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ASPECTOS LEGAIS E ATIVIDADES DOS COMITÊS DE BACIA 

HIDROGRÁFICA 

 

Wilson Cabral De Sousa Júnior1 

 

Resumo - O presente estudo aborda a questão da participação social na gestão dos 

recursos hídricos,  à luz do desenvolvimento dos trabalhos no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Vale do Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira – CBH-PSM – cuja área 

de atuação é a bacia do Rio Paraíba do Sul, no cone leste paulista. A legislação aplicada 

aos recursos hídricos é analisada sobre o aspecto da participação social, mostrando uma 

presença maciça do Estado na tomada de decisões e implementação do modelo de gestão. 

A discussão é baseada na legislação do Estado de São Paulo, pioneiro na implementação 

de políticas públicas para recursos hídricos. O estudo apresenta ainda, propostas, 

amparadas em aspectos legais, para a efetivação da participação social na gestão da água 

à nível dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 

Abstract – This paper comments the community participation in water resources 

management under viewpoint of River Basin Committee of Vale do Paraíba do Sul e 

Serra da Mantiqueira – CBH-PSM – at São Paulo State. The water resources legislation is 

analysed under community participation aspects, showing a strong State presence in 

make decision process and management model implementation. The discussions are 

based on São Paulo State legislation, pioneer in public polices to water resources. The 

study also presents purposes, based in legal aspects, to improve the community 

participation in water management process at River Basin Committee level. 
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INTRODUÇÃO 

A gestão de recursos hídricos no Brasil, institucionalizada a partir dos estudos 

do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas, em 1978, encontra-se 

em fase de convergência legal e institucional para a consolidação do modelo adotado. 

Este, cuja base conceitual foi concebida a partir do modelo francês de gestão de recursos 

hídricos, se ampara sobre três aspectos principais: 1) a instituição da água como bem de 

valor econômico; 2) a definição da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento; e 

3) a participação social no processo de gestão.  

Em uma relação direta de causalidade, pode-se dizer que o primeiro aspecto 

citado determina a cobrança pelo uso das águas. O segundo aspecto determinou a 

compartimentação do território nacional em bacias hidrográficas e estabeleceu bases para 

a formação de comitês de bacia hidrográfica, estabelecento as unidades básicas de gestão 

dos recursos hídricos.  O terceiro aspecto caracteriza a sociedade civil, em primeira 

instância, como componente fundamental no processo de gestão de recursos hídricos. 

Este trabalho aborda a participação comunitária nos comitês de bacia 

hidrográfica, analisada sobre os aspectos legais, institucionais e econômicos, com ênfase 

nos trabalhos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Vale do Paraíba do Sul e Serra da 

Mantiqueira – CBH-PSM. 

 

A LEGISLAÇÃO PAULISTA DE RECURSOS HÍDRICOS 

No âmbito do Estado de São Paulo, o qual já havia institucionalizado o processo 

de gestão de recursos hídricos, antecipando-se à legislação federal, a presença da 

administração pública é facilmente percebida quando o assunto é água. Desde meados 

dos anos 80, alguns órgãos cuja rotina diária envolvia a questão da água (DAEE – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo; SABESP – 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; e a CETESB – Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo), já demandavam a instituição de 

um planejamento organizado de recursos hídricos. Em 1985, o DAEE descentralizou sua 

administração criando sete diretorias de Bacias Hidrográficas. Em 1991 foi sancionada a 

Lei 7663 que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos e determinou a criação 

dos órgãos colegiados, consultivos e deliberativos de recursos hídricos: o CRH - 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – e os Comitês de Bacia Hidrográfica. A 

participação direta e efetiva da sociedade civil, entidades de ensino/pesquisa e usuários 

foi possibilitada apenas para os comitês de bacia. Na regulamentação da lei, estabeleceu-

se a participação de entidades da sociedade civil no CRH com uma representação 

bastante prejudicada (apenas 1 voto em um total de 21), apesar de possuírem 10 assentos 

no Conselho (direito a voz). Esta composição somente veio a ser alterada em março de 

1996 (CRH/SP-11/96), com a ampliação da participação de entidades da sociedade civil 

para 11 membros com direito a voto. Os demais segmentos passaram a ter 11 votos, 

estabelecendo-se assim a paridade na participação tripartite. A deliberação 17/98 do 

CRH, estabeleceu, em setembro de 1998, a composição atual com a alteração nos 

decretos que originaram o mesmo. No entanto, é importante salientar que o regime 
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político vigente está longe de representar uma democracia de fato, uma vez que o poder 

econômico se impõe sobre as aspirações sociais mais singulares. Caso assim não fosse, a 

sociedade de modo geral estaria representada, ainda que  indiretamente, nos três 

segmentos, devido ao sufrágio universal estabelecido para a escolha dos governos 

municipais e estaduais, podendo ser questionado o critério da segmentação “tripartite”. O 

fato é que a segmentação foi prevista em função da necessidade de um fórum para a 

resolução de conflitos, uma vez que os interesses são muitas vezes não convergentes. 

