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"... E o Espirito de Deus se movia sobre a face 
das águas"     

 Gênesis: 1:2. 
 
Por que a terra está arruinada, queimada, como 
o deserto, sem nenhum passante? 
Deus respondeu: 
Porque as pessoas abandonaram a minha lei, por 
isso esse povo vai comer absinto e beber água 
envenenada"  

                                                   (Jr: 9: 11, 15). 
 

"Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso 
de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, 
sim, miserável, pobre, cego e nu". 

                                                       (Ap: 3: 17).
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RESUMO 
 
 

Toda política voltada para a gestão dos Recursos Hídricos deve estar consubstanciada em 
normas jurídicas, planos e programas que revelem o conjunto de intenções, decisões, 
recomendações e determinações de governo quanto à gestão desses recursos, com 
propósito firme de proteger os recursos naturais, zelando pelo seu uso racional e 
respeitando uma justificada e acertada legislação pertinente. 

É dentro dessa realidade e perspectiva que este trabalho foi concebido. Espera-se que o 
conteúdo aqui consignado possa levar os leitores a uma real compreensão e entendimento 
que o comitê de bacia hidrográfica pode tornar-se em uma verdadeira ferramenta de 
articulação entre os interessados de uma determinada bacia hidrográfica, tornando-se em 
um instrumento de poder e desenvolvimento local. 

Para tanto, basta extrair da legislação os mecanismos mais justos e necessários para 
criação, implantação e funcionamento de comitês de bacias hidrográficas, procurando 
conciliar o crescimento econômico e a conservação ambiental, sabendo, desde logo, que 
deverá haver uma mudança de comportamento pessoal e social, além da necessária 
transformação nos processos de produção e consumo. 

Se com essa contribuição, puder ficar demonstrado que temos que disciplinar o domínio, o 
uso, o aproveitamento, a preservação e a defesa da água de uma bacia hidrográfica, criando 
para isso comitês de gestão, fico feliz porque pude contribuir ao menos com um pouco 
daquilo que vivi e continuo sonhando: todos temos que cuidar da água nossa de cada dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Bacia  hidrográfica, comitê de bacia, gestão local, instrumento 

de poder e desenvolvimento local 
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ABSTRACT 
 
 
 
The policies wich works in the administration of water resources must be consolidated in 
plans, programs and legal norms able to reveal the whole governments administration of 
these resources. All this withs the solid purpose in protect the natural resources, looking 
after its racional use and according to a just and appropriated legislation. 

Into this reality and perspective this work was conceived. It expects that its contents may 
take the readers to the real understanding that the committee of water basin can become a 
real tool wich cans join people interested in a determined water basin, consolidating  the 
idea of a tool of power and local development. 

So, to reach this purpose, it has to extract from the legislation fair and necessary 
mechanisms of creation, introduction and working of the water basins committees, always 
trying to reconcile the economic growth and the environment preservation, remembering, 
from now on, that it may have a personal and social behavior change, beyond the 
fundamental transformation in the production and consumption process. 

If witch this contribuition, it could be demonstrated that we have to discipline the domain, 
the exploration, the preservation and the defense of the water of a hydrographic basin, 
creating for this committess of management. I would be realized and for sure happy if I 
could contribute with a little of that I could feel, live and continue dreaming of a credible 
development in our planet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: water basin, basin committee, local administration, power and local 

development. 
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INTRODUÇÃO  

 

Envolvida por muitos e variados problemas, a sociedade brasileira e, por 

conseqüência, os sulmatogrossense, não parecem estar conscientes da ameaça de escassez 

da água, entendendo que os nossos recursos hídricos são perenes e inesgotáveis. Sem 

promover as ações cabíveis, este comportamento ensejará o aumento de consumo e de 

degradação dos recursos naturais de forma generalizada, prejudicando o abastecimento de 

gerações futuras. 

Essa afirmativa é pautada no fato de a água e o solo serem recursos naturais 

finitos e praticamente não-renováveis. No caso da água, apenas 1% (um por cento) do total 

existente no planeta está prontamente disponível para o consumo humano 1 

Apesar de essa fração ser suficiente para atender às necessidades humanas, sua 

distribuição desigual, somada à demanda crescente em várias regiões do planeta, tem 

levado a graves situações de escassez. (REBOUÇAS, 1999). 

Apesar de o Brasil deter cerca de aproximadamente 10% (dez por cento) das 

reservas de água doce do mundo, sua distribuição no País também é desigual. Esse fato, 

somado às disparidades regionais de demanda, tem gerado conflitos de usos nos últimos 

anos, tanto na área urbana como na rural. (REBOUÇAS, 1999). 

Das formas de consumo de água – urbana, industrial e agrícola – esta última é a 

que mais utiliza água. Estima-se que cerca de 70% (setenta por cento) de todo o consumo 

sejam destinados à agricultura, principalmente à irrigação. (REBOUÇAS, 1999). 

A tarefa de gerenciar os recursos hídricos é desafiante, considerando-se as 

disparidades e as dimensões que ocorrem no Brasil. Torna-se imprescindível o 

fortalecimento institucional da sociedade e do Estado com mecanismos de disciplinamento 

                                                 
1 (REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia.  Águas Doces no Brasil; 
capital ecológico, uso e conservação/organização e coordenação científica. São Paulo: Escrituras Editora, 
1999) 
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e ordenamento do uso racional dos recursos hídricos diante do crescente consumo da água 

doce e de práticas predatórias dos recursos naturais que atingem a qualidade das águas e o 

volume dos mananciais, assim como a caracterização do perfil dos usuários, que deverão, 

em pouco tempo, valorizar ainda mais este recurso, já que pagarão por ele. 

Historicamente, a primeira lei brasileira a tratar das questões ligadas aos 

recursos hídricos foi o Código das Águas, editado no ano de 1934, época em que o Brasil 

vivia momentos de Estado centralizador e voltado para a busca de sua industrialização, 

priorizando dessa maneira a construção de barragens para fomento de hidrelétricas, cujos 

resquícios de dominação ainda restam até hoje. 

Com a aprovação da atual Constituição Federal de 1988, a União Nacional, 

após um grande esforço legislativo, editou a Lei Federal n. 9.433/97 que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Com o advento da lei federal que trata da política de gestão dos recursos 

hídricos, surgiu o que hoje costuma-se chamar  de princípio da subsidiaridade, isto é, tudo 

que puder ser feito pela sociedade não deve ser realizado apenas pelo setor público. 

Portanto, as decisões são  tomadas de forma compartilhada, afastando-se assim, 

daquele princípio inicial de Estado centralista para Estado liberal, isto é, a referida lei 

dividiu o poder entre o Estado (setor público) e a sociedade civil organizada. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos representa um novo marco 

institucional no País, incorporando princípios, normas e padrões de gestão de água 

universalmente aceitos e praticados em muitos países. 

 A gestão descentralizada e democrática das águas envolve múltiplos usos e 

diferentes formas de compartilhamento e significa uma verdadeira revolução não apenas na 

gestão hídrica, mas também na própria gestão ambiental como um todo.  

Com essa lei e dentro dessa visão, o governo federal estabelece um sistema 

inovador, com proposta de gestão dos recursos hídricos nos âmbitos nacional e estaduais. 

Com base nessa lei, surgiram diversas leis estaduais que instituem sistemas de gestão dos 

recursos hídricos, encontrados em diferentes estágios de implantação em todo o Brasil. 

O Estado de Mato Grosso do Sul é um dos poucos da federação que ainda não 
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apresentam uma política estadual para gestão de suas águas, cabendo observar que o nosso 

Estado detém características singulares que devem ser destacadas, como, por exemplo: a 

composição das bacias hidrográficas de abrangência transfronteiriça (rios que dividem o 

Brasil com outros países) e com ecossistema de importância planetária (cerrado, pantanal, 

etc) e que necessitam de medidas claras para gestão compartilhada desses recursos 

naturais. 

A política estadual para a gestão dos recursos hídricos, tendo em vista a lei 

federal,  deve estar consubstanciada em normas jurídicas, planos e programas que revelem 

o conjunto de intenções, decisões, recomendações e determinações do poder público; tudo 

isso dentro do propósito firme de proteger os recursos naturais, zelando pelo seu uso 

racional e respeitando uma justificada e acertada legislação pertinente. 

O interesse pela temática da água surgiu  da experiência vivida em ambiente 

político, na condição de vereador no Município de Camapuã, no período entre 1988-92, 

diante da verificação de impactos ambientais negativos causados por um frigorífico 

instalado às margens do Ribeirão Camapuã, sob vistas grossas de autoridades responsáveis. 

As providências para análise da água e envio dos resultados ao Ministério Público 

resultaram  da assinatura de  um termo de compromisso entre o proprietário do frigorifico, 

e o prefeito municipal e o ministério público, estabelecendo conjuntamente um prazo de 

(18) dezoito meses para cumprimento dessas providências. O não-atendimento do 

compromisso pelo frigorífico levou ao encerramento de suas atividades. 

Também a participação, por um período de aproximadamente quatro anos, em 

vários movimentos direcionados para a gestão dos recursos hídricos no Estado, quando 

participava da coordenação do COINTA - Consórcio Intermunicipal para o 

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, foi fundamental para 

o direcionamento desse trabalho. 

Na condição de participante ativo das decisões e direcionamento das ações 

desse consórcio, presenciando, participando e até mesmo dirigindo várias reuniões 

públicas, técnicas, políticas, todas com a finalidade de fortalecer e implementar suas ações, 

foi possível constatar o que ocorria em relação a todas as suas atividades. 

As experiências foram acumuladas na mobilização social da comunidade em 

que havia atuação do consórcio, assim como na concepção, elaboração e gerenciamento 

dos projetos técnicos que eram concebidos pelos profissionais que participavam na sua 
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formatação. Não raras vezes, esses projetos foram discutidos e deliberados com a presença 

significativa de políticos influentes que participavam do consórcio, como prefeitos, 

vereadores, deputados, senadores e até mesmo ministros de Estado. 

Assim foi possível presenciar que a região norte de Mato Grosso do Sul, a 

partir dos anos 70, face ao desmatamento dos "cerrados" para cultivo de lavoura e criação 

de gado, sofreu os resultados da agressão ao solo e, por consequência, aos recursos 

hídricos de maneira generalizada, com "assoreamento" por sedimentação - isto é, areia 

depositada nos leitos do rios. 

Por outro lado, buscou-se, nessa trajetória de experiências, comparar essas 

experiências regionais com aquelas de outros Estados, participando de reuniões técnicas 

promovidas pelo consórcio do Rio Piracicaba e Capivari, com sede na cidade de Santa 

Bárbara do Oeste/SP, e trazendo técnicos ligados a esse consórcio para dirigir palestras e 

contar de suas experiências em relação às suas atividades. Da mesma forma, visitando e 

participando da reunião do consórcio do Lago Guaíba, com sede na cidade de Porto 

Alegre/RS, foi possível averiguar que o Comitê de Gerenciamento dessa bacia tem um 

trabalho exemplar no que se refere aos principais usos das águas superficiais 

(abastecimento público, diluição de efluentes domésticos e industriais, recreação, 

navegação, pesca, agricultura irrigada, preservação do equilíbrio natural de comunidades 

aquáticas). 

As informações, experiências e até mesmo o viver participativo nesses 

organismos voltados para a gestão dos recursos hídricos levam à valorização do comitê de 

bacia hidrográfica como um verdadeiro instrumento que poderá congregar, envolver e até 

mesmo mobilizar toda uma comunidade que habita em uma determinada bacia hidrográfica 

para decidir a forma de gerenciar os seus recursos hídricos, tirando, com isso, melhor 

proveito do uso da água e, ao mesmo tempo, conservando e preservando os recursos 

naturais que ainda restam nesses espaços físicos ocupados pelo homem. 

A entrada no Mestrado Acadêmico do Curso de Pós-Graduação da 

Universidade Católica Dom Bosco e o incentivo e o apoio do orientador para o tema, 

foram fundamentais para que o projeto fosse delineado, ainda que tivesse sido necessário 

um compasso de tempo, para ajuste entre a formação profissional em Direito e a temática 

do Programa relacionada com a compreensão do desenvolvimento local.  

As considerações acima explicam a escolha da gestão dos recursos naturais e, 
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em específico, a gestão dos recursos hídricos como tema dessa pesquisa, abordada no 

âmbito de uma visão prática e política, sustentada por normas jurídicas, planos e 

programas. Estas considerações revelam o conjunto de intenções, decisões, recomendações 

e determinações de governo quanto à gestão desses recursos. 

 É dentro dessa realidade e perspectiva que este trabalho foi concebido. Espera-

se que o conteúdo aqui consignado possa levar os leitores a uma real compreensão e 

entendimento de que o comitê de bacia hidrográfica pode tornar-se uma verdadeira 

ferramenta de articulação entre os interessados de uma determinada bacia hidrográfica e 

em um instrumento de poder e desenvolvimento local. 

Despertar, impulsionar, mobilizar, enfim, levar a comunidade de determinado 

local a buscar, promover e conquistar o desenvolvimento de seu espaço local, segundo essa 

visão, é tarefa desafiadora, porém agradável, pois, certamente só a ação para tal irá aflorar 

potencialidades/novidades no sentido de alavancar e implementar as potencialidades locais.   

A preocupação que se torna norteadora dessa pesquisa relaciona-se ao fato de o 

sistema institucional de planejamento e administração dos recursos hídricos ser  de tal 

complexidade e se relacionar com interesses tão relevantes que não pode ser estabelecido a 

curto prazo e sem obstáculos, notadamente a aplicação do instrumento pela cobrança do 

uso da água em suas mais variadas formas, sem que a sociedade interessada tenha de fato 

compreendido o teor da lei, principalmente se esse recurso tiver a finalidade de contribuir 

e/ou estimular o desenvolvimento local. 

Partiu-se da hipótese de que o Comitê de Bacia Hidrográfica, se adotado como 

área de interesse comum dos viventes em seus respectivos espaços de vida, pode 

transformar-se em um instrumento de poder e em um canal para estabelecer diretrizes 

visando ao desenvolvimento daquele local, se seus integrantes fizerem o uso adequado dos 

instrumentos que as leis de recursos hídricos colocam à sua disposição, desde que bem 

compreendidas. 

