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RESUMO 

A gestão da água no Brasil tem passado, principalmente nas duas últimas décadas, 

por mudanças que refletem um quadro de descentralização e participação de novos atores 

sociais no sistema de gerenciamento do uso, controle e proteção das águas. Este trabalho 

tem por objeto de pesquisa políticas públicas de recursos hídricos e gestão da água no 

Sistema Cantareira (Estado de São Paulo – Brasil), que contribui com o abastecimento da 

Região Metropolitana de São Paulo – RMSP – com até 31 m3/s e com o abastecimento da 

Região Metropolitana de Campinas – RMC – com até 5 m3/s. Como o Sistema Cantareira 

não se restringe à unidade territorial de uma bacia hidrográfica, mas influencia a 

disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (RMSP) e das Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (RMC), a gestão das águas envolve 

atores sociais de diferentes regiões e agentes governamentais municipais, estaduais e 

federais. O objetivo deste trabalho é analisar de que modo o novo modelo de gerenciamento 

da água previsto na Constituição Brasileira de 1988 e definido em âmbito nacional pela Lei 

No 9.433 de 1997 modifica o Sistema de Gerenciamento da água, ou seja, o conjunto de 

organismos, agências e instalações governamentais e privadas estabelecidos com o 

objetivo de executar políticas públicas das águas. Para tanto, analisar-se-á o processo de 

renovação da outorga de concessão do uso da água do Sistema Cantareira, ocorrida em 6 

de agosto de 2004. 

INTRODUÇÃO 

A gestão da água e os conflitos relacionados à sua apropriação tornaram-se, nos 

últimos anos, objeto de discussão e transformações nas políticas públicas nacional e 

internacionais. Frente a um crescente quadro de escassez, em parte devido à degradação 

dos recursos hídricos e em parte pelo crescimento das necessidades de usos destes 

recursos, as questões relacionadas à apropriação da água tornaram-se foco de atenção não 

somente de agentes governamentais, como de atores sociais. Neste panorama, pode-se 

propor indagações que refletem a complexidade dos problemas ambientais envolvendo o 
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Rua Alfenas, 43. São Paulo – Brasil. CEP: 05303-010. Endereço Eletrônico: 
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uso dos recursos hídricos, assim como a importância de análises que integrem enfoques 

econômico, político, social e ambiental: quem decide de que forma se dá a distribuição dos 

recursos hídricos para a população? De onde serão provenientes os recursos hídricos para 

abastecer regiões metropolitanas cada vez mais populosas? Quais serão os mecanismos 

para diminuir a degradação dos recursos hídricos e recupera-los? Qual a origem dos 

recursos financeiros necessários à recuperação da qualidade da água? Quais são os atores 

sociais e os agentes governamentais incluídos nos mecanismos de gestão da água, e 

através de que órgãos se dá sua participação? 

A partir da década de 1990, no Brasil, foi proposta a gestão dos recursos hídricos de 

forma descentralizada, participativa e integrada, em Políticas Estaduais e Federal, com a 

instituição de Sistemas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Pela análise dos novos sistemas de gerenciamento, pode-se observar a criação de 

novos órgãos responsáveis por este gerenciamento, com a instituição de novos princípios e 

diretrizes norteadores das ações e com a atribuição de novas responsabilidades aos 

formuladores de políticas públicas relacionadas às águas. 

A formulação destas políticas, assim como sua implementação, influenciam os 

conflitos relacionados à apropriação das águas. De fato, as ações associadas às políticas 

públicas alteram a produção social do espaço e a dinâmica das águas, com represamento 

de rios, desvio de suas águas e retificação de seus leitos. Por outro lado, a degradação das 

águas pode ser acentuada por alguns usos das águas. 

Um marco deste novo sistema de gerenciamento é o ano de 1991, quando foram 

instituídas, pelo Governo do Estado de São Paulo, com a Lei Estadual No 7.663, normas de 

orientação para a Política Estadual de Recursos Hídricos e para o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A legislação promulgada apresenta os objetivos, os princípios e as diretrizes da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como cria os instrumentos tidos como 

necessários à estruturação de um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no 

Estado de São Paulo. 

