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Resumo- Ao longo dos últimos anos, a gestão de recursos hídricos vem sendo tema de importantes 

discussões em todo o Brasil. Os modelos técnicos, jurídicos e político institucionais vêm sendo alvo 

de diversas iniciativas e proposições no âmbito de um processo de reformulação e modernização do 

setor. O papel do poder público e da sociedade civil e o funcionamento dos organismos de bacia 

recentemente criados, suas atribuições e interfaces neste processo ainda constituem objeto de 

debate. O presente artigo apresenta o modelo participativo e integrado de gestão de recursos 

hídricos implantado na Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá, no Estado da Bahia, além das 

experiências e dos resultados positivos obtidos pelo Consórcio Intermunicipal do Jiquiriçá (CIJ), 

agente mediador e articulador deste processo. Como instâncias de mobilização social, ao longo de 

2002, foram instalados em cada município consorciado, Fóruns Locais de Usuários da Água e do 

Desenvolvimento, com aporte técnico e financeiro do SEBRAE, parceiro do CIJ neste projeto.  O 

objetivo e estratégia deste trabalho é, inclusive, estabelecer os alicerces para a criação futura do 

Comitê de Bacia. 

 

Abstract – The management of the water resources has been placing as a great challenge in our 

time. The institucional arrangements of the management of the water resources in Brazil is in full 

process of implementation. The new legislation proposes the descentralized, integrated and 

participative management of the water resources. This article presents a model of  Participatory and 

Integrated Water Resources Management developed by the Consórcio Intermunicipal do Jiquiriçá 

(CIJ) – Bahia State - Brazil, for the River Basin of Jiquiriçá beyond the experiences and the positive 

results gotten by CIJ, agent of this process. As a tool of social mobilization, throughout 2002, 

Fóruns Local of Users of the Water and the Development had been installed in each city, with  

technician and financier resources of the SEBRAE, partner of the CIJ in this project. The objective 

and strategy of this work are, also, to establish the foundations for the future creation of the 

Committee of Basin.  
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INTRODUÇÃO: A ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO JIQUIRIÇÁ 

O princípio inovador da gestão participativa e integrada de recursos hídricos prevista na nova 

legislação para o setor (lei 9433/97) tem se colocado como um desafio frente ao modelo cultural e 

historicamente centralizador representados pelas figuras do Estado paternalista e da sociedade 

desarticulada.   

De mesma forma, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, deve ser 

efetivada através de um processo do qual participem diferentes instâncias de planejamento do ponto 

de vista político - administrativo (federal, estadual, municipal), setorial (educação, agricultura, 

saúde, infra-estrutura, etc.), dos recursos naturais (água, solo, ar, fauna, flora, etc.) e espacial (das 

grandes unidades de intervenção - toda extensão da  bacia hidrográfica - às pequenas unidades - 

microbacias ou outras).  

A luz destas mudanças, o Consórcio Intermunicipal do Jiquiriçá (CIJ) no Estado da Bahia, 

fundado em 1993, vem trabalhando como uma organização social, suprapartidária, sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é promover ações integradas para o desenvolvimento sustentável da Bacia 

Hidrográfica, de maneira participativa. O CIJ atua dentro de uma visão multidisciplinar e 

intersetorial, representada em cinco eixos temáticos articulados e interdependentes, a saber: 

Meio Natural, Social, Político Institucional, Economia e Infra-estrutura  e, sem perder de vista, 

o entendimento de que tais aspectos constituem peculiaridades locais, exigindo descentralização das 

decisões e crescente envolvimento da sociedade civil no seu planejamento e implementação (fig. 1).   

 
Fig. 1 – Eixos Temáticos 
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O modelo gerencial do CIJ visa uma orientação técnica e coordenada, dirigida para as  vinte e 

cinco prefeituras consorciadas, facilitando a comunicação e a articulação entre as instâncias 

governamentais federal, estadual e municipal, aproximando iniciativa privada e os diversos 

segmentos sociais. Ao interagir com essas instâncias, garante o processo de mobilização de recursos 

humanos e financeiros. Na fase atual, o foco central do trabalho do CIJ é a implantação e 

consolidação dos Fóruns Municipais dos Usuários da Água e do Desenvolvimento, ponto de 

partida imprescindível para a constituição do Comitê de Bacia do Rio Jiquiriçá, e a formulação 

compartilhada de contribuições para políticas públicas em micro regiões. 

Durante o ano de 2002, o CIJ priorizou, dentre todas as suas atividades, a instalação dos 

Fóruns, em cada um dos municípios da bacia. Adotando uma abordagem psicossocial, com 

conteúdos técnicos avançados, o Consórcio viu crescer sua base organizacional  os Fóruns 

Municipais – cujos membros já começaram a atuar junto a seus municípios, num trabalho  de 

multiplicador e transformador da realidade. Embora relacionado com o eixo político institucional 

(ver figura 1), a questão dos Fóruns dos Usuários da Água e do Desenvolvimento interage, de 

forma direta, com os demais eixos temáticos trabalhados pelo CIJ. 