O objetivo desse trabalho, portanto, foi analisar as leis federal e estadual que 

tratam da política de recursos hídricos, buscando interpretar os princípios e ferramentas de 

desenvolvimento local implícitos nas mesmas. 

Um objetivo específico foi extrair dessas leis os mecanismos de implementação 

de comitês e de gestão de Bacias Hidrográficas que propiciam  o exercício de cidadania 
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como fator de emponderamento  das comunidades locais na garantia do uso  democrático 

da água.  

Outro objetivo específico foi verificar os mecanismos institucionais e legais de 

gestão dos recursos hídricos que estejam voltados a garantir o uso sustentável da água, de 

modo a conciliar crescimento econômico e conservação ambiental. 

Espera-se que o resultado das interpretações das referidas leis possa propiciar a 

todos que tenham interesse econômico e social em determinadas bacias hidrográficas, a 

tomada de decisões de forma compartilhada, além do cuidado com os recursos naturais, 

principalmente com a água, por tratar-se de bem necessário à sobrevivência humana.  

Da mesma forma, aguarda-se que o resultado dessas pesquisas possa contribuir 

para que  o Comitê de Bacia Hidrográfica, ao ser utilizado como um instrumento de gestão 

das águas, adote para isso os princípios e normas jurídicas que venham disciplinar o 

domínio, o uso, o aproveitamento, a preservação e a própria defesa da água, como efeito de 

real compreensão do seu significado na preservação da vida e de sua real importância no 

processo produtivo, e, servindo ainda - o comitê de bacia hidrográfica - como instrumento 

de poder e de desenvolvimento local. 
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CAPÍTULO 1 

 
O USO SUSTENTÁVEL E A GESTÃO COMPARTILHADA  

DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável, já bastante discutido pelos vários 

segmentos da sociedade civil e poder público, implica que os recursos naturais renováveis 

sejam utilizados de forma tal que não limitem sua disponibilidade para as futuras gerações. 

Portanto, um dos maiores desafios a enfrentar, no futuro, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, será minimizar os efeitos da escassez da água (sazonal ou não) e da poluição, 

particularmente nos países em desenvolvimento, bem como controlar os excessos, evitando 

inundações. 

A água é considerada elemento fundamental para a sustentabilidade da vida no 

planeta. A evidência está no próprio desenvolvimento da história, pois as principais 

civilizações que tiveram maior desenvolvimento floresceram nos vales onde a 

disponibilidade de água era abundante e com características especiais.  

Para se conservar a qualidade da água, os novos projetos para atender à 

demanda desse precioso liquido precisam ser planejados e administrados dentro de uma 

perspectiva de sustentabilidade econômica, social e ambiental. A solução vai exigir tanto a 

exploração cuidadosa de novas fontes, quanto medidas para estimular o uso eficiente da 

água. Uma dessas medidas é estabelecer políticas públicas que considerem a água como 

um bem escasso com valor econômico e não como uma dádiva da natureza e de uso 

gratuito. 

Nos chamados ecossistemas produtivos, especialmente aqueles relacionados 

com a produção agrícola e florestal, a análise da sustentabilidade poderá ser feita tomando-

se por base o balanço hídrico das bacias hidrográficas. Para uma determinada bacia 

hidrográfica, a sustentabilidade produtiva com reflexos na sustentabilidade social e 

econômica poderá ser analisada também pela capacidade da produção primária. Nesse 
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caso, porém, o enfoque deve ser a biomassa comercializada, ou seja, os grãos, fibras, 

proteínas, frutos, flores, madeiras, etc. A possibilidade da manutenção da sustentabilidade 

desses ecossistemas de produção dentro de uma escala de tempo de décadas ou séculos 

dependerá de avanços tecnológicos, de mudanças de estruturas sociais e institucionais, bem 

como da implementação de mecanismos de proteção dos recursos naturais renováveis 

centrados na conservação do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. 

(REBOUÇAS, 1999). 

 A Bacia Hidrográfica deve ser entendida como sendo a unidade ecossistêmica 

e morfológica que permite a aná lise e entendimento dos problemas ambientais. Ela 

também é perfeitamente adequada para um planejamento e manejo, buscando otimizar a 

utilização dos recursos humano e natural, para estabelecer um ambiente sadio e um 

desenvolvimento sustentado. (BUARQUE, 1998).2 

A Bacia Hidrográfica, como unidade de planejamento e sendo o local onde se 

implementam todas as ações voltadas para o uso dos recursos naturais e, no caso presente, 

as ações voltadas para o uso dos recursos hídricos, devem ser observadas com muita 

cautela, assim como a questão da poluição das águas por atividades humanas. 

Os aspectos jurídico-ambientais relacionados à bacia hidrográfica, bem como 

ao meio-ambiente, são de natureza sistêmica. Assim, quando se polui a água, pode ocorrer 

que o solo e o ar também sejam poluídos; quando se polui o solo, pode ocorrer que a água 

e o ar também sejam poluídos e, quando se polui o ar, pode ocorrer que a água e o solo 

também sejam poluídos. 

Por isso mesmo, a comunidade organizada através de seus Comitês de Bacias 

Hidrográficas pode e deve exigir do poder público efetividade em suas ações, visando ao 

estudo e à resolução de seus problemas ambientais (e se são realmente ambientais, são 

também sociais, políticos, econômicos e jurídicos). 

Assim, a população local – aquela que existe e está fincada dentro de uma 

Bacia Hidrográfica – lá exercendo suas atividades, buscando sua melhoria de qualidade de 

vida, pode conjuntamente estabelecer regras, diretrizes, métodos, maneiras, entendimentos 

e ações que visam à redução da poluição hídrica da bacia, através de decisões tomadas de 

                                                 
2 BUARQUE, Sergio C. - Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável. 
In: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/IICA – Material para orientação técnica e treinamento de 
multiplicadores e técnicos em planejamento local e municipal, Brasília, 1998. 
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forma compartilhada, dentro de uma instituição criada e gerida por eles mesmos, 

resultando em um verdadeiro parlamento cujas decisões devem traduzir um consenso, se 

não de todos, pelo menos da maioria. 

As ações práticas visando ao melhor aproveitamento dos recursos hídricos 

dentro de determinada bacia hidrográfica devem ser exteriorizadas, implementadas e 

comprometidas com a sustentabilidade da vida humana e da natureza. 

Para que isso ocorra, essas ações podem ser externadas de forma a reduzir a 

sedimentação nos ambientes aquáticos, de escoamento e, consequentemente, das 

enchentes; conservação da fertilidade do solo – manutenção e aumento da produtividade 

agrícola/agropecuária, proteção de hábitats naturais, identificação da capacidade de uso do 

solo, manutenção e aumento de árvores e vegetação de cobertura, reposição de matas 

ciliares, adequação de estradas, terraceamento em curva de nível, dentre outros. 

Por certo essas ações ocorrerão dentro de um lugar definido - área física da 

bacia hidrográfica. Logo, sendo esse lugar um espaço ocupado por pessoas/viventes, 

certamente essas ações/atitudes poderão gerar vontade e conscientização comuns. 

Dessa vontade e conscientização comuns, deve resultar a estabilidade do 

processo de interação permanente de interesses atrelado ao desenvolvimento desse lugar, 

ou seja, vou saber se o que estou fazendo está sendo feito e decidido por todos os outros 

em seus campos de atuação, dentro dos mesmos sentidos e propósitos, buscando, com isso, 

dar sustentabilidade às ações, visando mudar a realidade local para melhor. 

Ávila (2000) afirma que: 

(...) La revisión propuesta, nos lleva a reivindicar el ámbito de lo 
LOCAL, como un espacio más concreto de participación social en el 
processo, como una unidade de análisis, planiticipación  y acción, capaz 
de relevar y activar un conjunto de potencialidades no apreciadas por el 
planificador tradicional y de atender un igual número de demandas 
insatisfechas a través de mecaninsmos apropriados al contexto y escla de 
las mismas, aportando de esta manera dentro un esfuerzo sinérgico al 
desarrollo de la región y país. 

Diante de tudo isso, espera-se que os Comitês de Bacia Hidrográfica, por 

envolver todos os interessados no desenvolvimento local, possam transformar-se em uma 

instituição comunitária capaz de definir e solucionar seus problemas, vez que as indicações 

das necessidades e as propostas de solução serão tomadas através desse novo modelo de 
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gestão de bens públicos chamado “parlamento das águas”.  

Segundo a lei federal n. 9.433/97, a água deve ser tratada também como bem 

econômico, sendo em razão disso um bem natural que precisa ter cuidados especiais. Por 

isso mesmo, é no parlamento onde se podem estabelecer critérios de cuidados para com os 

recursos hídricos, objetivando à sua disponibilidade hoje e sempre, isto é, tanto os usuários 

atuais como as futuras gerações terão esse bem essencial à vida sempre disponível. Hoje 

em dia, a água pura e adequada para o consumo humano tem que ser produzida. Portanto, a 

água tem um custo. 

Cabe aqui a observação feita por Martins (2002) quanto ao senso de 

compromisso, ou seja, a pessoa, para ter compromisso, precisa ter consciência da realidade 

- do fato - ter clareza do que está se comprometendo. A pessoa tem que entender e sentir 

que vale a pena se comprometer e a pessoa tem que dizer se aceita comprometer-se e agir - 

assumir a responsabilidade. 

 O risco de ficar sem a água potável, pronta para o uso humano, leva à 

mobilização objetivando o engajamento de todos no sentido de cuidar desse bem de 

interesse comum. Essa mobilização faz com que a atitude de um seja submetida e decidida 

por todos em seus campos de atuação, dentro dos mesmos sentidos e propósitos, buscando 

dar sustentação no sentido de  evitar danos aos recursos hídricos ali existentes e de uso 

comum. Nesse sentido afirma Martins (2002):  

(...) diante da necessidade de garantir as condições de futuro, exercem-se 
a vontade e a imaginação em busca de uma situação comparavelmente 
melhor, em que a sobrevivência e a felicidade humana estejam fundadas 
em uma relação com a natureza capaz de se manter no espaço e no tempo. 
 

Conflitos sobre o uso dos recursos hídricos tendem a aumentar no futuro, seja 

dentro de um mesmo país, entre o uso doméstico, industrial e agrícola, ou entre países 

dentro de uma mesma bacia hidrográfica. Esses conflitos poderão ser amenizados sempre 

que a gestão da água utilizar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, e a 

distribuição da água puder ser acordada entre os próprios usuários. (MONTICELI, 1993).3 

Entre as ações humanas que podem alterar o balanço hídrico, destacam-se em 

escala local e regional o desmatamento, a mudança do uso do solo, os projetos de irrigação 

                                                 
3 ( MONTICELI, J. J. e  MARTINS, J.P.S. A Luta pela água nas bacias dos Rios Piracicaba e Capivari.  
Piracicaba, Editora EME, 1993). 
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e a construção de barragens. Tudo isso acontece e repercute dentro de uma determinada 

bacia hidrográfica, ensejando assim alterações de quantidade e qualidade da água por 

decorrência de causas chamadas antrópicas, sem contar os danos vindos das catástrofes 

tidas como causas naturais. (MONTICELI, 1993) 

Portanto, é dentro de uma bacia hidrográfica que se vê e se sente claramente os 

efeitos decorrentes das ações naturais e antrópicas praticadas contra os recursos hídricos, 

cujos resultados maléficos já se apresentam através da escassez, da poluição, da baixa 

oferta e muita demanda da água, tornando esse bem natural um produto de alta 

competitividade. 

Surge aí a escala local para se estabelecer um planejamento de ações e atitudes 

a serem implementadas dentro de uma área física definida e com impactos das atividades 

resultantes em igual intensidade a refletir sobre todas as coisas e todos os seres humanos 

ali viventes. Tanto que a lei federal n. 9.433/97 aponta como fundamento a gestão 

compartilhada e o gerenciamento dos recursos hídricos entre o poder público, usuários e 

comunidade, usando para isso o princípio da subsidiaridade, como dito anteriormente. 

 

Essas decisões, como vimos, vão apresentar-se dentro do contexto comunitário 

envolvendo os interesses localizados na bacia hidrográfica, surgindo, portanto, a 

necessidade de ter um visão de futuro; assim sendo, cabe aqui a observação feita por Jara 

(1998): 

 
(...) modelar uma imagem de futuro, em realidade, não é um processo 
automático; traduz, com freqüência, conflito, turbulências, ruptura com o estado 
de coisas, bem como energias políticas, emoções coletivas, articulações sociais, 
mudanças de atitudes e comportamentos. 

 
A visão que se tem dentro de uma bacia hidrográfica, na condição de vivente e 

na condição de usuário da água, sob as mais variadas formas, é a de que haverá a 

necessidade de se estabelecer um convívio comunitário mais integrado e participativo, ou 

seja, um precisa saber que sua ação de usuário vai depender até da ação de outro que 

necessariamente não é usuário daquele recurso natural. 

 Surge, portanto, com maior amplitude a necessária mudança de 

comportamento. Todavia essa mudança de comportamento só vai ocorrer se for buscada na 

área da pedagogia como prática de mudança de valores, cujos protagonistas devem sempre 
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procurar sair de seu atual estágio para um outro mais aprimorado e melhor do em que se 

encontra, pois, quanto maior o nível de capacitação da comunidade, maiores são as 

possibilidades de sua inserção competitiva no mundo globalizado, e maior é sua 

capacidade de se defender das ameaças e aproveitar as oportunidades (JARA, 1998). 

Ora, para estabelecer a mudança de valores necessário se faz passar pela 

mudança de relacionamentos. Pois bem, como se faz para mudar os valores construídos ao 

longo do tempo em relação ao uso da água como bem infinito e abundante? 

Por isso mesmo que se fala tanto em sustentabilidade. Entretanto, ninguém vai 

pensar em sustentabilidade sem poder estar de bem com a vida, ou seja, o vivente de uma 

determinada bacia hidrográfica só vai conseguir entender que a água é uma bem finito e 

escasso quando ele tiver uma vida sustentada em outros valores: familiar, econômico, 

social, cultural, pois, se assim não for, de nada lhe adianta ter água em qualidade e 

quantidade. 

