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Os comitês de bacias mineiros avançaram satisfatoriamente nos últimos anos no

que diz respeito à gestão das águas. Há um processo vivo, crescente, de

participação social nessas instâncias coletivas de decisão. Mas não haverá eficácia

e sustentabilidade nas ações de gestão das águas sem competentes e eficazes

atividades relacionadas com o gerenciamento das águas.
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Ao atribuir conceitos distintos para os termos �gestão das águas� e �gerenciamento das águas�, sem muito rigor técnico e
acadêmico, pode-se avaliar melhor a situação atual da dinâmica de consolidação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos de Minas Gerais (SEGRH/MG), no apagar das luzes de 2002.

Entende-se gestão das águas como um processo coletivo de tomada de decisões, um processo de interlocução e negociação
social permanente entre os agentes sociais, no qual se exerce explicitamente a defesa dos interesses e da representatividade de cada
segmento social partícipe do parlamento das águas, o comitê de bacia.

Entende-se o gerenciamento das águas como o conjunto de atividades que visam à obtenção, ao tratamento, à aplicação, ao
manuseio e à divulgação de informações técnicas e científicas. Do gerenciamento dependem o conhecimento e a apreensão da problemá-
tica envolvida nos usos das águas, bem como as características de uso e ocupação do solo e suas conseqüências sobre os diversos
�caminhos� da água na natureza (precipitação, infiltração, escoamento superficial, escoamento em meios porosos subterrâneos, etc.).

Os cenários socioambientais advindos dos usos das águas e dos solos são distintos em cada uma das bacias hidrográficas, que são
unidades territoriais de planejamento e gestão definidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 � base legal da reorganização
administrativa do Estado brasileiro para o setor de recursos hídricos (água com uso e valor econômico).
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Os cenários socioambientais advindos dos usos das águas e dos solos são distintos

em cada uma das bacias hidrográficas, que são unidades territoriais de planejamento e

gestão definidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 � base legal da reorganiza-

ção administrativa do Estado brasileiro para o setor de recursos hídricos (água com uso

e valor econômico).

Tais cenários são distintos não só porque os cidadãos e as organizações sociais,

públicas, privadas e não-governamentais são diferentes, mas sobretudo porque o

solo, as rochas e, certamente, os peixes, insetos ou pássaros também são diferen-

tes. Na realidade, tal qual a base cultural, o próprio desenvolvimento econômico é

distinto de uma bacia hidrográfica para outra, chegando até mesmo a variar na

própria bacia.

Não há como dispor de uma dimensão de negociação social � estabelecida para

gerir conflitos e consensar regras de vida comum, interdependente, de vários interes-

ses sobre a mesma quantidade disponível de água � sem que se conheçam

detalhadamente a quantidade de água e os efeitos de um de seus usos sobre os

outros e vice-versa.

Por isso, a gestão dos recursos hídricos torna-se mais pragmática e objetiva que a

gestão ambiental, pois permite que se focalize um determinado fator ambiental que traz,

entre seus componentes, vestígios sobre o respeito que eu e o meu vizinho temos por

esse bem público e comum a todos.

Pela análise física, química, biológica e bacteriológica das águas pode-se diagnosticar

o avanço ou o atraso de uma sociedade, uma vez que tal análise revela os dotes, princí-

pios éticos e morais que serão deixados para as gerações futuras; revela a preocupação

com o futuro da biodiversidade e da espécie humana.

O padrão de consumo da sociedade atual demanda uma quantidade de recursos

naturais, incluindo-se a água, muito maior do que aquela que a Terra pode oferecer.

Seria necessário mais um planeta Terra para atender a tal padrão de consumo.

No que tange à gestão das águas, os comitês de bacias mineiros avançaram

satisfatoriamente nos últimos anos. Há um processo vivo, crescente, de participação

social nessas instâncias coletivas de decisão. O exercício da representatividade nos

diversos setores ainda precisa ser aperfeiçoado. Estamos aprendendo a construir,

em bases sólidas, a democracia participativa na gestão das águas. Aspectos culturais,

econômicos (exclusão social) e educacionais indicam que a consolidação do SEGRH/

MG não será alcançada sem um grande trabalho, exigindo integração e articulação

entre os segmentos.

Quanto ao gerenciamento das águas, as dificuldades são maiores. Nos últimos anos,

pouco ou nada foi feito. Nosso �dever de casa�, nossas competências e responsabilida-

des específicas advindas do que se chama �dominialidade das águas�, está em segundo

plano. Tais responsabilidades são, por força da base legal e institucional, a ampliação da

legalidade no uso das águas (outorga), a fiscalização (em caráter educativo e informati-

vo, não em caráter policialesco e punitivo) e, a mais importante, a implantação de siste-

mas de informações  geográficas.

