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1 GOVERNANÇA HÍDRICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

1.1 Histórico

O  final  dos  regimes  autoritários  na  América  Latina  e  a  difusão  dos  valores 

neoliberais  impulsionaram  um  processo  de  descentralização  de  poder  e 

incentivaram a participação social nos negócios de Estado. A Constituição Brasileira 

de  1988  ao  adotar  o  Estado  Democrático  de  Direito  incorporou  a  ideia  de 

participação  do  cidadão  na  gestão,  no  controle  da  Administração  Pública  e  no 

processo político, econômico e social, bem como criou instrumentos para assegurar 

essa participação (DI PIETRO, 2004).  A inclusão da participação social na gestão 

pública representou um passo importante na construção de processos democráticos 

e no fortalecimento da cidadania.

A Lei  nº  9.433/1997,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  o 

Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos,  se  pautou  por  esse 

espírito, quando criou uma nova territorialidade de gestão, a bacia hidrográfica, que 

ultrapassa os limites administrativos clássicos (município, Estados e União). Além 

disso,  estabeleceu  estruturas  colegiadas  que  permitem a  participação  de  atores 

sociais e fomentou a integração entre entes descentralizados e níveis de autoridade 

mais autos. 

A edição  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  transformou radicalmente  a 

gestão das águas, pois rompeu com a lógica da gestão centralizada e voltada quase 

que  exclusivamente  aos  interesses  do  setor  elétrico  (SECRETARIA  DO  MEIO 

AMBIENTE  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  1995).  A  descentralização  e  a 

participação propostas nessa lei não foram uma conquista da pressão de setores 

organizados, mas uma demanda dos gestores técnicos (SOUZA; JACOBI, 2011). O 

modelo centralizado de gestão não criava as condições necessárias para solucionar 

os conflitos relacionados à água.  Dessa forma, o sistema brasileiro incorporou a 

visão de gestão do sistema francês, pautado pela gestão integrada, organizada em 
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Comitês de Bacia e que incluiu os diferentes usuários, as coletividades territoriais e 

os representantes do Estado (VEIGA, 2007).

O formato da Política Nacional de Recursos Hídricos e a estrutura de seu sistema de 

gerenciamento foram influenciados pela criação de comitês para a gestão das águas 

ainda na década de setenta. Destacou-se o acordo firmado entre o Ministério das 

Minas e Energia e o Governo do Estado de São Paulo, em 1976, que tinha como 

objetivo equacionar os conflitos pelo uso da água na Região Metropolitana de São 

Paulo e melhorar as condições sanitárias das águas das bacias do Tietê e Cubatão 

(GRANZIERA, 2003). Trata-se da primeira experiência de colegiado para a gestão 

da água, ainda que a participação fosse limitada aos órgãos do setor elétrico federal 

e de saneamento do Estado de São Paulo, representou um marco importante para a 

integração  intergovernamental  e  interinstitucional  da  gestão  das  águas 

(GRANZIERA, 2003). 

O sucesso dessa experiência motivou a criação de um comitê de nível nacional, 

denominado Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas, cujo 

objetivo  era  promover  a  utilização  racional  dos  recursos  hídricos  das  bacias 

hidrográficas dos rios de domínio da União. Para atingir seus objetivos, entre os 

anos de 1979 e 1982, foram criados comitês executivos em diversos rios federais:  

Paraíba do Sul, Paranapanema, Guaíba, Jari, São Francisco, Iguaçu, Paranaíba e o 

Jaguari-Piracicaba (HENKES, 2003). 

Outro marco relevante para a construção do novo quadro legal das águas brasileiras 

diz respeito ao Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos, realizado 

em 1983, na cidade de Brasília. O evento foi composto por especialistas de vários 

países,  que discutiram temas como:  a gestão integrada de bacias  hidrográficas, 

participação,  cobrança  pelo  uso  da  água,  entre  outros.  Esse  seminário  foi 

considerado como o  principal  responsável  pela  modernização do quadro  jurídico 

institucional das águas doces no Brasil. Ele contribuiu para a edição das políticas 

estaduais e nacional de recursos hídricos e para a inclusão do artigo 21, inciso XIX, 
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na Constituição Federal de 1988, que atribuiu à União a competência para instituir o 

sistema nacional  de gerenciamento de recursos hídricos e definir  os critérios de 

outorga (GRANZIERA, 2003). 

