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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 as etapas e aspectos importantes para a promoção de reuniões e 

oficinas participativas;

• Identificar  metodologias  participativas  utilizadas  para  diferentes  objetivos, 

como mobilização, diagnóstico, planejamento, negociação, avaliação;

• Identificar por meio dos casos de sucesso, possibilidades metodológicas de 

gestão participativa da água;

INTRODUÇÃO

O  verbo  “mobilizar”  era  usado  antigamente  por  oficiais  militares  para  indicar  o 

processo pelo qual uma população deve passar para encarar uma guerra (BOBBIO, 

1998:765). Esse esforço seria, então, uma mobilização “geral, total ou de massa”. 

Considerando a guerra uma situação política extrema, as tentativas de mobilização 

partiam das lideranças militares em direção às camadas populares para que elas 

suportassem as decisões das forças armadas em conflitos com outras nações. No 

entanto, fazem anos que o Brasil não se envolve diretamente em guerras ou eventos 

do tipo. Logo, perguntamos: as mobilizações deixaram de existir?

Resposta:  não.  O  processo  de  abertura  e  aprofundamento  democrático  que 

começou ainda nos anos 1980 atribuiu novos significados à expressão. Antes “de 

cima para  baixo”,  agora  os esforços de mobilização da sociedade procuram,  ao 

invés de convencer e amansar a população, provocar e fortalecer a participação 

social  na  vida  política  da  nação.  O  ideal  que  miramos  é  o  da  atuação  política 

espontânea, mas, até chegarmos lá (quem sabe?), as estratégias de mobilização 

servem a governantes e representantes políticos da “velha guarda”, mas também a 

organizações políticas mais jovens e democráticas, que as utilizam para provocar e 

desenvolver o espírito crítico das pessoas em relação à vários temas de interesse 

público.
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A gestão compartilhada das águas precisa, nesse sentido, de mobilização para se 

efetivar. Quanto mais pessoas envolvidas na discussão e na tomada de decisões 

sobre  os  recursos  hídricos  melhor.  A mobilização  visa  romper  com  o  passado 

antidemocrático, com a criação de um novo comportamento social e, por fim, com o 

surgimento de uma cultura política descentralizada e participativa. Segundo Bobbio 

(1998:766), “o ponto crucial do processo [de mobilização] consiste no surgimento de 

novas instâncias políticas para satisfazer as exigências produzidas pela mobilização  

social, que põem duramente à prova a capacidade do sistema político”. Assim, como 

isso se relaciona com a PNRH? Como as pessoas vão saber  que,  desde 1997, 

podem participar? Quais são os caminhos que elas devem seguir para fazer parte e 

influenciar os rumos das suas bacias hidrográficas? Como criar ou fazer parte de um 

CBH? Essas e outras dúvidas orientam as páginas e tópicos a seguir.

1 OBJETIVOS

Os objetivos de aprendizagem desta terceira unidade são: identificar as etapas e 

aspectos  importantes  para  a  promoção  de  reuniões  e  oficinas  participativas; 

identificar  metodologias  participativas  utilizadas  para  diferentes  objetivos,  como 

mobilização, diagnóstico, planejamento, negociação, avaliação; e identificar por meio 

dos  casos  de  sucesso,  possibilidades  metodológicas  de  gestão  participativa  da 

água.

1.1 Metodologia

Para alcançá-los conheceremos mais sobre metodologias participativas; estratégias 

de mobilização; Diagnóstico Rápido Participativo (DRP); Oficinas do Futuro (OF); 

Planejamento Estratégico Situacional (PES); monitoramento e avaliação; e, por fim, 

sobre alguns casos de sucesso. Esse conteúdo será tratado durante o momento 

presencial com atividades teóricas e práticas (indicadas na Unidade 4).
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2 METODOLOGIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CASOS DE SUCESSO

Dissemos na Unidade 1 que a participação social na vida política da comunidade 

deve ser vista como um aprofundamento do processo de democratização. No Brasil 

e,  especificamente,  na  gestão  dos  recursos  hídricos,  a  presença  e  atuação  da 

sociedade se tornou parte da política oficial em 1997, com a instituição da Lei 9.433, 

também chamada de Lei das Águas. No entanto, vimos também que enfrentamos 

muitos obstáculos para efetivar a gestão compartilhada das águas. Se compararmos 

a riqueza hídrica do Brasil e o número de Comitês funcionando de acordo com os 

fundamentos e as diretrizes da PNRH, estamos apenas começando.

Assim,  nesta  terceira  unidade  conheceremos  algumas metodologias  e  casos  de 

sucesso que podem servir como referências para as bacias que ainda não possuem 

um CBH ou para aquelas que já possuem um, mas não conseguem fazê-lo funcionar 

como  deveria.  O  fundamental  é  saber  que,  mesmo  com  tantas  dificuldades, 

podemos gerir  os  recursos hídricos  com a participação direta  da  população,  em 

especial dos sujeitos que dependem das águas para viver.

2.1 Estratégias de Mobilização

Mobilizar  a  sociedade em torno de assuntos  de  interesse  público  é  um esforço 

importante para o aprofundamento da democracia, mas que, infelizmente, não tem 

garantia  de  sucesso.  Por  exemplo,  os  reflexos  de  uma  mobilização  social  mal 

sucedida na esfera econômica podem ser frustantes; na política, podem provocar 

apatia ou desconfiança; e, na cultura, podem aumentar os conflitos entre os diversos 

grupos que compõe a sociedade. Essas consequências, que ao invés de ampliar a 

participação  das  pessoas,  mantêm ou  restringem o  poder  político  nas  mãos  de 

poucos, podem ser chamadas, portanto, de processos de desmobilização (BOBBIO, 

1998). Mas para evitar que eles ocorram, devemos elaborar estratégias de atuação 

bem cuidadas e, assim, aumentar as chances de sucesso.
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Na gestão participativa dos recursos hídricos, as mobilizações devem sempre se 

apoiar  na  Lei  das  Águas,  seus  fundamentos  e  diretrizes  (Unidade  1).  É  desse 

suporte  comum  que  vão  surgir  diversos  planos  de  mobilização  que  têm  sido 

colocados em prática nas bacias hidrográficas do Brasil.  Contudo, é baseado no 

planejamento  estratégico  de  cada  Comitê  que  suas  secretarias-executivas  vão 

operacionalizar e acompanhar os trabalhos de mobilização. Isso inclui a elaboração 

de uma “Agenda Anual”, com as metas, os responsáveis, os prazos e os custos das 

ações  que  serão  realizadas;  mas  também  um  “Relatório  Anual”,  registrando  as 

atividades desenvolvidas no ano anterior, subsidiando a elaboração da agenda do 

ano seguinte (ANA, 2011:39).

As estratégias de ação dos CBHs devem ser programadas especialmente para os 

contextos  locais,  contendo  as  atividades propriamente  ditas,  bem  como  suas 

sugestões  de  implementação.  O  CBH do  Rio  das  Velhas  (MG),  por  exemplo,  é 

gerido  segundo  nove  princípios  que  conectam  a  legislação  federal  com  as  leis 

estaduais  de  recursos  hídricos,  mas,  sobretudo,  explicitam  o  compromisso  dos 

representantes da bacia para com a sua revitalização1 (Figura 1).

1Declaração de princípios do CBH Velhas. Disponível em http://goo.gl/e5Xz7. Acesso em 15 de fevereiro de 
2013.
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Figura 1 – A 65ª reunião ordinária do CBH Velhas

* discutiu a atualização do plano diretor, o processo de outorga e aprovou documentos de educação,  

comunicação e mobilização para a bacia do Rio das Velhas (MG)

Fonte: Disponível em http://goo.gl/AnlwZ. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.

Uma mobilização bem feita deve atingir um número grande, mas também variado de 

atores interessados – não pode ser feita “de cima para baixo”. Assim, o trabalho 

deve ser permanente, sistemático e eficiente, firmando um processo de divulgação 

das  atividades,  ocorrências,  avanços  e  eventos  das  bacias,  chamando  a 

comunidade  a  se  envolver  e,  mais  ainda,  se  comprometer  com  a  gestão  dos 

recursos hídricos.