Ultimamente se tem falado sobre a água como bem de uso comum. Todavia, 

não se vêem regras claras quanto a esse bem de uso comum, quando se fala em grande 

escala de consumo. Veja o caso das hidrelétricas que onde são implantadas prejudicam 

todo o ecossistema que está em sua volta. Mas como fazer, se precisamos de energia? Seria 

viável a busca de outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia solar. 

Então, não adianta querer que determinada comunidade inserida dentro de uma 

bacia hidrográfica venha a praticar ações de interesse comunitário no sentido de preservar 

e conservar os recursos hídricos, se não der àquela mesma comunidade meios e padrões de 

vida compatíveis com suas necessidades básicas. 

Assim escreve o professor Jara  (1998):  "... o futuro se constrói partindo do 

presente e sobre as condições herdadas do passado”. Para isso ele afirma: 

(...) A transição, a construção do futuro, depende da qualidade e 
determinação política para criar condições políticas e energias coletivas, 
culturais e espirituais, para mudar relacionamentos. Depende também da 
organização do povo, de diálogos e de alianças entre atores dentro de 
espaços de participação, institucionalizados ou não. Estamos falando de 
mecanismos democráticos, entendidos como oportunidades para o 
envolvimento das pessoas na vida social, econômica e política local, 
como formas concretas de processamento de interesses e intervenção 
direta na tomada de decisões; unidades de “empoderamento” que 
permitam a mobilização da experiência e a criatividade dos atores sociais, 
fortalecendo sinergias e possibilitando o controle das políticas públicas. 
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Portanto, quando se fala em mudança de comportamento, evidente que se 

pensa na nova modelagem de futuro. Mas o futuro e as prioridades de quem? 

Evidentemente que é do homem, Ávila (2000), afirma que:  

(...) no processo de desenvolvimento, o alvo central é o ser humano como 
artesão do seu êxito ou fracasso, pois se requer que cada um, ao se tornar 
responsável pelo seu próprio progresso, de toda ordem em todas as 
direções, influencie o seu entorno como fonte irradiadora de mudanças, 
de evolução cultural, de dinamização tecnológica e de equilibração meio-
ambiental. Portanto, não se obtém desenvolvimento sem que se visualize 
o homem à luz da hierarquia de valores, em sua integridade como pessoa 
humana, embora construtivo de sua comunidade e agente de equilíbrio 
em seu meio geofísico. 

O processo de transformação requerido pelo desenvolvimento implica 

necessariamente a evolução cônscia e autônoma do padrão de vida interno de toda a 

população.  

Em vista disso, a regra teórica básica, que fundamenta o capitalismo moderno, 

tem sido a de que todo o desenvolvimento se caracterize predominantemente como 

processo de transformação econômica com resultado imediato na área social, visando, por 

excelência, ao crescimento do padrão de vida externo da população no seio da qual o 

mesmo ocorre. Nesse caso, a transformação social é vista como consequência da 

transformação econômica, o que não se comprova do ponto de vista histórico, 

principalmente nos países subdesenvolvidos e/ou em via de desenvolvimento. Pelo 

contrário, o aumento de riqueza econômica não concebido, produzido e partilhado pela 

base populacional desses países, dentre eles o Brasil, ao invés de gerar e alavancar a 

qualidade de vida de sua gente, tem-na agravado de maneira contínua e brutal, 

evidentemente no sentido dos segmentos populacionais de base para os de elite: a camada 

pobre ficando cada vez mais carente, e a média sempre mais compelida a arcar com os 

ônus de sua própria existência, mas tendo, ainda, que amenizar os sofrimentos da pobre e 

sustentar o contínuo enriquecimento da alta camada em processo de elitização sempre 

maior. (ÁVILA,  2000). 

Então, o que nos parece lógico é que as duas frentes de desenvolvimento - a 

social e a econômica - andem interativamente juntas, a social potencializando as pessoas 

para se tornarem sujeitos e agentes inclusive da econômica e a econômica ensejando 

sustentação material e apoio instrumental ao alavancamento da social no curso da cadeia 

processual, disso resultando, aí sim, partilhada quantidade-com-qualidade em todas as 
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dimensões de concretude da vida humana: saúde, higiene, salubridade, trabalho, segurança, 

educação, moradia, lazer, cultura, iniciativa, criatividade, e congêneres. (ÁVILA, 2000). 

Assim sendo, enquanto for considerada a bacia hidrográfica como espaço de 

exercício da cidadania local, certamente os ali conviventes devem escolher um caminho de 

transformação que possibilite o bem-estar humano, a autodependência e a conservação dos 

recursos naturais que, neste caso, obrigatoriamente será o uso dos recursos hídricos como 

bem de uso comum dos atores que moram e vivem na naquele espaço comunitário. 

Como já consignado, no Brasil a água é, constitucionalmente, bem da União ou 

das Unidades Federativas, dependendo da sua situação. 

Dentre outros, a Constituição Federal define como bens da União: os lagos, os 

rios e quaisquer correntes em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 

sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 

Incluem-se entre os bens dos Estados da federação as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, 

as decorrentes de obras da União, conforme dispõe a já citada Constituição Federal.  

Aparece aí, por exclusão, o município quanto ao domínio das águas situadas 

em seus territórios, isto é, com o advento da atual Constituição Federal, as águas são de 

domínio exclusivo da União e/ou dos Estados, inexistindo, portanto, águas particulares, 

conforme constava do antigo Código de Águas do ano de 1934 e/ou pertencentes ao poder 

público municipal. 

Entretanto, cabe esclarecer que o município não tem o domínio da água, como 

bem de domínio de uso comum do povo. Mas cabe ao mesmo ater-se à gestão dos recursos 

hídricos de forma compartilhada, estabelecendo um planejamento acordado com os demais 

entes públicos e, principalmente, com a sociedade civil organizada. 

Assim sendo, as condicionantes e fundamentos que orientam a formulação do 

modelo brasileiro de gestão de recursos hídricos originaram-se nos aspectos jurídico-

institucionais e ainda na especificidade, devendo o gerenciamento ater-se principalmente 

dentro do princípio básico em adotar a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento, em cujo local pode ser exercido de forma democrática o 

interesse de toda comunidade ali existente. 
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Logo, essa comunidade local vai ter um campo de atuação, podendo em razão 

disso exercer uma verdadeira mobilização com as pessoas que vivem dentro desse espaço 

físico aqui chamado de comitê de bacia hidrográfica.  

Assim preleciona Toro (1999): Não se faz mobilização social com heroísmo. 

As mudanças são construídas no cotidiano por pessoas comuns que se dispõem a atuar 

coletivamente, visando alcançar propósitos compartilhados. 

Esse mesmo autor continua dizendo ainda que para as pessoas participarem e 

se disporem a descobrir as formas de contribuir, é preciso que: 

- tenham informações claras sobre os objetivos, as metas, a situação atual e as 

prioridades da mobilização a cada momento. Esse é um dos objetivos da 

comunicação social no apoio a um movimento. 

- sintam-se seguras quanto ao reconhecimento, valorização e respeito à sua 

forma de ser e de pensar. Ninguém está disposto a correr risco de ser 

incompreendido e rejeitado. 

- sintam a confiança dos outros participantes quanto à sua capacidade e 

possibilidade de contribuir para o alcance dos objetivos. 

Evidentemente que as pessoas que vivem nesse espaço físico (área da bacia) 

precisem de apoio para identificar possíveis formas de atuação. É o problema do campo de 

atuação. 

Segundo o autor acima citado, para isso um projeto de mobilização deve 

fornecer: 

- compreensões adequadas ao campo de atuação de cada participante: 

explicações sólidas sobre os problemas a resolver, situações a criar ou 

modificar, sentido e finalidade das decisões a tomar e das ações a seguir em 

seu campo diário de trabalho. 

- indicações das decisões e ações que estão ao alcance das pessoas dentro de 

seu campo de atuação e trabalho e a explicação de como e por que contribuem 

ao propósito buscado. 

Portanto, a visão que se tem dentro de uma bacia hidrográfica é a de que, 

embora as pessoas vivam em seus espaços reservados -  suas propriedade, elas precisam 
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entender que suas ações e atitudes em relação aos recursos naturais de maneira geral, vão 

depender de decisões compartilhadas, sob pena de comprometimento de todo o sistema que 

abastece essas próprias pessoas. 

Assim sendo, vai haver o despertar do interesse comunitário sobre aquele 

espaço físico. Em havendo interesse de muitos sobre determinado bem, nesse caso, bem de 

uso comum (a água), certamente as decisões serão e devem ser tomadas de maneira que 

venham a beneficiar a todos os ali envolvidos. 

Evidentemente que não se trata de voluntarismo propriamente dito, mas sim 

real necessidade de cuidar do que lhe pertence, isto é, eu preciso envolver-me com as 

demais pessoas para que, conjuntamente, possamos tomar decisões quanto ao uso dos 

recursos hídricos, de maneira que os mesmos sejam cuidado para uso próprio e coletivo.  

Assim sendo a água doce vai despertar interesse comunitário na bacia 

hidrográfica e vai fazer com que as pessoas que ali vivem, passem, através dos comitês de 

bacia, a ter um instrumento para ser utilizado, como um parlamento, para tomar as decisões 

de interesse de todos.  

Essas decisões, tomadas de forma compartilhada (poder público, usuários, 

comunidade), obedecendo à legislação atinente ao uso dos recursos hídricos, certamente 

vão dar suporte ao desenvolvimento sustentável que tanto almeja a sociedade atual. 
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CAPÍTULO 2 

 
O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA COMO 

       INSTÂNCIA BÁSICA DA CIDADANIA LOCAL 
 

 

A criação, implantação e funcionamento de Comitês de Bacias Hidrográficas 

como um novo tipo de organização descentralizada e participativa, voltada para a 

administração dos bens públicos, em específico dos Recursos Hídricos, sendo constituídos 

de forma colegiada e com atribuições normativas, deliberativas e consultivas na bacia 

hidrográfica (unidade física) de sua jurisdição, poderá tornar-se em instância básica para o 

exercício da cidadania local. 

Esses Comitês de Bacias Hidrográficas, uma vez regulamentados e em 

funcionamento, poderão vir a tornar-se em um verdadeiro instrumento de poder e 

desenvolvimento local, vez que dentro dele haverão de ser tomadas todas as decisões que 

envolvem o uso dos recursos naturais existentes na bacia hidrográfica, principalmente o 

consumo da água em suas mais variadas formas de uso. 

Esta assertiva baseia-se no estabelecimento de novas formas de gestão dos 

recursos hídricos, adotando-se a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento. 

Assim, se não forem criados comitês de bacia hidrográfica para definir regras quanto à 

gestão desses recursos, brevemente haverá sérios conflitos quanto ao usos múltiplos desse 

recurso natural, decorrentes principalmente da má qualidade advinda da poluição aquática 

surgida das atividades do próprio homem que necessita desse precioso liquido para sua 

sobrevivência. 

Esse é o sentido da Lei Federal n. 9.433/97 que instituiu a Política Nacional e 

criou o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo um arranjo 

institucional claro, baseado em novos tipos de organização para a gestão compartilhada do 

uso da água. São os seguintes os novos organismos criados pelo novo sistema: 
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1 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão mais elevado da 

hierarquia do sistema nacional de recursos hídricos em termos 

administrativos, a quem cabe decidir sobre as grandes questões do setor, 

além de dirimir as contendas de maior vulto; 

2 - As Organizações Civis de Recursos Hídricos, que são entidades atuantes no 

setor de planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos e que podem ter 

destacada participação no processo decisório e de monitoramento das ações. 

3 - As Agências da Água, também um tipo de organismo inteiramente novo, 

que serve como o “braço técnico” de seu (s) correspondente(s) comitê(s), 

destinadas a gerir os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, 

desenvolvendo a chamada “engenharia” do sistema;  

4 - Os Comitês de Bacias Hidrográficas, tipo de organização inteiramente nova 

na administração dos bens públicos do Brasil, contando com a participação 

dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil organizada, dos demais 

níveis de governo (estaduais e federal), e destinados a agir como o que se 

poderia denominar de “o parlamento das águas da bacia”, pois seriam esses 

Comitês os fóruns de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica. 

De acordo com a essa lei, os Comitês de Bacias Hidrográficas deverão 

desempenhar importante papel de coordenação e deliberação, procurando valorizar o 

processo participativo, e as competências principais serão de:  

− promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 

a atuação das entidades intervenientes;  

− arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos;  

− aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, acompanhar a execução do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as providência s necessárias 

ao cumprimento de suas metas;  

− propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga, de acordo 

com o domínio destes; 
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− estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o 

rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

Certamente, a atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas envolvendo a 

participação de todos os interessados: os usuários dos recursos hídricos, o poder público 

local, a sociedade civil organizada, agindo de forma compartilhada e com as decisões 

descentralizadas, haverá maior apoio e efetividade às ações propostas, cujos resultados 

haverão de reverter em benefício da comunidade, posto que esses comitês vão tronar-se 

verdadeiros instrumentos de poder e de desenvolvimento local.  

Os Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, conforme dispõe a 

legislação federal, são colegiados instituídos oficialmente pelo Governo Estadual inseridos 

em um sistema em que há instâncias normativas, operacionais, executivas, de apoio 

técnico e financeiro, de controle e fiscalização. Os Comitês exercem o papel deliberativo,  

tomando decisões com força legal. 

A legislação prevê ainda a composição qualitativa dos Comitês levando em 

conta  os papéis e os interesses dos protagonistas com relação ao bem público que é objeto 

de gestão, conforme abaixo detalhado: 

- Usuários, com interesses utilitários - econômicos e sociais; 

- População da região (bacia hidrográfica), com interesses difusos vinculados 

ao desenvolvimento sócioeconômico locail ou regional, a aspectos culturais 

ou políticos, à proteção ambiental etc; 

- Poder público detentor de domínio (e correspondente tutela) sobre o bem. 

A composição quantitativa dos Comitês dá ampla maioria aos representantes 

da sociedade (usuários e população) sobre a representação do poder público e estabelece 

equilíbrio entre a representação dos usuários e da população.  