Em  1988,  surgiram  os  primeiros  modelos  participativos  de  comitê  de  bacia:  os 

comitês de Bacias Sinos e Gravataí, afluentes do Guaíba no Estado do Rio Grande 

do Sul. Esses comitês surgiram por iniciativa da própria comunidade das bacias com 

apoio do governo do Estado, incluindo as agências estatais, as organizações não 

governamentais,  as  universidades  e  o  setor  privado  (PORTO;  PORTO,  2008; 

ABERS; KECK, 2006).

Em 1989, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) produziu a Carta de 

Foz de Iguaçu,  que destacou a necessidade de uma política de águas e de um 

sistema institucional  pautados pela  “gestão integrada,  a  bacia  como unidade de  

gestão, o reconhecimento do valor econômico da água e a gestão descentralizada e  

participativa”  (PORTO;PORTO,  2008,  p.44).  Nesse  mesmo  ano,  municípios  das 

bacias dos rios Piracicaba e Capivari estabeleceram o Consórcio Intermunicipal das 

Bacias  dos  Rios  Piracicaba  e  Capivari,  que  tinha  como  meta  “promover  a 

recuperação  ambiental  dos  rios,  a  integração  regional  e  o  planejamento  do  

desenvolvimento  da  bacia”. Essa  iniciativa  surgiu  por  meio  da  articulação  da 

administração local, porém a sociedade civil foi incluída no processo de tomada de 

decisões (PORTO; PORTO, 2008, p. 44). 

Além disso, alguns Estados se adiantaram a regulamentação federal e instituíram 

suas  políticas  e  sistemas  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos,  com base  na 

gestão integrada, descentralizada e participativa. A edição da Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (Lei nº 7663/1991) marcou o início de 

uma  nova  postura  normativa  e  gerencial  em  relação  das  águas  (GRANZIERA, 

2003). 

Dessa  forma,  ao  elaborar  o  projeto  de  lei  da  política  de  águas  (Projeto  de  Lei  

2.249/91),  o  legislador  incorporou  esses  ideais.  A aprovação  da  Lei  9.433/1997 
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materializou o modelo de gestão integrada, descentralizada e participativa no país. 

1.2 Questões Centrais e Desafios 

A partir da edição da Lei de Águas (Lei nº 9.433/97) se criou um novo formato de 

gestão, pautado pelos fundamentos de que a água é um bem de domínio público e 

um recurso natural  limitado dotado de valor econômico, o consumo humano e a 

dessedentação de animais são prioritários no caso de escassez, e a gestão deve ser  

descentralizada e participativa, tendo como base a bacia hidrográfica e incluindo os 

múltiplos usos da água.  

A nova política de água trouxe uma série  de inovações gerenciais,  entre  elas a 

introdução  dos  seguintes  instrumentos  de  gestão:  a)  os  Planos  de  Recursos 

Hídricos;  b)  o  enquadramento  dos  corpos  de  águas  em  classes  de  usos 

preponderantes; c) a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; d) a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos; e) a compensação aos municípios; f) Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos.

Além  disso,  institui-se  um  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos 

Hídricos,  que  é  composto  pelo  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos;  os 

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de 

Bacia Hidrográfica; os órgãos de governo cujas competências se relacionem com a 

gestão de recursos hídricos; as Agências de água; e em 2001 para completar essa 

estrutura institucional se criou a Agência Nacional de águas (ANA).

Porém, a principal inovação dessa organização institucional é o estabelecimento de 

espaços participativos, “inseridos em uma rede de interações entre atores privados e  

públicos e entre entes descentralizados e níveis de autoridade mais altos”  (ABERS; 

KECK, 2006).  Dessa forma, mais que um mero processo de descentralização, a 

nova  política  de  águas  buscou  construir  uma  governança  multiescalar,  já  que 

envolveu a transferência  de  poderes e fomentou ações de cooperação entre  os 
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múltiplos atores e níveis de gestão. 

Os Comitês de Bacia e os Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos 

representam os espaços participativos desse sistema, pois incorporaram atores que 

eram  ignorados  no  antigo  modelo  de  gestão  de  águas  (municípios,  usuários  e 

organizações  civis).  A  figura  do  Comitê  de  Bacia  também  simbolizou  a 

descentralização da gestão, já que contêm atribuições e responsabilidades próprias, 

que  não  se  confundem  com  a  responsabilidade  do  Estado  de  regulação  e 

fiscalização (PEREIRA; JOHNSSON, 2005).