Mais tarde, em 1993, o CRH, formado em sua ampla maioria por representantes do 

Estado e dos Municípios, definiu a composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

limitando a participação da sociedade civil em 1/3 dos membros dos comitês, sendo que 

as vagas restantes seriam divididas igualmente entre o Estado e os Municípios. Ratificou-

se ali a posição hegemônica do Estado na gestão dos recursos hídricos em São Paulo. A 

partir desta resolução (CRH/SP-02/93), os Comitês, à medida de sua criação, foram 

elaborando estatutos que, na maior parte dos casos,  engessavam cada vez mais a 

participação do segmento social nas suas atividades.  

 

ESTATUTO DO CBH-PSM E A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O CBH-PSM abrange 37 municípios, dentre os quais se encontram municípios 

com alto grau de industrialização (São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava – 

porção superior do Paraíba do Sul) e municípios cuja população rural atinge números 

próximos ao da população urbana (porção mais a jusante do rio Paraíba do Sul – Cunha e 

Bananal), denotando uma forte heterogeneidade sócio-econômica. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira – 

CBH-PSM, foi criado em 1994, após a aprovação da Divisão Hidrográfica do Estado de 

São Paulo, que passou a vigorar, por decreto, em março daquele ano. Este decreto 

(38.455 – 21/03/1994), dividiu o Estado em 11 grupos hidrográficos, os quais contém 22 

UGRHI agrupadas em 20 comitês de bacia (figura 1). O grupo 9 contém as UGRHI da 

Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista, as quais estão vinculadas 

a 2 comitês: o CBH-PSM (Vale do Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira) e CBH-LN 

(Litoral Norte Paulista). 
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Figura 1 – Unidades de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

      Fonte: Carneseca (1998). 

 

 

O estatuto do CBH-PSM foi elaborado com base no primeiro estatuto de comitê 

de bacia concebido no Estado, qual seja o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Pequenas alterações atribuídas à questão das particularidades regionais (o fato do rio 

Paraíba do Sul estar inserido em um contexto interestadual, por exemplo) foram inseridas 

no estatuto do comitê. No entanto,  a participação social está condicionada a indicação de 

membros dentro de um elenco limitado e previamente direcionado, uma vez que as vagas, 

em alguns casos, estão distribuídas não a setores da sociedade, mas sim a entidades e 

associações pré-determinadas: 

 

- Universidades e entidades de pesquisa (1 vaga); 

- Usuários agrícolas (1 vaga – Sindicatos rurais e FAESP); 

- Associações de moradores (1 vaga);: 

- Serviços municipais de saneamento (1 vaga – SAEE); 

- Usuários industriais (1 vaga – CIESP); 

- Entidades ambientalistas (1 vaga); 

- Associações especializadas em recursos hídricos (1 vaga – ABRH/ABES); 

- Entidades de classe de engenheiros e arquitetos (1 vaga - Instituto dos 

Arquitetos do Brasil, CREA, Associação dos Engenheiros e Arquitetos); 
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- Entidades de classe de trabalhadores em saneamento e meio ambiente (1 vaga 

– SINTAEMA); 

- Entidades de classe de advogados (1 vaga – OAB); 

 

Tal distribuição prévia de vagas se agrava devido ao fato de que algumas 

cadeiras são direcionadas a órgãos municipais (SAEE), uma extensão da representação 

dos municípios, e entidades de congregação de usuários típicos (CIESP, FAESP e 

Sindicatos Rurais), muitas vezes com interesses completamente diversos dos demais 

grupos da chamada sociedade civil. Este fato contribui para uma cisão entre os interesses 

representados, colocando a participação social a reboque dos interesses do poder 

constituído, quer seja do Estado, quer seja dos municípios. 