Sob o ponto de vista estatutário, o Consórcio do Jiquiriçá tem por objetivos gerais: 

• Planejar, desenvolver e executar a política de preservação e o Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável da Bacia do Jiquiriçá, garantindo o equilíbrio ecológico e as 

condições de sobrevivência, bem-estar e produtividade das comunidades situadas em sua 

área de influência; 

• Fortalecer a capacidade gerencial dos municípios, a partir da cooperação intermunicipal e 

intergovernamental; 

• Somar capacidades financeira, técnica, administrativa e gerencial, nem sempre disponíveis a 

uma única comunidade municipal; 

• Representar o conjunto de municípios que o integram, em assuntos de interesse comum, 

perante quaisquer outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; 

• Desenvolver serviços e atividades de interesse dos municípios consorciados, de acordo com 

programa aprovado pelo conselho de prefeitos. 

A abordagem inter e multidisciplinar do trabalho do CIJ, pautada nos princípios da gestão  

participativa, busca permanentemente parcerias, no sentido de viabilizar técnica e financeiramente 

seus objetivos. Atualmente, destacam-se parcerias do CIJ com o SEBRAE, através da Unidade de 

Desenvolvimento Local Sustentável; com a CAIXA, para financiamento das obras de infra-estrutura 

de saneamento básico, com o Ministério do Meio Ambiente- MMA e Secretaria dos Recursos 

Hídricos –SRH, decisivos para o fortalecimento institucional do Consórcio e com o Governo da 

Bahia, dente outros.  
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Na realização das suas atividades, o CIJ vem conseguindo êxito no envolvimento não só 

técnico e institucional, como humano dos seus parceiros. A relação de confiança e entusiasmo ao 

enfrentar os desafios de um trabalho inédito, tem sido uma das características do comprometimento 

entre os parceiros. Vale ressaltar que todos os parceiros do CIJ são profundamente envolvidos com 

a questão dos recursos hídricos e da sustentabilidade ecológica, econômica e social, o que se 

constitui na base ideológica e de ação do próprio Consórcio. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JIQUIRIÇÁ - BAHIA 

O Vale do Jiquiriçá na Bahia  fica a aproximadamente 150 km a sudoeste de Salvador, com 

uma população de 440.420 habitantes, sendo 58% na área urbana e 42% na área rural. Os 

municípios que compõem a Bacia do Rio Jiquiriçá são: Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio 

Medrado, Iaçú, Irajuba, Itaquara, Itatim, Itiruçú, Jaguaquara, Jaguaripe, Jiquiriçá, Lafaiete 

Coutinho, Laje, Lajedo do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa 

Inês, Santa Terezinha, São Miguel das Matas, Ubaíra, Valença. O rio Jiquiriçá faz parte da Bacia 

Hidrográfica do Recôncavo Sul (RAA 2), estando localizada na região centro leste do Estado da 

Bahia e delimitada pelas coordenadas geográficas 12o30’e 14o15’ de latitude sul e 38o45’ e 40o25’ 

de longitude oeste, fazendo limites ao norte e a oeste com a bacia do rio Paraguaçú, ao sul com a 

bacia do rio de Contas e a leste com o Oceano Atlântico. Trata-se da maior sub-bacia do Recôncavo 

Sul, ocupando uma área de 6.900km2, equivalente a 39,6% da área total de 17.400km2 da bacia. A 

nascente do Rio Jiquiriçá esta localizada no município de Maracás, ficando o seu estuário ao sul da 

Baía de Todos os Santos e ao norte da foz do rio Una. Através dos seus quase 275 km de extensão 

recebe inúmeros afluentes ocorrendo o maior aporte de água pela sua parte norte  (fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2 – Localização da Bacia 



 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5

A Bacia do Rio Jiquiriçá atravessa 4 grandes regiões fitoecológicas, a Estepe (Caatinga), 

Floresta Estacional (Decidual e Semidecidual), Floresta Ombrófila Densa, e as Formações Pioneiras 

caracterizadas por vegetação de influência marinha e flúvio-marinha; cada uma delas com 

características climáticas diversificadas que vão do semi-árido, na região oeste, ao tropical úmido, 

no litoral. É válido ressaltar que dos 25 municípios da bacia 17 estão inseridos no semi-árido. A 

bacia experimenta também uma grande variabilidade de feições geomorfológicas, tendo um relevo 

acentuado na sua parte leste e grandes altitudes (1.000m) no entorno da sua nascente. 

