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Resumo: Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de contribuir para a gestão das águas 

no Pontal do Paranapanema por meio de estudo, sistematização e socialização de 

informações, dados e reflexões sobre esta unidade hidrográfica e o Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Pontal do Paranapanema. Buscou-se compreender como a gestão das 

águas em bacias hidrográficas pode constituir uma oportunidade de intervenção e resolução 

da degradação ambiental e como o Comitê pode vir a se constituir em um fórum ambiental, 

tendo em vista a gravidade da situação ambiental nesta unidade hidrográfica. Aborda-se a 

estrutura e o funcionamento do Comitê, suas principais ações voltadas ao planejamento, à 

recuperação das águas e Educação Ambiental e apresenta-se propostas para a gestão das 

águas no Pontal do Paranapanema. 

1. Introdução 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema (CBH-PP) tem como 

área de atuação a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Pontal do 

Paranapanema (UGRHI 22), unidade da atual divisão hidrográfica do Estado de São Paulo, 

com população de cerca de 500.000 pessoas e área de 11.838 km², localizada na bacia 

hidrográfica do rio Paraná. 

Esta unidade hidrográfica apresenta características e especificidades que a 

particularizam no contexto das demais unidades hidrográficas paulistas: sua localização no 

extremo oeste do Estado, na divisa com outros estados, com limites aquosos, constituindo 

uma verdadeira mesopotâmia entre os outrora grandes rios Paraná e Paranapanema, 

atualmente transformados em reservatórios de água para geração de energia elétrica, e sua 

história de ocupação do solo, marcada por conflitos sociais e pelo desrespeito ao seu meio 

natural, gerando graves problemas ambientais e a degradação de suas águas. 

Os principais problemas hídrico-ambientais do Pontal do Paranapanema são a perda 

acentuada de água superficial provocada pelo intenso desmatamento e aceleração do 

processo erosivo em áreas urbanas e rurais, assoreamento e desperenização de cursos 

d’água, lançamento de esgotos urbanos não tratados, deposição irregular de lixo em 

nascentes e fundos de vales, explotação sem controle da água subterrânea, conflitos 
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fundiários e o aumento crescente da demanda de água. É nesta unidade hidrográfica, com 

seus conflitos e contradições, que o CBH-PP deve atuar para reverter a situação de 

degradação ambiental e garantir a disponibilidade de água para o desenvolvimento 

sustentado do Pontal do Paranapanema. 

Neste contexto, estabeleceu-se como objetivo desta pesquisa, realizada em nível de 

doutoramento (LEAL, 2000), contribuir para a gestão das águas no Pontal do 

Paranapanema por meio de estudo, sistematização e socialização de informações, dados e 

reflexões sobre o CBH-PP e esta unidade hidrográfica. Buscou-se, também, compreender 

como a gestão das águas em bacias hidrográficas pode constituir uma oportunidade de 

intervenção e resolução da degradação ambiental e como o Comitê pode vir a se constituir 

em um fórum ambiental regional, congregando diversos setores da sociedade. 

A execução da pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica sobre a temática e a 

área de estudos, levantamento de material cartográfico, análise de documentos, leis e fontes 

primárias e consultas a sites especializados em recursos hídricos. Foram realizados 

trabalhos de campo para identificação da situação de degradação ambiental na região; 

entrevistas com membros da diretoria e das câmaras técnicas do CBH-PP com a finalidade 

de conhecer suas opiniões sobre o funcionamento e as ações do Comitê, sua influência na 

definição de políticas públicas e setoriais e suas potencialidades para vir a constituir um 

fórum ambiental do Pontal do Paranapanema. Outra ação executada foi a vivência pessoal 

do processo de implantação do sistema de gestão dos recursos hídricos do Estado de São 

Paulo, em especial no Pontal do Paranapanema. 

Na seqüência apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos e conclusões, 

atualizando-se dados e informações para o ano de 2004. 

2. O Comitê das Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema 

O CBH-PP é um órgão colegiado regional de caráter consultivo e deliberativo do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com atuação na UGRHI 22. Foi 

oficialmente implantado no dia 21 de junho de 1996. 

Com a finalidade de direcionar o conjunto das ações a serem executadas no âmbito 

do Comitê do Pontal, atendendo aos princípios de gestão estabelecido na Lei Nacional 

9.433/97 e Lei Estadual Paulista 7.663/91,em seu estatuto foram estabelecidos diversos 

objetivos, entre os quais: 

• promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação 

dos aspectos quantitativos e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea 

do ciclo hidrológico, adotando a UGRHI 22 como unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento; 
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• prevenir a UGRHI 22 das causas e dos efeitos adversos da poluição, inundações, 

estiagens, erosão do solo e do assoreamento dos corpos d’água, compatibilizando o 

gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção 

do meio ambiente. 