As práticas de mobilização devem estar afinadas com as agendas dos Comitês. As 

pessoas devem estar cada vez mais conscientes de que podem participar das suas 

reuniões  e,  mais  importante,  da  administração  do  rumo  das  águas  e  do  meio 

ambiente.  Por  isso,  os  membros  dos  CBHs  tem  uma  função  essencial,  que  é 

começar e incentivar a disseminação do caráter público da Lei das Águas em suas 

bacias: “quanto mais as suas posições representem a vontade dos que o elegeram,  

maior  será  a  força,  a  legitimidade  e  o  reconhecimento  daquele  colegiado  para  

influenciar no gerenciamento dos recursos hídricos” (ANA, 2011 p.40).
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Sendo assim, a partir das indicações gerais da PNRH e específicas de cada bacia, 

os  membros  dos  Comitês  devem  elaborar  seus  próprios  “Planos  de  Ação”.  Os 

planos individuais de cada representantes contemplam, por exemplo, os cidadãos 

que podem ajudar, o público-alvo da mobilização, onde e quando agir, os recursos 

necessários,  metas,  prazos,  etc  (MEC,  s/d).  Logo,  podemos dizer  que a  gestão 

participativa dos recursos hídricos é a grande causa dos CBHs, mas também que 

todos os sujeitos envolvidos na PNRH são agentes mobilizadores em potencial, com 

capacidades  de  articulação  política  muito  distintas  umas  das  outras  e  que, 

frequentemente,  usam  métodos  surpreendentes  para  alcançar  e  educar  as 

comunidades mais afastadas das bacias.

Entretanto, é nessas diferenças de informação, reunião e convencimento que mora 

um dos grandes riscos da gestão participativa: quando uma parte dos envolvidos 

tem muito  mais  poder  político  do que as  outras,  a  participação social  pode  ser 

substituída por uma forma “perversa” de cooptação de indivíduos alienados, que são 

usados (sem saber) por outros indivíduos mais capacitados na execução de projetos 

particulares e empreendimentos privados.

COSTA & MAGALHÃES (2008 p.17)  apontam, por exemplo,  que as reuniões do 

CBH Velhas  são  “relativamente  tranquilas,  onde  todos  aqueles  que  desejam se  

manifestar são escutados”. No entanto, a ampliação da participação social sozinha 

não foi  suficiente  para garantir  o  sucesso da PNRH. As assimetrias de poder  e 

acesso  à  informação  relevante  ao  processo  de  tomada  de  decisão  entre  os 

membros  do  Comitê  fazem  com  que  pequenos  grupos  de  usuários,  como 

pescadores e ribeirinhos, não participem de fato (diretamente) da gestão de uma das 

bacias hidrográficas mais importantes de Minas Gerais. Portanto, para que isso não 

aconteça, é bom se organizar e se aproximar de modo eficiente de quem está mais 

próximo de você, pois uma das formas de minimizar essas assimetrias é fazer com 

que as pessoas conheçam cada vez mais como se dá o processo de gestão das 

águas, seus direitos e deveres, bem como as instituições e as obrigações de cada 
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uma2. Observe abaixo algumas dicas de mobilização3:

• Converse com sua família, vizinhos, colegas de trabalho e amigos sobre a 

gestão  participativa  dos  recursos  hídricos  e  convide-os  para  conhecer  de 

perto o trabalho do Comitê.

• Reúna os interessados, agende encontros semanais, quinzenais ou mensais 

e  discuta  com  eles  problemas  da  comunidade  relacionados  aos  recursos 

hídricos.  Esses grupos informais são cruciais  para articular  a  mobilização, 

levar  os  problemas  das  águas  para  o  meio  da  sociedade  e  expandir  a 

participação  social  na  discussão  e  decisão  de  políticas  públicas.  Sendo 

assim,  aproveite  os  encontros  para  apresentar  a  Lei  das  Águas,  seus 

fundamentos e diretrizes.

• Elabore com sua turma um Plano de Ação para desenvolver as atividades de 

mobilização, para que as pessoas conheçam seus direitos e as instituições 

envolvidas com as decisões que implicam na vida do cidadão comum: quem 

tem água tratada em casa no meu bairro? Quem é afetado pelo problema da 

escassez  de  água?  Onde  moram?  Quem  são  os  responsáveis  pelo 

abastecimento/tratamento de água no bairro? Como posso chegar até eles? 

Há CBH na região? Quem são as pessoas e setores que participam desse 

espaço? São algumas perguntas-chave que facilitam a construção do Plano.

2.2 Diagnóstico Rápido Participativo

O Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) é uma técnica que visa reunir informações 

que indiquem quais problemas devem ser priorizados bem como sondar propostas 

de solução em um determinado grupo ou organização. Nas últimas décadas, essa 

ferramenta  vem  despertando  o  interesse  de  ONGs,  universidades  e  centros  de 

pesquisa,  que  atuam  em  diversos  processos  de  reflexão  coletiva  (FARIA  & 

2Veja a proposta de atividade prática na Unidade 4.
3O site  http://goo.gl/PzqCA dedica-se à mobilização social pela educação e traz várias informações, dicas e 
materiais  para que os agentes  de mobilização,  membros de Comitês  ou cidadãos voluntários,  possam saber 
melhor como atuar e divulgar a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Acesso em 15 de fevereiro de 2013.
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FERREIRA NETO, 2006). Aplicados à gestão das águas, o DRP pode ser usado 

para  listar  e  ordenar  os  principais  desafios  das  bacias  hidrográficas,  bem como 

descobrir o que os participantes dos CBHs sugerem para resolver esses problemas.

Na  prática,  o  DRP  é  uma  pesquisa  qualitativa,  semi-estruturada,  baseada  na 

construção  de  diagramas.  Os  gráficos  buscam  representar  ao  mesmo  tempo  4 

dimensões da realidade: espaço, tempo, fluxos e relações. Na gestão participativa 

das  águas,  essa  ferramenta  pode  melhorar  a  visualização  dos  problemas  e  a 

comunicação entre os vários sujeitos que integram os Comitês: especialistas, leigos 

e interessados no processo político de um modo geral. Assim, o método envolve os 

participantes não apenas como informantes passivos, mas como cidadãos ativos, 

atores políticos e governantes de fato dos recursos hídricos. 

Conforme FARIA & FERREIRA NETO (2006 p.12-13), “o DRP também poderia ser  

lido como: D – diálogo; R – reflexão; P – planejamento”.

Figura 2 -  Mapa Falado criado durante DRP

*na Comunidade Pesqueira de Perimirim, Augusto Corrêa (PA).

Fonte: Disponível em http://goo.gl/43M8k. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.
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Dentre os muitos instrumentos que podem ser aplicados em um DRP estão o (a) 

Mapa Falado, o (b) Calendário Sazonal, o (c) Diagrama de Fluxo e o (d) Diagrama 

de Venn. Cada um privilegia uma ou outra das 4 dimensões da realidade abordadas 

com a técnica. Não pretendemos descrever a fundo nenhuma delas, mas apresentar 

o que são e como podem ser aplicadas nas reuniões dos CBHs:

a) Mapa Falado: é um desenho do território que baseia a discussão; neste caso, 

as bacias hidrográficas. Essas representações mostram diferentes aspectos 

da realidade das bacias,  expondo visualmente  diversos pontos  de vista  e 

facetas  de  um  mesmo  espaço.  Normalmente,  os  Mapas  Falados  são 

desenhados no chão ou em cartazes de papel, em local amplo, no meio do 

grupo  disposto  em roda,  usando  materiais  simples,  como  canetas  ou  giz 

colorido,  barbante,  folhas  de  papel  e  até  pedras,  que  simbolizam  locais, 

objetos  e  componentes  reais  da  bacia  (Figura  2).  Todos  os  participantes 

devem contribuir, marcando e remarcando o Mapa e explicando a razão do 

que fez. Dessa forma, o Mapa Falado se torna também uma representação 

do que os participantes pensam da sua bacia4. O facilitador deve preparar o 

espaço,  os  materiais  que  serão  usados  e  registrar  o  maior  número  de 

informações possíveis durante o exercício,  antes de fotografar o resultado 

final.

b) Calendário Sazonal:  trata-se de uma matriz organizada em função do eixo 

temporal, dividido em anos, meses, semanas ou dias. O exercício permite que 

os participantes vejam as mudanças e as inter-relações históricas de diversos 

assuntos, extrapolando o momento e a conjuntura presente. 

4“O diagrama em si (mapa falado) é o mediador da discussão e, portanto, deve ser mantido 'limpo', de forma  
compreensível aos participantes. Ele é um recurso importante para manter a atenção das pessoas em torno das 
discussões” (Faria & Ferreira Neto, 2006:27).
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Figura  3 – O Calendário Sazonal do Assentamento PA cristalino II no Pará

*mostrou as principais atividades produtivas e suas respectivas etapas, os padrões e as flutuações 

periódicas do clima, do funcionamento da escola, as atividades florestais, etc.

Fonte: Disponível em http://goo.gl/vwv6t. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.