O processo de formação de um Comitê conta, desde seu início, com a 

participação da sociedade organizada  respeitando as peculiaridades regionais e locais. 

A coordenação fica sempre a cargo de lideranças institucionais da região. O Estado 

participa assessorando tecnicamente e orientando doutrinariamente. O processo é 

amplamente aberto e público, valendo-se de todos os meios formais e informais de 
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comunicação, informação e divulgação.  

O Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica oportuniza a discussão e a 

deliberação sobre assuntos de interesse comum, mas que envolvem aspectos complexos  

tanto no seu conhecimento quanto na tomada de decisões. Essa complexidade exige a 

intermediação de uma abordagem profissional com um instrumental técnico-cientifico 

capaz de qualificar a deliberação. A interação entre participantes  de diversas extrações 

sociais, profissionais e setoriais, com  distintos graus e tipos de informações, motivações e 

questionamentos enriquece e legitima as decisões. 

Uma vez definida a bacia hidrográfica como instância, ou como localidade, 

espaço, morada do cidadão e/ou área de seu interesse, deve-se observar que os ali 

conviventes deverão pensar e agir lembrando que a situação que presenciam não é 

produzida pelos outros, mas sim por ele próprio, a partir do que ele deve reconhecer-se 

capaz de mudar uma realidade, de acordo com sua vontade e escolha, e daí encontrar 

soluções para os problemas ali vivenciados, lembrando que ele (o cidadão) faz parte de 

uma instância de um parlamento de decisão coletiva. 

O termo já está ficando até um pouco desgastado pelas várias interpretações 

que se têm dado à palavra cidadania, reduzindo seu significado a direitos ou obrigações 

específicos. Mas, na sua verdadeira acepção, cidadania expressa a capacidade de o cidadão 

criar ou transformar uma realidade, a partir de sua vontade, de sua participação ativa 

engajada4.  

Romano (1998), ao expressar sua crença de que o comitê de bacia hidrográfica 

pode transformar-se num verdadeiro espaço para o exercício da cidadania local, assim 

observa: 

(...) aí vamos ver os cidadãos participado do “monitoramento social” dos 
reservatórios, cursos e mananciais, numa ação contínua de verificação da 
qualidade e quantidade, adiantando-se às leis e regulamentos. Por isso 
mesmo os comitês de bacia hidrográficos destacam a participação da 
sociedade nessa ação conjunta entre governos e cidadãos, diferenciando 
as figuras dos usuários e dos cidadãos em geral.  
(...) quando o cidadão sente e vive o problema, reage e indigna-se e 
comunica-se com o outro e com toda a comunidade. E aí soluções 
conjuntas serão encontradas. Daí, partir para a ação cobrando de quem é 
de direito (após fazer a sua parte). Acima de tudo, sentar-se à mesa das 
discussões, não deixando que decidam por ele. Afinal, ninguém conhece 
mais a sua realidade do que ele próprio. E, o mais importante, sentir-se 

                                                 
4 VIEIRA LISZT, Cidadania e Globalização - Rio de Janeiro, 1997 
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como elo fundamental nesse encadeamento de ações voltadas para a 
melhoria das condições de vida. Em nosso imaginário, sempre há lugar 
para um futuro azul". 
 

Portanto, não se resolve eficazmente questão ambiental apenas com 

importantes e indispensáveis mecanismos econômicos, mas sobretudo através do toque no 

coração e na alma das pessoas, no intelecto e na sensibilidade e, assim, na sua emoção. 

Segundo Jara (1998): 

(...) podemos afirmar que o processo de construção de uma sociedade 
sustentável é, fundamentalmente, um problema cultural. Entender a 
capacidade das sociedade locais para se automobilizar e mudar 
relacionamentos passa por entender o papel da cultura no processo de 
desenvolvimento. Estamos falando do conjunto de traços distintivos, 
materiais, espirituais, intelectuais e emocionais que caracteriza um 
determinado grupo social e que compreende - além das artes e das letras - 
modos de vida, direitos humanos, sistema de valores, tradições e 
crenças". 
 

Assim sendo, os comitês de bacia hidrográfica tornam-se um espaço para que 

os viventes ali estabelecidos possam promover um desenvolvimento endógeno, ou seja, 

baseado no aproveitamento dos recursos, das oportunidades e das capacidades locais, isto 

é, podem tornar-se (os comitês) ferramenta de articulação entre os interesses locais vez que 

estes se diferenciam dos consórcios, pois contam com a parte institucional advinda do 

poder público. 

As experiências que os consórcios de bacias hidrográficas têm trazido a mais 

das vezes não têm mostrado os resultados esperados em relação à gestão dos recursos 

hídricos. Os consórcios de bacias hidrográficas que praticamente têm os mesmos objetivos 

dos comitês, têm despertado a questão do ferimento do princípio federativo, pois os 

consórcios legalmente são de natureza privada e, muitas vezes, até mesmo de forma ilegal, 

têm  se tornado instâncias de dominação política, sobrepondo-se até mesmo à autonomia 

dos entes públicos federados. 

Tudo isso têm feito os consórcios, como organização civil, de natureza 

somente privada; não têm tido o apoio de determinados segmentos políticos, isto é, dentro 

de uma mesma bacia hidrográfica pode ser que um determinado segmento público que 

deveria estar engajado no processo ali estabelecido, a mais das vezes se omita em razão de 

questões de ordem puramente política. Isso traz resultados de competição e às vezes 

inviabiliza o alcance dos propósitos estabelecidos pela maioria. 
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Mas qual é a vantagem de o poder público ser o dominante no aspecto legal e 

institucional em relação ao funcionamento de comitê de bacia hidrográfica? É que, nessas 

condições, os viventes da bacia hidrográfica sentir-se-ão coagidos e envolvidos, pelo 

menos nos primeiros momentos, para a largada e atendimento dos interesses locais, ou 

seja, aparece aqui uma força promotora do interesse maior sobre o menor 

(coletivo/individual) decorrente de norma legal, contemplando a cidadania coletiva. 

Essa cidadania coletiva certamente será contemplada e vivida por força 

decorrente do perfil de cada usuário dos recursos hídricos de determinada bacia 

hidrográfica. Pois bem. O perfil de cada vivente - se tende mais para o individual e/ou 

coletivo - necessariamente, esse cidadão terá que obedecer a regras e diretrizes que embora 

tenham levado em conta seu perfil, necessariamente não levarão em conta a sua condição, 

se ela for contrária ao interesse da maioria. 

Se esse vivente, por exemplo, pretende fazer uma barragem em determinado 

trecho de uma vertente de água, dentro de sua propriedade, em havendo o comitê de bacia 

hidrográfica, essa pretensão terá que necessariamente passar pela decisão da maioria. No 

caso de a decisão ser contrária à essa intervenção, sob os mais variados argumentos (dano 

ambiental a montante, por exemplo), o interesse individual não vai prevalecer sobre o 

interesse coletivo. 

Mesmo que economicamente o vivente/cidadão pudesse beneficiar-se - de 

forma particular, pois teria energia de graça, o interesse da maioria seria contemplado, isto 

é, a decisão da maioria seria obedecida e não seria feita a barragem. 

Se por ventura esse vivente/cidadão ofertasse, de forma gratuita, energia 

elétrica aos demais usuários da água dessa bacia hidrográfica, só para argumentar, por 

certo a maioria não estaria de acordo, pois o que eles estão vendo é a "manutenção" do 

recurso natural, de forma a ser explorado hoje e futuramente, isto é, todos, tanto hoje como 

amanhã têm o direito ao uso da água daquele riacho. 

Por isso mesmo, é que atualmente se tem visto acirrada discussão sobre o tema 

desenvolvimento sustentável, quando ele não assume perspectiva de longo prazo, mesmo 

que seja numa visão de futuro em face da incerteza e da surpresa que se fazem presentes. 

(BURSZTYN, 2001), afirma que: "decisões em consonância com o princípio 

"sustentabilidade" são decisões éticas, que contribuem para a manutenção e 

aperfeiçoamento de sistemas de "sustentação da vida". Certamente será isso que uma boa 
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gestão de comitê de bacia hidrográfica irá proporcionar. 

Na publicação chamada Agenda 21 Brasileira - Bases para discussão, chegou-

se a um entendimento de que o desenvolvimento sustentável ganhou múltiplas dimensões, 

na medida que os estudiosos passaram a incorporar outros aspectos das relações sociais e 

dos indivíduos com a natureza: 

- Sustentabilidade Ecológica: refere-se à base física do processo de 

crescimento e tem como objetivo a manutenção de estoques de capital 

natural incorporados às atividades produtivas. 

- Sustentabilidade Ambiental: refere-se à manutenção da capacidade de 

sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e 

recomposição dos ecossistemas em face das interferências antrópicas. 

- Sustentabilidade Social: tem como referência o desenvolvimento e objetivo 

a melhoria da qualidade de vida da população. Em países com desigualdade, 

implica a adoção de políticas distributivas e/ou redistributivas e a 

universalização do atendimento na área social, principalmente na saúde, 

educação, habitação e seguridade social. 

- Sustentabilidade Política: refere-se ao processo de construção da cidadania 

em seus vários ângulos, e visa garantir a plena incorporação dos indivíduos 

ao processo de desenvolvimento. 

- Sustentabilidade Econômica: implica uma gestão eficiente dos recursos em 

geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e 

privado - o que quer dizer que a eficiência pode e precisa ser avaliada por 

processos macrossociais. 

- Sustentabilidade Demográfica: revela os limites da capacidade de suporte 

de determinado território e de sua base de recursos; implica cotejar os 

cenários ou tendências de crescimento econômico com as taxas 

demográficas, sua composição etária e contingentes de população 

economicamente ativa. 

- Sustentabilidade Cultural: relaciona-se com a capacidade de manter a 

diversidade cultural, valores e práticas no planeta, no país e/ou numa região, 
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que compõe ao longo do tempo à identidade dos povos. 

- Sustentabilidade Institucional: trata de criar e fortalecer engenharias 

institucionais e/ou instituições que considerem critérios de sustentabilidade. 

- Sustentabilidade Espacial: norteada pela busca de maior equidade nas 

relações inter-regionais.  

Em última análise, o conceito de desenvolvimento sustentável está em processo 

de construção. É e será ainda motivo de intensa disputa teórico-política entre os atores que 

participam de sua construção - governos nacionais, organizações internacionais, 

organizações não-governamentais, empresários, cientistas, ambientalistas etc. 

Na pesquisa nacional: O que o brasileiro pensa do Meio Ambiente, do 

Desenvolvimento e da Sustentabilidade (Ministério do Meio Ambiente/ISER, 1997), ficou 

demonstrado que há forte empatia da população com os temas da sustentabilidade. Existe 

uma elite multissetorial - empresários, cientistas, parlamentares, líderes de movimentos 

sociais, dirigentes de ONGS ambientalistas e civis - que já opera com razoável 

desenvoltura o conceito e nele identifica quatro dimensões básicas: 

- uma dimensão ética, onde se destaca o reconhecimento de que no almejado 

equilibrio ecológico está em jogo mais que um padrão duradouro de 

organização da sociedae - está em jogo a vida dos demais seres e da própria 

espécie humana (gerações futuras); 

- uma dimensão temporal, que rompe com a lógica do curto prazo e estabelece 

o princípio da precaução (adotado em várias convenções internacinais de que 

o Brasil é signatário e que tem internamente, com a ratificação pelo 

Congresso, força de lei), bem como a necessidade de planejar a longo prazo; 

- uma dimensão social, que expressa o consenso de que só uma sociedade 

sustentável - menos desigual e com pluralismo político - pode produzir o 

desenvolvimento sustentável; 

- uma dimensão prática, que reconhece como necessária a mudança de hábito 

de consumo e de comportamentos. 

Essas quatro dimensões complementam a dimensão econômica, que foi a mais 

destacada nas primeiras discussões a partir dos enunciados do Relatório Brundtland. Essas 

dimensões aparecem, ora isoladas, ora de forma combinada, nas dinâmicas do processo de 



 34 

construção social do desenvolvimento sustentável. Seriam dinâmicas socioambientais, que 

incluem a sustentabilidade ecológica, a ambiental, a demográfica, a cultural, a social e a 

politico- institucional. 

O absolutismo econômico que prevaleceu nas discussões sobre 

desenvolvimento sustentável - a mesma critica feita nos relatórios do PNUD, que 

cunharam a expressão "desenvolvimento humano sustentável" - tem  sido relativizado pela 

incorporação dessas outras dinâmicas.  

O debate sobre reconversão da matriz industrial avança a passos largos. A 

etapa da mitigação de danos ambientais e da regulação punitiva tende a ser superada 

rapidamente nos países desenvolvidos por estratégias mais compatíveis com os objevos da 

sustentabilidade, tais como: contabilização dos ativos ambientais nacionais; valoração 

econômica dos recursos naturais usados como insumos na produção; disseminação de 

práticas de ecodesign industrial, de susbstituição de materiais, eficiência energética e 

aproveitamento de resíduos.  

No mundo todo, multiplicam-se iniciativas empresariais para adaptar os 

padrões de produção e consumo às exigências ambientais colocadas pelo paradigma da 

sustentabilidade. 

Para isso, é preciso romper o círculo vicioso da produção, que prejudica o meio 

ambiente e exclui dos benefícios grande parte da sociedade. É preciso, também, promover 

um círculo virtuoso, em que a produção obedeça a critérios de conservação ambiental 

duradouros e aperfeiçoamento progressivo nos padrões de repartição de benefícios. 

A formação de uma nova mentalidade na sociedade civil, que se perceba a 

mesma como fonte criadora da ordem social pressupõe compreender que os males da 

sociedade são o resultado da ordem social que nós mesmos criamos e que, por isso mesmo, 

podemos modificar. 

Dentro de uma visão ética, Toro (1999) diz que a convivência social, por não 

ser natural, requer aprendizagens básicas que devem ser ensinadas, apreendidas e 

desenvolvidas todos os dias. Esta é uma tarefa de toda a vida de uma pessoa e de uma 

sociedade.  