O objetivo principal contido na Lei Estadual No 7.663/91 relaciona-se às formas de 

uso que, ao mesmo tempo, protejam a qualidade e a quantidade das águas. Trata-se, com 

efeito, de uma nova proposta de forma de gerenciamento. 
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Um dos princípios2 da Política Estadual de Recursos Hídricos determina que o 

gerenciamento destes recursos deve ser realizado de forma descentralizada, participativa e 

integrada. 

A descentralização refere-se à adoção da bacia hidrográfica como unidade regional 

de planejamento e gerenciamento das águas, o que resultou, em 1993, na divisão do Estado 

de São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos3 – UGRHIs. 

No âmbito regional, os órgãos consultivos e deliberativos de gerenciamento das 

UGRHIs são denominados Comitês de Bacias Hidrográficas. Assim, cada UGRHI 

corresponde a um Comitê de Bacia Hidrográfica4. 

Este ponto é particularmente interessante de ser considerado quando se atenta aos 

conflitos relacionados à apropriação das águas, assim como à sua degradação. De fato, 

pode-se perceber que estes conflitos podem extrapolar o território delimitado pela Bacia 

Hidrográfica. 

A participação, também instituída através do primeiro princípio da Política Estadual 

de Recursos Hídricos, considera a importância de órgãos estaduais, municipais e da 

sociedade civil no sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Pela lei, são 

consideradas entidades da Sociedade Civil, que podem exercer a gestão participativa: 

universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico; entidades associativas de usuários dos recursos hídricos; associações 

especializadas em recursos hídricos, entidades de classe e associações comunitárias, bem 

como outras associações não governamentais5. 

A integração, último termo da tríade6 que define o primeiro princípio da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, considera principalmente a qualidade e a quantidade das 

águas através de ações que promovam os usos múltiplos dos recursos hídricos. No entanto, 

cabe observar que os usos das águas, assim como sua qualidade e quantidade, estão 

diretamente relacionados à dinâmica de produção do espaço e ao uso da terra pelas 

atividades humanas, o que dificulta sua determinação através de políticas públicas, mesmo 

                                                 
2 A Política Estadual de Recursos Hídricos tem sete princípios. Destes, destacou-se o primeiro, que é 
tratado neste trabalho. Uma discussão dos princípios básicos para a gestão de recursos hídricos 
encontra-se em Leal, (2000:9-23). 
3Conforme o Decreto No 36.787, de 18 de maio de 1993. 
4 Há duas exceções: o gerenciamento das UGRHIs Mantiqueira (01) e Paraíba do Sul (02) é realizado 
por um único Comitê (das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira); e o 
gerenciamento das UGRHIs Aguapeí (20) e Peixe (21) cabe ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Aguapeí/Peixe. 
5 São Paulo (Estado). SRHSO. CERH, 1994:13. 
6 Descentralização, participação e integração. 
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que estas políticas busquem a integração entre os órgãos responsáveis pela gestão das 

águas ou até mesmo pela gestão da terra. 

Os mesmos três elementos que compõem o referido princípio da Política Estadual 
de Recursos Hídricos – descentralização, participação e integração de aspectos de 

qualidade e quantidade das águas – também são considerados pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei Nacional No 9.433, em 1997. 

Esta política adotou a gestão participativa – ao contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades7 – e descentralizada – ao considerar como um de 

seus fundamentos a bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação desta 

política e para atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A 

gestão descentralizada e participativa constitui outro dos fundamentos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos. 