Geralmente,  os  Calendários  Sazonais  são  feitos  no  chão  ou  em  cartazes, 

delimitando  um  período  de  tempo  pré-determinado,  e  são  preenchidos  pelos 

participantes  enquanto  estes  discutem  as  ligações  de  um  ou  mais  problemas 

relevantes  para  a  gestão  das  águas  em sua  bacia:  épocas  de  seca  ou  chuva, 

eventos importantes para a bacia, etc.

Quadro 1 – Modelo de calendário sazonal com 4 ou mais assuntos em um ano 

qualquer

Assunto Jan Fev Mar Abr Mai Junh Julh Agos Set Out Nov Dez.

Chuvas
XXX

X

XX

X
XX X X XX XXX

Plantio
XXX

X

XXX

X

Colheita
XXX

X

XXX

X
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Eleições
XXX

X

XXX

X

XXX

X

Etc.
Fonte: Nota do Autor

c) Diagrama de Fluxo:  trata-se  de um diagrama que  ilustra  conexões,  como 

caminhos  ou  causas-consequências.  Normalmente,  os  “Fluxogramas”  são 

feitos  com  cartões  e  setas  de  papel  colorido,  para  representar  os 

componentes do fluxo e apontar as suas respectivas conexões. Por exemplo, 

podemos  ilustrar  o  sistema  de  produção  e  uso  de  água  em  bacias 

hidrográficas  com  seus  elementos  naturais  e  seus  componentes  políticos 

(Figura 4).
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Figura 4 – Fluxograma do sistema de produção e uso de água em bacias hidrográficas.

Fonte: Disponível em http://goo.gl/S6KQk. Acesso em 18/02/2013.

Com  criatividade,  é  possível  elaborar  diagramas  mais  complexos,  que  unem 

“caminhos”  (o  que  entra;  de  onde  vem;  o  que  sai;  para  onde  vai)  e 

“causas-consequências” (o que causa aquela situação; o que aquela situação está 

provocando) ao mesmo tempo, desde que os dois tipos de fluxo sejam diferenciados 

graficamente.  Essa  sobreposição  é  bem-vinda,  pois  expõe  relações  entre  os 

elementos  da  bacia,  as  formas  que  assumem  na  realidade  e  a  intensidade  de 

processos que nem sempre são percebidos com facilidade. O Fluxograma torna-se, 
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ao final do exercício, um esquema visual do sistema socioambiental.

d) Diagrama de Venn: é outro diagrama utilizado para representar as relações 

dos grupos de uma determinada sociedade.  Formado por  círculos  que se 

circunscrevem, o “Diagrama de Venn” usa pedaços de papel para ilustrar, por 

exemplo, os vários grupos políticos, econômicos, culturais, entre outros que 

existem na bacia hidrográfica. Na prática, o facilitador deve dar o tema central 

antes de começar o exercício. Depois, os participantes devem ser divididos 

em subgrupos e responder a seguinte questão: quais são os grupos sociais 

(formais e informais) que atuam na bacia hidrográfica? 

Figura 5 – Diagrama de Venn 

*Feitos nas Aldeias Tremembé de Queimadas e Telhas, Aracarú (CE)

Fonte:Disponível em http://goo.gl/9aCwQ. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.

Os participantes devem recortar círculos (ou quadrados) que vão simbolizar com 

diferentes  tamanhos  a  importância  e  as  ligações  que  esses  atores  sociais  ou 

instituições possuem e praticam na bacia. Então, todos os subgrupos devem dispor 

os  recortes  no  chão  para  que  sejam organizados  ao  redor  do  tema central  em 

termos  de  afinidades  (próximos  uns  dos  outros),  diferenças  (distantes  uns  dos 
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outros) e conexões (uns sobrepondo os outros) (Figura 5). No fim do exercício, o 

Diagrama  de  Venn  terá  ilustrado  as  relações  sociais  da  bacia  hidrográfica. 

Facilitador:  pergunte para os participantes se as relações sempre foram assim e 

peça que rearranjem os círculos para ilustrar cenários passados e possíveis futuros.

Lembre-se: nosso desafio não é adotar estratégias a risca como se elas servissem 

em  qualquer  ocasião.  Buscamos  melhorar  a  visualização  dos  problemas,  a 

comunicação interna dos CBHs e, consequentemente, a participação dos indivíduos 

que  os  compõem  na  gestão  participativa  das  águas.  O  DRP deve,  então,  ser 

adaptado às diferentes realidades e servir – não substituir – o processo político5. 

Sendo assim, precisa ser conduzido com muito cuidado e compromisso ético pelos 

facilitadores.

2.3 Oficinas do Futuro

A Oficina do Futuro é uma ferramenta de diagnóstico e planejamento que consiste 

em  um  conjunto  de  atividades  projetadas  especialmente  para  a  reflexão 

socioambiental.  Seu  objetivo  principal  é  auxiliar  o  público-alvo  a  organizar  suas 

ideias,  reclames  e  expectativas  para  buscar  soluções  para  seus  problemas  e 

melhorar  a  qualidade  de  vida  de  um  modo  geral  (Ecoar,  s/d).  Tratando 

especificamente  da  gestão  participativa  dos  recursos  hídricos,  essas  atividades 

também contemplam a atuação política da comunidade ou dos representantes dela.

5“Sua natureza relativamente formal, ou seja, semi-estruturada possibilita a visualização das partes no todo e do  
todo decomposto em partes. Desta 'decomposição', emergem as relações e as interações que, se problematizadas  
e 'ad-miradas',  tornam-se passíveis de transformação através da construção do sonho, do projeto, do 'inédito  
viável' coletivo, muitas vezes, registrado em um plano de ação devidamente pactuado” (Faria & Ferreira Neto,  
2006:75).
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Figura 6 – Oficinas do Futuro em diferentes momentos. 

Fonte:Disponível em http://goo.gl/LHIg0. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.

As  Oficinas  do  Futuro  podem  ser  divididas  em  4  momentos:  (i)  o  “Muro  das 

Lamentações”,  quando se identifica os danos ambientais, as demandas sociais e 

tudo aquilo que influencia negativamente a qualidade de vida da comunidade. Os 

participantes da Oficina fixam suas contribuições em uma parede para que todos 

possam vê-las;  (ii)  a  “Árvore  dos  Sonhos”,  quando  a  comunidade  manifesta  as 

vontades do presente e projeta o que seus membros desejam para o futuro. Os 

participantes  fixam  suas  esperanças  em  uma  árvore  que  simboliza  o 

desenvolvimento da vida da comunidade; (iii) o “Caminho Adiante”, quando se define 

as  propostas  de  solução  para  os  problemas  identificados  no  primeiro  passo  de 

acordo com as expectativas do segundo: “a comunidade se co-responsabiliza pelas  

ações a serem executadas, comprometendo-se com uma nova conduta com base  

na ética do cuidado e na convivência solidária entre os seres humanos entre si e  
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com a natureza”6; e (iv) o “Pacto das Águas”, quando se celebra o compromisso da 

comunidade  com  a  gestão  das  águas  em  um  documento  (uma  carta  coletiva) 

apresentando os atores sociais  envolvidos,  seus problemas,  suas expectativas e 

prioridades (Figura 6 ). Sendo assim, as Oficinas do Futuro oferecem a possibilidade 

de diálogo e atuação para muitos cidadãos, distintos entre si, mas com força para 

participar  e  interferir  nos  rumos  das  águas,  do  meio  ambiente  e  da  vida  da 

comunidade (VIEZZER, 2007).

Devemos notar que as Oficinas do Futuro podem variar tanto na quantidade quanto 

na  qualidade  das  suas  etapas.  Caso  necessário,  elas  podem  ter  um  momento 

dedicado à história da comunidade, para registrar a memória coletiva dos cidadãos e 

compreender que os grandes problemas da atualidade costumam ter raízes fincadas 

no passado comum. Ainda, as Oficinas podem ser enriquecidas com a realização de 

palestras ou minicursos temáticos para melhorar o conhecimento da comunidade 

sobre questões vitais,  mas distantes do cotidiano da população.  Por  exemplo,  a 

contaminação das águas por resíduos industriais é um problema que afeta muitas 

bacias  brasileiras,  mas,  como  seus  detalhes  não  fazem  parte  do  dia-a-dia  dos 

principais afetados, o esclarecimento e a ilustração dessa questão junto a crianças, 

adultos, idosos, homens e mulheres só tende a melhorar a participação política da 

comunidade (Figura 7).

6Gestão Participativa – Programa Cultivando Água Boa. Disponível em http://goo.gl/HZxHr. Acesso em 1 de 
março de 2013.
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Figura 7 – Poluição industrial intoxica moradores e peixes na região central de Minas Gerais 

(2013)

Fonte: Disponível em http://goo.gl/JoZrd. Acesso em 1 de março de 2013.

