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APRESENTAÇÃO

O  presente  curso  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  contribuir  no  processo  de 

trabalho dos membros dos Comitês de Bacias da Agência Nacional de Águas – 

ANA , como parte integrante do Projeto Água: Conhecimento para Gestão.
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Prezado Aluno,

No decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para:

• Identificar fundamentos da participação e mobilização social;

• Discutir posturas e atitudes consoantes com as metodologias participativas;

• Reconhecer a importância da participação e mobilização social na GRH;

• Reconhecer as instâncias e formas de participação previstas na PNRH;

• Reconhecer o processo decisório na PNRH;

INTRODUÇÃO

Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa1, os antigos médicos 

acreditavam  que  o  sétimo,  o  décimo-quarto,  o  vigésimo-primeiro  e  o 

vigésimo-oitavo dia após o começo de uma doença eram datas decisivas para a 

cura ou a morte do paciente.  Chamavam esses dias de momentos de “crise”, 

porque eram neles que se resolvia o que fazer,  o rumo a seguir,  o caminho a 

tomar.

No entanto, ao longo do tempo, a expressão deixou de ser usada apenas 

pelos  profissionais  da  saúde  e  foi  parar  no  vocabulário  de  outras  áreas.  Na 

economia, uma “crise” quer dizer um desequilíbrio entre a produção e o consumo 

e suas consequências no movimento dos preços,  nas taxas de emprego e na 

organização da vida comercial.  Por exemplo, a quebra da bolsa de valores de 

Nova Iorque em 1929, os sucessivos aumentos de preço do petróleo nas décadas 

de 1960 e 1970 e, mais recentemente, o estouro da bolha financeira mundial em 

2008 foram graves crises econômicas que afetaram mais ou menos vários países. 

Na sociologia,  “crise”  corresponde a uma situação repleta de problemas 

que desfavorecem o bem-estar da maioria. A publicação do Ato Institucional N° 5 

em 1968, o processo de impeachment de Fernando Collor em 1992 e, há menos 

tempo, a série em curso de condenações judiciais relacionadas à corrupção (Caso 

Luiz Estevão,  Escândalos dos Bingos,  Mensalão, etc)  podem ser  interpretados 

1Verbete “crise”. Disponível em http://houaiss.uol.com.br/. Acesso em 18 de janeiro de 2013.
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como crises sociais que afetam a vida de dezenas de milhões de brasileiros. Na 

ecologia, a “crise” se refere de outra maneira às degradações que vem ocorrendo 

principalmente  em função da modernização irracional  do  processo produtivo  e 

seus respectivos resultados socioambientais. A destruição da Floresta Amazônica 

nos últimos 30 anos, o acidente nuclear da usina de  Chernobil, na Ucrânia, em 

1986, e, ainda sem avaliação do prejuízo total, a explosão da plataforma da British 

Petroleum no Golfo do México em 2010 são alguns exemplos de como a natureza 

tem sido tratada como fonte infinita de recursos para nossa sociedade e não como 

uma complexa rede de relações físicas, biológicas e sociais que sustenta tudo o 

que somos e construímos até hoje.

Os  exemplos  citados  acima  tratam  de  episódios  importantes  da  nossa 

história e são conhecidos por qualquer cidadão razoavelmente informado, devido 

à  grande  repercussão  que  alcançaram na  mídia  impressa  e  audiovisual.  Eles 

podem se diferenciar na forma em que são apresentados, mas compartilham a 

mesma essência: o significado de uma “crise”. Nesse sentido, iniciando o curso 

“Gestão de recursos hídricos: metodologias de participação social”, devemos ter 

claro que,  a  despeito  das inúmeras “crises”  de múltiplas  origens que invadem 

nossas casas pelo rádio, pela televisão e pela internet, atravessamos uma época 

decisiva, a partir da qual podemos juntos mudar o rumo das coisas. Mas, para  

sairmos do caos aparente e alcançarmos uma ordem “mais alta e integradora” 

(Boff, 2009), precisamos de particip-ação!

A crise da água: um bem comum?

A água é a substância mais abundante na face da Terra. Do total de 510 

milhões de km² de que o planeta têm, 310 milhões km² são cobertos por oceanos, 

mares e outras massas de água salgada. Considerando também a cobertura de 

lagos, rios e geleiras de água doce, a diferença entre a superfície aquática e a 

“terra firme” fica maior: cerca de 70% do planeta está debaixo d'água! Sabendo 

disso, entendemos melhor a famosa frase de Iuri Gagarin, o primeiro ser humano 

a viajar pelo espaço em 1961: “a Terra é azul” (Figura 1). Entretanto, mesmo com 

tanta água por aí, discute-se intensamente a sua situação e os seus problemas. 
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Por que?

Antes de tentarmos responder essa pergunta devemos destacar três pontos 

importantes: (i) cerca de 97,5% de toda a água é salgada, isto é, imprópria para o 

consumo;  (ii)  a  distribuição  dos  outros  2,5%  de  água  doce  é  extremamente 

desigual e, para complicar, boa parte está congelada ou reservada em aquíferos 

de  difícil  acesso;  e  (iii)  a  demanda  por  água  vem  crescendo  a  cada  dia, 

principalmente no setor produtivo agropecuário e industrial.

Figura 1 - “The blue marble”, tirada em 7 de dezembro de 1972 pela tripulação da missão 

Apollo 17 a uma distância de cerca de 45.000 km da Terra.

