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RESUMO 

O papel das universidades brasileiras na gestão institicional de recursos hídricos nacional é ainda um 

tema a ser aprofundado na literatura especializada. Ao mesmo tempo, existe um número crescente de 

casos por todo o país de parcerias entre organismos de bacia, principalmente via Comitês de Bacia 

Hidrográfica (CBH) e universidades públicas, federais e estaduais. Nesse sentido, o presente artigo tem 

como objetivo a identificação da importância das práticas de atuação conjunta entre essas 

universidades, os organismos de bacia e os órgãos gestores de forma geral. Para tanto, é utilizada a 

análise documental sobre as principais ações existentes, assim como é realizada uma análise 

comparativa de base qualitativa via estudos de casos. Como conclusão, o artigo verifica que o suporte 

de recursos humanos e materiais das universidades públicas brasileiras foi fundamental na criação e/ou 

consolidação de diversos CBHs, inclusive nos processos de consulta, negociação e deliberação de 

políticas públicas relativas aos recursos hídricos. 

Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos, análise comparativa, políticas públicas, 

institucionalização. 

 

ABSTRACT 

The role of Brazilian universities in the national water resource management is still a topic to be 

explored in the specialized literature. At the same time, there is a growing number of cross-border 

partnerships across the country, mainly via River Basin Committees (CBH) and public, federal, and 

state universities. In this sense, the objective of this article is to identify the importance of joint 

practices between these universities, basin organizations and management bodies in general. For this 

purpose, a documentary analysis of the main existing actions is used, as well as a qualitative 

comparative analysis through case studies. As a conclusion, the article notes that the support of human 

and material resources of the Brazilian public universities was fundamental in the creation and / or 

consolidation of several CBHs, including in the processes of consultation, negotiation and deliberation 

of public policies related to water resources. 

Keywords: Water resources management, comparative analysis, public policy, institutionalization. 
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INTRODUÇÃO 

Verificando-se os diversos casos sobre gestão de recursos hídricos via organismos de bacia, um 

aspecto ainda pouco explorado é o do papel das universidades, seja como agentes da formação ou da 

consolidação de organismos de bacia. A pesquisa sobre qual a participação das Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras, pode ser um ponto de iluminação sobre o alcance de algumas políticas 

públicas implantadas na temática hídrica, ressaltando que uma ação essencial do campo universitário é  

a promoção de formação crítica científica que favoreça também a pesquisa (GIROLETTI, 2005, p. 117). 

O auxílio administrativo, técnico e pessoal junto aos organismos de bacia aparece em diversas 

fontes de informações (IGAM, 2014; ANA, 2015; LISBOA, 2012) e também no arcabouço jurídico-

administrativo existente sobre o tema (CEIVAP, 2016; CBHPCJ, 2016). Isso sinaliza que o impacto 

dos variados tipos de suportes exercidos pelas universidades junto com o modelo de gestão via Comitês 

de Bacias Hidrográficas (CBHs) é mais presente do que se imagina. 

Tal situação indica a necessidade do aprofundamento do conhecimento sobre o tema, ainda 

pouco explorado na literatura tanto sobre gestão ambiental hídrica, como também na literatura sobre o 

campo universitário brasileiro. As possibilidades que as discussões oriundas do intercâmbio entre estas 

áreas estão assim colocadas a partir dos contextos e arranjos institucionais que foram formalizados para 

a geração de diversos projetos, eventos, pesquisa, ensino ou extensão. 

Visando ao entendimento das aberturas para associações institucionais que envolvem a área 

educacional, faz-se necessária a consideração sobre qual o papel que as IES exercem dentro do sistema 

brasileiro sobre a mesma. Cabe destacar que o Art. 2° do Decreto n° 5.773 (MEC, 2006)
4
, descreve que 

o sistema federal de ensino superior compreende as instituições federais de educação superior, as instituições de 

educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior. 