A exibição  de  documentários,  a  promoção  de  debates,  o  uso  do  desenho,  da 

colagem,  da  pintura  e  de  outras  artes  plásticas,  a  realização  de  exposições 

fotográficas e, até mesmo, a organização de jogos e brincadeiras com membros da 

comunidade também podem servir para compor as Oficinas do Futuro (Ecoar, s/d). 

O fundamental é lembrar que seus grandes objetivos são diagnosticar os problemas 

da comunidade e sensibilizar as pessoas para que elas se envolvam no processo de 

resolução desses problemas. De outra maneira, os caminhos para alcançá-los são 

variados7.

2.4 Planejamento Estratégico Situacional

Planejar quer dizer elaborar um plano, isto é, escolher um ou mais objetivos, traçar 

um caminho e segui-lo até chegar no lugar desejado. Estrategicamente falando, o 

7Veja a proposta de atividade prática na Unidade 4.
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planejamento é a ciência e a arte de conferir controle aos nossos destinos, como 

pessoas,  organizações  ou  países  (TONI,  2004).  Porém,  para  fazermos  um bom 

planejamento  precisamos  conhecer  intimamente  o  contexto  que  o  justifica,  a 

realidade  que  pretendemos  mudar.  Do  contrário,  corremos  o  risco  de  escolher 

objetivos falsos, tomar caminhos cheios de armadilhas e alcançar lugar nenhum. 

Assim,  para  economizar  tempo,  energia  e  recursos,  mas,  sobretudo,  atacar  os 

grandes problemas que nos cercam, devemos escolher um modelo de planejamento 

adequado à nossa situação.

O  Planejamento  Estratégico  Situacional  (PES)  é  um  método  flexível  de 

planejamento,  que  pretende  se  adaptar  às  mudanças  constantes  da  realidade. 

Diferente  de  outras  propostas  tradicionais,  o  PES  não  separa  as  atividades  de 

planejamento daquelas de execução, mas realiza análises situacionais para orientar 

o gestor no momento da ação (IIDA, 1993). Sua lógica é a seguinte: se o futuro não  

é determinado e os atores do presente podem alterá-lo a qualquer momento e de 

vários lugares, o gestor deve estar atento a qualquer mudança da situação para 

corrigir rapidamente o plano original. Em resumo, cada movimento da gestão deve 

ser feito considerando a configuração de momento das coisas.

Aplicado  à  gestão  participativa  dos  recursos  hídricos,  os  PESs  devem  ser 

planejados  de  acordo  com  as  situações  presentes  de  cada  bacia  hidrográfica. 

Vamos ver como isso pode ser feito logo abaixo:

• Deve-se  definir  os  problemas mais  importantes  que  servirão  de  ponto  de 

partida para a transformação socioambiental do território gerido. Por exemplo, 

“o rio está poluído” ou “é impossível pescar”.

• Feito  isso,  deve-se  construir  o  “Fluxograma  da  Situacional”  da  bacia.  O 

gráfico une os problemas definidos a um conjunto de argumentos descritores 

sugeridos pelos membros do CBH. Por exemplo, para “o rio está poluído” os 
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participantes poderiam dizer “falta tratamento de esgoto”, “tem uma pocilga à 

montante”,  “ninguém  nada  mais”,  “o  preço  do  peixe  despencou”,  etc.  As 

descrições devem, então, ser classificadas: (i) os que sugerem algo dentro 

das capacidades (recursos, regras, etc) atuais do Comitê; (ii) os que sugerem 

algo que extrapola em parte as capacidades atuais do Comitê; e (iii) aqueles 

que fogem totalmente à governabilidade da bacia. Os argumentos descritores 

também devem ser agrupados de acordo com suas características principais: 

regras, recursos ou ações (veja as colunas do gráfico abaixo).

Quadro 2 – Modelo de Fluxograma Situacional – Problema: “o rio está poluído”

Causas

Espaço
Regras (leis, códigos, 

costumes)

Recursos 

(econômicos, 

culturais, políticos)

Ações (regras 

+ recursos)

(i) Dentro das 

capacidades do 

CBH

“Tem uma pocilga a 

montante” (se for na 

mesma bacia)

“Os testes de 

qualidade de água 

estão em falta”

“Ninguém 

nada mais”

(ii) Parcialmente 

fora das 

capacidades do 

CBH

“As taxas de poluição 

estão dentro do 

previsto pelo 

Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos”

“Falta tratamento de 

esgoto”

“O preço do 

peixe 

despencou”

(iii) Fora das 

capacidades

do CBH

“Tem uma pocilga a 

montante” (se for em 

outra bacia)

“A falta de chuva 

prejudicou a 

qualidade da água”

“Não há 

tecnologia no 

Brasil para 

corrigir o 

impacto”
Fonte: Nota do Autor

O importante é posicionar os problemas e suas possíveis explicações de modo que o 

leitor  do  Fluxograma  compreenda  a  situação  de  momento  da  bacia  hidrográfica 

26



através  das  conexões  entre  seus  problemas  e  suas  possíveis  causas  e 

consequências.

• Continuando o PES, deve-se transformar o complexo Fluxograma Situacional 

em um diagrama mais simples, chamado de “Árvore do Problema”, formado 

apenas  pelos  “nós  críticos”  e  suas  respectivas  descrições.  Retomando  o 

exemplo  anterior,  podemos  considerar  situações  críticas  (os  nós)  aquelas 

representadas pelas  descrições:  “tem uma pocilga  a  montante”  (se  for  na 

mesma bacia), “os testes de qualidade de água estão em falta”, “as taxas de 

poluição  estão  dentro  do  previsto  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos 

Hídricos”  e  “falta  tratamento  de  esgoto”.  Esses  são  pontos  passíveis  de 

atuação do CBH que podem atingir o problema original: “o rio está poluído”.

• Definido o problema, descrito pelos participantes, retratado num fluxograma e 

concentrado em nós críticos, estabelece-se um conjunto de operações capaz 

de  afetar  diretamente  as  situações  descritas  e,  quem  sabe,  impactar 

indiretamente no problema original. Todos os recursos à disposição do CBH – 

econômicos, culturais, políticos, etc – devem ser mobilizados nesse sentido. 

Sejam representantes do poder público, dos usuários ou da sociedade civil,  

os participantes também devem se envolver pessoalmente, aproveitando a 

diversidade inerente aos Comitês para atacar o problema de vários lados ao 

mesmo tempo. Obviamente, cada membro atua de forma distinta e podem 

surgir  tensões  ou  resistências  dentro  do  CBH,  sobretudo  se  algum 

participante  estiver  ligado às  causas  do  problema original.  É  a  soma dos 

recursos disponíveis e dos ânimos dos participantes do grupo que determina 

a viabilidade das operações necessárias para a resolução dos nós críticos. 

Executadas  as  operações,  surge  uma nova  situação  e  “recomeça”  o  PES.  Não 

pretendemos detalhar todas as suas etapas, mas mostrar como esse método pode 

ser  aplicado  na  gestão  participativa  dos  recursos  hídricos.  O  essencial  é 

compreender que o planejamento e a operação acontecem em tempo real: enquanto 

a bacia hidrográfica se transforma, mudam suas necessidades, recursos e atua o 
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CBH. Segundo IIDA (1993 p.125), “um plano elaborado com a aplicação do PES 

nunca é uma obra 'fechada', mas uma  espécie de 'mapa' para dirigir o ator, para  

que as suas ações possam ser mais efetivas em cada momento da ação”.

2.5 Monitoramento e Avaliação Participativos

Os  sistemas  de  Monitoramento  e  Avaliação  (M&A)  ocupam  posição  central  em 

projetos de grande porte (MMA, 2004). Isso se justifica pois seus produtos servem, 

antes de tudo, para ajustar os rumos, redirecionar o que foi planejado e refletir sobre 

os  obstáculos  que  atrapalham  o  desempenho  do  projeto  em  questão8.  Assim, 

iniciativas políticas importantes, como a PNRH em escala nacional ou os Planos de 

Recursos  Hídricos,  devem  contar  com  sistemas  que  incluam  indicadores  que 

mostrem se os objetivos traçados na origem desses planejamentos estão sendo 

alcançados  ou  não,  mas  também  um  cronograma  de  atividades  com 

dimensionamento de custos e responsabilidades. Gerar informação de qualidade é 

fundamental para que planos bem-sucedidos, nem tão bem sucedidos ou mesmo 

não sucedidos, possam, a despeito dos resultados, contribuir para uma gestão mais 

eficiente.

Lembrando que as bacias hidrográficas são territórios distintos, tanto em relação à 

natureza quanto às sociedades que os habitam, devemos formatar sistemas que 

atendam  as  demandas  locais  e  ainda  permaneçam  abertos  para  qualquer 

modificação  subsequente  necessária.  Monitorar  e  avaliar  internamente  o 

desempenho dos CBHs são, dessa maneira,  formas de incentivar o aprendizado 

coletivo e a formação dos atores envolvidos na gestão participativa das águas 9. Mas 

como fazer isso?