Para que isso ocorra, o referido autor cita 07 (sete) aprendizagens básicas para 

a convivência social:  
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1- apreender a não agredir o semelhante: fundamento de todo modelo de 

convivência social; 

2- aprender a comunicar-se: base da auto-afirmação pessoal ou do grupo; 

3- aprender a interagir: base dos modelos de relação social;  

4- aprender a decidir em grupo: base da política e da economia; 

5- aprender a cuidar de si: base dos modelos de saúde e seguridade social; 

6- aprender a cuidar do entorno: fundamento da sobrevivência, e 

7- apreender a valorizar o saber social: base da evolução social e cultural. 

Por certo, essas mesmas aprendizagens para a convivência social, de forma 

generalizada, podem servir de norte aos usuários dos recursos hídricos de uma mesma 

bacia hidrográfica, podendo, assim, ser exemplificadas;  

1- aprender a não agredir o seu semelhante e o meio ambiente: será o 

fundamento do modelo de convivência estabelecido entre os usuários da 

água da bacia hidrográfica onde for montado o respectivo comitê;  

2- aprender a comunicar-se com todas as pessoas que vivem naquele espaço: 

tornando-se a base da afirmação da pessoa de forma individual e do grupo 

como um parlamento de discussão dos interesses comuns; 

3- aprender a interagir e agir com poder: será a base do modelo de 

relacionamento estabelecido entre os usuários da água da bacia;  

4- aprender a decidir em grupo sem abrir mão de seu interesse individual: 

resultará em benefícios para formar a base da economia local, bem assim 

estabelecer políticas de direcionamento das ações comuns;  

5- aprender a cuidar de si e daquilo que usa - a água: assim vai criar modelos 

de boa saúde pessoal - bebendo água saudável e contribuindo para a 

segurança dos demais usuários;  

6- aprender a cuidar do entorno, isto é, cuidar da água que vem do seu vizinho: 

vai ser o fundamento que vai dar continuidade à vida do próprio usuário da 

água, bem como das gerações futuras; e  

7 - aprender a valorizar o saber social fundamentado nas experiências já 

vivenciadas: dará base para que as gerações futuras possam ter um viver 

social e cultural pelo menos igual ou melhor do que o desse cidadão atual. 
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Assim agindo os comitês de bacia hidrográfica, observando, principalmente as 

suas respectivas composições e levando em consideração os interesses dos protagonistas, 

as deliberações tomadas enriquecerão e legitimarão as decisões que devem ser 

direcionadas em benefício, primeiramente comum e depois individual. 

Isso tudo poderá fazer com que o comitê de bacia hidrográfica, face à 

legislação hoje existente, contemple principalmente as decisões coletivas e gere uma 

instância, ou melhor, um parlamento onde se possa realmente ver o exercício pleno da 

cidadania local. 
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CAPÍTULO 3 
 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA COMO  
INSTRUMENTO DE PODER E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

A luta pelo destino das futuras gerações passa, necessariamente, pela 

redistribuição do poder local, ou seja, pelo estabelecimento de espaços de diálogo, 

negociação e participação. 

Sendo, portanto, o Comitê de Bacia Hidrográfica o espaço, ou melhor, o local 

onde os mais variados segmentos ali estabelecidos, de um lado, sofrem os mesmos 

problemas e, de outro lado, vivenciam os mesmos benefícios, obriga os ali conviventes a 

tomarem medidas e implementar ações de forma compartilhada para melhoria de suas 

condições de vida, ou seja, estão tratando de um componente vital - o uso da água - de que 

os mesmos precisam e têm à disposição para usufruir e cuidar para as futuras gerações. 

Essas decisões, pelo fato de que os resultados, tanto os bons quanto os 

indesejáveis, certamente irão repercutir no meio em que vivem, vão fazer com que os 

conviventes construam poderes comuns advindos de forma individual. 

E isso significa uma crescente capacidade das comunidades e organizações 

para tomar, por si sós e de forma consciente, as decisões que se referem à escolha de uma 

determinada forma de vida, bem como uma energia social que influencie e movimente os 

conviventes que dominam a esfera decisória. 

O momento atual está fazendo com que cada ser humano  passe a construir 

dentro de si mesmo uma nova forma de pensar, de querer e agir, isto é, busque dentro de 

seu interior um poder decorrente da fé em si mesmo. Esse poder da fé, como energia que 

aflora do interior das pessoas, transcende os argumentos racionais, ficando escorado em 

sentimentos e valores de justiça, retidão e solidariedade. 

Cabe ainda contemplar um outro componente que aflora no interior das 
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pessoas, qual seja: todo ser humano está nesta época de integração mundial, buscando ou 

tentando fazer um novo conserto a seu próprio respeito. Tanto que, ora o mesmo está 

procurando sua autovalorização pessoal, ora buscando ou tentando encontrar um novo 

caminho através da espiritualidade. Para tanto basta ver o grande número de denominações 

religiosas e o grande avanço, no Brasil, das igrejas tidas como neopetencostais. 

Conforme ensina Verhelst (1992), obra citada, diz que:  

(...) quando o homem se afasta de suas bases culturais e espirituais ele 
passa a viver uma relação de domesticação agressiva da matéria e da 
natureza. Todavia, quando este homem descobre que através da 
meditação ele vai produzir energias vibratórias e com isso passa a buscar 
a "comunhão dos santos", esse mesmo homem passa a irradiar 
solidariedade. Essa espiritualidade encarnada leva o homem a 
desenvolver uma força vital, capaz de mobilizá-lo e ajudá-lo a sair do 
atual impasse em que está vivendo.  

Essa luta pela libertação das várias formas de opressão e para se ter capacidade 

de construir modos de viver alternativos passa pelo desenvolvimento de diversas formas de 

energia/poder. A grande dificuldade que se apresenta é a de promover ou recriar uma 

cultura de solidariedade, partilha, parceria, diálogo, colaboração e respeito às diferenças.  

 

3.1 O EMPODERAMENTO DAS COMUNIDADES: PODER LOCAL. 

 

 O conceito de poder deriva do latim potere que significa energia. Para 

transformar a sociedade e construir o poder local, precisamos dessa energia. Todavia, nada 

mudará enquanto o poder permanecer concentrado e monopolizado nas mãos das classes 

políticas minoritárias. Sem distribuição dessa forma de energia social, não parece existir 

maior possibilidade para mudar o rumo do desenvolvimento. Sem acreditar na capacidade 

criativa do homem, sem esperança individual e coletiva, sem informação e visão de futuro, 

sem respeito à diversidade cultural, sem vontade para valorizar a identidade, sem espaços 

para dialogar e contradizer, sem   acesso à tomada de decisões, tanto o poder do dinheiro e 

da mídia quanto do mercado simplesmente continuarão alimentando a presente 

barbaridade, bem como aprofundando a já insustentável trajetória de desenvolvimento. 
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3.2 A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES FAZ PARTE DE UM DOS 

FUNDAMENTOS DA LEI FEDERAL N. 9.433/97. 

 

A distribuição do poder político entre os conviventes tradicionalmente 

excluídos, ou seja, o fortalecimento das capacidades de autogestão, decisão e participação, 

são fundamento do desenvolvimento sustentável. Estamos falando do desenvolvimento do 

poder local, não como instrumento de reproduzir combates e disputas, mas como meio para 

construir uma nova cultura política que possibilite participar na gestão das questões locais 

seja o fundamento da solidariedade, da cooperação, da sinergia entre os conviventes, da 

descentralização e da inclusão. Essa energia coletiva traduz um sentimento e potencial real. 

 

3.3 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO INSTRUMENTO DE PODER  
..LOCAL. 

 

Assim, o Comitê de Bacia Hidrográfica poderá tornar-se um verdadeiro 

instrumento de poder local, pois é dentro desse espaço físico que acontecerão, serão 

realizadas, definidas e experimentadas as ações humanas em suas mais variadas formas 

(sociocultural = relação entre os conviventes; econômicas = como meio de ampliação e 

sustentação de suas riquezas; ambiental = como tratar os recursos naturais), nesse caso, a 

água que se encontra dentro dessa bacia hidrográfica como um bem de todos e das futuras 

gerações. 

Para Le Bourlegat (2000): 

(...) o lugar, portanto, é onde a vida se desenvolve em todas as suas 
dimensões. Assim, a ordem interna construída no lugar, tecida pela 
história e pela cultura, produz a identidade. É através dessa identidade 
que o ser humano se comunica com o resto do mundo (SANTOS, 1987). 
Portanto, o conteúdo do lugar oferece condições para o acontecer. O 
momento criativo da consciência emerge quando os indivíduos 
conseguem interpretar as raízes de sua cultura construída no lugar, 
nascida das relações  profundas entre o homem e seu meio, para voltar-se 
a mudanças capazes de garantir a integridade coletiva. Contudo, é 
também no lugar que indivíduos e coletividade se submetem a toda 
forma de ameaças, podendo ter sua existência deteriorada. 
 

Afirma ainda que o lugar, em si mesmo, é suporte material para o ser humano 

existir (morar, produzir, circular, amar, conflitar-se com outro) e fonte de recursos naturais 

vitais.  
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O que se vê aqui é a preocupação da relação estabelecida entre a comunidade e 

a natureza. Ora, se dentro de uma determinada bacia hidrográfica não forem estabelecidos 

critérios organizados para disponibilizar o recurso hídrico ali existente, certamente, 

qualquer alteração em relação a esse recurso natural poderá afetar todo o sistema de 

abastecimento, prejudicando assim todos os ali conviventes.  

Portanto, conforme lembra Santos (1995): “(...) Assim, o lugar atual, cada vez 

mais integrado ao mundo globalizado, deve ser avaliado sob duas óticas, ou seja, dentro 

para fora e de fora para dentro”. 

Finalizando o tema, Le Bourlegat (2000) assevera que, nesse caso, o 

desenvolvimento passa a se basear no princípio de autonomia, do ponto de vista ético e 

político, porque oferece condições a cada coletividade, de decid ir, estabelecendo 

prioridades, meios e estratégias de desenvolvimento, segundo as particularidades de sua 

própria cultura. Desse modo, permite-se ao outro a sua liberdade, sob forma de alteridade, 

ampliando-lhe as margens de manobra, na medida em que lhe é dada oportunidade de gerir 

de forma autônoma os recursos contidos em seu território. (SOUZA, 1996). Sendo assim, o 

desenvolvimento emerge como um processo de aprimoramento das condições gerais do 

viver, proporcionando bem-estar, segundo os conteúdos de cada cultura. 

 

3.4 IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
.LOCAL. 

 

As ações humanas praticadas dentro de uma área física determinada (bacia 

hidrográfica) onde todos precisam daquele bem finito - a água, terão repercussões no plano 

global e no individual, isto é, a bacia hidrográfica deve ser vista de fora para dentro - do 

geral para o individual e de dentro para fora - do individual para o geral. 

Tanto que  Le Bourlegat (2000;19) afirma que: 

(...) A natureza em si, não determina o desenvolvimento do lugar, todavia 
apresenta potencialidades para esse fim, dependendo do estágio de 
consciência atingido socialmente no lugar, ou seja, do tipo de capital 
intangível latente. O estoque de recursos naturais, interpretado nessa 
perspectiva, constitui o que Boises (1998) denomina "capital natural" de 
um dado território. Em outras palavras, os elementos da natureza 
transformam-se em potencialidades, quando assim o são percebidos, seja 
para oferta de recursos vitais e/ou econômicos. Por sua vez, o nível de  
percepção social resulta do estágio de consciência atingido socialmente. 
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Nesse sentido, tanto as variáveis (ar, água, terra, plantas, animais) como 
as dinâmicas do ambiente natural (dinâmicas de massa de ar, ciclos 
hidrológicos, sedimentação e erosão das rochas) e suas integrações e 
sistemas mais amplos, podem ser percebidos como recursos e serviços 
para a reprodução biológica e social da vida, individual e socialmente, 
em maior ou menor graus, em função do nível de consciência atingido 
coletivamente em um dado lugar.  
 
As diferentes modalidades de relações estabelecidas entre a comunidade 
e a natureza podem resultar em ameaças entrópicas ou em 
sustentabilidade do ambiente de vida. Entretanto, a degradação ambiental 
representa perda da base dos recursos vitais e econômicos, reduzindo a 
margem de manobra das futuras gerações.  (SOUZA 1997). 

 

O texto fala das energias latentes e ocultas da sociedade, em que a ordem 

intangível emerge com mais força. Portanto, trata-se de força interna vinda de uma 

organização. Assim, o comitê de bacia hidrográfica, como uma força social organizada, 

pode transformar-se em uma verdadeira ferramenta de articulação, permitindo assim, 

emergir o poder local, sustentado pelas forças internas e pelos reflexos externos. 

Com o advento da ordem política que editou a lei que trata da criação, 

implantação e funcionamento de comitê da bacia hidrográfica, propõem-se mudanças no 

estilo de governar  e nas relações de poder, passando de uma forma centralizada de 

gerenciar as questões públicas para uma forma descentralizada de administrar recursos, 

distribuir responsabilidades, tomar decisões, enfim está havendo uma divisão de poder e 

responsabilidades.  

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem, desse modo, delimitada pelos 

divisores de água, passa a ser considerada a área relevante de planejamento, negociação e 

intervenção na gestão global dos recursos hídricos. 

Assim, se adotar o comitê da bacia hidrográfica como órgão de gerenciamento, 

favorece-se a visão comum para a melhor utilização, distribuição e conservação da 

qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas. 

Portanto, os comitês de bacia hidrográfica devem ser reconhecidos como o 

parlamento das águas, sendo assim, os espaços de participação dos conviventes e de 

negociação de interesses diferenciados da sociedade entre si e de influência sobre o Estado 

e as instituições públicas. É a instância de participação por excelência, constituindo-se num 

dos campos de disputa política e jogo de interesses dos conviventes. Pode ser limitado à 

representação dos conviventes ou juntar para negociação os conviventes e as 



 42 

representações dos órgãos públicos 

Logo, essa participação torna-se um bem de grande valor para a qualidade de 

vida, representando objetivo adicional a ser perseguido pelo desenvolvimento sustentável, 

pelo que representa em realização humana e socialização quanto aos usos dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica onde estão assentados os conviventes. 