Fonte: Disponível em http://goo.gl/pbCeN. Acesso em 21 de fevereiro de 2013.

A água como substância está presente em toda parte e parece de fato infinita,  

mas,  vista  por  outro  ângulo,  como  elemento  fundamental  para  a  vida, 

geograficamente restrito e ainda como um bem econômico valorizado no mercado, 

a água está cada vez mais rara. Sendo assim, para compreendermos bem seus 

problemas, seus desafios e suas possibilidades no século XXI, talvez seja melhor 

substituir a imagem transmitida pelo cosmonauta russo por um retrato diferente, 

menos  encantador  e  mais  realista,  marcado  pela  sede,  pela  escassez  e  pela 

disputa por recursos hídricos.

10

http://goo.gl/pbCeN


Cientes, então, da situação da água no mundo e da crise que já atinge 

alguns  lugares,  cabe  perguntar:  onde  estão  as  águas  doces  boas  para  o 

consumo? Como é o seu acesso? Quem tem acesso? Quem usa e quanto (se) 

paga? Se a água é um elemento fundamental para a vida e, logo, seu uso é um 

direito de todos, como organizar a sua distribuição? O que podemos fazer? Mas, 

principalmente, o que eu tenho a ver com isso?

Figura 2 – Estiagem 

*Estiagem prejudica propriedades rurais no Rio Grande do Sul (2011) /  Em Santa Catarina, 37  

municípios decretam situação de emergência (2011) /  As Cataratas do Iguaçu (PR) registraram 

vazão equivalente a um terço do normal (2012) / A população do interior da Bahia é castigada pela  

seca (2012).

Fonte: Disponível em http://goo.gl/3Zfia. Acesso em 21 de fevereiro de 2013.
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1.OBJETIVOS

Os  objetivos  de  aprendizagem  desta  primeira  unidade  são:  identificar 

fundamentos  da  participação  e  mobilização  social;  discutir  posturas  e  atitudes 

consoantes  com  as  metodologias  participativas;  reconhecer  a  importância  da 

participação e mobilização social na Gestão de Recursos Hídricos; reconhecer as 

instâncias e formas de participação e o processo decisório previsto na Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).

1.1 Metodologia

Para  alcançá-los  conheceremos  mais  sobre  os  fundamentos  da 

participação  e  mobilização  social  na  gestão  das  águas;  o  que  é  democracia 

participativa; vantagens e limites da participação social nas políticas públicas; seu 

papel  na  formulação  e  implementação  das  políticas  públicas;  significados  e 

implicações  da  representação  em  fóruns  políticos;  a  participação  social  e  o 

processo  decisório  na  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (PNRH);  o 

envolvimento dos atores interessados; e, por fim, sobre a gestão de conflitos em 

recursos hídricos.
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2 FUNDAMENTOS DA PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO 

DAS ÁGUAS

2.1 Democracia participativa

A palavra “democracia” vem do grego:  demos quer dizer “povo” e  kratos 

“poder”.  Na  filosofia,  é  uma  forma  de  governo  ou  regime  político  no  qual  a 

soberania  é  exercida  pelas  pessoas  livres  (Abbagnano,  2007;  Japiassú  & 

Marcondes,  2006).  Para  ela  ser  possível  é  preciso  haver,  essencialmente, 

civilidade2 e espírito público. No entanto, esses princípios não garantem que as 

democracias sejam todas iguais ou que elas estejam livres do autoritarismo. É 

comum vermos na televisão como países que se intitulam democráticos, como o 

Brasil,  a  Venezuela  ou  os  Estados  Unidos,  distinguem-se  uns  dos  outros  em 

termos de organização política. Os processos eleitorais, a legislação criminal e a 

liberdade (ou não) de imprensa, por exemplo, dizem muito nesse sentido (Figura 

3). Na realidade, chamar-se de democrático, mesmo estabelecendo regras ou 

procedimentos geralmente tidos como democráticos, não faz nenhum governo ou 

regime político ser de fato democrático. O que promove a cidadania e o respeito 

às coisas públicas não é o sistema político escolhido, mas as atitudes que o fazem 

funcionar. Assim, para que o poder esteja mesmo com o povo, é primordial que os 

cidadãos conheçam e estejam atentos às mudanças na sua estrutura política (o 

sistema),  mas,  sobretudo,  que  eles(as)  participem  ativamente  da  organização 

social, defendendo os princípios ou ideias associadas à democracia (a utopia) e 

fazendo, dessa maneira, a máquina movimentar.

2“Conjunto de formalidades,  de palavras  e atos que os cidadãos adotam entre si  para demonstrar mútuo  
respeito e consideração; boas maneiras, cortesia, polidez” (Houaiss).
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Figura 3 - Presidentes Hugo Chavez (Venezuela), Dilma Rousseff (Brasil) e Barack 

Obama (Estados Unidos).

Fonte: Nota do Autor 

“Participação”, por sua vez, é o ato ou o efeito de participar. Nas ciências 

políticas, a expressão é usada geralmente para uma série extensa de atividades, 

como a votação, a militância partidária,  as manifestações em praça pública ou 

mesmo uma mera discussão sobre as últimas notícias da capital (Bobbio, 1998). 

Percebemos, então, que existem várias formas e estágios de participação política,  

que  oscilam  desde  a  simples  presença  passiva  do  indivíduo  numa  passeata, 

passando  por  uma  atuação  mais  ativa  na  mesma  manifestação,  até  alcançar 

níveis elevados de contribuição social nos quais o sujeito influencia diretamente as 

tomadas de decisões. Assim, enquanto a maioria das participações são indiretas e 

se relacionam apenas com a escolha do representante  político,  a  participação 

direta  é  bem  mais  restrita,  circunscrita  a  poucos  contextos  onde  é  possível 

interferir sem desvios nos rumos da política.

