
econômico e cultural”. Motivo pelo qual a gestão impõe 
integração dos vários aspectos que interferem no uso dos 
recursos hídricos e na sua proteção ambiental. 

Há um aspecto de alta relevância: a bacia hidrográfica é 
outro recorte geográfico; e a gestão de recursos hídricos, 
como outras políticas públicas, exige gestão compartilhada. 
Ocorre que a unidade de planejamento, ou a divisão 
administrativa, dessas outras políticas é certamente distinta 
da bacia hidrográfica.  São os territórios, nas políticas 

para o agro-extrativismo; os municípios e distritos, na 
saúde; as unidades de conservação, na proteção da 
biodiversidade; os biomas, na gestão florestal; ou outras 
divisões administrativas, com forte viés político como 
critério de definição.

Em adição, a materialização de todas as políticas, no 
contexto da divisão político-administrativa do Brasil, 
se dá nos municípios, hoje perfazendo mais de 5 mil 
pessoas, com várias iniciativas no país para criação 
de novos. Esse cenário de gestão, bem como as 
atribuições tipicamente do poder público municipal 
em gerir as políticas de regulamentação do uso do 
solo, coleta de resíduos sólidos, saneamento básico, 
a exemplo, têm impactos diretos nas condições de 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Com isso, 
o planejamento por bacia impõe uma articulação com 
os planos e programas municipais; e, por conseguinte, 
uma articulação política e técnico-burocrática com os 
governos municipais. Assim, esses são grandes desafios 
a serem enfrentados pelos organismos de bacia.

POR (MICRO)BACIA HIDROGRÁFICA

OS DESAFIOS
DO PLANEJAMENTO

No artigo, a autora analisa os desafios e defende que o modelo ideal de gestão impõe uma 
abordagem multidisciplinar e que seja formulado em sintonia com o modelo de desenvolvimento 
que já está sendo elaborado, além disso, que se repense o estilo de viver, de consumir e de 
produzir. Um modelo, enfim, onde o ser é mais importante que o ter, mais autêntico, portanto.
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LUZENICE MACEDO MARTINS
Consultora Legislativa de Meio Ambiente/ Assembleia Legislativa 

do Maranhão  -  luzenice@al.ma.gov.br

Some-se a isso, a incompreensão generalizada dos 
gestores municipais em face das suas competências 
acerca da gestão das águas. Exemplos disso: onde 
se dá a competência dos entes municipais no campo 
normativo para a gestão das águas? Quais medidas na 
esfera da execução municipal concorrem para a proteção 
e conservação dos recursos hídricos? Essas e outras 
questões precisam ser clarificadas, inclusive como medida 
de viabilizar a gestão por bacia. Nesse cenário, importante 
que se clarifique: o município pode e deve instituir os 
marcos regulatórios sobre áreas públicas para circulação, 
lazer e recreação ao ar livre (p.ex. definindo critérios e 
incentivos a arborização, limitando áreas construídas e 
pavimentadas, estabelecendo diretrizes para loteamento, 
etc.); estabelecendo controle das fontes de poluição 
da água (p.ex. com a definição de metas e prioridades 
para os sistemas públicos de tratamento de esgoto, as 
condições para lançamento de águas de lavagem em rede 
de drenagem, etc.); aperfeiçoando os marcos regulatórios 
para o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (p.ex. 
classificando os empreendimentos de acordo com o seu 
potencial de poluição e demanda hídrica, incentivando 
e/ou compensando pela manutenção de atividades não 
poluentes em bacias de proteção, adotando medidas de 
prevenção e controle de cheias e normas de proteção 
de vegetação arbórea, etc.); e obrigando e incentivando 
instalações hidráulicas com dispositivos economizadores 
de água; entre outras.