Um terceiro fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos é que a água é 

um bem de domínio público8. As pessoas jurídicas de direito público em questão são a 

União, os Estados e o Distrito Federal. À União pertencem “os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água em terrenos do seu domínio, que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais e o mar territorial.” Aos Estados e ao Distrito 

Federal pertencem “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvadas, neste caso, as decorrentes de obras da União”9

É importante ressaltar que, apesar de a água ser considerada bem público, seu 

direito de uso – apropriação privada – é definido pelo Estado, através da outorga. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos também estabelece como fundamento que 

a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O reconhecimento da 

água como bem econômico10 está relacionado, na legislação federal, à cobrança pelo uso 

                                                 
7 Prette (2000) analisa o envolvimento e a participação de novos agentes na gestão dos recursos 
hídricos no Brasil, com enfoque no Estado de São Paulo, mais particularmente na Região 
Metropolitana de São Paulo. 
8 Segundo Leal (2000:44-45), “as águas públicas são de propriedade de toda a população, tendo o 
Estado o dever de administrá-las. (...) Dessa forma, no país não existem águas de domínio municipal 
e águas particulares.” No entanto, afirma o autor, é preciso estar atento à “privatização das usinas 
hidroelétricas e das empresas de saneamento, com a conseqüente outorga de concessões ou 
autorizações do direito de uso das águas para empresas privadas, o que pode implicar na priorização 
de usos e na privatização disfarçada dos recursos hídricos.” 
9Conforme São Paulo (Estado). SRHSO. CERH, 1997. Leal (2000:45) discute em seu trabalho a 
questão da dominialidade, ou seja, em que casos as águas são de domínio da União, em que casos 
são de domínio dos Estados (e Distrito Federal), e casos controversos, como o caso das águas 
subterrâneas. 
10 Não é objetivo desta pesquisa debater a questão do valor econômico atribuído à água pelas políticas 
nacional e estadual de recursos hídricos. Uma discussão sobre a disposição para pagar os custos 
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dos recursos hídricos. No entanto, como a água é considerada um bem inalienável, sendo 

outorgado o direito ao seu uso por autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos 

Estados ou do Distrito Federal, são sujeitos à cobrança somente os usos dos recursos 

hídricos, e não a água em si11. 

São colocados como objetivos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, além de 

dar ao usuário a indicação de seu real valor, o incentivo à racionalização do uso da água e a 

obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Um quinto fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que, 

em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais. Assim, é considerada a importância primordial da água 

enquanto substância essencial à vida. O fato de ser estabelecido um uso prioritário para os 

recursos hídricos remete para a existência de múltiplos usos e a necessidade de gestão 

destes usos, que é um outro fundamento desta política. 

 Este último fundamento relaciona-se de forma direta aos conflitos pela apropriação 

das águas. De fato, é a existência de múltiplos usos possíveis das águas e de múltiplas 

possibilidades de criação de valor com estes usos, bem como a decorrente degradação 

devida à poluição provocada pelos usos da água, que determina a necessidade de gestão 

dos conflitos decorrentes destes processos. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar de que modo o novo modelo de gerenciamento 

da água previsto na Constituição Brasileira de 1988 e definido em âmbito nacional pela Lei 

No 9.433 de 1997 modifica o Sistema de Gerenciamento da água, ou seja, o conjunto de 

organismos, agências e instalações governamentais e privadas estabelecidos com o 

objetivo de executar políticas públicas das águas. 

ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho tem por objeto de pesquisa políticas públicas de recursos hídricos e 

gestão da água no Sistema Cantareira (Estado de São Paulo – Brasil), que contribui com o 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP – com até 31 m3/s e com o 

abastecimento da Região Metropolitana de Campinas – RMC – com até 5 m3/s. Como o 

Sistema Cantareira não se restringe à unidade territorial de uma bacia hidrográfica, mas 
                                                                                                                                                         
crescentes da disponibilização da água é feita por Lanna (1999b:533-563). Alguns aspectos legais do 
entendimento da água como bem de valor econômico, passível de cobrança pelo seu uso são 
apresentados por Granziera(1993:31-5). E uma discussão sobre a cobrança pelo uso da água no 
Estado de São Paulo encontra-se em Leal (2000:84-87). 
11 Veja-se, por exemplo, Leal (2000:84-7). 