 

 
Fig. 3 - Regiões Fitoclimáticas 

 

O rio Jiquiriçá é o principal elo de ligação cultural e de desenvolvimento econômico da 

região, sendo elemento de referências às diversas comunidades que habitam a região. A agricultura 

e a pecuária são as principais atividades econômicas da região. O nível de pobreza é significativo, 

com mais de 95% da população tendo renda familiar inferior a 2 salários mínimos. No aspecto 

social, tem-se como dados relevantes o número mulheres sem renda (71.482) e as taxas de 

analfabetismo variando entre 24% na zona urbana e 36%  na zona rural. 

É importante destacar também as belezas naturais e o alto potencial turístico da região (Médio 

Jiquiriçá), sobretudo o turismo ecológico, rural, de aventura, esportes aquáticos, saúde, entre outras 

modalidades. Do ponto de vista cênico, a Bacia do Rio Jiquiriçá é detentora de uma paisagem 

exuberante onde fortes ondulações do terreno fazem contraste com o rio sinuoso, em contrapartida, 

constata-se uma crescente degradação dos recursos naturais pela ação humana, em particular, o 
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próprio rio. O rio Jiquiriçá e seus afluentes recebem hoje os efluentes não tratados de todas as 

cidades pelas quais atravessa, e é também o depositário de resíduos sólidos de atividades urbanas e 

rurais tais como aquelas provenientes de matadouros e subprodutos de lavouras (café 

principalmente). Em sua porção à montante há registros de inúmeras áreas de agricultura 

permanente onde há o uso de fertilizantes químicos e defensivos agrícolas. A maioria dos 

municípios consorciados capta água diretamente dos mananciais da bacia  e utilizam a rede de 

drenagem pluvial para lançarem seus esgotos sem tratamento. A disposição inadequada dos 

resíduos sólidos ocorre em todos os municípios da bacia, seja sobre o solo, às margens do rio ou seu 

descarte diretamente nos mananciais. 

 

OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE USUÁRIOS DA ÁGUA E DO DESENVOLVIMENTO: O 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO  

O CIJ entende que os problemas gerenciais da bacia englobam uma multiplicidade de fatores 

(ecológicos, sociais e econômicos), que somente poderão ser adequadamente avaliados mediante 

uma abordagem sistêmica, onde a consideração do todo é fundamental para a consideração das 

partes. Sua estratégia é trabalhar todos esses aspectos de forma intersetorial (cinco eixos), pois 

somente agindo assim, será possível alcançar o desenvolvimento sustentável da região. 

Além disto, o envolvimento da população e das administrações locais e sua inserção no 

processo de planejamento e implementação da gestão da bacia constituem o pressuposto básico na 

metodologia de trabalho desenvolvida pelo Consórcio. A Estrutura Organizacional do CIJ (figura 

4) está fundamentada no modelo de gestão descentralizada, integrada e participativa dos recursos 

hídricos, e, de acordo, portanto, com as Diretrizes Gerais da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, sendo um exemplo prático da adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e de gestão territorial. Sua base operacional são os Fóruns dos Usuários da Água e 

do Desenvolvimento, implantados em 25 municípios consorciados ao longo de 2002. Estes Fóruns 

foram concebidos pelo CIJ como unidades de mobilização, representação, participação e integração 

da população local no Programa de Desenvolvimento Sustentável da bacia.  

A instalação dos Fóruns, com representação das lideranças locais, em cada um dos 

municípios, tem como objetivo desencadear a participação efetiva, crítica e consciente da 

comunidade na análise dos problemas, necessidades e interesses coletivos, assim como no 

encaminhamento de soluções. Com isso, se pretende incrementar o conhecimento, as atitudes e  

habilidades práticas da população, aumentando seus níveis de compreensão critica da realidade, 

estimulando o comportamento cooperativo e a convivência social, fortalecendo os vínculos entre 

seus componentes e construindo ou reforçando vocações locais.  
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Fig. 4 – Estrutura Organizacional 

 

O funcionamento dos Fóruns de Usuários da Água e Desenvolvimento tem como finalidade a 

construção basilar de uma rede social solidária, de forma a originar e manter projetos que 

respondam aos anseios e vocações locais, respeitando-se a integração entre o homem e a natureza, 

ampliando as liberdades individuais e coletivas. A intenção é desenvolver esforços no sentido de 

contribuir positivamente para fortalecer a voz ativa e a condição de agentes, com o conseqüente 

ganho em auto-estima, autonomia e realização pessoal, das lideranças que, por sua vez, também irão 

funcionar como irradiadores junto aos outros habitantes, em busca de cooperação em direção a 

compromissos e ações construídos de forma coletiva. 

Na estrutura organizacional do CIJ, os Fóruns Locais representam a base social, política e o 

instrumental necessário para a condução de todo o trabalho de prevenção e solução dos problemas 

ambientais e da Gestão da qualidade do meio ambiente, proporcionando o envolvimento criativo e 

dinâmico da população e transformando demandas privadas existentes nos municípios numa agenda 

pública da sociedade local.  