 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E OS ASPECTOS LEGAIS 

 A discussão em torno da participação social na gestão de recursos 

hídricos apresenta diversas facetas, fato que pode ser atribuído à sua importância. Uma 

destas facetas é de cunho político-econômico e envolve a questão da participação maior 

ou menor do Estado nas diversas atividades públicas. A legislação brasileira, desde 1934, 

quando foi decretado o Código das Águas, aponta o caráter público das águas, ainda que 

aquele instrumento legal houvesse instituído o uso privativo em determinadas situações. 

No entanto, a efetividade do aparato legal está longe de ser a ideal.  

A política de inserção capitalista, a despeito de ter guindado o país a um 

crescimento econômico incomum em determinados momentos, tem relegado a questão 

ambiental a um plano secundário, internalizando o paradigma,  estabelecido pela 

revolução industrial, de crescimento a qualquer custo – e o custo foi imputado ao meio 

ambiente como um todo e aos recursos hídricos em particular. Assim, apesar de uma 

legislação avançada – como é a constituição brasileira de 1988 – no tocante aos recursos 

hídricos, o poder público tem sido conivente com a degradação a que têm sido 

submetidos os recursos hídricos do país, seja por passividade na fiscalização, seja por 

omissão, quando, por exemplo, protela ad infinitum a regulamentação de leis aprovadas – 

boa parte do código das águas de 1934 ficou décadas sem regulamentação. Soma-se a 

este fato a questão do esgotamento dos recursos hídricos superficiais (aspectos 

quantitativos), associado a fatores geoclimáticos, observado em algumas regiões do país 

– a desertificação do semi-árido nordestino, nordeste de Goiás, norte de Minas Gerais e 

núcleos de desertificação no Rio Grande do Sul -, além do processo de degradação 

urbano-industrial em regiões concentradoras de renda (sudeste-sul), e constataremos um 

quadro bastante agudo da situação dos recursos hídricos brasileiros. Apesar da inegável 

importância da presença do poder público nas esferas de resolução destes problemas, a 

organização da sociedade tem demonstrado boas alternativas para estas demandas. 

Situação ideal parece estar relacionada a  atuação do poder público em harmonia 

cooperativa com os anseios sociais, manifestos em participações diretas na gestão dos 

recursos. A Lei Federal 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

demonstra esta preocupação quando distribui a participação na gestão, descentralizada, 

entre o poder público e a sociedade, entendendo esta como uma composição de usuários e 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

6 

entidades representativas da sociedade civil, inclusive limitando a participação do poder 

público a metade da composição dos colegiados de gestão. No entanto, similarmente ao 

que ocorreu com o Código das Águas, e como lembra o Deputado Aroldo Cedraz, autor 

do substitutivo que deu origem à Lei 9.433/97: “O prazo contido na Lei para sua 

regulamentação era de 180 dias após a promulgação. Isso quer dizer que a 

regulamentação deveria estar pronta até aproximadamente o dia 06 de julho de 1997. 

Até hoje contudo o que vemos é apenas um esboço da regulamentação das agências de 

água.” (Cedraz, 1998). As dificuldades se salientam se levarmos em consideração que o 

deputado pertence à base governista, a qual tem ampla maioria no Congresso Federal.  

Quando atingimos a situação que se coloca como ideal, ou seja, do esforço 

cooperativo do poder público com a sociedade, percebemos um avanço claro no processo 

de gestão. Exemplos deste tipo de cooperação não faltam, não obstante a iniciativa, em 

geral, partir da sociedade. No Estado de São Paulo, os comitês que mais avançaram na 

gestão participativa, o Comitê do Alto Tietë – que cobre a região metropolitana de São 

Paulo – e o Comitê do Piracicaba, Jundiaí e Capivari, obtiveram este êxito calcados na 

mobilização social em torno de problemas que residem no dia a dia da população há 

tempos. O primeiro, apesar da heterogeneidade de interesses representados pelos cinco 

sub-comitês, tem na figura emblemática de alguns ícones de mobilização, caso da represa 

Billings, um importante suporte para a participação social. No caso do Comitê do 

Piracicaba, a influência de instituições de ensino e pesquisa (UNICAMP, UNESP, USP, 

UNIMEP, entre outras), que atuam como agentes técnicos no balizamento de eventuais 

conflitos, parece ser um dos pilares da participação social (o caráter de neutralidade, 

apesar de muitas vezes contestado,  das instituições de ensino e pesquisa, é de grande 

importância para a resolução de conflitos). Parte deste sucesso relativo deve-se, muito 

provavelmente, ao amadurecimento das relações internas nos comitês, quando os papéis 

sociais de cada segmento se definem e compreende-se melhor as funções básicas e os 

objetivos maiores da instituição. Os dois comitês citados foram os primeiros a serem 

instituídos no Estado, indicando a relação de maturidade em comparação aos demais. 