Isto posto, constata-se que as medidas referentes à 
gestão de recursos hídricos, que compõem a política 
socioambiental, são também elementos da política 
de desenvolvimento municipal, guardando, portanto, 
semelhantes interfaces e graus de articulação. Assim, o 
apoio legal em nível municipal para muitas medidas pode 
ser dado pelos instrumentos de que o município já dispõe: 
plano diretor, lei de zoneamento, lei do orçamento, etc. 
Por necessitar de articulação entre agentes de diferentes 
esferas e entre programas públicos e privados, a gestão 
de recursos hídricos enfrenta as dificuldades geradas por 
estruturas setorizadas e agentes que não têm interesse ou 
cultura em partilhar encargos e benefícios. 
Esses desafios impõem a necessidade de pactuação e 
mecanismos de gestão compartilhada dos recursos hídricos 
condizentes com a realidade de cada município no âmbito 
da bacia. Nesse contexto, os conflitos são conhecidos e 

têm diferentes faces, quais sejam: usuários com interesse 
em usar a água de uma bacia para diferentes finalidades; 
usuários localizados em diferentes bacias, competindo 

pelo uso de águas “regionais”; órgãos governamentais que 
competem por campos de poder de esferas diferentes; 
União, Estado e município com interesses e visões 
diferentes; especialistas com divergências de opinião e 
posição; e diferentes dispositivos legais, pouco compatíveis 
entre si.

Também, o conhecimento para a gestão impõe uma 
abordagem multi e interdisciplinar que vá além dos 
aspectos técnicos, usualmente contemplados; mas que 
permita conduzir os processos com base na análise de 
diversas relações contextualizadas.  Assim, teremos a 
integração das ações e clara definição do papel dos 
vários atores inseridos no cenário de gestão das bacias 
hidrográficas. E, fundamentalmente, temos repensar em 
que bases conceituais o modelo de desenvolvimento está 
sendo elaborado. De modo que se promovam as mudanças 
profundas necessárias à reformulação desse modelo, em 
busca de uma convivência mais solidária, que repense 
o estilo de viver, de consumir e de produzir. Um modelo, 
enfim, onde o “ser” é mais importante que o “ter”, mais 
autêntico, portanto.
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“Olhar local”
O arcabouço legal que vem sendo formulado, neste ano de 
2011, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a 
colaboração de instituições da sociedade civil, do poder 
público e de usuários, tem como meta a regulamentação da 
Política Estadual de Recursos Hídricos e a oficialização da 
divisão hidrográfica do Estado, o que representa o ponto de 
partida para a formação dos Comitês de Bacia no Maranhão.

Os comitês de bacia constituem a base do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo como 
princípio a gestão descentralizada, criando em cada bacia 
hidrográfica um ambiente de integração entre poderes 
públicos municipais, estaduais e federais, organizações da 
sociedade civil e usuários de água. Os comitês representam 
o “olhar local” para a gestão dos recursos hídricos na 
bacia, sendo de fundamental importância para a construção 
de diretrizes para ações educativas e de capacitação, 
estabelecimento de normas para uso da água e mediação de 
conflitos, objetivando assegurar a proteção e o melhoramento 
da qualidade da água.  
O processo de formação de comitês de bacia representa 
um trabalho de grande dimensão, onde um dos principais 
desafios é integrar os diferentes setores da sociedade, 
os quais apresentam, por vezes, diferentes interesses 
econômicos, sociais e ambientais. No entanto, no contexto 
da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
gestão de recursos naturais, existe uma compreensão macro 
para a implementação de ações conjuntas visando o uso, a 
conservação e o monitoramento dos recursos hídricos. 

É importante ressaltar que atualmente vivencia-se no Estado 
um momento de efervescência na gestão de recursos hídricos, 
onde os vários segmentos estão em plena atividade, tanto no 
aspecto normativo, como no aspecto de mobilização para a 
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos. O 
processo de mobilização para a formação de comitês está em 
andamento, como exemplo o da Bacia do Rio Mearim, sendo 
organizado pela sociedade civil. Em outras bacias estão sendo 
resgatados movimentos anteriormente realizados focando a 
formação de comitês, como são os casos das Bacias dos Rios 
Munin e Itapecuru, sendo as três bacias pertencentes à região 
hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental.