Tudo isto justifica a prioridade que o CIJ concedeu no ano de 2002 a implantação, 

funcionamento e acompanhamento dos Fóruns Locais nos municípios consorciados. Dentre todas as 

suas atividades, projetos e ações, o CIJ concentrou seus esforços no sentido de promover a 

integração da população no Programa de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Jiquiriçá e, com 
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isso, fomentar a participação da sociedade no Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos, visando 

futuramente a criação dos Comitês da Água. 

A participação dos representantes da sociedade civil  nos Fóruns, instalados em todos os vinte 

e cinco municípios, se desenvolve através de um processo de coordenação regional, que organiza os 

municípios em oito sub regiões, definidas respeitando as quatro regiões fitoclimáticas, e 

considerando como critérios a distância e o inter relacionamento entre os municípios (ver figura 3).  

O Consórcio celebrou com o SEBRAE, no final de 2001, o Contrato de Referência para a 

Implantação dos Fóruns nos 25 municípios integrantes da Bacia do Jiquiriçá. O convênio com o 

SEBRAE estabeleceu uma parceria para todo o processo de implantação dos Fóruns, com um 

cronograma de desembolsos que atendesse às necessidades de cobertura das despesas a realizar. O 

processo de implantação dos Fóruns, iniciou-se em janeiro de 2002, com a realização da 

capacitação seletiva dos candidatos aos cargos de coordenadores regionais, importantes e 

indispensáveis recursos humanos para levar avante a implantação dos Fóruns, como apoio e 

presença técnica para acompanhamento constante e de perto dos trabalhos realizados. Em abril de 

2002, implantou-se o primeiro Fórum, em Maracás, com a forte carga simbólica desse município 

abrigar a nascente do Rio Jiquiriçá. 

Na implantação e funcionamento dos Fóruns, o CIJ ousou por optar por uma abordagem 

psicossocial no trabalho com os representantes e lideranças locais. O caráter inovador e inédito da 

atuação parte da constatação de que vários projetos de desenvolvimento regional têm encontrado 

dificuldades em relação a uma implantação efetiva ou a sua continuidade em função de estratégias 

que não contemplam especificamente o capital humano, ou seja, as pessoas sendo agentes de seu 

próprio desenvolvimento pessoal, com o conseqüente comprometimento com o desenvolvimento 

regional. Favorecendo esta reflexão, buscou-se: 

• ampliar os espaços de realização pessoal, possibilitando uma mudança de atitude da 

passividade para a atividade; 

• o comprometimento das pessoas com as atividades do trabalho; 

• a articulação das lideranças; 

• a administração de conflitos e interesses divergentes, com o conseqüente fortalecimento do 

laço social; e  

• a continuidade do desenvolvimento e autonomia individual e coletiva, em suas vertentes 

ambiental, social, econômica, política e cultural. 

O objetivo é a capacitação dos atores sociais, que através de um processo de aprendizado 

participativo, funcionam como multiplicadores de opinião e agenciadores da mudança ao 

reconhecerem entraves à consecução dos objetivos individuais e coletivos e procederem a análise 

apurada da realidade e a busca de soluções viáveis. 
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Em termos operacionais, o trabalho psicossocial  teve início em janeiro de 2002, com a 

seleção e capacitação dos coordenadores regionais, totalizando um período de dois meses. Os pré-

requisitos para a seleção foram: conhecer a região e nela residir, ter experiência com trabalho 

comunitário, apresentar capacidade de liderança e ter seu nome proposto no processo prévio de 

sondagem das comunidades da Bacia do Jiquiriçá, desenvolvido por meio de várias visitas e 

contatos. As universidades UNEB (Santo Antonio de Jesus) e a UESB (Jequié) tiveram papel 

fundamental nas indicações. O processo de capacitação foi desenvolvido concomitantemente ao 

processo de seleção, constituindo-se como uma experiência complexa, com os candidatos 

convivendo apenas entre si e com os facilitadores. Tudo culminou com a seleção participativa de 

seis coordenadores regionais, já capacitados para atuar diretamente nas coordenações regionais, nos 

municípios da Bacia, como elementos de ligação e  braços do projeto nas comunidades. 

Vale ressaltar que a estratégia de trabalho prevê um contato quinzenal dos coordenadores com 

a equipe responsável pelo trabalho psicossocial, sendo assistidos e orientados tanto em grupo como 

individualmente, fazendo o monitoramento dos fóruns, num processo de avaliação continuada que 

visa solucionar ou minimizar as dificuldades surgidas no decorrer do processo e os conflitos 

internos e externos.  

A composição dos Fóruns Municipais se deu a partir de uma listagem de possíveis lideranças  

definida por equipes precursoras que visitaram previamente os municípios, considerando uma 

matriz de representatividade do município. Cada Fórum de Usuários da Água e do 

Desenvolvimento é composto em média por trinta e cinco participantes selecionados como 

representantes significativos da comunidade. Cabe mencionar que os participantes dos Fóruns 

apresentam características bastante heterogêneas quanto à idade, nível de escolaridade, instrução e 

informação, gênero, nível sócio-econômico e posição social, todos considerados e instados a se 

considerarem igualmente importantes enquanto representantes de sua comunidade. 