O segmento sociedade civil no CBH-PSM, com composição recentemente 

renovada, vem tentando estabelecer um posicionamento uniforme de atuação no comitê. 

Algumas medidas foram propostas em reuniões do segmento, medidas estas que 

procuram ampliar a participação de entidades mais representativas da sociedade, 

reduzindo o poder de entidades pouco representativas ou orientando a composição das 

câmaras técnicas (institucional, de planejamento e de saneamento) baseada em critérios 

de representatividade. Uma conquista inicial da mobilização recente da sociedade civil no 

CBH-PSM foi a inclusão, na pauta de prioridades de ação, de temas como educação 

ambiental e estudos diagnósticos ambientais.  

 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E OS ASPECTOS ECONÔMICOS 

A opção brasileira pelo modelo francês de gestão de recursos hídricos, no 

aspecto restrito a participação social, representa um avanço, conquanto outros países 

desenvolvidos possuem estruturas bastante centralizadas de gestão. No entanto, a adoção 
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conceitual do modelo não necessariamente implica na utilização dos instrumentos 

econômicos externos. As características espaciais, sociais e econômicas da França são, 

obviamente, diversas das do Brasil, implicando, caso se opte pela utilização de um ou 

outro mecanismo externo, em ajustes locais. A autonomia dos comitês de bacia na 

instituição das agências de bacia, responsáveis pela operacionalização dos instrumentos 

econômicos de responsabilidade dos comitês, é a garantia da aplicabilidade destes 

instrumentos na região de abrangência.  

Com a opção liberal adotada pela elite econômica brasileira, a efetivação do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos pode apresentar uma característica singular: uma 

espécie de sistema híbrido entre os modelos francês e inglês de gestão/operacionalização. 

Enquanto a gestão propriamente dita obedece a um esquema sócio-participativo, a 

operacionalização preconiza características econômicas neoclássicas, através da 

privatização das empresas públicas de abastecimento e saneamento. A retirada do Estado 

das suas funções tradicionais, no caso abastecimento e saneamento, mais uma vez coloca 

a sociedade em evidência, enquanto determinante do papel público no uso de recursos 

também públicos. E o fórum atual para esta influência são os comitês de bacia. 

Dos instrumentos econômicos aplicáveis à gestão de recursos hídricos, a 

cobrança pelo uso talvez seja o que desperta mais interesse, e, sobretudo, polêmica. A 

despeito do fato de que boa parte da população não está suficientemente informada sobre 

a questão (ocorre uma confusão sobre o pagamento de tarifas de 

abastecimento/tratamento de água e do uso em si), o que colocaria a informação como 

um fator prioritário nas ações dos comitês, a cobrança pelo uso da água tem tido enfoque 

muitas vezes isolado, sem o devido respaldo da opinião pública. Uma vez que o poder 

público mantém o instrumento de comando e controle (outorga, licenças e taxas 

punitivas), cabe aos comitês um acompanhamento eficaz sobre a 

elaboração/implementação da cobrança pelo uso da água. A posição das instituições de 

pesquisa,  a respeito deste instrumento, é de suma importância na formulação de 

alternativas e hipóteses para a aplicação do mesmo. As iniciativas nesta área avançaram 

no Rio Grande do Sul graças a participação destas instituições (vide o modelo 

apresentado por pesquisadores da UFRGS/IPH e CIENTEC ao Comitê do Vale do Rio 

dos Sinos, além do estudo apontando as vantagens da análise custo-efetividade sobre a 

análise custo-benefício para a cobrança de uso da água – Pereira et al. (1999); Cánepa et 

al. (1999)). 