Para consecução dos seus objetivos e o cumprimento ao previsto nas Leis, o CBH-

PP está organizado com a participação de 39 membros titulares e respectivos suplentes, 

assegurando a participação tripartite e paritária entre Estado, Municípios e Sociedade Civil. 

O fator determinante para seleção do número de membros de cada setor – 13 titulares e 13 

suplentes- foi o total de municípios (26) pertencentes à sua área de abrangência. 

O CBH-PP tem como composição básica: 13 representantes de órgãos do Estado de 

São Paulo de nível regional, sediados na UGRHI 22; 13 prefeitos representantes dos 

municípios com terras nesta UGRHI; e 13 representantes da Sociedade Civil sediadas no 

Pontal do Paranapanema, de nível regional, presentes à assembléia instalada para a 

composição e renovação do CBH-PP. 

Essa composição é semelhante aos demais comitês paulistas, mas apresenta 

variação no número de representantes por setor e na definição dos tipos de instituições e 

entidades que compõem a sociedade civil, fato decorrente das especificidades dessa 

UGRHI. O período de mandato é de dois anos e cada instituição ou entidade participante 

indica o seu representante no Comitê. A decisão de quem ocupará cargos de titular ou de 

suplente é sempre buscada no consenso e com base em acordos estabelecidos no diálogo. 

Quando não é possível, a decisão é realizada por meio do voto de todos os membros do 

setor. 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema foi organizado em 

diversas instâncias de trabalho e de tomada de decisões (plenária, diretoria e câmaras 

técnicas), evidenciando uma estrutura e funcionamento hierárquico-democrático. 

A Plenária dos membros, reunidos em assembléia, constitui a instância máxima de 

decisão, garantindo-se a aplicação dos princípios de participação e integração de diversos 

setores sociais na gestão das águas. As assembléias têm como pauta, basicamente, o 

cumprimento dos objetivos do Comitê, destacando-se a aprovação e hierarquização de 

projetos para aplicação dos recursos do FEHIDRO e a elaboração de instrumentos de 

gestão, tais como Diagnóstico de Situação de recursos Hídricos, Plano de Bacia e Educação 

Ambiental. Essas assembléias também constituem momentos de debates sobre a situação 

ambiental do Pontal do Paranapanema e de apresentação de diferentes pontos de vista 

sobre fatos relacionados aos recursos hídricos. Nota-se a existência de diferentes 

concepções e posições sobre os conflitos sociais que acontecem nesta área, decorrentes da 

diversidade de representantes e de suas vinculações políticas e econômicas. 
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A Diretoria do CBH-PP, é composta por: presidência, vice-presidência e Secretaria 

Executiva. Para ocupar esses cargos são eleitos membros titulares ou suplentes do CBH-

PP, adotando-se, por acordo, a divisão e a eleição dos cargos por setores, da seguinte 

forma: os prefeitos (setor Municípios) elegem o presidente, a Sociedade Civil elege o vice-

presidente e o setor Estado elege a Secretaria Executiva. Tal acordo é comum e busca 

garantir a divisão de poder político entre os setores que compõem os comitês paulistas, mas 

sem estabelecer a atribuição direta de cargo para cada setor, o que viabiliza mudanças 

como, por exemplo, a eleição de representantes da Sociedade Civil ou do Estado para a 

presidência. 

Todavia, esse processo impede que todos os membros do Comitê votem nos três 

cargos da Diretoria, constituindo uma transferência de poder de decisão da plenária para 

cada um dos três setores componentes dos Comitês de bacias, empobrecendo o processo 

democrático. Seria mais saudável aos comitês que os candidatos aos cargos da diretoria 

passassem por um processo eletivo semelhante ao processo democrático de eleições gerais 

do país, com inscrição de candidaturas, apresentação de planos de trabalho, explicitação de 

compromissos a serem cumpridos durante o mandato e eleição por voto direto da plenária 

nos candidatos a cada cargo. 

 As Câmaras Técnicas foram criadas com a finalidade de apoiar a Secretaria 

Executiva no exercício de suas atribuições e subsidiar os debates e decisões da plenária. 

São colegiados de membros do Comitê, de caráter consultivo, podendo ser permanentes ou 

transitórias. As câmaras técnicas permanentes do CBH-PP são: Câmara Técnica de 

Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS), Câmara Técnica de Assuntos 

Institucionais (CT-AI) e Grupo de Educação Ambiental (GEA). O GEA tem status de câmara 

técnica, devendo cumprir as mesmas normas previstas para estas. Cada câmara técnica 

possui um coordenador, o qual deve proceder à convocação das reuniões e coordenação 

dos trabalhos, cabendo-lhe encaminhar os resultados para a Diretoria do CBH-PP. As 

câmaras técnicas são um importante espaço de trabalho e têm propiciado aos seus 

membros a vivência concreta do processo democrático de gestão das águas. 