MÉTODO 

De modo a permitir o entendimento dos níveis de influência que são possíveis de serem 

identificadas nas interações entre as IES e os organismos de bacia hidrográfica, em especial os comitês, 

fez-se uma seleção, entre os anos de 2012 e 2017, de 12 estudos de casos brasileiros, sendo 3 privadas e 

                                                 
4
 De acordo com o Decreto nº 5.773/06, as instituições de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas 

prerrogativas acadêmicas, são credenciadas como: (I) faculdades; (II) centros universitários; e (III) universidades.  
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9 públicas, em diferentes regiões do país. São eles: 1) Universidade Católica de Brasília (UCB-DF; 

privada); 2) Universidade de Sorocaba (UNISO-SP; privada); 3) Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS-RS; privada); 4) Universidade de Brasília (UnB-DF; pública); 5) Universidade 

Estadual da Bahia (UNEB-BA; pública); 6) Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR; pública); 7) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG-MG; pública); 8) Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP-MG; pública); 9) Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG; pública); 10) Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM-RS; pública); 10) Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF-PE; pública); 11) Universidade Regional de Blumenau (FURB-SC; pública municipal). 

A partir da referida seleção foi realizada pesquisa documental referente aos mesmos e o 

arcabouço legal para o fomento de atuações conjuntas entre ensino, pesquisa e extensão no país. A 

inclusão das informações dessas fontes aconteceu na intenção de possibilitar a identificação dos 

bastidores de discussões de propostas de parcerias institucionais. Todavia, impera observar desde o 

início de um exercício de análise comparativa a indicação de Wostl e Kranz (2010) de que a utilização 

de casos muito detalhados e/ou específicos podem dificultar que a análise aconteça. Isso significa que 

deve haver sempre uma consideração ao contexto de cada situação, ao mesmo tempo em que se 

mantém um nível de generalidade capaz de possibilitar indicadores para ações futuras.  

Utilizou-se a análise comparativa via estudos de casos referentes aos CBHs citados como 

instrumento de visualização dos diversos panoramas atualmente existentes sobre gestão pública e 

recursos hídricos. Os casos se relacionam com áreas onde se destacam os aspectos do aprimoramento 

da gestão urbana e/ou metropolitana, bem como os da educação ambiental e implantação de projetos de 

intervenção. A escolha de utilização de uma metodologia de análise documental qualitativa foi feita no 

sentido de permitir a interação entre diferentes fontes de dados que tratam sobre a gestão nacional 

hídrica, via gestão de bacias, como suporte para a confrontação das técnicas e arranjos empregados 

para a tentativa de resolução de problemas de gerenciamento. Este artigo destaca ações que norteiam 

seus objetivos e resultados pela análise comparativa de estudos de casos relacionados com IES e 

recursos hídricos e pela identificação das práticas institucionais para a realização de parcerias.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No caso da constituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBHRV), a 

presença da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), via a Faculdade de Medicina e seu 
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programa de Internato Rural é considerada como fundamental para os processos de mobilização e 

organização social na bacia (LISBOA, 2012; CBHRV, 2015), além de posicionar um tipo de 

reconhecimento público e governamental poucas vezes visto sobre a temática hídrica (ABERS e 

KECK, 2013). Há também o departamento do Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional pela 

Revitalização da bacia do Rio das Velhas (NuVelhas), que é o responsável pelas atividades de pesquisa 

do Projeto Manuelzão, sendo um grupo composto por docentes, pesquisadores e discentes de diversas 

áreas, tais como geólogos, biólogos, geógrafos etc e que realizam, além das pesquisas, palestras e 

cursos de formação (como por exemplo educação ambiental e biomonitoramento) (LISBOA, 2012).  

Interessa notar que universidade teve um importante papel na consolidação do CBHRV. Porém, 

o processo de inserção de trabalhos conjuntos entre áreas diferentes não foi linear e nem considerado 

apropriado como deveria, de acordo com as discussões de Lisboa (2012). Essa alegação de que na 

gestão ambiental os recursos hídricos são considerados apenas em suas vertentes disciplinares também 

foi encontrada nos discursos de algumas lideranças, principalmente do segmento da sociedade civil. 