Não haverá eficácia e sustentabilidade nas ações de gestão das águas (tomadas de

decisão) sem competentes e eficazes atividades relacionadas com o gerenciamento das

águas.

Trata-se de entender e aplicar o conceito do Binômio Ecologia � Economia.
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Para administrar a casa é preciso conhecê-la
Sobre o Sistema de Informações Geográficas

Em cada bacia hidrográfica, o sucesso da gestão das águas está ligado ao conheci-
mento e entendimento do �caminhar� das águas.

É necessário saber, registrar, analisar informações e, como produto/resultado, gerar
instrumentos analíticos a fim de dar suporte e elencar alternativas tecnológicas e
locacionais para intervenções humanas (análises custo/benefício), numa dimensão so-
cial e ambiental conseqüente e sustentável. É preciso saber, registrar e analisar informa-
ções sobre todas as retiradas de água da natureza.

Para quais fins são feitas essas retiradas de água?
A mesma análise deve ser realizada para os lançamentos de águas residuárias

(água já utilizada para algum fim � esgotos), como também para os assentamentos
urbanos, rurais e outros tipos de uso e ocupação do solo. As relações de causa e efeito
e os desarranjos ambientais ocasionados devem ser explicitados, analisados e incorpo-
rados nas metodologias de implementação dos diversos instrumentos de gestão dos
recursos hídricos previstos em lei.

São instrumentos de gestão os planos diretores de recursos hídricos (planos de investi-
mentos, intervenções, mudanças de posturas setoriais caso necessárias, visando maximizar
a disponibilidade hídrica e minimizar os efeitos maléficos decorrentes dos usos com caráter
ainda insustentáveis � �rearranjo econômico�); a outorga do direito de uso (registro e garan-
tia legal do direito); o enquadramento das águas (estabelecimento de metas de qualidade
das águas e definição de estratégias para o seu alcance em certo período de tempo); a
cobrança pelo uso das águas (internalização dos custos da poluição e dos desarranjos
ambientais nas planilhas do próprio sistema produtivo usuário), entre outros.

Situação atual dos comitês de bacias
Em Minas Gerais, existem 12 comitês de bacias em pleno funcionamento e 5 comi-

tês institucionalizados.
Foram criadas e aprovadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) 36

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos � as UPGRH�s. Essa divisão
considera cada uma das unidades como uma bacia hidrográfica merecedora de gestão
e gerenciamento específico, de acordo com suas características fisiográficas, ambientais
e socioculturais.

Tal divisão é adotada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) � órgão gestor
do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos �, pela Secretaria de Esta-
do do Planejamento e Coordenação Geral e pela Agência Nacional das Águas (ANA).

A figura do ente �comitê de bacia� foi criada pelo Estado brasileiro para proporcionar
um processo mais curto e democrático entre as decisões e os mais afetados por elas,
que são as organizações produtivas e os cidadãos de maneira geral � a sociedade civil.

Há interpretações de que o Estado teria assumido uma certa incapacidade para
implementar o instrumento econômico de gestão (a cobrança pelo uso das águas) e,
por isso, abriu mão de seu poder discricionário, dividindo-o com a sociedade e os usuá-
rios, democraticamente. Sem dúvida, isso é um avanço na direção de uma democracia

participativa, em contraposição à democracia representativa.

Todavia, a boa intenção somente será aferida de fato quando forem estabelecidos

os contratos de gestão, consolidando, enfim, a descentralização das decisões, das ativi-
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dades e dos investimentos. O Projeto de Lei (PL) nº 1.616, em trâmite no Congresso

Nacional, apresenta um aperfeiçoamento dos princípios e da regulamentação do siste-

ma no que tange aos contratos de gestão.

Até então, o contrato de gestão poderia ser quebrado unilateralmente, ou seja, o

Estado, a bel-prazer, quando melhor lhe conviesse, poderia parar de �jogar o jogo�. No

entanto, atualmente, após implementação e funcionamento da cobrança pelo uso, esse

risco foi reduzido, quase eliminado, com o texto do PL 1.616.

O contrato de gestão é a autorização pelo Estado de administração financeira e

técnica autônoma por parte das agências de bacias ou entidades eventualmente equi-

paradas a elas. Assim, a agência de bacia receberia a responsabilidade de gerenciar os

recursos arrecadados por meio da cobrança pelo uso, de acordo com a gestão dos

respectivos comitês de bacias, seus órgãos decisores.

A partir dessa designação de comitê de bacia, considerado um ente de Estado, era

de se esperar algum tipo de fomento e apoio por parte do Estado para sua

operacionalização, bem como de suas respectivas agências de bacias.