O  Comitê  de  Bacia  nasceu  com  os  objetivos  de  incorporar  a  pluralidade  de 

interesses  na  gestão,  elaborar  projetos  e  controlar  a  eficácia  e  aplicação  dos 

recursos financeiros e universalizar as informações existentes e produzidas sobre os 

recursos hídricos (MACHADO, 2003). Porém, o alcance desses objetivos depende 

da  construção  de  entendimentos  entre  os  distintos  atores  sobre  seus  papéis, 

responsabilidades e atribuições, bem como a criação de canais adequados para a 

transmissão  da  informação  e  fomento  da  comunicação  para  evitar  “ações 

mutuamente neutralizadoras, confrontos e desgastes” (MACHADO, 2003, p. 127). 

A participação “é, em si, um conceito e uma prática em disputa, e reflete a dinâmica  

de  conflitos  e  contradições  de  um  momento  histórico  de  uma  dada  sociedade” 

(SANTOS; SAITO, 2006, p.9). Dessa forma, o grande desafio é buscar a priorização 

do  interesse  coletivo  em  detrimento  do  particular  (MACHADO,  2003)  em  um 

contexto de assimetria entre os atores sociais. Os grupos sociais (poder público, 

usuários, comunidades) não participam e contribuem em condições de igualdade, 

pois  “uns  possuem  mais  recursos  econômicos,  conhecimentos  e  habilidades  

técnico-científicas do que outros” (MACHADO, 2003, p. 128). 

Dessa  forma,  a  gestão  hídrica  descentralizada  tem  acomodado  diferentes 

interpretações do termo participação,  “que podem variar da condição de simples 

espectador, mais ou menos marginal, à de protagonista de destaque” (MACHADO, 

2003,  p.130).  Portanto,  devem buscar-se  instrumentos  que  consolidem a  efetiva 
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participação e incentivem o exercício da cidadania. 

Além da participação dos usuários e da sociedade, a inclusão dos municípios na 

gestão das águas é fundamental nos Comitês de Bacia. Esses entes federativos são 

os  responsáveis  por  disciplinar  o  uso  e  ocupação  do  solo  e  têm  uma  grande 

responsabilidade no uso e proteção dos recursos hídricos,  além de contribuírem 

para  o  policiamento  da  gestão  das  águas.  Sem  o  apoio  dos  municípios  não  é 

possível integrar a gestão territorial e hídrica. 

A  cultura  de  centralização  ainda  está  bastante  arraigada  nas  estruturas 

governamentais, o que dificulta conciliar as dominialidades estaduais e nacional das 

águas  com  a  efetiva  descentralização  para  o  nível  local  da  bacia  hidrográfica.  

Porém, apesar das inúmeras dificuldades, aos poucos a gestão descentralizada e 

participativa  avança em boa parte  do  país.  A exceção desse quadro  é  a  região 

Amazônica,  que  possui  apenas  um  Comitê  de  Bacia  Estadual,  o  CBH  do  Rio 

Tarumã. Essa situação desafia a pensar formas de adaptar esse modelo à realidade 

dessa região do país que possui a maior bacia hidrográfica do planeta e é habitada 

por grupos sociais vulneráveis como indígenas e comunidades ribeirinhas. 
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2. O TRINÔMIO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A água é uma substância única, não possui substituto e é fundamental para a vida 

no planeta e para o desenvolvimento econômico. Sendo assim, há vários atores 

interessados na forma como as águas são utilizadas, desde grandes indústrias e 

produtores de energia e alimentos, companhias de água, agências governamentais 

de  várias  áreas  e  níveis,  e  grupos  sociais  e  indivíduos  como  comunidades 

indígenas,  ribeirinhas,  ou  consumidores.  Diante  da  necessidade  de  articular 

interesses tão distintos, a participação nos comitês de bacia é organizada de forma 

tripartite: usuários da água, sociedade civil e Estado.