Então, o comitê de bacia hidrográfica transforma-se em instância de articulação 

dos interesses dos usuários da água, dos poderes públicos municipal, estadual e federal. 

Nesse espaço, as diferenças na formas de se relacionar com a água deverão estar dentro de 

um clima de diálogo, estabelecendo um processo de negociação. 

Evidente que, ao estabelecer a necessidade do diálogo, fica mais fácil 

contemplar, de forma compartilhada, as necessidades e interesses de cada convivente que 

está assentado dentro de determinada bacia hidrográfica, pois existe um bem público de 

uso comum - a água - que é de interesse de todos e ainda é um recurso finito e de vital 

importância para a permanência da vida no planeta. 

Então, a criação e a implantação de comitê de bacia hidrográfica com base 

local dentro de um espaço físico menor, ao estabelecer e proporcionar o atendimento aos 

conviventes ali estabelecidos, contemplando cada um no seu interesse individual, 

certamente contribuirão e refletirão para o desenvolvimento do seu entorno e assim por 

diante, gerando um efeito repassador da realidade local com repercussão geral, pois 

estamos falando de um enorme potencial energético adormecido, invisível, inexplorado e 

indispensável para ativar e sustentar as transformações, e o uso da água dentro de uma 

determinada bacia hidrográfica pode, deve e vai ser o instrumento para isso acontecer. 

 

3.5 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO NOVA VISÃO DE GESTÃO 

 

É muito conhecido o conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido em 

1987 no Relatório da Comissão Bruntland, como processo que “busca satisfazer as 

necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras para atender às suas próprias necessidades”, ou ainda como “um processo de 

mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as 
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necessidades atuais e futuras...”. 5 

Essa formulação é uma resposta aos problemas e desigualdades sociais, 

comprometendo a satisfação das necessidades de uma parcela significativa da população 

mundial e uma resposta ao processo de degradação ambiental gerado pelo estilo de 

crescimento que tende a limitar as oportunidades das gerações futuras. 

Por isso mesmo Buarque (1998)  diz: 

(...) o desenvolvimento sustentável parte de uma nova perspectiva de 
desenvolvimento (Souza, 1994) e se estrutura sobre duas solidariedades: 
solidariedade sincrônica, com a geração à qual pertencemos, e 
solidariedade diacrônica com as gerações futuras (Sachs,1990): o bem-
estar das gerações atuais não pode comprometer as oportunidades e 
necessidades futuras; e o bem-estar de uma parcela da geração atual não 
pode ser construído em detrimento de outra parte, com oportunidades 
desiguais na sociedade. A parcela da geração atual que padece de 
pobreza e desigualdade não pode se sacrificar em função de um futuro 
improvável e imponderável para seus filhos e netos, assumindo um 
comprometimento com o futuro sem sequer ter presente. 
 
Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável consta 

explicitamente na lei federal n. 9.433/97 como objetivo básico ao determinar em seu art. 

2o,, que: 

I -  fica assegurada à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos;  
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

  
Tudo isso leva ao entendimento de que se for aplicada essa nova visão de 

desenvolvimento local sustentável dentro de uma determinada bacia hidrográfica e 

existindo lá dentro uma cultura solidária, certamente os impactos e danos ambientais sobre 

os mananciais hídricos serão menores, e as explorações desses recursos serão feitas de 

forma a deixar parte desses recursos às futuras gerações, vez que isso faz parte do nosso 

futuro comum. 

Nessa visão ambientalista, a proposta de desenvolvimento deve ser considerada 

sustentável quando, em termos técnicos, é possível desenhar compatibilidade entre os 

                                                 
5 El Dessarrollo Sostenible, Una Guía sobre Nuestro Futuro Comum, Informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Dasarrollo, IICA/CATIE,1998. 
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sistemas de produção e os sistemas de conservação, com vistas à atual e às futuras 

gerações, utilizando os recursos hídricos de forma racional e integrada e, ainda, agindo de 

forma à prevenir e defender de todo evento danoso praticado e/ou levado a efeito contra os 

recursos naturais de maneira geral. 

Nessa perspectiva, assim avalia Jara (1998), obra citada: 

(...) quando avaliamos os planos de desenvolvimento, temos que 
responder a várias perguntas, além das relativas aos impactos ambientais, 
sobre o que acontece com a saúde física, com a saúde psicológica e com 
a saúde social da população; com a capacitação, amparo e carinho, 
nutrição e alimento; emprego; descanso e cuidado; satisfação humana; 
solidariedade e cooperação; organização social e autodependência; 
consciência; relações de gênero e participação da mulher; identidade e 
cultura; responsabilidade; diálogo social e informação; tranqüilidade, 
opressão e espoliação, igualdade; autonomia; direitos sociais e exercício 
da cidadania; respeito e consideração nas formas de sociabilidade, etc. 
 

Jara (1998)  ainda complementa dizendo que:  

Esses princípios, essa visão sistêmica, encontram sua materialização 
mediante um conjunto de mudanças objetivas, tais como: 
 

− Mudar o paradigma de desenvolvimento baseado no crescimento 
ilimitado; 

− Institucionalizar mecanismos de encontro e diálogo entre atores 
sociais ou mecanismos de participação social genuinamente 
representativo; 

− Implantar processos de gestão política genuinamente participativos 
− Criar capacidades locais de planejamento participativo; 
− Democratizar a gestão pública e multiplicar as estruturas de poder; 
− Transformar os relacionamentos entre o sistema partidário e os 

movimentos sociais, fortalecendo as organizações da sociedade 
civil; 

− Estabelecer um sistema local de informação, histórico, econômico, 
comercial, geopolítico, ambiental, institucional, territorial; 

− Redefinir as competências institucionais em função das demandas e 
desafios da sustentabilidade; 

− Fortalecer a credibilidade do governo local e estabelecer 
mecanismos transparentes para manejo dos recursos públicos; 

− Tentar superar as vulnerabilidades decorrentes da escassez interna 
de recursos financeiros; 

− Identificar as oportunidades e as ameaças relevantes do ambiente 
externo; 

− Identificar as vocações locais e os relacionamentos que estimulam a 
integração regional; 

− Mobilizar a energia, a criatividade e a força espiritual da sociedade 
civil; 
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− Aumentar e fortalecer os relacionamentos de parceria, o 
compartilhamento de capacidade de gestão e análise com a 
sociedade civil organizada. 

 
Entretanto, para que tudo isso ocorra, faz-se necessário que haja uma 

transformação de mentalidade. Essa visão de transformação de mentalidade é que fez com 

que o legislador brasileiro apresentasse e incorporasse na lei maior do país a figura do 

comitê de bacia hidrográfica como parlamento das discussões dos interesses do usuários 

dos recursos hídricos ali existentes. 

A definição da propriedade da água por parte do Estado e o modelo de gestão 

descentralizado e compartilhado, assumido pelo Brasil na Constituição Federal de l988 e 

na legislação regulamentar, formalizam a inter-relação dos diferentes conviventes e criam 

o ambiente para a gestão dos recursos hídricos.  

A lei federal n. 9.433/97, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

em seu artigo n. 33, reconhece o Comitê de Bacia Hidrográfica como parte integrante do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos e, no Capítulo III, discorre sobre a sua atuação e 

composição. As leis estaduais que tratam dos Comitês de Gerenciamento são mais 

específicas que a lei federal, dando ênfase ao papel do comitê com as atribuições 

deliberativas. 

Em razão da disposição legal, entende-se que toda a discussão sobre a gestão 

participativa de recursos hídricos estará fundamentada na atuação do comitê. Essa é a 

instância em que se articulam os interesses dos usuários, dos ali conviventes e dos poderes 

públicos municipal, estadual e federal. Nesse espaço, as diferenças nas formas de se 

relacionar com a água deverão ser feitas dentro do diálogo, estabelecendo um processo de 

negociação. O comitê deverá estar estruturado e apto a proporcionar que se articulem as 

necessidades de cada categoria, na condição de estrutura para o processo de gestão.  

Assim sendo, fica claro que o Comitê de Bacia Hidrográfica contribui para a 

melhoria da qualidade de vida dos ali conviventes, principalmente porque o 

desenvolvimento local está centrado no homem. 

A participação democrática real aparece quando estão presentes 

simultaneamente duas condições: um conjunto de cidadãos, entidades ou movimentos 

sociais dispostos a participar e canais de participação criados pelo Estado. É preciso essa 

discriminação do que é da sociedade e do Estado, para melhor garantir a manutenção de 
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uma distância entre a ordem do poder político e a ordem dos direitos, básica para o sistema 

democrático.6   

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um verdadeiro instrumento de participação, 

uma vez que sua institucionalização - normatização juridico-administrativa - nasceu da 

própria lei federal (9.433/97) e já traz em seu bojo diretrizes e regras que apresentam 

canais de participação dos usuários da água da respectiva bacia hidrográfica. Tal ocorre, 

principalmente quando trata da composição do respectivo comitê. 

Em termos gerais, o que se pode enfrentar de inicio é o fato de que a população 

local - neste caso, os usuários da água da bacia hidrográfica encontra-se numa fase muito 

incipiente e/ou até mesmo completamente desorganizadas para poder realmente participar 

das decisões de seus respectivos interesses. 

Entretanto, Verhelst (1992) pode observar que: "... O verdadeiro 

desenvolvimento não pode ser fotografado, pois ele acontece, antes de tudo, no coração e 

no espírito das pessoas". 

Tanto que Ávila (2001), afirma que:  

...o desenvolvimento local só se configurará como autêntico se resultar 
dos dinamismos e ritmos do progresso cultural da comunidade que cobre 
a localidade a que se refere, inclusive no que respeita a saber como 
discernir e implementar o sadio desenvolvimento que se compatibilize 
com suas peculiaridades e catalise suas potencilaidades. 

 
Diz ainda o mesmo autor que: 

...os fatores exógenos do desenvolvimento local são aqueles externos ao 
contexto de cada comunidade localizada que, de um lado, podem ou 
devem contribuir para o progresso social, cultural e econômico da 
mesma, em equilíbrio e harmonia com o meioambiente que lhe dá 
suporte e condições básicas de vivência, ou, por outro, o limitam e 
dificultam ... e que  ... os fatores endógenos do desenvolvimento local se 
constituem daqueles potenciais, dinamismos e forças tanto individuais, 
familiares e coletivos quanto físico-ambientais presentes explícita ou 
implicitamente no cotidiano de cada comunidade localizada. 
Exemplificando, diz que são fatores endógenos: os interesses e objetivos 
comuns, a identidade social, cultural e histórica, a diversidade de funções 
individualizadas (pedreiro, costureira, administrador, contador, 
marceneiro, etc, etc), muitas das quais isoladamente mal garantem a 
sobrevivência individual ou familiar mas que, se mobilizadas, somadas e 
canalizadas, constituem autênticas e concretas forças de alavancamento 

                                                 
6 Gestão Local e Participação da Sociedade - CELSO DANIEL - PÓLIS n. 14, 1994 - Participação Popular 
nos Governos Locais. 
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de progresso coletivo que a todos beneficiam; sindicatos, associações, 
igrejas, condições hídricas e de solo, e assim por diante. 

Respeitadamente aos dois fatores: endógeno e exógeno, o citado mestre afirma 

que, isoladamente, nenhum dos dois produzem desenvolvimento por eles mesmos, assim se 

expressando: 

... Em verdade, todos eles se limitam a meras condições para o 
desenvolvimento, como o fato de contar com o macarrão que posso 
comprar lá fora e a batata que tenho no meu quintal, mas que ainda assim 
não dá vida para mim. Tornar-me-ão vida se os compro ou colho, se os 
preparo e ingiro, evidentemente munido da "capacidade metabólica" de 
captar os seus nutrientes e transformá-los em sangue que irrigue os vasos 
capilares de todo o meu organismo. Esta analogia se aplica muito 
apropriadamente ao caso da capacidade metabólica da comunidade 
localizada em relação aos fatores ou condições de desenvolv imento que 
lhes são exógenos e endógenos, observando-se que inclusive estes 
últimos precisam ser explicitados, no âmbito comunitário, dado que o 
estado de incosciência, desmotivação ou complexo de impotência da 
comunidade leva simplesmente a desconhecê-los, a minimizá-los se 
conhecidos ou até a considerá-los como tropeços para o seu progresso. 
(ÁVILA, 2001) 
 

O autor acima citado ainda acrescenta: 

... "há que se somarem e necessariamente interagirem estratégias de 
dinâmicas exógenas e endógenas, visto que a primeira sem a segunda se 
afiguraria a mera "caiação desenvolvimentista" e a segunda sem a 
primeira funcionaria como mecanismo de puro isolamento societário". 

Para Ávila (2001) há diferença entre os significados de "desenvolvimento 

local" e de "desenvolvimento no local", mesmo com a participação da comunidade, 

afirmando tratar-se de conceitos contrários e não contraditórios, vez que assim escreve: 

... "desenvolvimento no local - quaisquer agentes externos se dirigem à 
"comunidade localizada" para promover as melhorias de suas condições e 
qualidade de vida, com a participação ativa da mesma; ao passo que 
desenvolvimento local - a comunidade mesma desabrocha suas 
capacidades, competências e habilidades de agenciamento e gestão das 
próprias condições e qualidade de vida, "metabolizando" 
comunitariamente as participações efetivamente contributivas de 
quaisquer agentes externos".  

Diz ainda que no primeiro caso - desenvolvimento no local - os agentes 

externos são os promotores do desenvolvimento e a comunidade apenas se envolve 

participando, ao passo que, no segundo caso - desenvolvimento local - a própria 

comunidade assume o agenciamento de seu desenvolvimento e os agentes externos são os 
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que se envolvem participando, inclusive no sentido de "combustíveis" e "baterias" que 

acionam o "motor da comunidade" para que ela mesma pouco a pouco se torne capaz de 

tracionar o progresso de suas condições e qualidade de vida (social, econômica, cultural, 

etc), inclusive no que se refere à continua atração e metabolização de contribuições 

exógenas alimentadoras". 