Foco: integração e gestão 
responsável
As discussões sobre o papel dos comitês de bacia 
para a gestão das águas é um assunto que tem sido 
constantemente abordado, levando em consideração 
aspectos que merecem ênfase para o contexto do 
Maranhão, como a relação entre quantidade e qualidade 
de água; a integração e compatibilidade entre as políticas 
de meio ambiente e recursos hídricos - quando a nossa 
realidade é representada por um órgão gestor que 
gerencia licenciamento ambiental, gestão florestal e gestão 
de recursos hídricos. Destaca-se ainda a variação entre as 
áreas de delimitação das doze bacias hidrográficas, onde a 
maior bacia maranhense em área é a Bacia do Rio Mearim, 
com aproximadamente 99.000 km², representando 29,84% 
da área total do Estado, abrangendo 83 municípios, o que 
contrasta com a menor Bacia Hidrográfica, representada 
pela Bacia do Rio Periá, que possui área aproximada de 
5.400 km², o que corresponde a 1,62% da área total do 
Maranhão, compreendendo somente 6 municípios.     .     

A realização do XIII ENCOB no Maranhão alavancou 
as discussões sobre recursos hídricos e potencializou 
mobilização, articulação de parcerias e a execução de 
uma série de atividades nos diferentes segmentos, poder 
público, sociedade civil e usuários de água.  Nesse 
contexto, o Maranhão abarcou a idéia de realizar dentro 
da programação do ENCOB um evento maranhense, com 
a oportunidade de discussão de temáticas locais. Assim 
chamado, o Encontro Maranhense para a Governança 
das Águas, a ser realizado no primeiro dia do XIII ENCOB 
tem como objetivos pactuar a construção do processo de 
governança das águas no Estado do Maranhão e mobilizar 
e articular nas doze bacias hidrográficas a formação dos 
comitês. 
Desta forma, as perspectivas do Maranhão no cenário 
de formação de comitês de bacias hidrográficas são, 
atualmente, positivas, tendo em vista o caminho recente 
que tem sido percorrido, para assumirmos a água como 
bem público e dotada de valores sociais, econômicos 
e ambientais, a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão, o desenvolvimento de ferramentas 
jurídicas regulatórias para a tomada de decisão e a 
compreensão de que o crescimento demográfico mais 
acelerado, a industrialização e a urbanização introduziram 
novos desafios para a sustentabilidade dos recursos 
hídricos.

MOBILIZAR É PRECISO!
Formação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Maranhão: Um desafio que começa a tornar-se realidade

LAÍS DE MORAIS RÊGO SILVA - Superintendente de Recursos Naturais – SEMA/MA      lmsilva@sema.ma.gov.br

Vivenciando um momento de efervescência no que diz 
respeito à gestão de recursos hídricos, com a definição 
de novos marcos regulatórios da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, o Maranhão se prepara para a formação 
dos primeiros comitês de Bacias Hidrográficas, com a 
mobilização de vários segmentos sociais.
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Com o crescimento e desenvolvimento econômico 
atual no Estado, observa-se que as empresas ao 
planejarem as instalações dos seus projetos, atrelam 

em seu projeto de viabilidade a capacidade logística da região. 
No planejamento de suas implantações e ampliações de seus 
projetos, procuram locais que possuam maior facilidade ou 
mesmo potenciais logísticos que venham contribuir para a 
viabilização econômica dos mesmos. 

Pela prospecção de mercado, mostra-se que o gasto com a 
logística influencia significativamente na composição do custo 
final do produto e/ou serviço, onde o transporte hidroviário e 
marítimo contribui positivamente para esse resultado.  Além 
deste modal ser de menor custo possui um pequeno impacto 
ambiental, promovendo assim uma saída de desenvolvimento 
nacional, principalmente para produtos produzidos no centro-
oeste, onde a distancias dos centros de escoamento são 
grandes e onerosas.

O Brasil possui importantes bacias hidrográficas como: Bacia 
Amazônica, Tocantins e Araguaia, Rio São Francisco, dentre 
outros. Falando especificamente dos rios do Maranhão, esses 
pertencem à bacia do Nordeste, formada por três grandes 
rios: Grajaú, Mearim e Pindaré. 