2.1 Usuários de Água

No Brasil, a Instrução Normativa do MMA nº 4/2000 definiu no art. 2º, inciso XXIX o 

uso de recursos hídricos como “toda e qualquer atividade que altere as condições 

qualitativas  e  quantitativas,  bem  como  o  regime  das  águas  superficiais  ou 

subterrâneas, ou que interfiram em outros tipos de uso”. Com base nessa definição, 

o  inciso  XXXI  do  artigo  2º  dessa  Instrução Normativa,  considerou usuário  “toda 

pessoa física  ou jurídica, de direito público ou privado, que faça uso de recursos 

hídricos que dependem ou independem de outorga, nos termos previstos no § 1º do 

art.  12  da  Lei  nº  9.433,  de  1997,  sendo  obrigatório  o  cadastramento  junto  ao 

MMA/SRH”. Dessa forma, o usuário será aquele que detém a outorga, salvo nos 

casos  em que se  dispensa esse instrumento  (usos de recursos  hídricos  para  a 

satisfação  das  necessidades  de  pequenos  núcleos  populacionais  rurais,  as 

derivações,  captações,  lançamentos  e  acumulações  de  água  consideradas 

insignificantes). 

De forma geral, os usos da água possuem naturezas bastante distintas, podendo ser 

classificados em usos consuntivos e não consuntivos. Nos usos consuntivos há uma 

perda quantitativa, pois a água retirada não é restituída a fonte original, por exemplo,  

abastecimento público e industrial e irrigação; já nos usos não consuntivos, a água é 
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utilizada, mas não há perda de volume, ainda que possa haver perda de qualidade, 

é o caso da navegação, produção de energia, lazer, etc. 

O  art.  2º  do  Decreto  4.613/2003,  que  regulamentou  o  Conselho  Nacional  de 

Recursos Hídricos,  estabeleceu a participação de 12 representantes do setor de 

usuários, os quais seriam indicados pelas seguintes categorias: 

I - dois, pelos irrigantes;

 II - dois, pelas instituições encarregadas da prestação de serviço público de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

 III - dois, pelas concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica;

 IV - dois, pelo setor hidroviário, sendo um indicado pelo setor portuário;

 V - três, pela indústria, sendo um indicado pelo setor minerometalúrgico; e

 VI - um, pelos pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade 
de lazer e turismo.

No  âmbito  dos  Conselhos  Estaduais  e  dos  Comitês  de  Bacia  Hidrográfica,  a 

legislação  federal  determinou  que  o  regimento  interno  de  cada  comitê  deve 

estabelecer sua composição. Porém, a Resolução nº 5/2000 do Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos no art. 7º limitou a participação governamental a no máximo 

40% e garantiu que 40% dos membros fossem constituídos por representantes dos 

usuários de recursos hídricos e pelo menos 20% (vinte por cento) de representantes 

de entidades civis.  Dessa forma, percebe-se que a participação dos usuários foi  

considerada fundamental pelo legislador. Inclusive, pode-se afirmar que esse setor 

foi privilegiado em relação aos demais. 

A ênfase nos usuários pode ser justificada pelo seu papel prioritário na aplicação de 

determinados  instrumentos  de  gestão.  Os  usuários  de  água  precisam  participar 

ativamente do processo de definição dos valores cobrados pelo uso da água, assim 

como na definição das prioridades de investimentos ou nos critérios pra a concessão 

das outorgas (JACOBI, 2004).
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2.2 Sociedade Civil: Participação, Organização, Interesses e Direitos

A implementação de um modelo de gestão participativo como o previsto na política 

de  recursos  hídricos  marcou  um  avanço  no  processo  de  democratização  e  um 

incentivo ao exercício da cidadania. A participação da sociedade civil foi garantida 

pela  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  em todas  as  esferas.  O  art.  2º  do 

Decreto 4.613/2003 inclui 6 representantes da sociedade civil, que seriam indicados 

pelas seguintes categorias:

I - dois, pelos comitês, consórcios e associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas, sendo um indicado pelos comitês de bacia hidrográfica e outro 
pelos consórcios e associações intermunicipais;

II - dois, por organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse e 
atuação comprovada na área de recursos hídricos, com mais de cinco anos 
de existência legal, sendo um indicado pelas organizações técnicas e outro 
pelas entidades de ensino e de pesquisa; e

III - dois, por organizações não-governamentais com objetivos, interesses e 
atuação comprovada na área de recursos hídricos, com mais de cinco anos 
de existência legal.