No Brasil, o ideal da “democracia participativa” vem se fortalecendo com o 

processo de abertura  política,  iniciado após o  fim do período militar.  Desde a 

promulgação da Constituição Federal, em 1988, os espaços de discussão pública 

e deliberação política vêm se multiplicando, buscando atrair a sociedade civil para 

o debate de várias questões, como a educação, a cultura, o meio ambiente, a 

saúde e, mais recentemente, a gestão dos recursos hídricos. Assim, espera-se 

que as demandas da sociedade sejam defendidas por aqueles que estão mais 

próximos dos problemas, em instâncias oficiais e, de preferência, com poder de 
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decisão. Entretanto, apesar de passados 25 anos, em 2013, a participação social  

na vida política brasileira ainda dá os primeiros passos. 

2.2 Vantagens e limites da participação social nas políticas públicas

As “políticas públicas” são um conjunto de ações, metas e planos que os 

governos definem visando atender as demandas da sociedade. Saúde, educação 

e meio ambiente são apenas três das diversas áreas que os Estados costumam 

atuar. No entanto, com tantas responsabilidades e preso a poucos espaços de 

decisão, nem sempre o Estado consegue cumprir sua função básica, que é, em 

última instância, garantir o bem estar social.

O  aumento  da  participação  social  na  criação  e  na  revisão  de  políticas 

públicas  pode  ser  pensado  como  um  aprofundamento  do  processo  de 

democratização. As vantagens decorrentes se relacionam, principalmente, com o 

controle do poder a partir “de baixo”, feito por quem mais precisa e, geralmente,  

dispõe de poucos recursos políticos. A participação da sociedade tende a melhorar 

várias partes da máquina democrática: (i) o equilíbrio entre o poder político e o 

poder  econômico;  (ii)  a  desconcentração  geográfica  do  poder  político;  (iii)  as 

relações  do  poder  público  com  a  iniciativa  privada;  ou  mesmo  (iv)  a  própria 

estruturação  do  sistema,  criando  novos  espaços,  conselhos  e  colegiados  de 

consulta ou deliberação.
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Figura 4 – Participação

Fonte: CPI do Cachoeira (2012 -  http://goo.gl/15hZj) / Protesto de jornalistas na China 

(2013 - http://goo.gl/fpqJa) / Última edição do tabloide NOTW (2011 - http://goo.gl/Ae606) / 

Homer Simpson (desde 1987 - http://goo.gl/Nr5Mq).

A participação  social  nas  políticas  públicas  contribui,  de  um modo geral,  para 

melhorar o uso e a distribuição do poder político.

Para  tanto,  a  teoria  da  democracia  supõe  cidadãos  interessados, 

informados e capazes de participar da vida política. Porém, a realidade é diferente. 

Nem todos se  interessam por  política e,  para complicar,  com a publicação de 

vários  casos  de  corrupção  envolvendo  dezenas  de  representantes  políticos 

brasileiros  nos  últimos  anos,  o  gosto  pela  política  é  cada  vez  menor.  Com o 

interesse em baixa,  a  busca por  informação fica prejudicada.  A situação piora 

quando a imprensa não é livre, como é comum em regimes políticos adeptos da 

censura; ou quando ela não realiza seu trabalho como deveria, caso frequente em 

que as empresas de comunicação põem seus interesses a frente da sua função 

básica: informar o público e fomentar a participação. Sem apreço e informação 

segura, o cidadão se torna incapaz de participar de forma adequada do processo 
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político: fica alienado, inconsciente das formas de organização da sua comunidade 

e,  mais  grave  ainda,  vulnerável  à  manipulação  por  projetos  de  baixo  espírito 

público (Figura 4). 

2.3 Participação na formulação e implementação das políticas públicas

Tanto as possibilidades quanto as dificuldades da participação social  na 

formulação e na implementação de políticas públicas são inegáveis. No entanto, 

para  contornar  os  obstáculos  e  alcançar  o  que  a  participação  da  sociedade 

oferece de melhor, devemos conhecer como as políticas públicas costumam ser 

elaboradas para, então, discutirmos alguns aspectos das suas aplicações.

Considerando  suas  características  fundamentais,  as  políticas  públicas 

devem ser  estáveis, permanecendo sem grandes mudanças ao longo do tempo; 

eficientes,  funcionando  mesmo  em  ambientes  com  recursos  socioeconômicos 

escassos; e orientadas para o bem estar social e o interesse público. Entretanto, 

lembrando  que  vivemos  em  um  mundo  socialmente  diverso  e  conflituoso, 

destacamos  dois  grandes  problemas  que  o  formulador  de  políticas  públicas 

costuma enfrentar: (i) não existem recursos políticos, econômicos ou ambientais 

suficientes para atender todas as demandas individuais e, consequentemente, (ii) 

os grupos sociais se reúnem em torno de interesses comuns e tendem a disputar 

com outros grupos a elaboração de políticas públicas mais favoráveis (Caldas,  

2008). Teoricamente, os formuladores de políticas públicas deveriam atuar como 

administradores  das  demandas  e  expectativas  da  sociedade,  mas,  na  prática, 

trabalhando  distantes  dos  grupos  mais  carentes  e  com  baixo  poder  de 

mobilização,  nem  sempre  isso  ocorre.  Sendo  assim,  para  aumentar  as 

possibilidades de participação social  na elaboração,  no acompanhamento e na 

revisão  das  políticas  públicas,  devemos  escolher  caminhos  e  adotar 

procedimentos que encurtam a separação entre os cidadãos mais necessitados e 

os sujeitos diretamente responsáveis pelas políticas públicas.