3. Ações desenvolvidas pelo Comitê das Bacias Hidrográficas do Pontal do 
Paranapanema 

O CBH-PP tem desenvolvido diversas ações, entre as quais destacam-se: 

aprovação e hierarquização de projetos para aplicação dos recursos do FEHIDRO, 

elaboração de instrumentos de apoio à tomada de decisões na gestão dos recursos 

hídricos, como o Relatório Zero e o Plano de bacias e atividades de Educação Ambiental. 
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3.1. Aprovação e hierarquização de projetos para aplicação dos recursos do FEHIDRO 

Anualmente o CBH-PP delibera sobre a aplicação de aproximadamente R$. 

1.000.000,00 (um milhão de reais), proveniente do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO), o qual constitui o braço financeiro do Sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos do Estado de São Paulo. Os recursos financeiros do FEHIDRO são oriundos 

principalmente da compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos 

aproveitamentos hidroenergéticos em seu território. 

As deliberações sobre esses recursos têm constituído um importante meio de 

aglutinação dos membros do CBH-PP, envolvidos no processo democrático de apreciação, 

aprovação e hierarquização dos projetos apresentados. Embora sejam recursos muito 

inferiores aos necessários para propiciar a recuperação ambiental da UGRHI 22, a definição 

de onde e como serão utilizados propicia a reflexão sobre os problemas hídrico-ambientais 

da área. Esta vivência é importante e coloca em prática o princípio da descentralização da 

gestão dos recursos hídricos, já que os membros têm a oportunidade e a responsabilidade 

de decidir quais devem ser as prioridades de investimentos e intervenções do Comitê, com a 

finalidade de garantir água para as atuais e futuras gerações nesta unidade hidrográfica. 

O processo de tomada de decisão sobre estes recursos segue várias etapas. Tem 

início no Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (COFEHIDRO), 

o qual propõe o montante de recursos para cada UGRHI e as normas e procedimentos a 

serem seguidos pelos Comitês de bacias para a liberação desses recursos. Essas propostas 

são submetidas à aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, depois de 

aprovadas, são encaminhadas aos Comitês de bacias. De posse dessas orientações, e 

considerando os Programas de Duração Continuada para a UGRHI 22, a CT-PAS indica um 

conjunto de diretrizes e critérios para aplicação dos recursos destinados ao Comitê do 

Pontal do Paranapanema, definindo também os procedimentos administrativos para 

acolhimento de solicitações de financiamento, análise e decisão sobre prioridades. Esse 

conjunto é analisado e aprovado em assembléia geral. Após essa aprovação, segue-se um 

período para apresentação de projetos por todos os interessados. Findo o prazo, a CT-PAS 

analisa e propõe uma classificação dos projetos apresentados, de acordo com as 

prioridades estabelecidas. Essa proposta é encaminhada para a plenária do CBH-PP, a qual 

deve discutir e aprovar, ou não, as recomendações da câmara técnica. Aprovados no 

plenário, os projetos hierarquizados são encaminhados para as instâncias superiores do 

sistema de gestão, para análise pelos agentes técnicos do FEHIDRO (DAEE e CETESB). 

Nos anos de 1996 a 2004, o FEHIDRO destinou à deliberação do CBH-PP 

aproximadamente R$.6.000.000,00 (seis milhões de reais). Para aplicação desses recursos, 

o CBH-PP considerou as diretrizes previstas nos Programas de Duração Continuada da 
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UGRHI 22, estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Também foram 

aprovadas diretrizes gerais para a definição de prioridades de investimentos dos recursos do 

FEHIDRO:, enfatizando o cumprimento das resoluções tomadas nas instâncias de decisões 

hierarquicamente superiores, a valorização do Plano de recursos hídricos e do Plano de 

bacias, as obras, serviços e projetos de caráter regional e também a continuidade de ações, 

tentando desestimular a paralisação de projetos, obras e serviços. 

As deliberações do CBH-PP também aprovaram a divisão dos recursos do FEHIDRO 

de maneira diferenciada entre Programas de Duração Continuada, indicando claramente 

suas prioridades, destacando-se: o investimento de recursos nos PDC 9 - Prevenção e 

Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos d’água, PDC 3 - Serviços e 

Obras de Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos, PDC 1- 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e PDC 4 - Desenvolvimento e 

Proteção das Águas Subterrâneas. 

Para aprovação e hierarquização dos projetos apresentados, o CBH-PP estabeleceu 

critérios de pontuação e de desempates. Os diversos projetos apresentados foram 

analisados na CT-PAS, pontuados e hierarquizados. Posteriormente à essas análises, foram 

submetidos à aprovação do plenário do CBH-PP. Com esse sistema de hierarquização, o 

Comitê busca tornar o processo de seleção democrático e transparente e, ao mesmo tempo, 

incentivar os tomadores de recursos a elaborarem projetos que atendam às prioridades 

estabelecidas. 