 
Por sua vez, o artigo 7º da Resolução nº 5/2000 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos garantiu que a composição dos Comitês de Bacia deve contar com pelo 

menos 20% de seus representantes provenientes de entidades civis. O artigo 47 da 

Lei 9.433/1997 determinou quais entidades são consideradas como organizações 

civis de recursos hídricos:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;

II  -  associações  regionais,  locais  ou  setoriais  de  usuários  de  recursos 
hídricos;

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 
recursos hídricos; 

IV  -  organizações  não-governamentais  com  objetivos  de  defesa  de 
interesses difusos e coletivos da sociedade;

V  -  outras  organizações  reconhecidas  pelo  Conselho  Nacional  ou  pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.
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A  mudança  de  uma  postura  centralizadora  para  a  gestão  descentralizada  e 

participativa exige um processo de aprendizagem social,  compreendido como um 

processo coletivo,  que necessita  do  grupo para  ocorrer.  Esse conceito  chama a 

atenção  para  a  necessidade  de  práticas  e  atribuições  coletivas,  além  da 

identificação  dos  indivíduos  com  o  grupo  e  interesses  a  que  estão  veiculados 

(PAHL-WOSTL et al, 2007). 

O fato de se prever formalmente a possibilidade de participação da sociedade civil  

não garante que tal  participação englobe os múltiplos atores envolvidos por esse 

conceito, nem que esse processo participativo ocorra de forma igualitária e eficaz. A 

heterogeneidade de grupos previstos pela Lei 9.433/97 demonstra a confluência de 

interesses  bastante  distintos,  que  vão  desde  a  inclusão  de  organizações  de 

usuários, organizações técnicas e organizações não governamentais de múltiplas 

naturezas  (ambientais,  sociais,  culturais,  profissionais,  etc).  A  diversidade  de 

interesses representados na categoria sociedade civil dificulta a formação de uma 

posição articulada.  Além disso,  esse espaço pode ser  deturpado pela prática do 

clientelismo e do patrimonialismo e sua atuação pode se pautar por:

[...]  situações  em  que  o  comparecimento  e  a  ação  nos  fóruns  de 
participação estabelecidos constituam monopólio daqueles que não sofrem 
[...] restrições e que podem regularmente se locomover, prescindir de horas 
de  trabalho  e  ter  voz  ativa  nos  canais.  Essa  situação  acaba 
institucionalizando  a  exclusão,  ao  invés  de  estimular  a  participação 
(FONSECA; BURSZTYN, 2009, p. 26).

Dessa forma, se estabelecem grupos privilegiados que fortalecem o poder das elites 

locais,  reproduzindo  as  desigualdades  e  os  valores  daqueles  que  são  mais 

articulados  (FONSECA;  BURSZTYN,  2009).  Essa  realidade  ocorre  em  diversos 

países da América Latina, onde os grupos sociais marginalizados são excluídos da 

gestão, esse é o caso das comunidades tradicionais, povos indígenas, camponeses, 

moradores da periferia, entre outros. 

Apesar das limitações da participação, os Comitês de Bacia se consubstanciam em 

espaços legítimos para o exercício da aprendizagem social,  pois  exteriorizam os 
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conflitos e permitem a discussão coletiva (JACOBI, GRANJA, FRANCO, 2006). O 

processo da aprendizagem social exige investimentos na participação, no diálogo e 

na cooperação entre os atores envolvidos.  As bacias que possuem comitês têm 

viabilizado  processos  de  tomada  de  decisão  menos  hierarquizados.  Contudo  é 

necessário  divulgar  melhor  esses  fóruns,  pois  de  forma  geral  a  população 

desconhece  sua  existência,  dinâmica  de  funcionamento  e  possibilidades  de 

participação  e  sua  influência  na  definição  de  políticas  regionais  em  relação  às 

águas.

2.3 Estado

O Estado é um ator preponderante na sociedade, pois concentra o poder político e 

possui a responsabilidade de gestor/regulador das ações individuais coletivas e do 

uso dos recursos naturais presentes em seu território, por meio da edição de leis e 

regras  de  conduta  e  por  deter  o  monopólio  da  violência  legítima,  isto  é,  pela 

possibilidade de impor sanções. Dessa forma, o Estado assume um papel central na 

governança  das  águas,  pois  cabe  a  ele  estabelecer  as  leis  e  instituições  que 

regulam  as  ações  entre  a  sociedade,  água  e  meio  ambiente,  determinando  a 

propriedade dos recursos hídricos, sua alocação, critérios de uso e normas para a 

proteção,  bem  como  prestar  ou  regular  como  serão  prestados  os  serviços  de 

distribuição de água e tratamento de esgoto.  