A  implementação  dos  projetos  políticos,  elaborados  sob  pressão  de 

diferentes grupos de interesse, enfrenta desafios semelhantes aos da formulação. 

Grosso modo, há duas maneiras de se implementar uma política:  de cima para 
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baixo (do governo para o povo) e de baixo para cima (do povo para o governo). A 

primeira é típica de governos com baixa participação social, nos quais a população 

aguarda passivamente o corpo técnico-administrativo definir os rumos da política. 

De  outro  modo,  a  segunda  é  característica  de  contextos  onde  o  poder 

político  está  em  fase  de  descentralização,  onde  o  cidadão  comum  tem  mais 

contato com o aparato gestor.  Porém, mesmo com altos níveis de participação 

social,  as  disputas  entre  grupos  mais  ou  menos  poderosos,  o  formato  das 

estruturas  políticas  ou  a  falta  de  preparo  técnico  dos  sujeitos  envolvidos  na 

execução das políticas públicas podem comprometer a eficácia das mesmas.

As ciências políticas não são uma área exata do conhecimento. Podemos 

perceber isso da fase de formulação até a etapa de implementação das políticas 

públicas. Esse processo pode ter vários formatos, ocorrer em algumas horas ou 

sofrer  anos  com  os  percalços  da  burocracia  e  é  influenciado  por  inúmeras 

variáveis. Por isso, os projetos políticos devem ser feitos com muito cuidado, (i) 

contando preferencialmente com a participação dos seus maiores interessados, (ii) 

considerando  as  características  essenciais  que  garantem  sua  existência 

(estabilidade, eficiência e orientação) e, ainda, (iii) imaginando os problemas que 

possam surgir nas fases posteriores de execução.

2.4 Representação em fóruns políticos: significado e implicações

A “representação política” é uma expressão-chave que pode nos ajudar a 

compreender  o  problema  da  gestão  participativa.  Seu  valor  vem  da 

impossibilidade dos governos atenderem as demandas individuais de todos os 

cidadãos ao mesmo tempo. Logo, o povo elege representantes que atuarão junto 

à  administração  pública  na  defesa  dos  seus  interesses.  São  os  votos  da 

população que conferem representatividade ao indivíduo eleito. Hoje, a imagem 

mais  comum  do  representante  político  ainda  é  a  de  um  homem  branco, 

engravatado,  que  trabalha  em  assembleia,  nas  capitais  dos  estados  ou  em 

Brasília (DF) e poucos dias por semana (Ilustração 5). Contudo, essa história está 

mudando.
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Figura 5 - Plenário da Câmara dos Deputados durante votação do novo Código Florestal 

(2012).

Fonte: Disponível em http://goo.gl/Dh2aa. Acesso em 21 de fevereiro de 2013.

A palavra “representação” pode ser entendida de muitas maneiras distintas. 

Por  exemplo,  “substituir,  agir  no  lugar  de  ou em nome de alguém ou alguma  

coisa”,  uma  visão  mais  ligada  à  ação;  ou  “evocar  simbolicamente  alguém ou 

alguma  coisa”,  um significado  mais  próximo da  reprodução,  são  duas  opções 

(Dicionário Houaiss). Interessa-nos aqui, em especial, a primeira concepção, a da 

representação enquanto  ação política,  pensada para  viabilizar  a  democracia  e 

conceder ao povo, mesmo que de modo indireto, a capacidade de decisão:  “o 

sentido da representação política está (...) na possibilidade de controlar o poder  

político,  atribuída  a  quem  não  pode  exercer  pessoalmente  o  poder” (Bobbio, 

1998:1102). Adotando-o como ponto de partida, podemos afirmar que o significado 

da representação política está mais ligado aos seus objetivos do que as formas 

através das quais ela pode ocorrer.

Os resultados da representação em fóruns políticos dependem diretamente 

dos sujeitos que os compõem. Lugares marcados pelo debate e pela resolução 

das diferenças, os fóruns podem ser tradicionais, como as câmaras de vereadores 

e assembleias de deputados, ou alternativos, como os novos ambientes políticos 

que  vêm se  tornando  cada  vez  mais  comuns  desde  a  Constituição  de  1988. 
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Segundo Dowbor,  Houtzager  e  Serafim (2008),  contamos com mais  de 18 mil 

conselhos e 100 mil conselheiros atuando no Brasil – valor que supera o total de 

vereadores  do  país.  Será  que  esses  novos  representantes  não-eleitos,  mas 

indicados  para  conselhos,  comitês  e  colegiados  das  mais  variadas  espécies, 

atingem  seus  objetivos?  Eles  possuem  mesmo  representatividade?  Se  as 

respostas forem positivas, a democratização se amplia como idealizado; mas se 

forem negativas, os novos espaços perdem credibilidade e deixam de ser opções 

alternativas.

Para sabermos se a democracia, a participação e a representação social 

estão ocorrendo de fato, temos que investigar caso-por-caso: por que um funciona 

e outro não? O que pode interferir positivamente ou negativamente no processo 

político participativo? Quem são esses representantes? O que confere autoridade 

aos novos colegiados? O que devemos fazer para que a democracia participativa 

aconteça com civilidade e espírito público?