O acompanhamento do planejamento deverá ser feito por um grupo específico de 

8Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Disponível em  http://redebrasileirademea.ning.com/. Acesso 
em 16 de fevereiro de 2013.
9“O monitoramento  participativo,  além do acompanhamento  técnico,  permite,  dessa  forma,  a  ampliação  de 
possibilidades,  articulando,  motivando  e  tornando  acessíveis  conhecimentos  e  ideias”  (Ministério  do  Meio 
Ambiente, 2004:83).
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trabalho. Esse grupo deve fornecer indicadores que permitam enxergar, entender e 

avaliar a execução do PRH, bem como propor matérias para discussão nas futuras 

reuniões do CBH. Se for preciso, a Secretaria pode criar outros grupos de trabalho, 

com objetivos e prazos objetivos, para tomar conta de assuntos mais detalhados da 

agenda,  buscando,  assim,  otimizar  o  monitoramento  e  as  respostas  do  Comitê. 

Ademais, é importante que os membros do CBH tenham liberdade para propor e  

realizar,  caso  seja  aceito,  alterações  nos  PRHs  para  adequar  suas  metas  às 

realidades  sócio-ambientais  de  cada  comunidade.  “Possibilitar  ajustes  no 

planejamento  e  avaliar  o  que  foi  alcançado  ajuda  a  orientar  o  planejamento  

estratégico subsequente. Essas atividades de avaliação devem estar previstas, com  

data e recursos reservados para sua realização” (ANA, 2011 p.29).

De acordo com Fernando Silveira Franco (MMA, 2004 p.64), os sistemas de M&A 

participativos  devem,  fundamentalmente,  constituir  processos  contínuos.  Suas 

dinâmicas  podem ser  representadas,  por  exemplo,  por  um ciclo  composto  de  7 

etapas:
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Figura 8 – Modelo de Sistema de Monitoramento e avaliação participativa

Fonte:MMA (2004:67).

Entretanto,  essas  etapas  podem  ser  reordenadas,  eliminadas  ou  acrescidas  de 

outras.  O  modelo  acima  serve  só  para  ilustrar  a  movimentação  que  o  M&A 

participativos exigem. A revisão e a adaptação do sistema às condições locais de 

cada  bacia  são,  assim,  tarefas  que  os  membros  dos  Comitês  precisam cumprir 

durante todo o ciclo. Deve-se escolher instrumentos que possam trazer resultados 

relevantes para a realidade da bacia (etapa 4 – Figura 8): dados, estudos, pesquisas 

de opinião, espaços de reflexão participativa, etc. Mas, ainda podemos perguntar:  
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que instrumentos devemos escolher? Como usá-los para que a gestão dos recursos 

hídricos na minha bacia se desenvolva?

Resposta: não existe um padrão de Monitoramento & Avaliação. Segundo Markus 

Brose (MMA, 2004 p.24), o M&A tem um caráter “quase artesanal”, seu uso depende 

da  prática  e  da  articulação  interna  dos  Comitês,  onde  a  participação  dos 

representantes permite atravessar as barreiras dos processos técnicos-tradicionais, 

que  se  restringem  à  trinca:  medição,  comparação e  correção das  etapas 

problemáticas da gestão das águas. O M&A participativos são atividades técnicas 

que  objetivam  a  melhoria  dos  projetos,  mas,  sobretudo,  são  processos  de 

“aprendizado organizacional”, em que as diversas posições políticas acompanham e 

orientam a leitura dos resultados.

2.6 Casos de Sucesso

Podemos  aprender  mais  sobre  a  gestão  compartilhada  das  águas  conhecendo 

melhor alguns casos de sucesso, em diferentes bacias hidrográficas do Brasil. Cada 

exemplo abaixo conta com problemas, sujeitos, recursos e soluções distintas e serve 

para que vejamos como a participação política dos membros dos Comitês e dos 

cidadãos  mobilizados  em  torno  na  questão  da  água  pode  contribuir  para  a 

construção de uma nova relação do homem com o meio ambiente.

2.6.1 Alocação Negociada de Água no Ceará

O vale do Riacho dos Carás fica na região do Cariri,  no sul do Ceará, na bacia 

hidrográfica do Rio Salgado (PINHEIRO, CAMPOS & STUDART, 2011). Essa bacia 

abrange uma área de mais ou menos 13.000 km² onde moram cerca de 850 mil  

pessoas em 23 municípios (Ilustração 28).  A bacia do Rio Salgado possui  clima 

semiárido,  não tem cursos d'água perenes e,  para amenizar  a falta  de água na 

estação  seca,  que  costuma  durar  pelo  menos  9  meses,  viu  centenas  de 

reservatórios pequenos (a maioria), médios e grandes e poços serem construídos 
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nos últimos anos. Porém, o aparecimento desses açudes não resolveu o problema 

da  escassez,  porque  não  estão  integrados  sistematicamente  e  somente  os  de 

tamanho médio ou grande conseguem resistir à aridez local. Resultado: surgem os 

conflitos pela água10.

A região mais conflituosa compreende os municípios do Crato e de Juazeiro  do 

Norte,  que estão entre  os  cinco economicamente  mais  importantes  do estado e 

abrigam dois grandes açudes: Thomas Osterne de Alencar (C) e Manoel Balbino 

(JN). Destaca-se ainda que essas cidades são rivais históricas e, como não podia 

ser diferente, seus reservatórios são usados politicamente nas suas disputas. Na 

prática, em anos de seca intensa, os usuários de montante retêm água em seus 

reservatórios e, como a vazão está comprometida, os usuários de jusante sofrem a 

com a falta de recurso hídrico e acionam a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos (COGERH)11 bem como o Procuradoria da República no Ceará.

10“O uso das águas superficiais do estado, com ocorrência acentuada durante a estação seca, está intimamente  
associado à política de operação dos açudes” (Pinheiro, Campos & Studart, 2011:1659).
11Disponível em http://portal.cogerh.com.br/. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
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Figura 9 – Bacia do Rio Salgado (CE)

Fonte: Pinheiro, Campos & Studart (2011)

O Ceará criou sua Secretaria  de Recursos Hídricos (SRH)12 em 1987,  dez anos 

antes da Lei das Águas. A Secretaria realizou sua primeira alocação negociada em 

1994 e, desde então, vem avançando no processo de definição de operação dos 

açudes. Primeiramente, as definições foram descentralizadas e passaram a contar 

com a participação da sociedade local. Depois, a Secretaria instituiu a “outorga”, o 

“licenciamento”  e  a  “cobrança”,  como  instrumentos  de  controle,  fiscalização  e 

punição  dos  maus  usuários  dos  recursos  hídricos.  Por  fim,  os  usuários  foram 

incentivados a se organizar, em três níveis crescentes de complexidade: “açudes”, 

“vales perenizados” e “regiões hidrográficas”. Os CBHs cearenses13 foram criados 

depois que grupos e associações de usuários surgiram dessa maneira.

12Disponível em http://www.srh.ce.gov.br/. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
13“O Decreto Estadual  no 26.462,  de 13 de dezembro de 2001, regulamenta e  estabelece diretrizes  para a  
formação e o funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (CBHs),  órgãos que constituem o Sistema 
Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do estado” (Pinheiro, Campos & Studart, 2011:1663).
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O conflito no “vale perenizado”14 dos Carás começou em 1995 e seguiu até 2007, 

data em que a SRH aprimorou o processo de alocação negociada dos recursos 

hídricos  desta  bacia.  Seu  ponto  de  partida  formal  é  uma  ação  movida  pela 

Associação Comercial do Crato junto à COGERH pedindo controle e uso das águas 

do Riacho. No mesmo ano, outros usuários também acionaram o órgão público e, 

após levantar os barramentos e derivações que podiam afetar a vazão de água do 

Carás, o governo reuniu os afetados e acordou a abertura regular dessas barragens. 

Entretanto, 1998 foi um ano de seca e os usuários de Juazeiro do Norte passaram a 

se sentir lesados com a falta de água. Estes acionaram a câmara dos vereadores da 

cidade, que, por sua vez, contatou a COGERH.

Após fazer algumas vistorias, descobriu-se que proprietários de barragem no Riacho 

dos Carneiros estavam fechando comportas para inundar grandes áreas de capim. 