O que se conclui é que o verdadeiro desenvolvimento local implica a formação 

e educação da própria comunidade em matéria de cultura, capacidades, competências e 

habilidades que permitam que ela mesma, evidentemente com a ajuda de todos os agentes 

e fatores externos – e não o inverso – agencie e gerencie todo o processo de 

desenvolvimento da respectiva localidade. O desenvolvimento local só se configurará 

como autêntico se resultar dos dinamismos e ritmos do progresso cultural da comunidade 

que cobre a localidade a que se refere, inclusive no que respeita a saber como discernir e 

implementar o sadio desenvolvimento que se compatibilize com suas peculiaridades e 

catalise suas potencialidades. (ÁVILA, 1999). 

Logo, o que se vê aqui é o despertar de um propósito comum, dentro de uma 

interpretação e de um sentido compartilhado. Isso passa necessariamente pela plenitude da 

democracia. Esse compromisso envolve (TORO, 1997): 

- não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao mesmo 

tempo, nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do 

outro a possibilidade de agir. É não assumirmos nosso destino, não nos 

sentimos responsáveis por ele, porque não nos sentimos capazes de alterá-

lo. A atitude decorrente dessas visões é sempre de fatalismo ou de 

subserviência, nunca uma atitude transformadora; 

- a democracia é uma ordem social que se caracteriza pelo fato de suas leis e 

suas normas serem construídas pelos mesmos que as vão cumprir e 

proteger. A democracia é uma ordem autofundada. Na democracia, o 

público, o que convém e interessa a todos, se constrói e se fortalece na 

sociedade civil. A força do público e das instituições públicas tem origem 

no fato de que eles sintetizam e representam os interesses, contraditórios ou 

não, de todos os setores da sociedade. 

Quando uma comunidade, por si só, começa a promover seu próprio 

desenvolvimento local, dentro de suas capacidades e gerindo suas próprias condições e 
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metabolizando comunitariamente as contribuições externas, necessariamente ela terá que 

fazer um verdadeiro exercício de mobilização social. 

Evidentemente que a mobilização social ocorre quando um grupo de pessoas, 

uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, buscando, 

quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos, isto é, há um consenso 

coletivo, bem assim, há um interesse compartilhado. 

Creio que isso é o que realmente pode ocorrer quando se criar um comitê de 

bacia hidrográfica, ou seja, essa instituição servirá para que uma determinada comunidade 

local possa gerir os seus recursos hídricos, buscando e executando os resultados decididos, 

planejados e desejados por todos e criando com isso condições econômicas, institucionais, 

técnicas, visando ao seu desenvolvimento sustentável. 

Quando isso acontecer, ocorrerá o que  Ávila (1999), diz ser características 

óbvias, ou seja, o desenvolvimento da bacia hidrográfica onde for criado o respectivo 

comitê vai se configurar como um processo que: 

- finca as raízes e projeta as perspectivas da auto-sustentabilidade do 

desenvolvimento no âmbito das comunidades-localidades; 

- requer tratamento profissionalizado (tecnicamente concebido, planejado e 

operacionalizado) tanto da parte das instâncias ou agências e agentes 

externos quanto das pessoas e entidades internas às comunidades-

localidades que nele se envolvam também como agências ou agentes não 

importa de que nível e em que função; 

- se planeja e implementa integradamente, ou seja, de modo cooperativo, co-

participativo e co-responsável; 

- consiste em investimento comunitário- local de médio e longo prazos, tendo 

em vista que sua implementação pressupõe a abertura de brechas nos diques 

da atual cultura imediatista do desenvolvimento que não se infiltra no 

âmago das pessoas e respectivas comunidades- localidades para de lá brotar 

e jorrar - com a adequada e preciosa colaboração externa - como no caso da 

criança que, ajudada pelo obstreta, rompe o seio materno para, aos poucos e 

ainda pedagogicamente amparada pela família e pela socieade, assumir a 

permanente tarefa da real conquista e edificação de sua vida. 

Ávila (1999), preocupado com  o fato de que o desenvolvimento endógeno, 
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possa vir a resultar em isolamento, afirma que: 

... "o desenvolvimento endógeno não significa, todavia, que as 
comunidades locais se isolem em relação aos processos exteriores ou de 
âmbito nacional; pelo contrário, as interações com o meio envolvente 
tenderão a reforçar-se, no quadro de uma internalização (ou de uma 
localização)  desses processos. O desenvolvimento endógeno tende a 
apropriar-se dos contributos dos atores e a configurá-los no contexto 
local, dando-lhe uma forma específica e adaptada às características e às 
necessidades das populações". 

... Portanto, quanto mais endógenas forem as capacidades, competências 
e habilidades de digestão e metabolização acima mencionadas, tanto 
melhor a performance e aproveitamento dos relacionamentos e 
convivências multilaterais, das próprias comunidades-localidades entre si 
e das comunidades-localizadades como não importa que outras instâncias 
societário-espaciais que apareçam nos radares das suas trajetórias de 
progresso social, cultural, econômico e ecossistêmico. Na contramão 
disso, as comunidades-localidades que não cultivam e detêm essas 
propriedades endógenas são exatamente as que condenam a isolamento 
ou fatal esfacelamento: por um lado, a falta de condições de consciente e 
maduro relacionamento entre grupos humanos termina sempre em 
distanciamento ou rivalidade entre eles; por outro lado, grupo humano 
que engole sem digerir e metabolizar tudo que outros lhe ofereçam, justo 
por não ter capacidade, competência e habilidade de tirar adquado 
proveito do que lhe é oferecido, acaba sendo por eles engolido (daí o 
provérbio "cresça e apareça": mas por dentro e por fora não só por fora e 
nem só por dentro). (ÁVILA, 2001) 

 
 Finalizando o tema das dinâmicas exógenas e endógenas, assim assevera o 

renomado mestre: 

... "no contexto do capitalismo globalizador em que nos encontramos, ou 
irrompemos de dentro para fora nossa decolagem para o 
desenvolvimento em todas as suas dimensões, evidentemente incluindo-
se a econômica, para conviver e competir em nível de certa igualdade 
com os países atualmente mais desenvolvidos, ou por eles seremos 
sugados através dos próprios empuxos que a globalização vem exercendo 
na complexa, porém universal e extremamente ágil, cadeia de 
relacionamentos interativos, uns construtivos e outros tremendamente 
desgregadores e destrutivos dos elos societários mais fracos e impotentes 
de nela se equilibrarem. Para tanto, há que somarem e necessariamente 
interagirem estratégias de dinâmicas exógenas e endógenas,visto que a 
primeira sem a segunda se afiguraria a mera caiação desenvolvimentista 
e a segunda sem a primeira funcionaria como mecanismo de puro 
isolacionismo societário". 

... se se prestar atenção, no fundo o caráter essencialmente endógeno do 
desenvolvimento local é que o distingue fundamentalmente de todas as 
demais propostas e estrategias de desenvolvimento voltado a 
comunidades-localidades até agora inventadas e reinventadas.  
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Todavia, hoje as influências dos fatores exógenos se sofisticam muito graças ao 

avanço científico-técnológico mundial, com rápida e eficiente penetração, inclusive nos 

lares de regiões e comunidades, não importa muito onde se situem; através dos meios de 

comunicação modernos, essas populações tomam conhecimento disso e tiram suas 

conclusões. Isso faz com que haja no meio dessas comunidades-localidades, um despertar 

para as coisas novas e bem-vindas.  

Evidentemente que isso vai despertar sonho no imaginário das pessoas em 

busca de vida melhor. E é isso mesmo, o despertar, o desabrochar, o querer de cada um 

atrelado ao querer dos demais, que vai trazer o verdadeiro desenvolvimento local diferente 

dos modelos de desenvolvimento até então apresentados. 

Falando desse desabrochamento, assim escreve Ávila (1999): 

... "a partir do rompimento de amarras que prendam as pessoas em seus 
statuts quo de vida, das capacidades, competências e habilidades de uma 
"comunidade definida"(portanto, com interesses comuns e situada em 
(...) espaço territorialmente delimitado, com identidade social e 
histórica), no sentido de ela mesma - mediante ativa colaboração de 
agentes externos e internos - incrementar a cultura da solidadriedade em 
seu meio e se tornar paulatinamente apta a agenciar (discernindo e 
assumindo dentre rumos alternativos de reorientação do seu presente e de 
sua evolução para o futuro daqueles que se lhe apresentem mais 
consentâneos) e gerenciar (diganosticar, tomar decisões, agir, avaliar, 
controlar, etc). O apreoveitamento dos potenciais próprios - ou cabedais 
de potencialidades peculiares à localidade. Assim como a 
"metabolização" comunitária de insumos e investimentos públicos e 
privados externos, visando à processual busca de soluções para os 
problemas, necessidades e aspirações, de toda ordem e natureza, que 
mais direta e cotidianamente lhe dizem respeito". 

Então, para imaginar um comitê de bacia hidrográfica como instrumento de 

poder e de desenvolvimento local, temos que finalmente entender e aceitar a importância 

da cidadania pelas águas. Para isso, podemos buscar suporte e amparo na Constituição 

Federal do Brasil de 1988, em seu art. 225, que declara: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

Este compartilhamento de responsabilidades não é mero exercício de retórica, 

mas uma exigência da realidade. A necessidade de milhares de ações, simultâneas e 
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localizadas, torna impossível esperar que o Estado dê conta disso sozinho.  

As ações requeridas para o cuidado da água são de natureza diversa e por isso 

requerem estratégias diversas de implementação. Existem ações que exigem a participação 

de governos, mas a maioria depende de atitudes pessoais, fruto de uma ética de 

responsabilidade solidária, que só pode ser desenvolvida a partir de uma postura cidadã, de 

compromisso com o mundo, com o seu mundo; tanto que o artigo n. 225, da Constituição 

Federal de 1988, contemplou o seguinte tripé: qualidade de vida, equilíbrio ecológico e 

futuras gerações. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A vida no planeta Terra depende da água, e sua existência só é conhecida no 

nosso planeta caindo em forma de chuva e fluindo entre a paisagem, sendo um excepcional 

solvente que carrega os nutrientes essenciais à vida. Em movimentação contínua acima e 

abaixo da superfície do solo, a água mantém e representa um elo entre os diferentes 

ecossistemas. Parte dela retorna diretamente à atmosfera, inclusive por meio das plantas. O 

restante flui por dentro da terra e sobre a superfície, permeando o solo, movimentando-se 

através dos organismos, reabastecendo os depósitos aqüíferos, alimentando os rios e lagos, 

entrando nos oceanos e retornando, então, à atmosfera. (POMPEU, 1976.) 

A situação hídrica vem preocupando a maioria dos países. Como um alerta 

para o fato, a ONU instituiu o Dia Mundial da Água, a fim de que, em 22 de março de 

todos os anos, sejam promovidos a preservação e o desenvolvimento sustentável daquele 

recurso natural local, regional, nacional e internacionalmente. O seu surgimento se deve à 

proposta contida no Capítulo 19, da Agenda 21, da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92 – realizada no Rio de Janeiro em 1992, 

convocada em razão da situação de degradação em que se encontram os recursos naturais 

em significativa parte do planeta. O Capítulo 18 da Agenda 21 trata da proteção da 

qualidade das águas e dos critérios integrados para o seu desenvolvimento e manejo, e para 

a educação dos respectivos usuários, conforme consta na Agenda 21 Brasileira. 

Nas ações de gestão das águas, em especial para que decorram dentro dos 

limites estabelecidos pelo direito, é fundamental o conhecimento da parte jurídico-

normativa. Isto alcança a organização da administração pública e o seu relacionamento 

com os administrados e usuários. Sendo princípio constitucional o de que ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, há necessidade 

de um bom aparelhamento legal, para a correta gestão das águas. Por outro lado, é 

igualmente princípio do Direito o de que os agentes públicos só podem fazer o que a lei 

autoriza. Para que essas garantias sejam respeitadas, torna-se imprescindível o respeito às 
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normas jurídicas que as protegem. 

A atual Constituição Federal adota o federalismo cooperativo, repartindo 

competências, visando à descentralização político-jurídico-administrativa entre a União, os 

Estados, O Distrito Federal e os Municípios, fazendo com que ambos os entes públicos 

tenham atribuições quanto à política das águas. 

Tanto que a Lei Federal n. 9.433/97, em seu art. 5o, inciso VI, define a 

cobrança pelo uso da água, como um dos instrumentos da lei, sendo ele essencial para criar 

condições de equilíbrio entre as forças da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, 

promovendo, em conseqüência, a harmonia entre os usuários competidores. 

Os Estados vêm caminhando, desde 1989, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, à frente da União. Quase todas as Constituições Estaduais estabelecem 

normas básicas para a gestão das águas do seu domínio. Muitos deles já promulgaram leis 

e editaram regulamentos sobre a gestão dos recursos hídricos e remodelaram as respectivas 

organizações administrativas. 

A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul dedica o Capítulo X 

exclusivamente à política Estadual de Recursos Hídricos, instituindo em seu art. 240, a 

cobrança pelo uso da água, observando as peculiaridades de cada bacia hidrográfica e as 

diretrizes do plano estadual de recursos hídricos. 

Cabe observar que, tanto em âmbito nacional, estadual e regional, são 

identificadas ações voltadas para o gerenciamento das águas por bacias hidrográficas, com 

a participação dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, assim como dos 

usuários e da sociedade civil. 

Com vistas à aplicação da legislação voltada para a gestão dos recursos 

hídricos, várias esferas de governo vem instituindo Comitês de Bacias Hidrográficas e 

agências de Bacias, ou de Água, assim como estudando a implantação da cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos, visando com isso mobilizar toda a sociedade brasileira no 

sentido de que a água é um bem natural, público, escasso e finito e deve dar- lhe uma 

conotação de valoração econômica com vistas à sua disponibilidade hoje e às futuras 

gerações. 

Essas mudanças e o seu desenvolvimento futuro requerem reciclagem e estudos 

especializados no campo do direito e da administração das águas por aqueles que os estão 
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implantando e pelas pessoas que irão gerenciar as ações. 

Entretanto, para que haja realmente essas mudanças, necessário se faz que 

entendamos que todos nós vivemos dentro de uma biosfera (região do planeta que contém 

o conjunto de seres vivos e na qual a vida é perfeitamente possível) e que, dentro dessa 

biosfera, existe o elemento essencial à vida, qual seja: a água (composto inorgânico - o 

corpo não o fabrica - e é, no estado líquido, o principal componente dos seres vivos). 