 5378 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

influencia a disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (RMSP) e das Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (RMC), a gestão das águas envolve 

atores sociais de diferentes regiões e agentes governamentais municipais, estaduais e 

federais. 

 A Região Metropolitana de São Paulo foi criada em 1967, compreendendo 33 

municípios. Atualmente, esta região é formada por 39 municípios, dos quais 34 municípios 

pertencem à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê12. 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê ocupa área de 5.985 km2. Apenas 37% da área da 

bacia hidrográfica é urbanizada, sendo que esta bacia consome mais água do que produz: o 

consumo para abastecimento público é da ordem de 63,1 m3/s, sendo 31 m3/s importados 

da bacia do rio Piracicaba e 2 m3/s importados dos rios Capivari e Guaratuba (Keck e 

Jacobi, 2003:137). 

 A Região Metropolitana de Campinas – RMC – foi criada por Lei Estadual em 2000, 

compreendendo 19 municípios13, com uma população total de cerca de 2,33 milhões de 

habitantes. Estes municípios pertencem às Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, com exceção do município de Engenheiro Coelho, que pertence à Bacia 

Hidrográfica de Mogi-Guaçu. 

 As Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ocupam área de 

15.205 km2, sendo composta por 58 municípios. A bacia hidrográfica do rio Piracicaba está 

ligada ao Sistema Cantareira através de barragens de regularização operadas pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP construídas a partir 

de meados da década de 1960 nos rios Atibaia e Jaguari, afluentes do rio Piracicaba 

(Lopes, 2003:123-125). 

 As obras de construção do Sistema Cantareira iniciaram-se em 1966, entrando em 

operação cerca de dez anos depois com os reservatórios do Juqueri, de Atibainha e de 

Cachoeira, com vazão inicial de 11 m3/s para abastecimento da Região Metropolitana de 

São Paulo. Em 1984, foram incorporados ao Sistema os Reservatórios de Jaguari e Jacareí, 

ampliando o volume de reversão para a Região Metropolitana de São Paulo para 33 m3/s, 

dos quais a Bacia do Rio Piracicaba é responsável por 31 m3/s e o rio Juqueri, pertencente à 

Bacia do Alto Tietê, é responsável por 2 m3/s. 

                                                 
12 Dos 39 municípios desta região, somente não pertencem à Bacia Hidrográfica ao Alto Tietê: 
Guararema, Juquitiba, Santa Isabel, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista. 
13 Os 19 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas são: Americana, Artur 
Nogueira, Engenheiro Coelho, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, 
Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D´Oeste, Santo Antônio de 
Posse, Sumaré, Valinhos eVinhedo. 
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 Atualmente, existem dois Comitês de Bacias Hidrográficas relacionados à Bacia 

Hidrográfica dos rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí, um Comitê Estadual e um Comitê 

Federal. Isto ocorre já que o rio Piracicaba tem como afluentes os rios Jaguari e Atibaia, que 

são de domínio da União. 

A Região Metropolitana de Campinas, assim como os municípios de Jundiaí, Campo 

Limpo, Várzea Paulista, Piracicaba, Limeira, Rio Claro e Bragança Paulista são afetados 

pelo Sistema Cantareira, já que o rio Piracicaba, juntamente com os rio Capivari e Jundiaí 

são rios que compõem a Bacia Hidrográfica responsável pelo abastecimento da região. 

Sendo um volume de até 31 m3/s retirados da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba para 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, diminui o volume de água afluente às 

cidades abastecidas pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais relacionados ao uso intensivo dos 

recursos naturais e à degradação do ambiente pela poluição repercutem em novas 

propostas de gestão ambiental. No caso da gestão dos recursos hídricos, coloca-se a 

necessidade de disciplinar o desperdício e a poluição associados à forma, ao ritmo e aos 

mecanismos de utilização da água. 