Mesmo com estas dificuldades, porém, verifica-se que este apoio do campo acadêmico não é um caso 

isolado, nem no próprio estado de Minas Gerais e nem no país como um todo. Outra demonstração de 

apoio institucional universitário no território mineiro ocorreu pelo trabalho realizado pela Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) no final da década de 1990, junto ao incipiente Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araçuaí (CBH-Araçuaí). Foram realizados diversos eventos que aproximaram os 

setores da sociedade, colaborando no processo de formalização deste comitê, ocorrido no ano 2000.  

Ainda em Minas Gerais, na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que também possui 14% de parte 

de seu território de atuação no Espírito Santo, a participação da Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

tem sido uma constante desde o final dos anos 1990s (SILVA et al., 2000). A parceria entre as duas 

organizações tem ocorrido muito em função de programas de capacitação e difusão tecnológica para a 

gestão hídrica, por um lado, e por outro têm ocorrido eventos para discussão e suporte às discussões, 

consultas e deliberações sobre a qualidade e quantidade da água na região. Na realidade, tão atuante 

tem sido essa ação da UFV em relação aos recursos hídricos mineiros que, desde fevereiro de 1989 essa 

instituição participa do HIDROTEC, que é um programa de pesquisa e desenvolvimento para a geração 

e transferência de tecnologia de suporte para o planejamento e gestão hídrica, do governo de Minas 

Gerais (HIDROTEC, 2016), em conjunto com a Fundação Rural Mineira (RURALMINAS). É um 

projeto financiado com recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável 
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das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (FHIDRO). Um resultado concreto dessa ação foi 

a realização do “Atlas Digital das Águas de Minas”, lançado em 2005, com sua 2ª edição ocorrendo em 

2007 e com sua terceira e atual (2016) edição lançada em 2009. 

Já na Universidade Regional de Blumenau (FURB), em Santa Catarina, a secretaria executiva 

do CBH-Itajaí funcionou em suas instalações, sendo que alunos e professores auxiliaram atividades 

relacionadas com recursos hídricos para este comitê, no início dos anos 2000. Esse posicionamento foi 

importante para que tanto a instituição de ensino como também a instituição de gestão pudesse interagir 

de forma direta para que a gestão hídrica fosse mais ampla na região. 

Na bacia hidrográfica do Rio Itapicuru (CBH Itapicuru) também houve a participação de uma 

IES para fomentar a mobilização social juntamente com órgãos governamentais, sendo tal ação 

desenvolvida pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB) INEMA (2015). Na mesma direção, na 

região da bacia de Sorocaba-Médio Tietê, em São Paulo, foi identificada a participação de 

pesquisadores vinculados com a Universidade de Sorocaba (UNISO) na mobilização social da 

população desta área, porém muito mais com caráter individual do que institucional. Mesmo sem a 

existência de um projeto conjunto estabelecido, alguns pesquisadores aderiram ao movimento 

ambiental em ocorrência na época e ajudaram a fomentar discussões sobre recursos hídricos. 

Aponta-se também a Universidade Estadual de Londrina (UEL), como responsável pela 

realização do Diagnóstico da Flora e Fauna da bacia hidrográfica do Rio Tibagi, no estado do Paraná, 

em uma parceria com o setor privado e o governo estadual. O intuito foi justamente de dar suporte 

técnico ao consórcio em consolidação na região, em ação semelhante à capacitação técnica exercida 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura (CREA) na instalação do Comitê da Lagoa da 

Conceição no estado de Santa Catarina no início do ano 2000.  