Nesses rios, ainda não há a existência de portos organizados 
para o fomento da utilização de grandes embarcações e a 

utilização para grandes cargas. Já o Porto do Itaqui, com 
sua característica de águas profundas, possui vantagens 
naturais para atrair navios de grande calado, como hoje 
torna-se um propulsor de desenvolvimento para o Estado 
do Maranhão. Através de um estruturado planejamento 
estratégico de crescimento, oferece hoje uma atrativa 
oportunidade logística para as diversas indústrias que se 
instalam na região do Itaqui. 

A localização do Porto do Itaqui em relação aos principais 
portos da Europa, Ásia e África é bem menor em relação 
a distancia de outros portos brasileiros. Tornando hoje 
um porto de grande importância na logística do contexto 
brasileiro. Ele está inserido dentro do complexo portuário 
do Maranhão, onde se agregam o Porto da Alumar e a 
Ponta da Madeira (Vale).

LOGÍSTICA 
HIDROVIÁRIA  
NO MARANHÃO

JAQUELINE LOBÃO
Diretora Administrativa  
e Financeira
Porto do Itaqui
jaqueline@emap.ma.gov.br
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O Maranhão vive um momento muito importante, de oportunidades de desenvolvimento 
econômico. É nosso dever assegurar que os benefícios sejam para toda a sociedade e se 
sustentem no tempo. 

Um evento da magnitude do Encob nos enche de responsabilidades, porque protagonizamos 
debates e compromissos em torno da gestão responsável das águas. Dá-nos a medida do 
caminho que precisamos percorrer aprendendo com a experiência do Brasil e do Mundo.
 
Por isso, conta com o nosso esforço e compromisso para a articulação e a continuidade 
em torno da gestão compartilhada dos recursos hídricos. Tem sido assim e, certamente, 
nos engrandeceremos com os desafios impostos pela experiência acumulada em sediar o 
Encob.

Para tanto, desejamos que seja de pleno êxito o intercâmbio por ele propiciado. E, 
especialmente, para o Maranhão, deixe grande contribuição para gerenciarmos com 
responsabilidade ambiental as oportunidades de desenvolvimento com que, hoje, 

convivemos.

Cada vez mais compreendemos que as oportunidades que o Maranhão e todo o Brasil têm 
para se desenvolverem plenamente estão ligadas às suas riquezas naturais e culturais: no 
solo, nas águas, nas florestas, nas tradições culturais e nos atrativos que essas riquezas 
possibilitam. Mas sabemos, também, que essas oportunidades não estão acessíveis para 
todos. É o caso da água, que por sua natureza se distribui diferentemente nos diferentes 
lugares. Por isso, o nosso empenho de Governo: distribuir melhor as nossas riquezas! 

Temos plena consciência que isso exige o esforço de todos: do Poder Público, da sociedade 
civil e dos usuários de água. Sabemos que não há outro caminho que não seja o da união 
desses atores para construir o modelo mais adequado a cada lugar, reconhecendo e 
considerando as experiências e culturas locais. Momentos como esse, que reúnem milhares 
de pessoas em torno da gestão compartilhada das águas, são da maior importância e têm 
o nosso pleno apoio. 

No Maranhão, o Encontro nos possibilita o apoio e a troca de experiência, que certamente 
intensificarão as nossas ações para a plena gestão dos recursos hídricos no Estado. Esse 
intercâmbio é importante e fortalece outras instâncias de governança que já encampamos.

Não há como ser diferente! Gerir um recurso tão importante como a água impõe o nosso 
compromisso em fortalecer o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
para um Maranhão cada vez mais justo para todos.

Fotos: Victor Mendes    
Crédito: Biné Morais/Acervo pessoal

MENSAGENS

ROSEANA SARNEY
Governadora do Maranhão

LUÍS FERNANDO SILVA
Secretário Chefe da Casa Civil

“Não há outro caminho que não seja o da união 

dos atores para construirmos o modelo mais 

adequado à gestão dos recursos ambientais”

“Um evento como o ENCOB nos aponta 

caminhos e responsabilidades”

Foto Governadora Roseana Sarney  
Crédito: Secom/MA
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