De acordo com Lanna (1999a:5), a gestão das águas consiste na definição das 

linhas gerais para despoluição, preservação e uso da água. Trata-se de “uma atividade 

analítica e criativa voltada à formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos 

orientadores e normativos, à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões 

que têm por objetivo promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos”. 

As ações concretas que permitem atingir os objetivos preconizados pela Política das 

Águas são conceituadas pelo autor como gerenciamento das águas. Trata-se do “conjunto 

de ações governamentais, comunitárias e privadas destinadas a regular o uso, o controle e 

a proteção das águas, e a avaliar a conformidade da situação corrente com os princípios 

doutrinários estabelecidos pela Política das Águas” (Lanna, 1999a:5). 

A distinção entre os termos gestão das águas e gerenciamento das águas não é 

consenso entre autores que discutem aspectos relacionados à elaboração e implementação 

de ações visando o uso e a proteção dos recursos hídricos. Leal (2000:9) ressalta as 

dificuldades em se fazer esta distinção e conclui pelo uso equivalente destes conceitos. 

Macedo (1994 apud Leal, 2000) aponta que a única possível distinção entre gestor e 

gerente ocorre quando se considera que gerentes executam, enquanto gestores negociam e 

orientam. Todavia, conforme Macedo, desta distinção podem decorrer problemas, já que 

gerentes e gestores podem não assumir responsabilidade por falhas e não-conformidades, 
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atribuindo-as uns aos outros. No caso dos recursos hídricos, se considerarmos que órgãos 

gestores são aqueles que orientam e negociam (por exemplo, instâncias como os Comitês 

de Bacias Hidrográficas) e que órgãos de gerenciamento são aqueles que executam (por 

exemplo, SABESP, CETESB, DAEE), pode-se incorrer em conflitos decorrentes desta 

separação de funções, como citado por Macedo; ou ainda, na dificuldade de identificação 

dos posicionamentos nos conflitos existentes, já que muitas vezes representantes de órgãos 

considerados de gerenciamento contribuem para a formulação de diretrizes e princípios 

gerais que conformam a gestão das águas. Neste trabalho, os termos gestão e 

gerenciamento das águas serão utilizados como sinônimos, englobando planejamento e 

implementação de ações para inventário, uso, controle e proteção das águas. 

Lanna (1999a:16) observa, em trabalho que serve de referência para o estudo do 

gerenciamento das águas no Brasil, que se pode identificar, a partir do final do século XIX 

até hoje, a adoção de modelos gerenciais cada vez mais complexos: modelo burocrático, 

modelo econômico-financeiro e modelo sistêmico de integração participativa. 

Segundo o autor, o modelo burocrático de gerenciamento das águas começou a ser 

implementado no país no final do século XIX, tendo como características principais a 

racionalidade e a hierarquização. Neste modelo, a autoridade e o poder tendem a 

concentrar-se gradualmente em entidades públicas, através das seguintes ações: aprovação 

de concessões e autorizações de uso da água; licenciamento de obras; fiscalização, 

interdição e aplicação de multas (Lanna, 1999a:16). Um marco deste modelo é a 

promulgação do Código das Águas, em 1934, que passou para o âmbito da União a 

concessão dos aproveitamentos hidrelétricos e dos serviços de distribuição de energia 

elétrica, que antes eram responsabilidade dos Estados e Municípios (Barth, 1999:565). 

O segundo modelo para gerenciamento das águas no Brasil, conforme Lanna 

(1999a) é o modelo econômico-financeiro, que tem como marco de sua aplicação a criação 

da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, em 1948. Este 

modelo caracteriza-se pela aplicação de instrumentos econômicos e financeiros por 

entidades privilegiadas, como autarquias e empresas públicas. De modo concreto, este 

modelo teve, como principal força motora, programas de investimentos em setores usuários 

dos recursos hídricos, o que dificulta o tratamento global dos problemas ambientais 

envolvendo a água. 