A primeira atividade de implantação do Fórum é uma sessão pública presidida pelo 

Consórcio, com autoridades e comunidade locais, concluindo-se pela nominação e posse dos 

membros efetivos.  
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Implantação do Fórum de Laje 

 

Daí em diante, pelo espaço de tempo de dois dias, desenvolve-se o trabalho psicossocial. Os 

primeiros contatos são feitos de forma sutil e acolhedora, com demonstrações de eficácia no 

rebaixamento das defesas tão comuns nessas situações. O trabalho nos grupos é orientado no 

sentido de estimular a união entre tradição e criatividade, através do incentivo à auto-reflexão, à 

percepção de si e do outro e à troca de informações. São utilizadas diversas técnicas de 

sensibilização, relaxamento, dinâmica de grupo, informação ativa, simulação de conflitos e busca de 

soluções, incentivo à reflexão, concentração sobre o contato e grupo operativo. A seqüência de 

técnicas tem sido cuidadosamente elaborada pela equipe responsável pelo trabalho psicossocial, 

tendo em vista os objetivos a serem alcançados, a heterogeneidade dos sujeitos envolvidos e a 

especificidade dos fenômenos sociais da região.  

As demandas e questionamentos são estimulados no sentido de uma fidedignidade expressiva 

visando, através do conhecimento da realidade e expectativas pessoais e coletivas, a construção 

conjunta de um projeto de futuro. Como substrato para este conhecimento, os participantes dos 

fóruns são instados a identificarem seus “quereres” (desejos e vontades), “saberes” (conhecimentos) 

e “fazeres” (ações). 

Todo este movimento dirige-se para a identificação e tomada de consciência dos potenciais 

individuais e coletivos para que possam ser trabalhados e expandidos visando a conquista da 

autonomia dos sujeitos e da comunidade, eticamente comprometidos consigo mesmo, com a 

comunidade local e, numa perspectiva mais ampla, com a humanidade. 

O trabalho psicossocial do Consórcio Intermunicipal do Jiquiriçá tem como fundamento a 

convicção de que todo e qualquer projeto de desenvolvimento regional deve se fundamentar 

necessariamente no desenvolvimento das pessoas, atores sociais, que vivem na região. 
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Trabalho Psicossocial em Lagedo do Tabocal 

 

É de fundamental importância que os sujeitos que vivem numa região de desenvolvimento 

precário se responsabilizem pela busca não só de melhores condições econômicas para a região, 

como, também, de melhores condições pessoais (cognitivas, profissionais e afetivas) que servirão 

de motor para a luta por melhores condições ambientais, políticas, sociais e culturais. 

 O trabalho psicossocial propõe-se exatamente a dar conta dos sujeitos inseridos em seu 

contexto de modo a possibilitar melhores condições pessoais que redundarão na luta pelo 

desenvolvimento regional e vice-versa. 

A importância dos Fóruns e do trabalho psicossocial na estratégia de atuação do CIJ se 

explica também pela facilidade com que a sua estrutura e o seu funcionamento trazem no processo 

para Implementação de um Sistema de Gestão para a Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá. 

Neste projeto, o objetivo geral é o desenvolvimento de estudos formais que conduzam à 

implementação de um Sistema de Gestão para a Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá apoiado nos 

instrumentos de Políticas Públicas de Recursos Hídricos, do PRÓÁGUA/Semi-árido e do PGRH - 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujas diretrizes estabelecem um novo modelo 

para o setor de recursos hídricos, pautado na integração intergovernamental, descentralização por 

bacias hidrográficas e no fomento à participação dos usuários da água. Para que este objetivo seja 

alcançado, é preciso que, através dos Fóruns, se tenha o envolvimento da sociedade e na 

conscientização da importância da cobrança dos Recursos Hídricos, com a participação de 

organizações que venham a contribuir na gestão das águas da bacia, levantando as reais 

necessidades locais e as ações para a solução dos conflitos. 

A relação do CIJ com os Fóruns pressupõe uma assessoria e coordenação técnica, inclusive 

com a implantação de um Sistema de Informações dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Jiquiriçá 
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em cada um dos municípios da região, de forma que a população, através dos Fóruns, esteja não só 

socialmente organizada, mas tecnicamente informada, capacitada e aparelhada, para influir no 

processo de gestão e tomada de decisão. 

Uma vez socialmente organizados e tecnicamente informados e aparelhados, o meio milhão 

de pessoas residentes na Bacia representados pelos integrantes dos Fóruns, poderão contribuir além 

do processo de Gestão da água. O conhecimento regional integrado do município e Bacia facilitará 

e fomentará ações também no sentido social e econômico, além do ambiental, atingindo a grande 

meta, que é a melhoria da qualidade de vida da população do Bacia do Jiquiriça. 