2.5 Participação social na Política Nacional de Recursos Hídricos

A Política Nacional  de Recursos Hídricos (PNRH) foi  instituída em 8 de 

janeiro de 1997 com a sanção da Lei N° 9.4333, também chamada de “Lei das 

Águas”. Essa legislação consagra mais de 20 anos de tentativas e experiências, 

muitas vezes isoladas umas das outras, ligadas à institucionalização da gestão 

dos recursos hídricos no Brasil (Pereira & Garjulli, 2002; Costa & Magalhães Jr, 

2008). Além de instituir a PNRH, a Lei das Águas criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que regulamentou o artigo 21 

da Constituição Federal4.

A PNRH se baseia em seis fundamentos: (i) a água é um bem de domínio 

público; (ii) ela é um recurso natural limitado, que tem valor econômico; (iii) em 

caso  de  escassez,  o  consumo  humano  e  a  dessedentação  dos  animais  são 

prioridades;  (iv)  em  situações  normais,  a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve 

proporcionar  o  uso múltiplo  das águas;  (v)  a bacia hidrográfica é sua unidade 

3Disponível em http://goo.gl/0q4Ou. Acesso em 24 de janeiro de 2013.
4Compete a União “instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso”. Disponível em http://goo.gl/HwJ1Q. Acesso em 24 de janeiro de 2013.
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territorial; e (vi) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e ter a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Destacamos o 

último, que afirma a importância dos representantes eleitos e da administração 

pública (o poder público), dos grandes consumidores de água (os usuários), mas 

também  dos  ribeirinhos,  pequenos  agricultores,  metropolitanos  sem  água 

encanada e outros cidadãos normalmente excluídos dos processos políticos (as 

comunidades).  A  gestão  dos  recursos  hídricos  depende,  portanto,  do 

entrosamento  e  da  consciência  de  cada  um  desses  personagens  (Costa  & 

Magalhães Jr, 2008).

A  Lei  das  Águas  ainda  oferece  diretrizes  gerais  de  ação  para  a 

implementação  da  PNRH.  Distinguimos,  assim,  o  inciso  II  do  artigo  3°:  “a 

adequação  da  gestão  de  recursos  hídricos  às  diversidades  físicas,  bióticas,  

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País”.

Figura 6 – Habitação na Aldeia Aiha, Bacia do Rio Xingu

Fonte: Disponível em http://goo.gl/mVwxx. Acesso em 21 de fevereiro de 2013.

A participação social é necessária em termos estatísticos, mas também porque 

contribui  para  a  resolução  de  problemas  mais  amplos,  socioambientais,  que 

reúnem ao mesmo tempo física, biologia, economia, sociologia, geografia, história 

e  outras áreas do conhecimento e só podem ser  tratadas de modo adequado 

quando são trabalhadas em conjunto. Logo, além de novas pessoas, incluímos 

nesse debate  outras  formas de conhecimento  e  trabalho não-científicas,  como 
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aquelas criadas e praticadas por povos indígenas e populações tradicionais, que 

vivem fora dos grandes centros metropolitanos, mas dentro das novas unidades 

de gestão da PNRH: as bacias hidrográficas (Figura 6).

2.6 Planos de Recursos Hídricos e o envolvimento dos atores interessados

Os Planos  de  Recursos  Hídricos  (PRH)  são  um dos  instrumentos  mais 

poderosos da PNRH. Conforme a Lei das Águas, eles são “planos diretores que 

visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos  

Hídricos  e  o  gerenciamento  dos  recursos  hídricos”.  Servem  para  orientar  a 

sociedade e, mais particularmente, a atuação dos gestores, no que diz respeito ao 

uso,  recuperação,  proteção,  conservação  e  desenvolvimento  dos  recursos 

hídricos.

A  elaboração  dos  Planos  deve  ser  orientada  por  três  situações:  (i) 

identificação  da  situação  atual  dos  recursos  hídricos;  (ii)  previsão  da  situação 

desejada; e (iii) o estabelecimento de acordos entre as esferas do poder público, 

dos  segmentos  usuários  e  da  sociedade  civil  organizada  para  o  alcance  da 

situação possível, levando em conta a capacidade financeira da sociedade e as 

perspectivas futuras para a região. Portanto, o processo de elaboração dos PRHs 

deve levar em conta aspectos técnicos e políticos. Podemos destacar entre as 

diretrizes técnicas:

• Desenvolver programas com foco em resultados; 

• Promover medidas preventivas; 

• Considerar princípios de sustentabilidade das obras hídricas; 

• Aprimorar os mecanismos de articulação com outros planos; 

• Fomentar o uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos; 

• Implementar os instrumentos técnicos e institucionais; 

• Desenvolver tecnologia e capacitação de pessoal; 

• Persistir na descentralização, participação e integração da gestão; 
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• Considerar diversidades regionais e socioeconômicas. 

No que tange as diretrizes políticas, fundamentais aos planos, cabe ressaltar:

• Os  planos  devem  ser  entendidos  como  um  pacto,  um  instrumento  de 

construção da visão de futuro dos diferentes atores envolvidos, e deve se 

concretizar  como  resposta  a  preocupações,  anseios  e  expectativas  da 

sociedade; 

• Os  planos  devem  ser  vistos  como  um  processo  dinâmico,  em  que  as 

negociações político-institucionais e a participação pública contribuem para 

sua  estratégia  de  implementação,  acompanhamento,  monitoramento  e 

revisão; 

• Os  planos  são  uma  oportunidade  de  mobilização  das  forças  sociais 

existentes na bacia,  de exercício da capacidade de se associarem para 

debater seus problemas e criar caminhos; 

• Os  planos  representam  uma  oportunidade  de  reconhecimento  do  papel 

deliberativo dos comitês de bacia. 