O terceiro modelo para gerenciamento das águas no Brasil, intitulado modelo 

sistêmico de integração participativa, é considerado por Lanna o mais moderno, tendo como 

marco a promulgação da Constituição de 1988. Segundo o autor, este modelo prevê a 

descentralização do gerenciamento das águas, “permitindo a participação da sociedade 

através de entidades especialmente implementadas” (Lanna, 1999a:19). O gerenciamento é 
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executado através de três instrumentos: planejamento estratégico por bacia hidrográfica; 

tomada de decisão através de deliberações multilaterais e descentralizadas; e 

estabelecimento de instrumentos normativos e econômicos. De acordo com Lanna 

(1999a:19), a descentralização permite que o Estado, “sem abrir mão de seu domínio sobre 

a água”, realize seu gerenciamento “de forma compartilhada com a sociedade, mediante a 

participação de entidades especialmente implementadas”. 

Estes três modelos de gerenciamento das águas no Brasil vêm sendo discutidos por 

autores que estudam a gestão dos recursos hídricos no Brasil (Borsoi e Torres, 2004; Tarqui 

e Silva, 2004). Para o caso da Bacia do Rio São Francisco, Tarqui e Silva ressaltam que há 

uma sobreposição dos modelos de gerenciamento na mesma região. 

Os modelos de gerenciamento das águas apresentados por Lanna (1999a) têm 

traços característicos semelhantes a modelos explicativos de ação administrativa que 

definem lógicas de produção de políticas públicas, definidos por Claus Offe (1984), a saber: 

modelo burocrático; modelo de política administrativa sócio-estatal; e modelo de consenso 

político. 

Segundo Offe (1984), o modelo burocrático baseia-se na hierarquia e na divisão de 

trabalho, sendo fixado, a cada momento, quem deve dar ordens a quem e em que sentido, 

ficando excluída a possibilidade de negociação; o modelo de política administrativa sócio-

estatal define os resultados projetados da ação administrativa (tarefas e sua realização) 

como critérios de avaliação para a ação administrativa interna e seu processo decisório; e o 

modelo de consenso apresenta como tarefa central a obtenção de consenso e a 

harmonização de interesses no seu ambiente interno e externo, buscando, entre outros 

aspectos, a necessidade de abrandar, pela negociação, a resistência de grupos antagônicos 

com poder de veto e de pressão. 

PROPOSTA DE ANÁLISE 

A proposta de análise do gerenciamento das águas do Sistema Cantareira considera 

um debate com os dois autores apresentados que apresentam modelos de gestão: Antonio 

Eduardo Lanna e Claus Offe. 

A partir dos modelos apresentados, Claus Offe apresenta os testes de racionalidade 

pelos quais as ações administrativas passam, em cada modelo: no caso do modelo 

burocrático, é necessário um teste de conformidade legal; para o modelo de política 

administrativa sócio-estatal, a ação administrativa está sujeita a um teste de efetividade 

funcional; e no modelo de consenso, aplica-se um teste de consenso político. 

A partir do apresentado, note-se a semelhança de objetivos entre os modelos de 

políticas públicas definidos por Claus Offe e os modelos de gerenciamento das águas 
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expostos por Lanna. No entanto, há uma distinção fundamental que permite uma análise 

diferenciada a partir dos modelos explicativos de Claus Offe. Enquanto Lanna data na 

história das políticas públicas de gerenciamento das águas três momentos distintos, cada 

um deles correspondendo historicamente a um conjunto de políticas públicas aplicadas 

quanto à questão das águas, Claus Offe observa que os três modelos apresentados não são 

percorridos historicamente de forma consecutiva, o que resulta em um problema da política 

administrativa, que reside no fato de estar exposta simultaneamente aos três testes 

contraditórios: de conformidade legal; de efetividade funcional; e de consenso político. 

Assim, segundo Offe (1984:232), a política administrativa “precisa harmonizar, ao 

mesmo tempo, seus fundamentos jurídicos, suas funções e os interesses de seus clientes e 

grupos de referência,” não se tornando visível nenhum critério de racionalidade de nível 

mais elevado, que abrangesse as três dimensões. 