 

OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO CIJ COM A IMPLANTAÇÃO DE UM 

MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA   

O CIJ vem obtendo bons resultados na articulação e otimização das iniciativas dispersas sobre 

a bacia, onde se observava no passado uma série de projetos em andamento, com o envolvimento de 

um grande número de entidades públicas e privadas, com distintos graus de poder, culminando na 

pulverização dos recursos financeiros e investimentos na região. Sua atuação vem comprovando 

que um trabalho de abrangência regional depende da integração política e técnica dos órgãos e 

sujeitos envolvidos, principalmente, poder público e sociedade civil, sendo indispensável a 

percepção da importância da união de esforços e da apropriação coletiva dos recursos e do 

conhecimento para se ter melhores resultados para toda a população. 

A gestão dos recursos hídricos é complexa e envolve uma série de interesses conflitantes. O 

CIJ entende que o próprio poder público, sem abdicar do seu papel de gestor, deva reconhecer a 

necessidade de promover uma descentralização do gerenciamento, permitindo a interveniência dos 

representantes dos diversos segmentos interessados. 

Na dianteira deste processo, está o CIJ que, a nível local, vem desempenhando um papel 

importante no fortalecimento dos mecanismos e instâncias de articulação entre poder público e 

sociedade civil. Seu modelo gerencial foi estruturado, tanto com a participação das administrações 

municipais num órgão deliberativo e consultivo, como também da comunidade local no 

planejamento e implementação da gestão da bacia, através dos trabalhos realizados nos Fóruns. Esta 

estratégia reflete a realidade da região, onde praticamente todos os municípios são carentes de 

serviços de ordenamento social, flexível e participativo, capazes de promover e sustentar o 

desenvolvimento coletivo desejado.  

A proposta do CIJ privilegiando a participação da comunidade local é inovadora, eficaz e 

deve ser referência, principalmente, para as regiões mais pobres, cujos municípios são carentes de 

um ordenamento participativo, capazes de promover e sustentar o desenvolvimento coletivo 

desejado.  
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A atuação do CIJ é um exemplo prático, real, da adoção da bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e de gestão, o que está apoiado pela legislação de recursos hídricos. Sua estrutura 

organizacional certamente servirá de modelo para a constituição de outros Consórcios de 

municípios,  em que o enfoque da gestão descentralizada, integrada e participativa dos recursos 

hídricos contribua para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica inserida no contexto 

ambiental. Não há dúvidas que um trabalho de abrangência regional depende da integração política 

e técnica dos órgãos e sujeitos envolvidos, sendo indispensável a percepção da importância  da 

união de esforços e da apropriação coletiva dos recursos e do conhecimento para se ter melhores 

resultados para toda a população. 

A experiência do CIJ, ao longo desses anos, indica que planejar e promover o 

desenvolvimento regional de forma participativa significa custos operacionais maiores e 

cronogramas mais prolongados, face às dificuldades que surgem quando se tem que buscar 

instrumentos técnicos, material específico, pessoal capacitado e, o que é mais difícil, motivar a 

comunidade, das áreas urbanas e rurais e de diferentes segmentos sociais. Contudo, as ações já 

implementadas pelo CIJ demonstram que, em contrapartida, os resultados são mais efetivos e 

melhor assimilados pela administração municipal e, o que é mais importante, pela população de 

cada localidade.  

Neste contexto, merecem destaque as iniciativas do CIJ voltadas para a educação ambiental, 

com a realização de oficinas educativas para formação de gestores ambientais entre lideranças 

locais e a promoção de seminários e reuniões internas, com a participação das autoridades 

municipais para a discussão do papel do governo local na gestão ambiental e dos mecanismos de 

mobilização social. Por último, vale ressaltar também a seleção entre representantes da comunidade, 

o treinamento e a formação técnica dos coordenadores locais dos Fóruns de Usuários da Água e do 

Desenvolvimento, implantados na região. Estas pessoas são os responsáveis  in loco por 

operacionalizar o modelo de gestão, com o acompanhamento da diretoria executiva e técnica do CIJ 

(ver fig.4).  

O processo de gestão participativa na região vem sinalizando para uma série de vantagens 

como a oportunidade da distribuição eqüitativa de responsabilidades e resultados, o elevado grau de 

integração com a cultura da região, a base sólida para a tomada de decisões, a sustentação do 

diálogo e respeito às diferenças individuais, o equilíbrio face às demandas e aos conflitos, nos 

diversos níveis de atuação institucional e, finalmente, a contribuição de forma significativa para a 

formação, educação e capacitação da população local. 
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Capacitação Ambiental 

 

Os resultados obtidos com a implantação e o funcionamento dos Fóruns, embora de grande 

importância, ainda são parciais, uma vez que os mesmos estão em fase de consolidação. Vale 

lembrar que o primeiro Fórum foi implantado no município de Maracás em abril de 2002 e a 

implantação mais recente aconteceu no município de Itiruçu, nos dias 14 a 16 de dezembro de 2002. 