Tendo em vista que os dois maiores açudes das regiões estão nesses dois Riachos, 

o Conselho de Representantes de ambos passou a discutir o problema, produzindo 

um documento que foi encaminhado à Procuradoria da República do Ceará. Esses 

trâmites aconteceram até o ano 2000 e, enquanto ocorriam, a COGERH demolia 

pequenas  barragens  de  terra.  Nos  anos  seguintes,  novas  vistorias  foram feitas.  

Contudo a fiscalização deixou de encontrar problemas.

O  motivo:  algumas  comportas  eram  abertas  momentos  antes  da  chegada  dos 

técnicos  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Ceará 

(EMATERCE)15 impedindo  que  suas  medições  retratassem  realmente  suas 

operações. Entendendo a complexidade do conflito, a COGERH acionou o Ministério 

Público  Federal  (MPF)  para  que este  desatasse  os  nós  que  fugiam do alcance 

técnico, porém, ainda assim, o uso irregular e as ações maléficas com os recursos 

hídricos  continuaram.  Até  2005,  a  SRH  percebeu  que  os  proprietários  dos 

barramentos  mais  problemáticos  do  vale  não  tinham  nem  licença  nem outorga. 

14“Envolve um ou mais reservatórios e/ou trechos de rios perenizados, nos quais, ordinariamente, encontram-se 
os grandes perímetros públicos irrigados” (Pinheiro, Campos & Studart, 2011:1663).
15Disponível em http://www.ematerce.ce.gov.br/. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
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Assim,  o  Instituto  Brasileiro  de  Recursos  Naturáveis  Renováveis  (IBAMA)  foi 

convocado  e  a  COGERH começou  a  limpar  o  leito  do  riacho  com o  intuito  de 

melhorar o escoamento de água.

A alocação negociada das águas na bacia do Rio Salgado começou de fato no ano 

2000, quando a COGERH deslocou um gerente para agilizar sua gestão. Até 2006 

esse processo acontecia inteiramente no âmbito dos CBHs, mas, em 2007, passou a 

envolver também a Comissão de Açudes, que referenda ou modifica as deliberações 

dos  Comitês.  Pela  primeira  vez,  reuniu-se  técnicos  da  COGERH,  usuários  dos 

açudes  e  convidados,  além  do  secretário-geral  do  CBH  do  Rio  Salgado  para 

negociar a alocação dos recursos hídricos da bacia do Salgado. Depois de muita 

discussão  (PINHEIRO,  CAMPOS  &  STUDART,  2011),  diversos  acordos  foram 

estabelecidos, barragens foram removidas pacificamente e regulou-se o movimento 

das comportas das barragens. O monitoramento do rios perenizados subsidiou com 

informações seguras o debate e as decisões do Comitê e da Comissão de Açudes. 

Entretanto,  foi  a  participação  dos  usuários,  especialmente  dos  pequenos,  que 

garantiu uma boa alocação dos recursos hídricos no Ceará – o processo ocorre 

anualmente após a estação chuvosa16.

2.6.2 Consórcio PCJ, negociação PCJ/Sistema Cantareira

O Sistema Cantareira é um dos maiores produtores de água potável  do mundo,  

tratando 33.000 litros de água por segundo. Pensado nos anos 1960, o Sistema foi 

criado para abastecer a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que crescia 

rapidamente com o enorme fluxo de imigrantes e com a concentração cada vez 

maior de importantes atividades econômicas (NOSSAS, 2009).

16Resultados  da  busca  por  “alocacao  negociada”  (sic)  –  65  itens  encontrados.  Disponível  em 
http://goo.gl/h2Z1U. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
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Figura 10 – Sistema Cantareira – Bacias Hidrográficas Formadoras.

Fonte: Disponível em http://goo.gl/T1wn2. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.

Ele é composto por 6 reservatórios interligadas por 48 km de túneis que aproveitam 

os  desníveis  que  existem  entre  elas.  Quatro  represas  sustentam  o  Sistema:  o 

primeiro se localiza em Bragança Paulista-SP (22.000 l/s), o segundo em Cachoeira 

de Piracaia-SP (5.000 l/s), o terceiro em Nazaré Paulista-SP (4.000 l/s) e o quarto 

em Mairiporã-SP (2.000 l/s). A água segue por tubulação, canais e bombas até a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guaraú, onde começa a ser tratada antes 
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de alcançar cerca de 8,8 milhões de pessoas ou 55% da RMSP17.

A área total  do Sistema Cantareira extrapola os limites do estado de São Paulo, 

incluindo também um trecho do sul  de Minas Gerais.  Cinco bacias hidrográficas 

compõem esse complexo: Jaguari (cuja maior parte fica em MG), Cachoeira (cujas 

nascentes também estão em MG), Jacareí, Atibainha e Juquery (Figura 10). Assim, 

usuários  e  representantes  de  dois  estados,  que,  às  vezes,  tem  que  disputar 

questões a centenas de quilômetros de distância, integram o público interessado na 

gestão do Sistema Cantareira.

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

(PCJ)18,  por  sua  vez,  é  uma  associação  que  foi  criada  em 1989  para  interferir 

politicamente junto aos órgãos estaduais e federais de recursos hídricos em nome 

da preservação e da recuperação dos seus rios (Figura 11).  O PCJ abrange 76 

municípios, dos quais 62 têm sedes em bacias dos três rios, sendo que 58 estão em 

SP e 4 em MG. Seu trabalho se baseia na conscientização social sobre a questão da 

água, no planejamento e no incentivo às ações de recuperação.

17Sistema Cantareira. Disponível em http://goo.gl/T1wn2. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
18Disponível em http://goo.gl/O8f5j. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.
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Figura 11 – Área de Abrangência do PCJ

Fonte: Disponível em http://goo.gl/BXklC. Acesso em 17 de fevereiro de 2013.

No fim dos anos 1980, o uso das três bacias estava próximo do limite e não havia 

uma política de conservação dos recursos hídricos (Nossas Águas, 2009). Os cursos 

d'água da região recebiam esgotos urbanos e industriais sem tratamento, além do 

vinhoto, que é o resíduo da fabricação do álcool. Apenas 3% desses resíduos eram 

tratados e as taxas de desperdício eram elevadas. Hoje, o tratamento de esgoto 

chega a 45% do total, 3 milhões de árvores nativas foram plantadas para recuperar 

as matas ciliares, as perdas hídricas vêm caindo e ações de educação ambiental 

envolvem mais de 4 milhões de habitantes da região. 

O Consórcio PCJ pode ser considerado um dos pioneiros na gestão participativa dos 

recursos hídricos no Brasil. Em 1991, atuou na discussão que levou à aprovação da 

Lei 7.663 da Política Estadual de Recursos Hídricos (SP). Esta Lei permitiu, dois 

anos  depois,  a  criação  do  Comitê  das  Bacias  Hidrográficas  do  PCJ.  Em 1996, 

mudou seu estatuto e passou a aceitar a participação de empresas da região. No 
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ano seguinte, ajudou a substituir o Código das Águas de 1934 pela Lei 9.433/1997, 

também chamada de Lei das Águas. Em 1999, implantou a “Cobrança Voluntária” 

pelo uso da água, estabelecendo R$ 0,01/m³ como valor a ser pago19. Na passagem 

de  2002  para  2003,  o  Comitê  Federal  do  PCJ  foi  criado  para  atuar  de  forma 

integrada  com  o  Comitê  estadual  aberto  10  anos  antes.  Em  2008,  os  quatro 

municípios mineiros também criaram um espaço político: o CBH dos Rios Piracicaba 

e Jaguari. Várias outras ações foram realizadas e podem ser consultadas no site da 

entidade20.

No  entanto,  a  expansão  da  metrópole  paulista  e,  consequentemente,  das  suas 

necessidades colossais de recursos hídricos levou o Consórcio PCJ a um estado de 

alerta. As três bacias são consideradas “área crítica de abastecimento de água” pelo 

governo  de  São  Paulo,  que  as  observa,  desde  1974,  como  parte  do  Sistema 

Cantareira – um enorme volume de água foi desviado por 30 anos para abastecer a 

RMSP. Após muitas críticas e movimentações em defesa das três bacias, a Agência 

Nacional de Águas (ANA), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e os 

Comitês PCJ estabeleceram, em 2004, novas condições de operação do Sistema 

Cantareira. O eixo central passou a ser a “gestão compartilhada”.