Assim,  podemos chamar  os  envolvidos  de  “atores  políticos” das  águas, 

porque são eles que apresentam as reivindicações ou executam as ações, que 

darão forma aos Planos. Os “atores do Estado” são de dois tipos: os que foram 

eleitos  pela  população  e  estão  temporariamente  na  administração  pública 

(vereadores,  deputados,  senadores,  prefeitos,  governadores  e  a  presidenta  da 

república, além dos cargos de confiança) e os que atuam permanentemente no 

setor público, os servidores efetivos. Por sua vez, os  “atores privados” são mais 

variados e seus perfis dependem intimamente dos interesses que possuem ou 

representam  na  gestão  dos  recursos  hídricos:  fazendeiros,  industriários, 

ambientalistas, pesquisadores, líderes comunitários, etc. Esse segundo grupo não 

é  escolhido  por  votação,  nem  presta  concurso  público,  mas  se  envolve  por 

vontade própria na execução da PNRH. Logo, é possível que grupos sociais com 

mais  capacidade  política  ou  poder  de  mobilização  concentrem as  discussões, 
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direcionem as decisões e, pior ainda, dominem a produção dos Planos de modo 

que os favoreçam. Costa & Magalhães Jr (2008:17) chamam essas desigualdades 

de  “assimetrias  de  poder,  de  acesso  e  de  informação”.  Esse  risco  é  real  e 

saberemos mais a seguir.

2.7 Processo decisório na Política Nacional de Recursos Hídricos

Um dos principais avanços da Lei das Águas é o estabelecimento de um 

novo  modelo  de  gestão  dos  recursos  hídricos:  a  gestão  compartilhada. 

Representantes políticos eleitos, servidores públicos, usuários e a sociedade civil  

organizada integram o novo sistema, fazendo parte de diferentes organismos, que, 

por sua vez, exercem atribuições e responsabilidades variadas. Para compreender 

os  papéis  de  cada um e  como as  decisões  são tomadas,  devemos conhecer 

alguns detalhes do Sistema Nacional  de  Gerenciamento  de Recursos Hídricos 

(SINGREH).

O  SINGREH  foi  criado  para  coordenar  a  gestão  integrada  das  águas; 

arbitrar os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a PNRH; 

promover a cobrança; e planejar,  regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos. Para atingir seus objetivos, o Sistema conta 

com instrumentos de gestão adequados às três escalas de execução da PNRH: (i) 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão máximo do Sistema de 

caráter  normativo  e  deliberativo,  que  atua  em  âmbito  nacional  e  regional 

interagindo  com os  outros  instrumentos  de  gestão  a  seguir;  (ii)  os  Conselhos 

Estaduais  de  Recursos  Hídricos  (CERH),  que  se  assemelham  ao  Conselho 

Nacional, mas possuem atuação limitada pelos limites estaduais; (iii) os Comitês 

de  Bacias  Hidrográficas  (CBH),  que  promovem  o  debate  sobre  os  recursos 

hídricos, arbitram os conflitos entre os atores envolvidos em primeira instância, 

estabelecem os mecanismos de cobrança e sugerem os valores a serem pagos 

pelo  uso  dos  recursos  hídricos,  entre  outras  competências;  e  as  Agências  de 

Água,  que  atuam  por  bacia  hidrográfica  e  exercem  a  função  de  secretaria 

executiva do(s) respectivo(s) CBH(s) (Figura 7). Esses organismos dialogam entre 

si  para  cumprir  as  metas  da  PNRH,  mas,  entre  todos,  os  Comitês  merecem 
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destaque, pois são neles que os representantes do poder público, da sociedade 

civil e dos usuários decidem em escala local, ou “debaixo para cima”, a gestão das 

águas no Brasil.

Figura 7 – Matriz Institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos

Fonte: Nota do Autor 

Podemos  pensar  os  CBHs  como  espaços  fundamentais  para  a  gestão 

compartilhada dos recursos hídricos. Sua  composição é feita por representantes 

da União, dos estados ou do distrito federal, dos municípios, dos usuários das 

águas e por entidades civis que atuam na(s) respectiva(s) bacia(s) hidrográfica(s). 

Assim,  esses espaços costumam refletir  a  diversidade cultural,  social,  política, 

econômica  que  pode  ser  vista  tanto  nas  bacias  de  pequeno porte  ou  de rios 

intermitentes,  como  as  dos  Rios  Japaratuba  (SE)5 e  Pajeú  (PE)6,  quanto  nas 

5As bacias hidrográficas em Sergipe. Disponível em  http://goo.gl/FGkMQ. Acesso em 15 de fevereiro de 
2013.
6Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú. Disponível em http://goo.gl/FQdPE. Acesso em 15 de fevereiro 
de 2013.
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grandes  regiões  hidrográficas  do  Brasil,  como  as  dos  Rios  São  Francisco  e 

Tocantins-Araguaia  (Figura  8).  Logo,  reproduzindo  em  parte  as  conturbadas 

relações sociais brasileiras, os processos decisórios que acontecem nas centenas 

de CBHs existentes no país dificilmente ocorrem sem algum tipo de conflito.