Em outro local, o apoio dado pelo Instituto Goethe na promoção de eventos na bacia do Rio 

Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, ao final dos anos 1980 também resultou na construção do 

comitê de bacia hidrográfica da região, demanda de outras áreas também (TUCCI, 2001). Tanto que na 

bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, também no Rio Grande do Sul, as IES locais contribuíram com 

levantamentos científicos da situação ambiental dos recursos naturais existentes na segunda metade da 

década de 1980, com destaque para a participação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Essa instituição de ensino cedeu recursos físicos e pessoais para os trabalhos iniciais do 
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comitê (de maneira igual ao o que ocorreu no CBH-Itajaí, no estado de Santa Catarina, via FURB, 

como já citado). Ele, o CBH Rio dos Sinos, se tornou o primeiro comitê estadual brasileiro, em 1988 

(TUCCI, 2001), identificando um problema socioambiental concreto (poluição hídrica por esgoto 

doméstico, em destaque), em uma área definida (ao redor de 29 municípios) e com ações capitaneadas 

por um ator institucional reconhecido (IES). Assim foi possível agregar os interesses diferenciados das 

municipalidades em um mínimo comum de ação conjunta. 

Certamente que estes não são os únicos casos que envolvem a participação de IES de diversas 

estruturas operacionais (universidades, faculdades isoladas, centros universitários) em processos de 

mobilização social para recursos hídricos (sendo o CBHRV um caso típico) e tal temática indica a 

necessidade de ser aprofundada em outras oportunidades. Um exemplo possível dessa afirmação pode 

ser indicado no número de IES privadas que provavelmente participam de processos de gestão hídrica 

mas que ainda não foram sistematicamente identificadas.  

Um caso a ser citado sobre a importância também do setor privado educacional estar sendo 

incorporado nos organismos de bacia, destacadamente nos CBHs é o do CBH Paranoá, no Distrito 

Federal, onde há a participação de duas IES de forma oficial como membros representantes das 

organizações civis: 1) Universidade de Brasília (UnB), membro titular, de caráter jurídico público; 2) 

Universidade Católica de Brasília (UCB), membro suplente, de caráter jurídico privado, sinalizando 

que há caminhos variados para que o setor educacional superior internalize processos de gestão 

pública, destacadamente os hídricos, em seus cotidianos.  

Outra universidade que apresenta atuação na área de extensão é Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, 2016), no Rio Grande do Sul, que desenvolve um trabalho conjunto com a bacia 

hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim via projetos de educação ambiental desde os anos 

2000, muitos deles voltados para a recuperação de área degradada.  A UFSM tem atuado muito para a 

consolidação da Rede de Educação Ambiental (REA) dessas regiões citadas tendo como base jurídica e 

institucional justamente a Lei Federal n° 9.433/97 e a Lei Estadual anterior a esta, a de n° 10.350/94.  

Este é mais um exemplo de possibilidade de atuação de uma universidade brasileira tendo forte 

respaldo legal para desenvolver ações institucionais que muitas vezes estão à disposição, mas não são 

levadas a cabo, principalmente no interior do território brasileiro.  
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O setor universitário, tanto público quanto privado, tem um papel crescente dentro do setor 

ambiental e que não pode ser ignorado para as próximas ações de planejamento de ações. Suas redes de 

contato e de capilaridade institucional dentro do território brasileiro não podem ser desprezadas, 

principalmente em relação ao setor privado, que responde por algo em torno de 74 % do mercado do 

ensino superior do Brasil, para o ano de 2013, de acordo com INEP (2013). 

A ser considerada a análise de Saetren (2005, p. 569) sobre a literatura acerca das pesquisas em 

implantação de políticas públicas, é possível pensar em um crescimento do conhecimento das bacias 

hidrográficas brasileiras no longo prazo caso com a consolidação desse movimento. Cada vez mais o 

papel das IES tem sido rediscutido na direção de um posicionamento mais próximo junto às iniciativas 

de políticas públicas ambientais.  