Apesar de existir em Minas Gerais uma base legal que proporciona essa dinâmi-

ca e atitude por parte dos administradores públicos estaduais, até o final de 2002

ainda não houve um apoio relevante, oficial e planejado à operacionalização dos

comitês em funcionamento. Essa base legal é o Fundo Estadual para Recuperação e

Melhoria das Bacias Hidrográficas (FHIDRO), cuja aplicação, de fato, ainda não foi

tomada como prioritária pela administração pública, a despeito da enorme deman-

da social por esse ato.

Na realidade, os comitês estão funcionando muito mais em virtude do apoio de

usuários específicos (até mesmo da administração pública indireta) e da demanda social

pela atividade do que em função de apoio oficial.

Envolvimento dos segmentos sociais
Contrariando as expectativas, os diversos setores usuários (produtivos) foram os

primeiros a se capacitar e a participar efetivamente do processo de gestão. Sempre

considerados poluidores e potencialmente degradadores do meio ambiente, os usuá-

rios das águas estão assumindo outra postura. Participam pró-ativamente das discus-

sões, servindo de exemplo para o próprio Estado.

Apesar disso, o setor das atividades agrossilvipastoris precisa estar mais presente,

defendendo seus interesses com mais assiduidade e perseverança.

A sociedade civil, historicamente mais �ideologizada�, tem mantido a tradição de

participação. Porém, ela deve entender melhor o processo de negociação, a redução de

conflitos e o estabelecimento de consensos, trabalhando suas posições de maneira

mais embasada e substanciada em informações e fatos do que em versões subjetivas.

Alguns participantes da gestão afirmam que a dificuldade em se obterem produtos

e resultados está justamente na presença e nas decisões das autoridades instituídas.

Além da má intenção, há um tom anarquista na afirmação, com a qual não podemos

concordar inteiramente.

Entretanto, não há como negar a existência de equívocos na postura de administra-

dores públicos. Na realidade, o conceito de Estado deveria ser mais bem entendido,

assim como o conceito de servidor público, a despeito da escassez de recursos e do

engessamento administrativo aos quais estão submetidos tais cidadãos.
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O Estado deveria governar para todos e com todos. No entanto, é bem distinta a

dinâmica da administração pública no Brasil.

A gestão dos recursos hídricos pode ajudar a reposicionar o estilo e a postura da

administração pública em função das demandas sociais.

Temos a oportunidade de ver o dinheiro público ser aplicado sob fiscalização direta

do cidadão. Cabe, então, uma seqüência de questionamentos:

� Nossos decisores sabem interpretar valores e preferências da sociedade?

� As decisões técnicas dos nossos administradores públicos atendem ao princípio da

imparcialidade?

� Quais as causas do generalizado descrédito da sociedade nas instituições públicas?

Falhas nas instâncias decisórias?  Desconhecimento dos problemas, custos e bene-

fícios envolvidos?

A participação da sociedade é primordial, adotando-se uma postura de fiscalização

da função de regulação do Estado.

� O que mudar?

� É uma questão de estilos ou conceitos?

Sugerimos ações eficazes quanto a:

� Educação e informação à sociedade

� Incorporação de valores sociais (dos agentes, do público, de todos) nas tomadas

de decisões da administração pública

� Interlocução e negociação para redução dos conflitos entre agentes sociais

� Melhoria nas relações custo/efetividade, com o alcance das metas negociadas e

a redução dos custos sociais

Algumas causas das dificuldades enfrentadas pelos comitês de bacias:

� Ausência de base técnica para respaldar decisões � agências de bacias

� Ausência de investimentos

� Círculo vicioso: Não há agência porque não há cobrança

� Ausência de estudos que dêem suporte ao necessário acordo social

É importante o papel do Estado (Igam e CERH) na mediação entre os interesses da

sociedade explicitados nos comitês e os interesses difusos de grupos sociais excluídos,

inclusive as futuras gerações.

Ao Estado cabe, então, a implantação do Sistema de Gerenciamento dos Recursos

Hídricos como um todo:

� Outorga e cadastramento de usuários por bacia hidrográfica, com ampla divulga-

ção pela mídia, com ações integradas Igam/comitês de bacias

� Inserção dos dados em sistemas de informação, com aplicativos e tecnologia co-

muns, por bacia hidrográfica, centralizados no Igam e disponíveis aos respectivos comi-

tês de bacias

� Destinação de recursos financeiros para sustentar o início da implantação do siste-

ma por meio, por exemplo, do Fhidro.

A despeito de todas as indicações, sugestões e reflexões feitas num contexto geral,

a maior dúvida quanto ao sucesso da gestão participativa das águas está em suas

básicas premissas. Há de haver, em cada espírito humano participante do processo,

alta dose de solidariedade, desprendimento e fraternidade.

Apesar de constatadas cientificamente tais premissas em comunidades de abelhas

e formigas, pode-se esperar o mesmo dos seres humanos?