No caso brasileiro,  a Constituição Federal  determinou que o domínio das águas 

pertence à União e aos Estados, da seguinte forma: 

Art. 20. São bens da União
III  -  os  lagos,  rios  e  quaisquer  correntes  de  água  em terrenos  de  seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
países,  ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais;

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I  -  as  águas  superficiais  ou  subterrâneas,  fluentes,  emergentes  e  em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras 
da União;
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Como esclarece Granziera (2003, p. 74) “o domínio da União ou dos Estados, sobre 

os recursos hídricos,  não se refere à propriedade de um bem imóvel,  objeto de 

registro”, mas significa que o Poder Público tem “a responsabilidade pela guarda e 

administração dos mesmos e pela edição das regras a ele aplicáveis”.  O Estado 

assume  o  papel  de  gestor  das  águas  e  essa  gestão  se  pauta  pela  divisão  de 

responsabilidades entre os governos federal, estadual, distrito federal e municipal, 

por meio dos diferentes tipos de competência enumerados na Constituição Federal.  

A competência pode ser definida como “a faculdade juridicamente atribuída a uma 

entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões” (SILVA, 

1998, p. 413).

A União detém competência  legislativa  privativa na temática das águas (art.  22, 

inciso IV), isto é, tem capacidade exclusiva de editar normas jurídicas, regras e fixar 

princípios para disciplinar as atividades políticas e administrativas referentes a esse 

assunto  (FERREIRA,  1990).  Entretanto,  esse  fato  não  implica  que  os  Estados, 

Distrito  Federal  e  os  municípios  não  possam  estabelecer  regras  administrativas 

sobre as águas que se encontram sob seu respectivo domínio. 

O art. 24, inciso VI estabeleceu a competência concorrente dos Estados e do Distrito 

Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição, assuntos intimamente relacionados à proteção das águas. 

Dessa forma, a União deve estabelecer as normas gerais, isto é, aquelas dedicadas 

a  disciplinar matérias em que o interesse público exige um tratamento unânime em 

todo o país, como foi feito pela Lei 9.433/97 (ALVES, 1998). Porém isso não impede 

que os Estados e o Distrito Federal como titulares do domínio das águas estaduais e 

subterrâneas tenham o poder dever de administrá-las e criarem suas políticas de 

recursos  hídricos  desde que  respeitada  à  legislação federal  (POMPEU,  1999). .A 

Constituição Federal  limitou  aos Estados e  ao Distrito  Federal  o  poder  de  criar,  

alterar e extinguir  direitos sobre a água,  mas não coibiu a instituição de normas 
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administrativas referentes à utilização, preservação, e recuperação do recurso, na 

qualidade de bem público (POMPEU, 1999).

Não existem águas de domínio municipal, porém a Constituição Federal no art. 30, 

incisos  I,  II,  determinou  que  compete  ao  municípios  legislar  sobre  assuntos  de 

interesse local e suplementar a legislação Federal e a Estadual no que couber. Ainda 

o art. 30, inciso VIII, determinou que cabe aos municípios “promover, no que couber, 

adequado  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e  controle  do  uso,  do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”. A relação entre proteção das águas e 

controle do uso e ocupação do solo é direta. Portanto, o município como entidade 

federativa não pode se eximir de tratar da conservação das águas e da tarefa de 

adotar medidas para evitar a poluição dos recursos hídricos. 

O art. 23, inciso VI, da CF, expressa claramente que o dever de proteger o meio 

ambiente é uma obrigação de todos os entes da federação. Logo não resta qualquer  

dúvida  que a  proteção das águas diz  respeito  às  três  esferas  de poder:  União, 

Estados e Município. 