Uma das mais recentes ações que coaduna com o reconhecimento do papel das IES na gestão 

direta ou indireta dos recursos hídricos no Brasil advém de iniciativas tais como do CBHSF. Desde o 

ano de 2013 este comitê passou a discutir a possibilidade da criação de uma rede de IES da bacia, o que 

concretizou a criação do Fórum Permanente de IES do Rio São Francisco em 2015 (CBHSF, 2016). No 

primeiro semestre de 2016 oficializou-se a parceria entre a Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) junto ao CBHSF para a realização do I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), com o tema “Integrando Conhecimentos 

Científicos em Defesa do Velho Chico”. A ideia foi baseada na necessidade de conhecimento mais 

aprofundado das produções científicas e acadêmicas sobre cinco eixos temáticos principais: gestão, 

qualidade da água, quantidade da água, degradação/recuperação ambiental e dimensão social. 

Práticas de avanços de gestão de políticas de recursos hídricos em comitês, em parcerias com IES 

De forma a estabelecer os principais pontos de orientação que motivaram alguns dos comitês 

em relação às ações que realizaram em seu histórico institucional, adiante são discutidos em quais 

momentos houve influências devidas à atuação de IES, públicas ou privadas: 

 Começaram pequenos: de forma geral, os comitês têm um início de atividades gradativas, por vezes 

via projetos-pilotos e, somente com o passar dos anos, conseguem estabelecer rotinas de atividades, 

quando há uma consolidação administrativa e de participação social mínima, acarretando uma 

agenda de reuniões, eventos e, eventualmente, câmaras técnicas de assessoria.  
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 Projetos concretos e de fácil assimilação: os atores participantes, principalmente a sociedade civil, 

foram incluídos na estrutura dos comitês que se mantêm em destaque por terem atividades focadas, 

direcionadas, de curto, médio e longo termos, que puderam ser mensurados, computou a favor do 

reconhecimento dos comitês que assim o fizeram pelos participantes de seus segmentos. 

 Forte interação social interna: em vários casos, os comitês onde os participantes tiveram mais 

interação em suas atividades, com maiores possibilidades de expor ideias e discutir programas, 

demonstraram maior capacidade de decisão. Isso não quer dizer, entretanto, que processos de 

conflitos ou discussões com posições antagônicas não sejam identificados.  

 Eventos: Realizaram diversos eventos de formação e agremiação, tais como acadêmicos, culturais 

ou meramente festivos. Eventos regulares, mesmo que anuais (tais como de comemoração da data 

de formação dos comitês, por exemplo), indicaram ser capazes de dar uma personalidade a cada 

comitê. A repetição de eventos fortalecem laços institucionais e pessoais que não são desenvolvidos 

da mesma forma quando em ambientes próprios das rotinas dos encontros nos comitês.  

 Valorizaram as “pequenas vitórias”: como destacaram Ansell e Gash (2007), a complexidade 

diária que existe para que um organismo de bacia funcione pode ser minimizada na direção da 

integração quando cada nova conquista é celebrada, valorizando um novo projeto ou parceria que é 

iniciado(a) ou quando há o melhoramento de algum processo.  

 Atuação ao nível local: a contínua e crescente mobilização ao nível local mostrou o fortalecimento 

dos comitês que assim optaram. Por um lado esses CBHs passaram a compreender melhor os seus 

atores institucionais integrantes e, por outro, passaram a ser a ponte entre as demandas locais e a 

estruturação e aplicação das políticas de recursos hídricos regionais.  

 Investiram na profissionalização de seus quadros e de sua comunicação social: os CBHs que 

profissionalizaram sua comunicação institucional em trabalhos conjuntos às IES conseguiram 

alcançar resultados mais efetivos em termos de participação física e virtual, ocorrendo pelo 

aumento da quantidade e da qualidade das informações que foram posteriormente apresentadas ao 

público em geral, com a geração de novas alianças institucionais e projetos. Identifica-se uma maior 

organização dos quadros existentes nos CBHs estudados como, por exemplo, pela maior 

qualificação dos participantes das câmaras técnicas e melhor distribuição de tarefas (CTs).  