Contudo, a própria implantação dos Fóruns já representa, para o Consórcio, um primeiro 

resultado positivo. Convidar as pessoas, recebê-las, sensibilizá-las e procurar comprometê-las com 

os objetivos dos Fóruns de tal maneira que, após a implantação, continuem freqüentando as 

reuniões, já é por si só uma conquista. 

 

 

Sede do Fórum de Maracás             Sede do Fórum de Iaçu 
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Com a prática de reuniões semanais nos Fóruns, as observações apontam para vetores 

positivos de mudança nas áreas do conhecimento e informação, conscientização de desejos, 

surgimento de demandas e capacidade de ação coletiva. Além da observação participante, os dados 

do Consórcio baseiam-se em questionários aplicados durante o processo de implantação dos fóruns, 

constando de: 

• questões que levantam informações sobre a área dos “saberes” (sobre si, sobre a 

comunidade, costumes, história, potenciais e principais necessidades da região); 

• questões sobre a área dos “quereres” (para si, para a comunidade e expectativas em relação 

ao papel do fórum no agenciamento do desenvolvimento regional); e 

• questões sobre os “fazeres” (prioridades, condições concretas de realização, visão de futuro 

a médio e longo prazos, atribuições das pessoas, de cada Fórum e do Consórcio). 

A partir deste levantamento, ao qual todos os participantes dos Fóruns se submetem, tem-se a 

demarcação do ponto de partida, e se conhece melhor como os atores sociais encaram as 

características específicas de seus municípios: problemas, necessidades, prioridades, demandas, 

expectativas, desejos, aspectos positivos e negativos, potencialidades e costumes, etc. Tal 

levantamento possibilita acompanhar ao longo do trabalho o crescimento das pessoas e dos grupos. 

Mesmo com o tempo de atuação dos Fóruns e de trabalho com os coordenadores regionais, 

com a equipe técnica e com as prefeituras ainda insuficiente para uma análise mais apurada, alguns 

resultados positivos podem ser apontados como indicativos da construção de uma rede de 

informação de gestão local:  

a) aumento significativo da auto-percepção com emergência de valores pessoais antes adormecidos 

e conseqüente resgate da auto-estima; forte sentimento de pertinência ao grupo com reconhecimento 

das limitações individuais e coletivas mas com tendência a contrabalançá-las com as 

potencialidades; 

b) consistente aumento do nível de informação e análise crítica da realidade específica da 

comunidade nos aspectos ambiental, social, econômico, político e cultural, com identificação das 

prioridades de cada município e maior disposição para a atuação; 

c) fortalecimento das relações intersubjetivas e de respeito aos projetos individuais e coletivos, com 

a consciência de sua interdependência; 

d) crescente comprometimento com sua própria autonomia e com uma gestão compartilhada dos 

problemas da coletividade; 

e) capacitação dos atores sociais seguindo em processo de construção com visível aumento de 

responsabilidade, compromisso, união e busca de base social na elaboração de estratégias de 

desenvolvimento que contemplem a população em geral, os jovens e os mais carentes em especial. 
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Trabalho Psicossocial no Município de Santa Inês 

 

Os resultados obtidos apontam para benefícios consideráveis do ponto de vista do 

desenvolvimento pessoal e coletivo da região. A partir de indicadores, pode-se esperar um efeito 

multiplicador das ações e das reflexões empreendidas ao longo do trabalho psicossocial. Em função 

das lições aprendidas, dos erros cometidos e dos acertos alcançados, novas metas vêm sendo 

discutidas e construídas coletivamente, com a constatação de que o trabalho psicossocial realizado 

encontra-se em processo de evolução permanente. Nos fóruns implantados há mais tempo, observa-

se uma valorização individual e coletiva no plano político-social. 

Para que o CIJ alcance seus objetivos, é fundamental a continuidade do processo de formação, 

intervenção e acompanhamento psicossocial em curso. A meta hoje é o fortalecimento e 

consolidação da estrutura dos Fóruns da Água e do Desenvolvimento, tendo inclusive em vista a 

criação futura do Comitê de Bacia dos Usuários da Água e do Desenvolvimento. 

Em suma, em meio a um contexto jurídico institucional complexo para a gestão dos recursos 

hídricos, o CIJ vem trabalhando de forma pioneira, promovendo, a nível local a conscientização e a 

participação ativa dos usuários e da sociedade civil, inclusive, no sentido de viabilizar futuramente a 

instalação de um Comitê de Bacia que seja atuante. A experiência do CIJ indica que a gestão 

adequada dos recursos hídricos não depende apenas de leis e iniciativas governamentais, pois, 

somente, a gestão compartilhada das águas trará as mudanças necessárias ao setor. Não cabe mais a 

postura do usuário espectador à espera de propostas surgidas nas esferas governamentais. A nova 

ordem é a busca de alternativas pelos organismos envolvidos nesta questão. 