Figura 8 - Regiões Hidrográficas Brasileiras

Fonte: ANA, 2012: 23

Os Comitês são instâncias participativas onde um grupo de pessoas se 

reúne para discutir sobre um interesse comum – o uso da água na bacia. A seguir  

um quadro com as principais atribuições do CBH.
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Quadro 1 – Atribuições dos Comitês de Bacia

Atribuições
Deliberativas

Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo uso da água.
Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica e, consequentemente:
- metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade;
- prioridades para outorga de direito de uso de recursos hídricos;
- diretrizes e critérios gerais para a cobrança;
- condições de operação de reservatórios, visando garantir os usos múltiplos.
Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo.

Propositivas

Acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas.
Indicar a Agência de Água para aprovação do conselho de recursos hídricos competente
Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao Conselho de Recursos Hídricos 
competente
Escolher a alternativa para o enquadramento dos corpos d’água e encaminhá-la aos 
conselhos de recursos hídricos competentes
Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água.
Propor aos conselhos de recursos hídricos a criação de áreas de restrição de uso, com 
vistas à proteção dos recursos hídricos.
Propor aos conselhos de recursos hídricos as prioridades para aplicação de recursos 
oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor elétrico na bacia.

Consultivas
Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes



Todas  as  atribuições do  Comitê  pressupõem uma ampla  discussão  e  acordos 

entre as partes envolvidas. No entanto, as discussões não podem ser um fim em 

si mesmo e o Comitê só tem sentido quando consegue exercitar de forma plena 

suas atribuições legais7.

2.8  Gestão de  conflitos  em recursos  hídricos  –  usos  múltiplos,  alocação 

negociada

As  tensões,  os  atritos  e  os  enfrentamentos  políticos  são  esperados  na 

implantação e no desenvolvimento dos CBHs, pois eles mesmos fazem parte do 

processo  de  aprofundamento  da  democracia8.  No  entanto,  quando  a 

institucionalização das políticas públicas nacionais chega ao “nível de base”, os 

representantes locais tendem a se apropriar das mesmas e a recriá-las em seu 

benefício.  Os  resultados  dessas  práticas  variam  e  podem  até  se  opor  aos 

fundamentos da Lei  das Águas. Portanto, o trabalho de gestão de conflitos se 

justifica,  porque  visa  manter  a  gestão  das  águas  como  um  empreendimento 

público e, especificamente, proteger a essência participativa dos locais onde eles 

acontecem. Segundo Campos & Fracalanza (2010:376), “a perspectiva do conflito  

pode chamar a atenção para a desigualdade na apropriação da água e para as  

dificuldades  de  real  participação  nos  mecanismos  de  gestão  dos  recursos  

hídricos”.

Em geral, um conflito começa quando duas ou mais partes se desentendem 

sobre  alguma  coisa.  No  caso  da  gestão  dos  recursos  hídricos,  os 

desentendimentos se relacionam com a água, frequentemente em torno do acesso 

e da distribuição desse recurso: suas fontes, seus usos, seus destinos. As partes 

envolvidas podem ser dois ou mais indivíduos, grupos, empresas, organizações e 

até governos, e as tensões tendem a aumentar na medida em que a oferta de  

água diminui  em termos quantitativos  e/ou qualitativos.  Por  exemplo,  Pinheiro, 

7Saiba mais fazendo o curso “Comitês de bacia: o que é e o que faz”. Disponível em http://goo.gl/VOH05. 
Acesso em 26 de março de 2013.
8“O Conflito,  é  apenas  uma das  possíveis  formas  de  interação  entre  indivíduos,  grupos,  organizações  e 
coletividades.  Uma  outra  possível  forma  de  interação  é  a  cooperação.  Qualquer  grupo  social,  qualquer 
sociedade histórica  pode ser  definida em qualquer momento de acordo com as  formas  de  Conflito  e  de 
cooperação entre os diversos atores que nela surgem” (Bobbio, 1998:225).
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Campos & Studart (2011) citam conflitos que variam da escala internacional (62 

conflitos internacionais em 500 anos) até a escala local (desentendimentos sobre 

rios e açudes no interior do Ceará). O problema da  escassez de água já é tão 

preocupante que, em alguns lugares, dentro e fora do Brasil9, ela é chamada de 

“ouro azul”. (Figura 9).

Figura 9 – Capa do Caderno Especial 10º Prêmio Ouro Azul – FURNAS (2011)

Fonte: Disponível em http://goo.gl/RDfD6. Acesso em 22 de fevereiro de 2013.

Mesmo assim, um dos fundamentos da PNRH afirma que a gestão dos 

recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Assim, podemos 

perguntar:  como  garantir  o  uso  múltiplo  em  situações  adversas,  isto  é,  de 

escassez? O que devemos fazer para que o consumo humano e a dessedentação 

dos animais sejam usos prioritários? O que podemos fazer enquanto membros de 

CBHs?