Na  prática,  o  Sistema  Cantareira  passou  a  ser  gerenciado  pela  Companhia  de 

Saneamento  Básico  do  Estado  de  São  Paulo  (Sabesp)21 e  por  integrantes  da 

Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) dos Comitês PCJ, que se 

encontram regularmente para avaliar a quantidade, a qualidade e a demanda por 

recursos  hídricos  em toda  região.  Com isso,  novos  instrumentos  foram criados, 

como o “Banco de Águas”, a vigência das outorgas diminuiu de 30 para 10 anos e o 

Governo  de  São  Paulo  foi  obrigado  a  procurar  novas  fontes  ou  alternativas  de 

19Essa quantia pode parecer irrisória para residências que consomem 30-40 mil litros/mês, mas, considerados os 
grandes usuários agrícolas e industriais, o balanço final pode surpreender. Segundo Nossas Águas (2009:6), a 
região arrecadou R$ 100 milhões entre 2006 e 2009! O próprio Consórcio atua como Agência das Bacias desde  
2005 e aplicou o dinheiro na melhoria da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos da região.
20Retrospectiva cronológica Consórcio PCJ – de 1989 até os dias atuais. Disponível em  http://goo.gl/39L1x. 
Acesso em 18 de fevereiro de 2013.
21Disponível em http://goo.gl/Cl9T. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.
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abastecimento de água para a RMSP.

Contudo,  considerando  o  aumento  das  demandas  locais  (41  m³/s),  da  região 

metropolitana (31 m³/s) e o potencial hídrico da região do Consórcio, podemos dizer 

que a escassez ainda é um sério problema (NOSSA, 2009). Resta ao Consórcio, ao 

Comitê e aos amigos do PCJ participar da gestão dos recursos hídricos e adequar o 

seu uso de modo a atender as necessidades das três bacias. 

Nos  anos  1980,  o  PCJ afastou  a  comunidade  do  colapso  que  se  anunciava  e, 

atualmente,  serve  de  modelo  para  iniciativas  semelhantes  em  outras  partes  do 

Brasil.

2.6.3 Plano de Recursos Hídricos do CBH-Doce

A Bacia do Rio Doce é uma das mais importantes do Brasil. Inserida completamente 

na  região  financeira  mais  dinâmica  do  país,  o  Sudeste,  essa  bacia  hidrográfica 

sustentou  nas  últimas  décadas  grandes  empreendimentos  econômicos  e 

experimentou,  em  primeira  mão,  boa  parte  dos  problemas  e  conflitos  sociais 

relacionados à gestão dos recursos hídricos.
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Figura 12 – Bacia do Rio Doce

Fonte: Disponível em http://goo.gl/C9eYq. Acesso em 20 de fevereiro de 2013.

A bacia do Rio Doce compreende uma área de aproximadamente 83.400 km², dos 

quais  86%  estão  em  Minas  Gerais  e  14%  no  Espírito  Santo.  Seu  principal  rio 

formador é o Piranga, que nasce nas Serras da Mantiqueira do Espinhaço, e vai  

formar o próprio Rio Doce ao encontrar o Rio do Carmo que vem de Ouro Preto 

(MG), na região central de Minas Gerais. 228 municípios integram a região, sendo 

que 202 estão em Minas Gerais e 26 no Espírito Santo (Figura 12). Nesse espaço 

vivem cerca de 3,1 milhões de pessoas, funciona o maior complexo siderúrgico da 

América  Latina  (incluindo  3  das  5  maiores  empresas  de  Minas  Gerais: 

Belgo-Mineira, Acesita e Usiminas) e ainda operam as gigantes do papel Cenibra e 

Aracruz. O resultado dessa concentração é um papel significativo nas exportações 

nacionais de minério de ferro, aço e celulose22.

Entretanto,  a  ocupação  e  o  crescimento  econômico  da  bacia  ocorreu 

22Caracterização da bacia. Disponível em http://goo.gl/h5P09. Acesso em 19 de fevereiro de 2013.
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desordenadamente,  sem  qualquer  compromisso  com  o  futuro  socioambiental. 

Desertificação, eutrofização, degradação e erosão são apenas alguns dos processos 

que  ainda  podem  ser  vistos,  sobretudo,  nas  zonas  rurais  da  região.  90%  da 

vegetação original não existe mais e apenas 1% pode ser considerada primária. Nas 

áreas urbanas a história não foi diferente. O esgoto e o lixo produzido nas cidades 

era  despejado  nos  cursos  d'água  e  nas  margens  de  rios  da  região. 

Consequentemente, a captação de água para o abastecimento das empresas e da 

população ficava comprometida e os conflitos se tornaram comuns23.

A expansão dos problemas socioambientais na bacia do Rio Doce fez a sociedade 

civil  se  organizar.  Orientados  pelos  acordo  de  cooperação  Brasil-França  para  a 

gestão das águas assinado em 198924 (que também baseou a Lei das Águas em 

1997), ambientalistas e defensores da bacia organizaram “descidas” a remo no Rio 

Piracicaba, em 1991, 1996 e 1998, para denunciar a má qualidade das águas, a 

presença de lixões nas margens e o lançamento de esgotos domésticos e industriais 

direto no leito do rio (SOUZA, 2004). 

23As questões hídricas e ambientais da bacia do rio Doce. Disponível em http://goo.gl/sLH5R. Acesso em 19 de 
fevereiro de 2013.
24“O Projeto Piloto do Rio Doce foi iniciado em maio de 1989, teve como objetivo simular a implantação de  
uma  Agência  de  Bacia  e  envolveu  a  implantação  de  um  sistema  de  gestão  integrada  de  bacia,  com  
experimentação de um método de cobrança pelo uso da água” (Souza, 2004:148).
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Figura 13 – O processo de elaboração e acampamento do PIRH Doce contou com 15 do 

GAT e 30 reuniões públicas

Fonte: Freitas, 2007

Em 2002,  oficinas comunitárias foram realizadas para divulgar  e mobilizar novos 

sujeitos  interessados  na  conservação  da  bacia  do  Rio  Doce.  Encontros  foram 

agendados para que esses “multiplicadores” pudessem aprender uns com os outros, 

informar a situação de cada parte da bacia e, obviamente, divulgar para a população 

o  processo de instalação do então futuro  Comitê  do  Rio  Doce e  as  normas de 
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candidatura para os interessados em participar da gestão dos recursos hídricos 25. 

Assim, em 25 de janeiro de 2002, o Presidente da República instituiu o CBH do Rio 

Doce.

Mas, por ser uma bacia de rio federal, a organização e a instalação do CBH do Rio  

Doce ocorreu através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Uma 

Diretoria Provisória, formada pelos secretários de meio ambiente de Minas Gerais e 

do Espírito Santo, instituiu uma Comissão Especial, formada por representantes do 

poder público, dos usuários e da sociedade civil da bacia, para apoiá-la na eleição 

dos membros do CBH, bem como na elaboração do seu regimento interno (Figura 

13). Em 2006, o diagnóstico preliminar e os termos de referência para a elaboração 

do Plano de Recursos Hídricos estavam prontos para receber o complemento dos 

Comitês das Sub-Bacias que fazem parte da bacia do Rio Doce.

A Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas/MG 

(IGAM)  e  o  Instituto  Estadual  do  Meio  Ambiente/ES  (IEMA)  firmaram,  então,  o 

convênio  que criou  condições para  a  definição do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos (PIRH) do Rio Doce, mas principalmente dos Planos de Ações de Recursos 

Hídricos (PARH) das suas sub-bacias afluentes26.

A experiência de gestão das águas na bacia hidrográfica do Rio Doce é, portanto, 

fruto da integração de vários planejamentos feitos mesmo tempo para um mesmo 

território, o PIRH27 e os PARH28. A junção de um plano principal com outros planos 

secundários possibilita que “uma só bacia, um só plano, uma só licitação, um só  

executor” garanta a unidade e a uniformidade de tratamento (o PIRH), mas também 

a relevância dos vários programas (os PARH) dedicados a cada trecho da bacia do 

25Processo de instalação. Disponível em http://goo.gl/Fc3Xz. Acesso em 18 de fevereiro de 2013.
26Planos  de  Recursos  –  Bacia  do  Rio  Doce  (ANA).  Disponível  em  http://goo.gl/EtX6i.  Acesso  em 20  de 
fevereiro de 2013.
27Plano Integrado de Bacia do Rio Doce (PIRH) – Volumes 1, 2 e 3. Disponível em http://goo.gl/uiem7. Acesso 
em 20 de fevereiro de 2013.
28Planos  de  Ações  de  Recursos  Hídricos  (PARH).  Disponível  em  http://goo.gl/Ucc5o.  Acesso  em  20  de 
fevereiro de 2013.
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Rio Doce (FREITAS, 2007). Os PARH são feitos por sub-bacia e contemplam as 

especificidades  dessas  sub-regiões:  problemas,  necessidades,  mas  também 

expectativas do CBH do Rio Doce. O PIRH é encaminhado para as sub-bacias, 

informando  o  teor  gerencial,  a  mensagem  básica,  os  temas  relevantes,  as 

intervenções e as principais diretrizes que devem seguir.