 O empenho e esforço do CIJ no processo de gestão participativa dos recursos hídricos, além 

do caráter inovador e inédito do trabalho foi reconhecido em diversas oportunidades. Em 2001, 
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ganhou  o Prêmio CAIXA Econômica Federal  das Dez Melhores Práticas de Gestão Local e, em 

2002, o Prêmio Internacional Dubai das Cem Melhores Práticas no Mundo.  

 

      

 Prêmio Caixa 10 Melhores Práticas  Premio Caixa Nacional

 

 

Premio Dubai Internacional 2002 de Melhores Práticas 

 

Atualmente o trabalho do Consórcio foi selecionado entre as 10 Melhores Experiência 

Mundiais no setor de “Boas Práticas em Governabilidade Local” e essa experiência será divulgada 

em um website especifico denominado: Feira Virtual para o Fortalecimento da Governabilidade 

Local na América Latina. 
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CONCLUSÃO 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sustentável da região, o 

Consórcio Intermunicipal do Jiquiriçá vem adotando metodologias de planejamento e gestão 

descentralizada, integrada e participativa, apoiando estratégias de inclusão social e atraindo 

investimentos públicos e privados. Para o desempenho das ações, baseadas em procedimentos da 

participação social, o Consórcio instalou Fóruns comunitários de Usuários da Água e do 

Desenvolvimento nos municípios da Bacia. 

O trabalho que o CIJ vem realizando na Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá apresenta uma 

coerência com os princípios e instrumentos estabelecidos pela Lei n 9433 de Recursos Hídricos. Os 

resultados já obtidos na região comprovam que as ações de desenvolvimento que utilizam métodos 

participativos têm resultados superiores aos que se baseiam em estruturas hierárquicas, pois criam 

um fluxo de informação útil que pode ser fundamental para a gestão de uma bacia, embora, sendo 

dirigido a um vasto grupo social, produzam dinâmicas de alta complexidade. 

A constituição do CIJ, criado em 1993, foi exemplar na mobilização tanto da sociedade civil  

como dos governos municipais em busca do desenvolvimento ambiental e regional. Desde a sua 

fundação, seu papel foi de  articulação no sentido de garantir que as iniciativas de estudos, projetos, 

programas e planos de ação para a região, nas diferentes áreas, sejam partes complementares, 

integradas e consonantes com as diretrizes e prioridades que vierem a ser estabelecidas para a bacia. 

A visão integrada de desenvolvimento que fundamenta a estratégia metodológica do CIJ é 

complexa, não só pela sua abrangência como pelo amplo espectro de ações propostas, 

contemplando os aspectos físicos, sócio-econômicos, político - institucionais e culturais, que 

constituem peculiaridades locais, exigindo, portanto, descentralização técnica e mobilização social.  

Contudo, mesmo com as dificuldades já vivenciadas pelo CIJ, sejam elas de ordem 

econômica, política, institucional, técnica ou cultural, tal metodologia se mostrou crucial para a 

obtenção de resultados eficazes, eficientes e duradouros que podem realmente interferir e modificar 

a realidade local.  

A realidade dos municípios consorciados mostra que a participação ativa da comunidade é 

fundamental no processo de planejamento e tomada de decisão para o desenvolvimento regional, 

como forma de garantir que as ações a serem desenvolvidas sobre a bacia estejam de acordo com as 

suas reais necessidades de urgência e aplicabilidade, além de possibilitar uma avaliação contínua do 

andamento do programa e criar um comprometimento dos diferentes segmentos da sociedade local 

com as diretrizes definidas nos planos e projetos, fortalecendo assim a vontade política em nível 

regional. 



 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19

 Como a modernização da gestão dos recursos hídricos está em franco desenvolvimento, a 

demanda por capacitação técnica e administrativa do poder público e demais organismos ainda 

deverá aumentar de forma considerável. Portanto, é importante que as iniciativas, as experiências 

mais recentes e as dificuldades encontradas neste campo pelos organismos de bacia sejam 

amplamente divulgadas e analisadas, numa união de esforços, no sentido de consolidar resultados 

para o setor.  

 A participação popular no planejamento e nas propostas institucionais na área ambiental, 

principalmente na de recursos hídricos, ainda é imatura. O sistema de gerenciamento 

descentralizado, integrado e participativo ainda está em fase de adaptação e consolidação.  

A garantia legal à participação da sociedade civil já significou um grande avanço, mas a 

maturidade do processo participativo ocorrerá com a prática e a paulatina conscientização dos 

direitos e deveres de cada um no processo decisório. 

 

Município de Itatim       Município de Brejões 

 

Município de Ubaíra 
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Município de Jaguaripe – Foz do Rio Jiquiriçá 
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