Um estudo interessante empreendido por Cavini (1998), no qual a pesquisadora 

faz uma comparação entre diversos países e seus sistemas de gestão – Inglaterra, França, 

Alemanha, Holanda, Colômbia e México -, mostrou a importância do fortalecimento 

institucional e da conscientização dos diversos setores usuários, diretos ou indiretos, para 

a consolidação dos instrumentos econômicos de gestão. Aponta ainda, no caso dos países 

latino-americanos estudados, como desastrosa, a centralização e o expurgo da 

participação social no processo de gestão de recursos hídricos. Cabe salientar que nos 

países latino-americanos, dada a sua condição marginal na economia mundial e falta de 

autonomia política internacional, esta por opção, diferentemente dos países centrais, a 

organização social tem sofrido um processo de desmonte, o que a coloca numa condição 
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de fragilidade diante do argumento político-econômico imposto. Algumas pesquisas 

mostram contradições que confirmam esta letargia: o Instituto Databrasil (1998), em 

pesquisa realizada com a população residente na área de abrangência da Bacia do Paraíba 

do Sul (SP, MG e RJ), obteve 76% de respostas positivas para a pergunta “Acha que vale 

a pena participar de movimentos para resolver problemas da cidade e dos moradores?”; 

já para a pergunta “Costuma fazer algum tipo de trabalho voluntário para campanhas, 

movimentos, etc.?”, 74% dos entrevistados responderam “Não”. Percebe-se aí um hiato 

contundente entre a disposição em participar e a participação em si, o que pode ser 

atribuído, ao menos em parte, a esta desmobilização social construída, que permeia a 

sociedade brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 Conforme as ponderações aqui colocadas, a participação social é, do ponto de 

vista deste pesquisador, o condicionante mais importante na gestão de recursos hídricos, 

dentro do modelo adotado pelo país. É esta influência da sociedade, não me arrisco aqui a 

considerá-la organizada, nos fóruns específicos e com participação ponderada pela 

representatividade de suas entidades, que fará avançar positivamente o sistema de gestão. 

Há que se considerar ainda, que os comitês de bacia devem possuir autonomia para tratar 

de questões outras, não somente as que tratam da água de maneira direta, ainda que de 

forma cooperativa ou consorciada, tais como problemas ambientais e sócio-econômicos, 

dentro da sua área de atuação, uma vez que estes tem relação estreita com a questão da 

degradação/recuperação dos mananciais hídricos.  

 O arranjo institucional básico está dado. Além disto, a população, ainda que de 

maneira um tanto confusa, tem consciência dos problemas ambientais que afetam o país. 

Esta confusão pode estar relacionada com o aumento da cobertura pela mídia dos 

problemas ambientais, sem qualquer ponderação dos temas. Uma pesquisa do IBOPE 

(1998) mostra esta tendência, quando obtém como resposta à pergunta “Em sua opinião, 

atualmente, qual destes é o principal problema ambiental do Brasil?”, feita a 2000 

pessoas em todo o Brasil, que a destruição de florestas (35% das respostas) é o principal 

problema ambiental, uma vez que mais da metade dos entrevistados moram em centros 

urbanos, sem contato com as florestas. O lixo e o esgoto urbano apresentam índices 3 

vezes menores de citação como principal problema ambiental (14% e 13%, 

respectivamente). Esta mesma pesquisa aponta a conscientização da população como 

uma das soluções (30%) para a resolução dos problemas ambientais, a frente de ação dos 

governos (11%) e das empresas (6%). Isto pode revelar um descrédito nas instituições 

tradicionais e uma aposta na participação social. O avanço dos trabalhos da sociedade 

civil nos comitês de bacia, bem como sua emancipação da tutela governamental, devem 

determinar a consolidação do sistema de gestão dos recursos hídricos no Brasil. Para 

apoiar este processo, faço aqui algumas recomendações que considero importantes para 

serem discutidas nos comitês de bacia hidrográfica: 
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1) O investimento em atividades de formação (que capacitaria tecnicamente 

indivíduos e entidades para a gestão), informação (de forma a ampliar a base de 

participação) e discussão (a fim de aperfeiçoar o convívio democrático e respaldar o 

processo de decisão); 

2) A alteração estatutária dos comitês, especificamente no caso de São Paulo, 

atendendo a legislação federal, quanto à ampliação da participação social e desvinculação 

das vagas nos colegiados, de entidades específicas definidas previamente; 

3) Levantamento minucioso, através de pesquisas, do perfil sócio-econômico 

dos usuários diretos ou indiretos, de seu conhecimento das atividades de recursos hídricos 

na região e de sua propensão ao pagamento pelo uso da água, consuntivo ou não. Estas 

pesquisas poderão respaldar a adoção dos instrumentos de cobrança pelo uso e demais 

instrumentos econômicos de gestão dos recursos hídricos no âmbito da bacia. 
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