Então, esse elemento de vital importância para a vida no planeta - a água - 

necessita urgentemente passar por um processo inovador de sua gestão, sob pena de em 

não sendo estabelecido regras para seu uso, brevemente haverá escassez, racionamento e 

até mesmo conflitos, começando dentro de uma determinada bacia hidrográfica e 

ultrapassando os limites dessa bacia, podendo até atingir continentes. 

Sendo, portanto, a gestão das águas, um conjunto de princípios e normas 

jurídicas que disciplinam o domínio, o uso, o aproveitamento, a preservação e a defesa da 

água, certamente, a criação, implantação e funcionamento de comitê de bacia hidrográfica, 

como um parlamento para deliberar sobre o uso desse recurso natural, teremos um melhor 

desenvolvimento local, dentro dos princípios da sustentabilidade, qual seja, usando agora, 

sem prejuízo do uso futuro. 

Portanto, o comitê de bacia hidrográfica, sendo uma organização de que 

participam o poder público, os usuários e a sociedade civil para dirimir as questões 

relacionadas com a água, ensejará a oportunidade do exercício pleno da cidadania como 

direito a ter direito e o exercício pleno do direito de explorar esse recurso de acordo com o 

interesse individual, respeitando sempre o interesse coletivo. 

Em verdade, o que se pretende mostrar é que haverá um campo de atuação 

onde os interessados, obrigatoriamente, terão de estabelecer as regras e as ações de forma 

compartilhada. Esse compartilhamento deverá ocorrer necessariamente porque trata-se de 

uma questão de sobrevivência. 

Essa sobrevivência decorre justamente da necessidade de cuidar da água como 

se fosse exclusivamente de um dono, mas que todos necessitam dela, sob pena de 

comprometimento de todo um sistema onde todos são peças fundamentais para a 

manutenção e conservação dos recursos hídricos da bacia. 

Portanto, essas ações devem ser claras e realistas, respeitar a atuação de cada 
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um, e que não sejam conservadoras, e que contribuam para abrir caminhos para novas 

visões de futuro, e que não sejam explicitadas e/ou percebidas como cobrança, como 

responsabilização, e que, acima de tudo, sejam estimulantes. 

Em verdade, as decisões do comitê serão pautadas num movimento sem dono. 

Todavia, não ser dono não significa não ser de ninguém, mas ser de todos. É ser público, 

no sentido de que convém e pertence a todos. Sendo de todos, no coletivo, não é de 

ninguém em particular. 

Então, conforme ficou dito linhas atrás, as deliberações advindas dessa 

organização denominada comitê de bacia hidrográfica, ou que também pode ser chamado 

de parlamento das águas da bacia, deverão contemplar, obrigatoriamente, os verdadeiros 

interessados naquele espaço determinado. 

E, para que haja essa contemplação e/ou atendimento dos interesses locais, 

certamente os viventes da bacia deverão ser ouvidos, acatados e prestigiados, sob pena de 

não funcionar o sistema voltado para a preservação e conservação dos recursos hídricos da 

bacia que afinal é o que realmente interessa a todos. 

Aí se vê o interesse comunitário levado em conta, pois as decisões serão 

tomadas de forma compartilhada. 

Aí se vê também o exercício da cidadania explicitado e acatado, sob pena de 

não ver a auto-afirmação, tanto pessoal como do conjunto dos interessados. 

Logo, tudo isso fará com que, nesse espaço físico chamado de comitê de bacia 

hidrográfica, haja um despertar coletivo, com valorização pessoal, no sentido de que, uma 

vez tomadas as decisões de forma compartilhada e visando ao bem comum - cuidado com 

a água da bacia - isso pode e vai gerar poder de força em busca dos interesses individuais e 

coletivos, bem como vai gerar desenvolvimento, porque, desses interesses e necessidades, 

todos precisam do recurso natural que dá resposta a tudo isso: a água doce da bacia. 

Tal afirmativa baseia-se no fato de que, como dito na introdução, quando nos 

referíamos ao consórcio de bacia hidrográfica - o COINTA - pudemos ver e viver 

momentos em que o despertar local chamou atenção de maneira tão formidável que houve 

uma verdadeira mobilização de todas as camadas sociais: uns participavam para ver o que 

era; outros para criticar, alguns com interesse pessoal, vários com propósitos louváveis e 

até mesmo dignos de admiração. 
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A exemplo do consórcio de bacia, também acontecerá com os comitês de bacia. 

Todavia, estes com maior poder institucional, porque já vêm formatados para funcionar de 

maneira compartilhada. 

O certo é que também os comitês de bacia enfrentarão alguns obstáculos 

bastante difíceis: falta de conhecimento a respeito do que é essa instituição; medo de se 

comprometer com pessoas estranhas ao meio; medo de ter que se comprometer 

financeiramente; dúvidas quanto ao gerenciamento político- institucional; descrença da 

população quanto aos resultados esperados. 

Outra coisa importante que é digna de ser observada é o fato relacionado aos 

técnicos que irão nortear e estabelecer as diretrizes para funcionamento do comitê. Por 

incrível que pareça, todo técnico - pela experiência vivida em consórcio de bacia - sempre 

procura direcionar as ações segundo os seus interesses em "cuidar" dessas ações. 

Quando se sentem fracos por força de subordinação, procuram reunir-se em 

grupos e apresentar resistências às deliberações, inclusive sugerindo medidas de 

enfrentamento, embora, de maneira silenciosa, mas de efeito contagiante entre si. 

Aqui cabe perfeitamente a observação feita por Martins (2002), em seu artigo 

já citado:  

... O conhecimento popular e real dos problemas tem todavia os seus 
limites. Nos lugares, como unidades conectivas do mundo atual, estão 
também presentes as forças "estranhas", representantes de interesses 
distantes, não-autóctones, de uma "ordem global". Esta é a razão do 
porque de os problemas atuais, via de regra, não poderem ser 
completamente entendidos (ou enfrentados) se analisados exclusivamente 
à escala humana, uma vez que há variáveis externas. Se, por um lado, 
faz-se necessário a presença de especialistas, promotores de assistências 
técnicas especializadas, por outro, a ação destes detentores de habilidades 
e competências que intentam contribuir com o desenvolvimento 
comunitário deve ser regulada e conduzida pela comunidade em função 
estrita dos seus interesses (ordem local). Agentes externos podem até 
mesmo se arrogar em uma pretensa condição de promotores de 
desenvolvimento local, mas este fenômeno lhe escapa às mãos. 
Desenvolvimento local, este novo paradigma do desenvolvimento, de 
tipo endógeno, territorial, que implica uma postura nada tradicional 
diante da comunidade em seu entorno, por princípio, não pode ser 
promovido, quiçá induzido, mas com certeza apoiado por agentes 
externos.  

Entretanto, quando se têm técnicos realmente compromissados e participantes 

das comunidades, aparece uma verdadeira integração, e os resultados são excelentes. 

Quando essa integração acontece - sociedade local, técnicos e propostas definidas em 
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conjunto - nada é capaz de parar o desenvolvimento das ações propostas. 

Citando ainda Martins (2002), assim fica entendido: 

... O que realmente nos move à participação é o interesse, a insatisfação e 
o otimismo que vislumbra a vantagem, seja esta individual ou coletiva, 
ou ambas. Se ganhos individuais ou coletivos, o mais importante é 
considerar que o envolvimento efetivo passa por esta racionalidade. É, 
pois, improvável que qualquer pessoa se engaje estando às cegas sobre o 
futuro ou o resultado previsível de seus atos ou do grupo, tanto mais em 
se tratando de pessoas cuja carência econômica lhes impele à busca (ou a 
preocupação) constante com a subsistência.   

Então, uma vez definido, constituído, montado e colocado em funcionamento o 

comitê de bacia, onde estão envolvidos todos os usuários da água da bacia (com interesse 

utilitário), o poder público (detentor do domínio/tutela) e a população da região 

(interesses difusos vinculados ao desenvolvimento sócioeconômico locail ou regionail, 

etc), certamente vai haver a montagem de um poder local (decisão em grupo), gerando com 

isso um instrumento decorrente desse poder (sobrevivência dos interessados), tudo isso vai 

gerar forças internas e externas, voltadas para o desenvolvimento local. 

Tudo isso nos faz pensar que o comitê de bacia hidrográfica, mesmo sendo um 

tipo novo de organização para gestão de bem público, poderá trazer bons resultados à 

sociedade local, bem como à conservação e preservação dos recursos naturais existentes na 

bacia, principalmente a água. 

Finalmente, há dois aspectos importantes que devem ser considerados nesse 

trabalho: um é a questão da cobrança pelo uso da água, prevista tanto na lei federal n. 

9.433/97 e na lei n. 2406/02, do estado de Mato Grosso do Sul, e, outro a questão da 

composição e atribuição dos comitês de bacia hidrográfica. 

Evidentemente que não se pretende esgotar o tema. Todavia, cabe observar que 

a lei de Mato Grosso do Sul que instituiu a política de recursos hídricos e criou o sistema 

estadual de gerenciamento desses recursos nasceu com algumas deformidades.  

Quanto à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, através da Mensagem n. 

050/98, datada de 13 de novembro de 1998, do então governador de Mato Grosso do Sul, 

já no pagar das luzes da sua administração, foi encaminhado, ao Poder Legisla tivo, projeto 

de lei que instituía a Política Estadual de Recursos Hídricos e que criava o Sistema 
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Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Referida mensagem foi protocolada na Assembléia Legislativa do nosso 

Estado, no dia 17 de novembro de 1998 e recebeu o n. 2114/98, sendo formalizada e 

distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Redação daquela casa de leis, recebendo 

o n. 131/98, como Projeto de Lei de autoria do Executivo Estadual. 

Por interesses outros, foi dado prioridade para votação do aludido projeto, pois 

a Mesa Diretora daquela casa de lei, abrindo prazo exíguo para recebimento de emendas 

por parte dos parlamentares, só receberia emendas por um período de 07 (sete) dias - de 17 

de novembro até 24.11.98 - pelo que imediatamente iriam votar o projeto, ultimando 

assim, as presas, todo o processo legislativo. 

Por provocação de setores organizados da sociedade civil e outros interessados, 

foi solicitado ao presidente da comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa que 

o mesmo viabilizasse uma Audiência Pública a ser realizada no plenário daquela casa de 

leis, objetivando discutir o referido projeto com todos os interessados, por tratar-se de tema 

de alta relevância social, econômica e ambiental. 

Assim ocorreu, realizou-se a audiência pública, estando presentes autoridades 

dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, representantes de 

ONGs ligadas ao setor, e a maioria dos presentes era composta por proprietários rurais. 

Travou-se um grande debate, chegando-se a discutir quanto à cobrança pela 

água que o boi bebe, face ao grande número de cabeças de gado existente no estado. 

Em razão da polêmica criada em torno do assunto, decidiu-se nesta reunião que 

o projeto fosse retirado de pauta de votação e que fosse promovido um debate amplo e 

democrático com todos os segmentos organizados e interessados na questão da água. 

No ano de 1999, assumiu o governo do PT, pelo que logo enviou um outro 

projeto à Assembléia Legislativa, que também gerou polêmica e debates, resultando na 

aprovação da Lei Estadual n. 2.406, de 29 de janeiro de 2002. 

 Por incrível que pareça, por tratar-se de uma administração voltada para o 

debate, o governo do PT com sua maioria na assembléia legislativa, editou uma lei com 
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mais defeitos do que aquela primeira, especialmente no tocante à cobrança pelo uso da 

água. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumento gerencial da 

política estadual, conforme dispõe o art. 19, Parágrafo Primeiro, art. 23 e art. 23, da Lei n. 

2406/02, deixa de fora e praticamente isentos de pagamento pelo uso dos recursos hídricos, 

vários segmentos de usuários. 

Entretanto, os mais beneficiados são os proprietários rurais que exploram o 

sistema de irrigação de lavoura, ficando praticamente isentos de pagamento de qualquer 

valor em relação ao uso da água para irrigação de suas plantações, apenas com obrigação 

de comprovar o aumento da produtividade e a não-poluição da água. 

Evidentemente que essas deformidades contempladas no texto da lei e os 

privilégios destinados à algumas classes de dominação, ao longo do tempo serão superadas 

vez que o grau de conscientização quanto à importância de se pagar pelo uso da água irá 

refletir duramente sobre as gerações futuras. 

Vai chegar um momento que as pessoas por sí sós, principalmente pela 

poluição hídrica, sentir-se-ão na obrigação de contribuir para a melhoria das condições de 

exploração dos recursos hídricos, sob pena de verem-se privadas da disponibilidade desse 

bem que hoje deve ser tratado como bem de uso comum do povo e de relevante interesse 

econômico. 

Todavia, tal ainda não ocorreu. Espera-se que os futuros legisladores venham a 

entender e agir de forma que nossas leis possam também, contemplar as gerações futuras. 

No tocante à composição e atribuições dos Comitês de Bacia Hidrográfica, o 

art. 36, da lei estadual n. 2.406/02, diz que serão definidas em regimento aprovado pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Entretanto, fica garantida a participação paritária de representantes da 

sociedade civil e dos usuários, além da participação do segmento indígena que viverem 

dentro do território alcançado pela bacia em que for instalada o comitê. 

Evidentemente que a participação, tanto da sociedade civil organizada, dos 
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usuários, bem assim do segmento indígena dentro do processo de gestão dos recursos 

hídricos, só vai acontecer se esses co-responsáveis tiverem reconhecidas e respeitadas suas 

formas de vida, suas experiências, seus interesses, suas opiniões, etc. 

E, se com tudo isso, puder ficar demonstrado que temos que disciplinar o 

domínio, o uso, o aproveitamento, a preservação e a defesa da água de uma bacia 

hidrográfica, criando para isso comitês de gestão, ficaremos felizes porque pudemos 

contribuir ao menos com um pouco daquilo que vivemos e assim continuar sonhando: 

todos temos que cuidar da água nossa de cada dia. 
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