 Obtiveram reconhecimento público: um dos pontos principais dos comitês mais estruturados se dá 

pelo reconhecimento que conseguiram construir junto ao público de seus territórios de atuação. 

Esse reconhecimento aconteceu tanto pelo incremento de suas comunicações, como também pela 
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capacidade de entrega de resultados, a capacidade de integrar públicos diferentes e a possibilidade 

criada de gerar agendas sociopolíticas. Certamente que com o correr dos anos a tendência de 

aproximação entre os comitês e a população local foi se consolidando quando essas ações descritas 

foram repetidas e explicadas ao público em geral. Como explicado em Abers (2013), essa 

aproximação também cria uma autoridade de atuação que nem todos os organismos de bacia 

conseguem estabelecer sendo, ao mesmo tempo, um diferencial que tal aconteça para a diminuição 

de conflitos e o estabelecimento de parcerias.  

 Tiveram suporte acadêmico e/ou legal-administrativo para suas ações: os CBHs que tiveram 

suporte de IES e também de especialistas, estabeleceram uma perspectiva de onde, como e quando 

realizar suas demandas a partir do que é estabelecido na PNRH ou nos seus PDRHs. Conseguiram, 

assim, em escalas diferentes, construir calendários de atuação que tentam evitar o surgimento de 

agendas institucionais paralelas, seja com relação aos temas como às ações municipais.  

 Transformaram seu capital social em capital político: o que significa que passaram da 

potencialidade de grupos heterogêneos com ao menos um interesse coletivo, para a efetividade de 

ações políticas específicas na obtenção de resultados determinados. Os CBHs mais estruturados 

perceberam que apenas a atuação ao nível social sem o incremento também da atuação política, era 

menos efetiva do que inicialmente supunham. Assim, aumentaram a atuação nos bastidores dos 

processos de tomadas de decisão, aumentando a influência na formação das agendas públicas.  

 Firmaram alianças políticas e partidárias (mais políticas do que partidárias): alguns comitês 

preferiram se articular de forma a estabelecer um local de encontro de várias tendências partidárias 

pois, na escala municipal (local), a política partidária é muito presente e seu desmerecimento pode 

comprometer a vontade política dos seus representantes públicos em participar dos comitês.  Desta 

forma, a ação nos bastidores influenciou a agenda pública, incorporando-se os planos, programas e 

projetos, criando uma maior possibilidade de pressão dos comitês junto aos poderes públicos.  

 

As características levantadas não são unilaterais em relação aos CBHs estudados, significando 

que não foram realizadas todas as ações em todos os comitês, que podem desenvolve-las parcialmente. 

O sucesso ou não de um determinado comitê não pode ser buscado apenas “de fora para dentro”, a 

partir de suas relações e influências exógenas, e de como foi “constituído” institucionalmente. Deve ser 

buscado “de dentro para fora”, a partir de sua construção social e política, identificado os limites e 

potencialidades de atuação dos organismos de bacia que detenham ou não legitimidade de ação.  
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CONCLUSÕES 

As principais considerações que foram identificadas e discutidas nesse trabalho indicam que há ainda 

um longo caminho para o entendimento entre as possibilidades de parcerias institucionais entre as 

variadas IES brasileiras e organismos de bacia. Ao mesmo tempo, porém, o horizonte para interação é 

promissor, haja vista a crescente demanda por acesso ao ensino superior de grande parte da população.  

Inicialmente é válido destacar que as instituições de caráter público tendem a desenvolver associações 

com organizações vinculadas ao meio ambiente mais do que as privadas, o que pode ser explicado 

muito pela questão das diferenças em infraestrutura existente entre as mesmas. Mas isso não tem 

impedido que instituições do âmbito privado também participem de iniciativas de aproximação com a 

população local/regional para a discussão de temáticas vinculadas aos recursos hídricos.   
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