Primeiramente, devemos saber que os conflitos estão previstos tanto nos 

Planos de Recursos Hídricos quanto no Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Seguindo a organização da PNRH, a identificação,  a  previsão e a gestão dos 

9Veja o filme “Ouro Azul: a guerra mundial pela água” (Canadá, 2008, 89 min. Direção de Sam Bozzo). 
Disponível em 9 partes no YouTube. Parte 1:  http://youtu.be/EcHJd0KYYZI. Acesso em 15 de fevereiro de 
2013.
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enfrentamentos políticos deve começar nas bacias hidrográficas onde ocorrem os 

problemas. Os CBHs são as primeiras instâncias para a arbitragem e resolução 

dos conflitos, no entanto, caso não consigam estabelecer acordo entre as partes, 

os Conselhos Estaduais e Nacional de Recursos Hídricos podem ser acionados. O 

Conselho Nacional é o último foro, na esfera administrativa, ao qual os envolvidos 

podem apelar. Sendo assim, podemos dizer que o objetivo da Lei das Águas é 

solucionar os problemas políticos da água em âmbito local, evitando a burocracia 

de uma intervenção estadual e/ou federal.

Nesse sentido,  diversas estratégias  têm sido  adotadas Brasil  como,  por 

exemplo,  a  “alocação  negociada”.  Conforme  Pinheiro,  Campos  &  Studart 

(2011:1663-1664), essa prática “consiste no processo de definição de quantidades  

de água a serem alocadas em cada bacia e/ou trechos de rios para atender os  

consumos de água atuais e futuros”. Frequentemente, o direito ao uso da água se 

relaciona à extensão das áreas. Isso quer dizer que uma área qualquer tende a 

precisar de quantidades de água proporcionais à sua extensão em km²: áreas 

pequenas “beberiam” pouco,  áreas grandes “beberiam” muito.  Entretanto, essa 

ideia  desconsidera  os  diversos  tipos  de  sociedades  e  empreendimentos  que 

habitam o território. Por exemplo, áreas pequenas, mas economicamente densas 

podem  precisar  de  grandes  quantias  de  recursos  hídricos,  enquanto  áreas 

grandes, mas desabitadas por pessoas, fazendas e indústrias podem seguir muito 

bem com um regime hídrico enxuto. Assim, para obter sucesso na negociação é 

fundamental  que  exista:  “um  procedimento  de  gestão  compartilhada,  com  

transparência e credibilidade entre seus membros,  além de direitos de uso da  

água  bem  definidos  e  mensuráveis,  incluindo  as  vazões  de  retorno  e  um  

adequado  conhecimento  da  disponibilidade  hídrica”  (Lopes  &  Freitas,  2007:7) 

(Figura 10).
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Figura 10 – A Reunião de Alocação Negociada de Água no Açude Pompeu Sobrinho (CE)

* A reunião de alocação negociada  de água no açude Pompeu Sobrinho  (CE)  contou com a 

participação de mais de 180 pessoas entre usuários a montante e a jusante.

Fonte: Disponível em http://goo.gl/4Q4z5. Acesso em 19 de fevereiro de 2013.

Na prática,  deve-se estimar o “balanço hídrico”  da bacia,  isto  é,  quanta 

água  entra  através da precipitação e do escoamento superficial, e a quantidade 

que  sai por evaporação, extravasamento e retirada direta. Feito isso, simula-se 

cenários de oferta e demanda ao longo de um determinado período de tempo, 

considerando estações chuvosas e de seca, de plantio e colheita. Por fim, com a 

ajuda  dos  números  dessa  dinâmica,  negocia-se  a  “alocação”  dos  recursos 

hídricos, ou seja, a distribuição dos usos e volumes de água entre usuários com 

base nas possibilidades hídricas da bacia (Pinheiro, Campos & Studart, 2011). A 

realocação, ou a renegociação da alocação inicial, pode acontecer desde que o 

CBH a considere procedente.

Obviamente, existem outros modelos de negociação que podem ser usados 

para  conciliar  e  resolver  os  conflitos  dos  Comitês.  Vargas  (2007)  realizou  um 

apanhado teórico e metodológico nesse sentido. O mais importante, porém, é que 

a abordagem escolhida equilibre as “assimetrias políticas” dos CBHs, impedindo 

que  o  debate  se  esvaia,  e  promova  a  concordância  entre  seus  membros, 

garantindo,  dessa  maneira,  uma  gestão  de  recursos  hídricos  realmente 

participativa.
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3 SÍNTESE

Vimos nesta Unidade 1 que a participação e a mobilização social dependem 

da postura  das pessoas tendo em vista  o interesse coletivo,  os  interesses do 

grupo que ela  representa.  A cidadania  é um valor  fundamental,  sem o qual  a 

gestão  das  coisas  públicas,  destacando  aqui  os  recursos  hídricos,  não  pode 

acontecer.  Assim, considerando a PNRH e a importância dos CBHs, podemos 

dizer que a responsabilidade do membros dos Comitês é duas vezes maior do que 

o papel de um cidadão comum. Isso se explica pois o membro de CBH é também 

um representante político. Isto é, um sujeito privilegiado que ocupa um lugar nas 

diversas “assembleias das águas” que existem espalhadas pelo Brasil em defesa 

dos interesses e da qualidade de vida daqueles que estão mais próximos do local 

onde  vive:  as  pessoas  da  sua  comunidade.  Sendo  assim,  é  essencial  que  o 

membro de CBH saiba o quê está por trás da sua atuação: as ideias, as leis, os 

conflitos,  os  interesses  mas  também  as  possibilidades  de  transformação  e 

desenvolvimento socioambiental.  Há setores da sociedade que são muito  bem 

preparados para “lutar” pelos seus interesses. Outros, porém, não dispõem das 

informações e das mesmas condições para defender os seus interesses. É com 

cidadãos cada vez mais bem formados, somente assim, que construiremos uma 

gestão compartilhada das águas de verdade.
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