O PIRH é, então, complementado pelos membros de Comitês dos Rios Piranga, 

Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí Grande, Caratinga, Manhuaçu,  Guandu, Santa 

Maria do Doce e São José. Daí, surgem 9 PARH com diagnósticos das sub-bacias e 

programas de intervenções para cada uma. O processo é acompanhado de perto 

pelo  Grupo  de  Acompanhamento  Técnico  do  PIRH  (GAT)29,  formado  por 

representantes de todos os Comitês que integram a bacia do Rio Doce, do próprio 

CBH do Rio Doce e do poder público dos dois estados e da União.

O GAT se reúne mês a mês para discutir atividades realizadas e resultados obtidos,  

bem como discutir o progresso do PIRH, além de trocar ideias e experiências.

2.6.4 Programa Cultivando Água Boa

O Programa Cultivando Água Boa (CAB)30 é uma iniciativa da Itaipu Binacional31, 

cujas metas principais  são o cuidado com as águas e a sustentabilidade de um 

modo geral. Trata-se de uma estratégia local de enfrentamento da crise global de 

múltiplas  dimensões  que  discutimos  na  Unidade  1  (BOFF,  2009).  Seu  foco  de 

atuação são as mudanças climáticas e sua área de ação é a bacia hidrográfica do 

Rio Paraná 3 (BP3), localizada no oeste do Paraná, no encontro dos Rios Paraná e 

Iguaçu (Figura 14). A BP3 compreende aproximadamente 8.000 km² e reúne vários 

cursos d'água afluentes do Rio Paraná. Toda água captada superficialmente na BP3 

escoa para o Lago de Itaipu, que, por sua vez, banha 29 municípios e cerca de 1 

29Grupo de Acompanhamento Técnico do PIRH-Doce. Disponível em http://goo.gl/4G3O6. Acesso em 20 de 
fevereiro de 2013.
30Disponível em http://goo.gl/LdbNT Acesso em 20 de fevereiro de 2013.
31Disponível em http://goo.gl/icVMA. Acesso em 1 de março de 2013.
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milhão de pessoas.

A região possui recursos naturais abundantes: água, solos, vegetais, animais, etc. 

No entanto, ligeiramente afastada do litoral, a área foi ocupada relativamente tarde, 

sendo que os primeiros a chegar eram agricultores que se instalavam de qualquer 

maneira. 

Figura 14 – Bacia do Paraná

Fonte:Disponível em http://goo.gl/QYFhV. Acesso em 20 de fevereiro de 2013.

Assim,  a  partir  dos  anos  1950,  problemas ambientais  como o  desmatamento,  a 

erosão e a contaminação das águas com dejetos de animais, agrotóxicos, esgotos e 

lixo de um modo geral se tornaram comuns. A construção do Lago de Itaipu em 1982 

deu início a uma série de monitoramentos e avaliações que mostraram que, além do 

dano ambiental, as comunidades da região também sofriam com esses impactos. No 

entanto,  a  proteção  e  a  recuperação  da  área  vêm  se  consolidando  apenas 

recentemente.
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Desde 2003, o lema de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, é gerar 

energia elétrica com qualidade, responsabilidade social e ambiental. Tendo a água 

como recurso básico, a empresa desenvolveu o CAB para, não apenas mantê-la 

abundante, mas com boa qualidade no presente e no futuro: “a mesma água que é 

fonte de toda a sua energia, é também a água que traz vida ao lago, garantindo  

renda aos pescadores que vivem em seu entorno; que fecunda os campos, fonte de  

sustento  para  muitas  famílias;  que  abastece  cidades;  que  gera  saúde  e  traz  

equilíbrio para o meio ambiente”32.

O CAB parte do entendimento que a água é um recurso universal; um bem comum a 

todos. Sendo assim, a empresa desenvolve 20 subprogramas e 65 ações baseadas 

nos “documentos planetários”, como a Carta da Terra, os Objetivos do Milênio, a 

Agenda 21, entre outros que são produzidos por representantes de governos, de 

organizações privadas e não governamentais em âmbito internacional. As atividades 

do Programa buscam a recuperação das microbacias integrantes da BP3, passam 

pela  proteção  das  matas  ciliares  e  da  biodiversidade  regional  e  chegam  até  a 

educação ambiental da população. Órgãos governamentais, ONGs, instituições de 

ensino, cooperativas, associações comunitárias e empresas são parceiros de Itaipu 

Binacional nessa empreitada (Figura 15).

32Conceito. Disponível em http://goo.gl/TXTJx. Acesso em 21 de fevereiro de 2013.
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Figura 15 – Programa Cultivando Água Boa

Fonte: Disponível em http://goo.gl/T5K1t

Em  2005,  o  CAB  conquistou  o  prêmio  Carta  da  Terra  (Earth  Charter+5) 

consolidando-se  como  um  exemplo  a  ser  seguido  no  que  se  refere  ao 

desenvolvimento sustentável e à gestão participativa de projetos socioambientais. 

Podemos contar o “segredo” do Programa falando dos seus três eixos principais: (i)  

mobilização social, (ii) educação ambiental e (iii) atuação em rede. A gerência do 

CAB usa este tripé para sustentar suas ações, atingir seus objetivos e garantir sua 

continuidade.

Na prática, o CAB seleciona uma microbacia da BP3 e estabelece um espaço de 

diálogo com seus representantes para conhecer suas principais demandas. Depois, 

o  Programa  Cutivando  Água  Boa,  seus  objetivos  e  métodos  são  divulgados, 

alertando  a  população  para  os  problemas  socioambientais,  a  necessidade  da 

comunidade se organizar e, principalmente, a importância da participação social na 
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gestão dos recursos hídricos. Terceiro, dá-se partida no processo de criação do CBH 

local, conforme a Lei das Águas, integrado por representantes do poder público, dos 

usuários (inclusive de Itaipu) e da população da região. Por fim, o CAB organiza uma 

série de Oficinas do Futuro (Unidade 3) com os moradores, agricultores, pescadores 

e  outros  habitantes  da  microbacia  para  identificar  e  planejar  conjuntamente  as 

atividades do novo CBH. Os resultados desses passos são convênios, acordos e 

compromissos, além de ajustes de parcerias, feitos para garantir uma gestão das 

águas  adequada  para  as  comunidades  da  região.  De  acordo  com  o  site do 

Programa:

“O  resultado  dessa  metodologia  tem  sido  tão  positivo  que, 
atualmente, boa parte das ações anda por conta própria. Ou seja, o 
programa converteu-se em um movimento transformador das e nas 
comunidades, e a Itaipu assumiu o papel de articuladora, facilitadora, 
parceira  e  promotora.  A  usina  comparece  com  recursos,  mas 
compartilha as responsabilidades com seus parceiros e as próprias 
comunidades”33.

33Como atuar – Mobilização social, educação ambiental e atuação em rede. Disponível em http://goo.gl/LHIg0. 
Acesso em 21 de fevereiro de 2013.
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3 SÍNTESE

O  processo  de  abertura  política  e,  consequentemente,  de  aprofundamento 

democrático no Brasil está completando 25 anos. Muitos dos avanços obtidos antes, 

mas principalmente depois da promulgação da Constituição de 1988 se devem à 

participação do povo e à atuação cidadã de brasileiros e brasileiras. No entanto, a 

mobilização  que  antes  pedia  “Diretas  já!”  se  multiplicou,  e  hoje  busca  outras 

necessidades. No caso das águas, em especial, a política prevê a participação de 

diferentes representantes políticos – usuários, sociedade civil, poder público – e o 

avanço nas decisões será dado com a qualificação destes sujeitos.

Descentralizada desde 1997, a gestão participativa dos recursos hídricos se repete 

de bacia hidrográfica em bacia hidrográfica e exige de cada membro de CBH a 

mesma postura ativa. Todos devem atuar como agentes mobilizadores se pretendem 

realmente  atingir  os  objetivos  estabelecidos pela  Política  Nacional  dos Recursos 

Hídricos. Além disso, é fundamental que os cidadãos conheçam seus direitos acerca 

das águas e reconheçam as instâncias de decisão para que possam apresentar 

suas demandas e problemas relativos a esse tema. Por fim, é fundamental que as 

decisões  tomadas  de  forma  participativa  nos  comitês  sejam  transparentes  e 

divulgadas para a população afeta a essas decisões.

Portanto,  aproveite  as  metodologias  apresentadas  nesta  Unidade:  Diagnóstico 

Rápido  Participativo  (DRP);  Oficinas  do  Futuro  (OF);  Planejamento  Estratégico 

Situacional (PES); Monitoramento e Avaliação (M&A); ou ainda aquelas presentes 

nos casos de sucesso. Não há uma fórmula exata, apenas o desejo de participar do 

processo de escolha do futuro das águas.
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