Para observar a possível sobreposição de modelos quanto ao gerenciamento de 

recursos hídricos no Brasil, em uma perspectiva histórica, é interessante notar modificações 

quanto ao que se consideram problemas ambientais relacionados à água e transformações 

em sua forma de gestão. Cunha e Coelho (2003) estabeleceram uma periodização para 

políticas ambientais no Brasil, que auxilia na compreensão das políticas públicas 

relacionadas à gestão da água. 

Os autores definem três grandes momentos na história das políticas ambientais no 

Brasil. Em um primeiro período, de 1930 a 1971, construiu-se uma base de regulação dos 

usos dos recursos naturais. No caso dos recursos hídricos, neste primeiro momento pode-se 

ressaltar a promulgação do Código das Águas (1934), assim como a grande importância 

dada ao crescimento do setor hidroenergético no país. De um ponto de vista econômico, a 

matriz produtiva relacionada à industrialização restringida (1933 a 1955), à industrialização 

pesada (1956 a 1961) e ao milagre econômico (1968 a 1973) requeria a geração de energia 

elétrica adicional que permitisse o crescimento econômico, sendo privilegiada a geração de 

energia hidrelétrica. Neste período, pode-se notar a centralização na gestão das águas e a 

concessão dos aproveitamentos hidrelétricos utilizando os recursos legais proporcionados 

pelo Código das Águas. 

Cunha e Coelho (2003) definem o segundo período, de 1972 a 1987, como de 

intervencionismo do Estado e de Crise Ecológica Global. Esta crise ecológica pode ser 

visualizada nos debates da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, a 

chamada Conferência de Estocolmo, onde questões relacionadas ao uso dos recursos 

naturais e à poluição estavam no centro das discussões. Mazzolenis de Oliveira (1995:57) 

observa que “o controle da poluição das águas só se tornou questão política em meados da 

década de 70”. No caso do estado de São Paulo, a partir de 1972, a Companhia de 
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Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) iniciou avaliação da qualidade do ar, 

desenvolvendo ações de controle e esquemas de fiscalização, políticas definidas na 

literatura econômica como de Comando e Controle (São Paulo (Estado). CETESB, 2004). 

Neste período, ganham importância os órgãos técnicos para avaliação de problemas 

ambientais, com definição de objetivos direcionados à resolução destes problemas, com 

implementação de ações parciais e pontuais. 

A partir de 1988, Cunha e Coelho (2003) definem as políticas ambientais brasileiras 

em um contexto de democratização e descentralização decisória. Para os recursos hídricos, 

a Constituição Federal de 1988 dispõe que a União instituirá o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. De fato, a Política Nacional de Recursos é 

estabelecida pela Lei Nacional No 9.433, de 1997, que estabelece a gestão dos recursos 

hídricos de forma descentralizada, participativa e integrada. 

Neste momento, os órgãos governamentais já existentes continuam tendo atuação 

na implementação de ações relacionadas ao saneamento ambiental. Como é o exemplo, 

para o caso do Estado de São Paulo, da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental – CETESB; da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP; e do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. No entanto, além destes 

órgãos governamentais pré-existentes, são instituídos pela legislação os Comitês e 

Conselhos de Bacias Hidrográficas, órgãos de caráter consultivo e deliberativo com função 

de gerenciar os recursos hídricos. Estes órgãos devem contar em sua composição com 

representantes da sociedade civil, seguindo uma lógica de produção de políticas públicas 

pelo consenso político, definido por Claus Offe. 

No entanto, considerando as ações de política pública relacionadas ao 

gerenciamento das águas, no período atual, pode-se verificar que os demais modelos 

propostos por Offe estão em pleno funcionamento. Seguindo o modelo burocrático, a política 

nacional de recursos hídricos foi instituída por Lei, assim como os órgãos que compõem o 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos têm sua composição e suas 

atribuições previstas em Lei; de acordo com o modelo de política administrativa sócio-

estatal, há órgãos governamentais que executam tarefas visando objetivos definidos para 

melhoria ambiental, sendo considerados órgãos técnicos de execução de políticas públicas. 