A transformação do quadro normativo-institucional e dos contornos da gestão por 

meio  da  edição  da  Lei  9.433/97  foi  uma ação  do  Estado,  Com base  na  lógica 

constitucional do Estado Democrático de Direito, no princípio da participação social e 

na distribuição de competências foi criado um sistema institucional multiescalar, cujo 

foco  é  intensificar  a  gestão  local  por  meio  da  bacia  hidrográfica  e  permitir  à 

participação de atores não estatais. A restrição ao número de participantes no Poder 

Público na composição dos Comitês de Bacia demonstrou a intenção de construir 

processos de governança  participativos  e  reconheceu que  a  atuação isolada  do 

Estado não seria capaz de aplicar efetivamente as políticas hídricas. 
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3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ATUALIDADE

3.1 O Conselho Mundial da Água e o Fórum Mundial da Água

A água deixou de ser um assunto exclusivo dos Estados e progressivamente mais 

atores buscam debater esse tema inclusive na esfera internacional. Em junho de 

1996, Mahmoud Abu-Zeid (Ministro de Obras Públicas e Recursos Hídricos, Egito); 

René  Coulomb  (Suez  Lyonnaise  des  Eaux,  França)  e  Aly  Shady  (Agência 

Internacional Canadense de Desenvolvimento) instituíram formalmente o Conselho 

Mundial da Água1, que é uma plataforma mundial de atores, com sede na cidade de 

Marselha, França. O objetivo geral do Conselho Mundial da Água é servir como uma 

plataforma internacional que promova a conscientização sobre as questões hídricas 

e busque formas de melhorar a gestão dos recursos hídricos. 

No ano de 2012, esse Conselho contava com 345 organizações de 54 países. Tais 

organizações  pertencem  aos  quadros  da  administração  pública  dos  Estados, 

corporações,  institutos  de pesquisas,  organizações internacionais  e organizações 

não  governamentais  (VILLAR,  2012).  Dos  países  da  América  do  Sul,  apenas  a 

Bolívia e o Brasil possuem representantes (WWC, 2012). 

Há uma intensa adesão brasileira representada pelas seguintes organizações: AES 

Tietê; Agência de Regulação, Controle e Inspeção de Serviços Públicos do Estado 

de  Goiás;  Agência  Nacional  de  Águas;  Associação  Brasileira  de  Águas 

Subterrâneas;  Associação  Brasileira  de  Manufaturados  em  Produtos  Sanitários; 

Associação  Brasileira  de  Recursos  Hídricos;  Associação  Interamericana  de 

Engenharia Sanitária Ambiental; Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul; Banco do Brasil; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil;  

Confederação  Nacional  da  Indústria;  Confederação  Nacional  dos  Transportes; 

Consórcio  Intermunicipal  das  Bacias  dos  Rios  Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí; 

Departamento  Nacional de  Obras  Contra  as  Secas;  Escola  Politécnica  da 

1http://www.worldwatercouncil.org/
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Universidade de São Paulo; Itaipu; Odebrecht, Petrobras; Rede de Organismos de 

Bacia  Hidrográfica;  Santo  Antonio  Energia  S/A;  Secretaria  do  Meio  Ambiente  do 

Estado de São Paulo; e Serviço Geológico do Brasil2

O principal evento dessa instituição é o Fórum Mundial da Água, que ocorre a cada 

três anos. O primeiro Fórum Mundial da Água ocorreu na cidade de Marrakesh, nos 

dias 19 a 24 de março de 1997. Nesse evento se decidiu que o Conselho Mundial da 

Água  deveria  traçar  a  “Visão  global  para  a  água,  vida  e  ambiente  no  próximo  

século”, com  recomendações  e  ações  para  os  líderes  mundiais  garantirem  as 

necessidades das futuras gerações. 

No ano de 2000, na Haia, Países Baixos se realizou o  II Fórum Mundial da Água, 

que contou com 5.700 participantes, dentre eles representantes de 130 países. O 

objetivo principal era debater o documento Visão Global para o futuro. O III Fórum 

Mundial da água (Kyoto, Japão, 2003) teve como foco a discussão dos Objetivos do 

Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. O IV Fórum Mundial da 

água  (Cidade  do  México,  México,  2006)  discutiu  questões  como  governança, 

Objetivos do Milênio e proteção dos recursos hídricos. O V Fórum Mundial da Água 

(Istambul,  Turquia,  2009)  se  pautou  por  um  debate  intergeracional  das  águas, 

inclusive foi  realizado um fórum de crianças e jovens com representantes de 25 

países. O VI Fórum Mundial da Água (Marselha, França, 2012) centrou a discussão 

na  necessidade  de  encontrar  soluções  para  os  problemas hídricos,  participaram 

representantes de mais de 145 países. Esses eventos consideraram a governança e 

a gestão integrada dos recursos hídricos como fundamentais para a solução da crise 

hídrica. 

A principal  crítica  que  se  faz  a  esse  fórum  de  negociação  é  que  ele  estaria 

demasiadamente  comprometido  com  os  interesses  econômicos,  tais  como  a 

privatização  das  águas  (RIBEIRO,  2008).  Por  isso,  atores,  que  não  se  sentiam 

representados por esse Fórum ou pelo Conselho, criaram outro espaço internacional  

2Maiores informações no site: http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=92. Acesso: 2 set. 2012,
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de  discussão,  denominado  Fórum  Alternativo  Mundial  da  Água  (FAMA).  O  seu 

objetivo é promover ações e movimentos sociais que se oponham a lógica capitalista 

de apropriação da água.  Sua primeira reunião ocorreu em Florença, Itália,  2003, 

seguida pelos  fóruns em Genova (Itália,  2005);  México  (México,  2006);  Istambul 

(Turquia, 2009) e Marselha (França, 2012) (VILLAR, 2012).

3.2 Conferência Mundial de Diretores de Água Ibero-americanos3

A  Conferência  de  Diretores  Ibero-americanos  da  Água  (CODIA)  é  um  fórum 

dedicado à participação dos principais responsáveis pela gestão da água na América 

Latina. Esse evento é composto por instituições oficiais e funcionários de alto nível 

político  responsáveis  pela  gestão  da  água  nos  22  países  latino-americanos 

associados: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai,  Peru,  Portugal,  República  Dominicana,  Uruguai  e  Venezuela  (CODIA, 

2012).

Trata-se de um organismo de apoio a Cúpula de Ministros de Meio Ambiente e sua 

origem está relacionada à preparação de um Plano de Ação para o Aproveitamento 

Sustentável dos Recursos Hídricos. Sua primeira reunião se deu em 2001, na cidade 

de Cartagena de Índias, Colômbia. Desde então ocorreram 11 conferências (CODIA, 

2012). 

Seus objetivos são facilitar o Fórum Ibero-americano de Ministros de Meio Ambiente 

e traçar as linhas gerais da cooperação entre os países membro; incentivar ações e 

programas  conjuntos;  coordenar  e  promover  o  processo  de  cooperação  para  o 

desenvolvimento, capacitação, intercâmbio de dados, experiências e pessoas; e a 

adoção de padrões técnicos comuns (CODIA, 2012). Participam desse evento as 

seguintes organizações:

3http://codiastp.org/web/  
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Andorra

Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales.

Ministeri  de  Turisme  i  Medi  Ambient,  Departament  de  Medi 
Ambient. Àrea de gestió i control ambiental. Unitat Aigües.

Argentina
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Bolívia
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA). Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento.

Brasil

Ministerio do Meio Ambiente. Secretaría de   y Ambiente Urbano. 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano.

Agência Nacional de Águas (ANA).

Chile
Ministerio de Obras Públicas (MOP). Dirección General de Aguas 
(DGA).

Colômbia
Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial.  Vice 
ministerio de Agua y Saneamiento.

Costa Rica
Ministerio  de  Ambiente,  Energía  y  Telecomunicaciones 
(MINAET). Dirección General de Aguas.

Cuba Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)

Equador Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

El Salvador

Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería.  Dirección  General  de 
Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Espanha
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). 
Dirección General del Agua (DGA).

Guatemala Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Honduras Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

México Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Nicarágua Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Dirección Nacional de 
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas

Paraguai
Secretaría  del  Ambiente  (SEAM).  Dirección  General  de 
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos

Peru Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Portugal Instituto da Água (INAG).

República Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
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Dominicana

Uruguai
Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio 
Ambiente (MVOTMA). Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)

Venezuela
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Dirección General 
de Cuencas Hidrográficas.

Em novembro de 2012, na cidade de Foz do Iguaçu, ocorreu a XIII Conferência da 

CODIA, na oportunidade, foi lançado o livro “Gobernabilidad del Agua en América  

Latina y el Caribe: Un Enfoque Multinivel”, cujo objetivo foi apresentar um estudo 

comparativo das políticas e práticas hídricas de 13 países latino-americanos. Esse 

informe investigou essas políticas de forma a “compreender melhor quem faz o que,  

em que nível  de governo,  e de que maneira elas são desenhadas,  reguladas e  

implementadas” (OCDE, 2012, p. 3-4). Assim, identificaram-se os principais desafios 

da governança multinível nos países e os instrumentos adotados para solucioná-los.  

Esse estudo será abordado com mais detalhamento na Unidade 3. 
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