A partir do que foi observado, os testes de racionalidade das ações administrativas, 

no período atual, parecem decorrência do uso dos três modelos apontados por Claus Offe, 

de maneira sobreposta: há testes de conformidade legal; há testes de efetividade funcional; 

e há testes de consenso político. A sobreposição de vários testes e de diferentes modelos 

para implementação de políticas públicas de recursos hídricos no Brasil parece dificultar a 
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definição dos papéis de cada agente governamental e de cada ator social que participa das 

políticas públicas direcionadas aos recursos hídricos. 

No caso do Estado de São Paulo, por ocasião da renovação da outorga de 

concessão do Sistema Cantareira para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (SABESP), efetivada em agosto de 2004, a questão apresentada anteriormente 

pôde ser observada: o processo de renovação contou com a participação do órgão 

governamental do Estado de São Paulo responsável “tradicionalmente” pela outorga de 

direito de uso das águas: o DAEE; contou também com a participação da Agência Nacional 

de Água – ANA, autarquia instalada em dezembro de 2000, já que as águas afluentes ao 

Sistema Cantareira são oriundas de rios de domínio da União; os Comitês de Bacia 

Hidrográfica estaduais e federal também participaram das discussões e definições sobre a 

nova outorga; e a Sociedade Civil organizada também participou das várias reuniões para 

definição do documento de outorga. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos Federal e do Estado de São 

Paulo prevêem a criação de novos órgãos para a gestão da água, que convivem com 

organizações governamentais e privadas pré-existentes na execução de ações para 

promover o inventário, uso, despoluição e proteção dos recursos hídricos. 

Nesse cenário de transformações, a concessão de direitos de uso de recursos 

hídricos, um instrumento do poder público para o gerenciamento da água previsto desde o 

Código das Águas de 1934, propiciou meados de 2003 e agosto de 2004 um espaço para 

discussão de gestão das águas do Sistema Cantareira entre as Regiões Metropolitanas de 

São Paulo e de Campinas. 

Isto se deu por ocasião da renovação da outorga à Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP – de concessão de uso dos recursos hídricos do 

Sistema Cantareira. Este Sistema, cuja construção iniciou-se em 1966, vem contribuindo 

desde 1974 com uma vazão de até 31 m3/s para abastecimento de cerca de 9 milhões de 

habitantes da Região Metropolitana de São Paulo. 

 A concessão de direito de uso dos recursos hídricos do Sistema Cantareira à 

SABESP, em 1974, foi autorizada pelo Ministro de Estado das Minas e Energia. Em 6 de 

agosto de 2004, quando se deu a renovação da concessão à SABESP, outorgada pelo 

Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, do Estado de São 

Paulo, o documento de outorga havia sido discutido por representantes de órgãos, agências 

e empresas governamentais, além de órgãos não governamentais e comitês e consórcios 

envolvendo representantes de instituições públicas, privadas e usuários dos recursos, tais 
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como: SABESP, DAEE, Agência Nacional de Água – ANA, Prefeituras Municipais, Ministério 

Público Federal, Procuradoria da República, Comitês de Bacias Hidrográficas, Consórcio 

Intermunicipal de Bacias Hidrográficas, Organizações não Governamentais. 

Neste caso, percebe-se alterações no cenário de gestão dos recursos hídricos, 

quanto à participação de novos atores nos mecanismos de gerenciamento destes recursos. 

A hipótese que norteia este trabalho, a ser verificada em sua continuidade, é de que 

há sobreposição de modelos de gerenciamento das águas no Estado de São Paulo, o que 

dificulta a determinação das funções dos atores sociais e agentes governamentais na 

execução das políticas públicas de gerenciamento das águas, resultando em dificuldades de 

avaliação dos resultados alcançados por estas políticas. 
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