Considerado pelo CBH-PP como o principal problema da UGRHI 22, o combate à 

erosão dos solos recebeu a grande maioria dos recursos financeiros, mas também foram 

financiados projetos de construção de galerias de águas pluviais, controle de erosão em 

microbacias rurais e em cabeceiras de pontes, revegetação ciliar de córregos, ampliação de 

viveiro de produção de mudas, implantação de rede coletora e estação de tratamento de 

esgotos, usina de triagem e compostagem de lixo, implantação de aterros em vala e coleta 

seletiva nos municípios (com construção de prédios e aquisição de equipamentos), poços 

tubulares profundos, atualização de cartas do uso do solo e dos remanescestes florestais e 

pesquisa sobre resíduos sólidos. 

A elaboração de instrumentos técnicos básicos para subsidiar a gestão dos recursos 

hídricos do Pontal do Paranapanema também foi considerada prioridade. Os recursos foram 

aplicados na produção do Diagnóstico de situação dos Recursos Hídricos (Relatório Zero) e 

Plano de bacia do Pontal do Paranapanema. Esses documentos são prioritários e exigidos 

pela legislação e as instâncias superiores do sistema de gestão com a finalidade de 

subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e orientar a implantação da 

cobrança pelo uso das águas. 
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De acordo com LEAL (2004), A prioridade estabelecida para o financimento de 

projetos e obras relacionados aos resíduos sólidos foi motivada pela gravidade do problema 

relacionado aos lixões, tendo em vista que a maioria das cidades da UGRHI 22 tinha 

disposição inadequada de resíduos sólidos. Com a atuação do CBH-PP, Ministério Público 

Estadual e Companhia de Tecnologia de Saneamento ambiental (CETESB) esse problema 

foi minimizado, sendo elaborados Termos de Ajustamento de conduta das Prefeituras e a 

implantação de aterros em valas. 

O CBH-PP também aprovou projetos de Educação Ambiental, incluindo trabalho 

educativo e produção de material didático (vídeo, CD-ROM e cartilha) para produtores 

rurais, professores e alunos de escolas do ensino fundamental e médio e técnicos de 

prefeituras, visando estimular a mudança de hábitos e atitudes em relação às águas. Os 

projetos de Educação ambiental contam com 10% dos recursos anuais destinados ao CBH-

PP, o que demonstram o reconhecimento do Comitê ao papel fundamental na Educação 

Ambiental na gestão de recursos hídricos, como um instrumento para viabilizar a mudança 

cultural e de comportamentos em relação às águas. Esta prioridade indica uma mudança 

cultural no próprio CBH-PP e é resultante dos esforços e trabalhos do Grupo de Educação 

Ambiental. 

A cada ano as prioridades são reavaliadas, considerando-se o diagnóstico de 

situação e o plano de bacia e os resultados obtidos com as ações já financiadas e 

implantadas. 

3.2. Elaboração de instrumentos de gestão de recursos hídricos 

Considerando sua obrigatoriedade e importância como instrumentos básicos de 

gerenciamento de recursos hídricos, o CBH-PP destinou recursos financeiros para a 

contratação de equipe/empresa especializada para elaboração do Relatório de Situação 

dos Recursos Hídricos, denominado de Relatório Zero, e o do Plano de bacias da UGRHI 

22. 

O Relatório Zero está estruturado em três blocos: I - Conteúdo, tratamento e 

apresentação dos dados; II - Análise dos dados: situação atual da bacia; III - Síntese e 

recomendações. Esses blocos contêm as seguintes informações, de acordo com 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS, PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS, (1999): 

Bloco I: descrição da situação dos recursos hídricos da bacia do Pontal do Paranapanema 

fundamentando-se na estimativa da quantidade e na avaliação da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas, nas demandas e usos atuais e no balanço demanda x 

disponibilidade hídrica; questões de fontes de poluição, saneamento e saúde pública, em 
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particular aquelas sobre abastecimento público, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

doenças de veiculação hídrica. 

Bloco II: análise dos dados obtidos e apresentação dos diagramas unifilares das unidade 

hidrográficas principais e o perfil sanitário da UGRHI; descrição e análise das áreas 

degradadas ou potencialmente degradáveis quanto à utilização dos recursos hídricos, 

quanto aos processos erosivos, quanto à qualidade das águas e quanto às áreas 

ambientais; análise do andamento dos Programas de Duração Continuada. 

Bloco III: sínteses e recomendações, desenvolvendo um resumo das questões mais 

relevantes e propondo sugestões aos gestores da bacia, visando à elaboração do Plano de 

Bacia. 

O Relatório Zero constitui um instrumento fundamental para a gestão dos recursos 

hídricos do Pontal do Paranapanema pelos estudos efetuados, as informações e os dados 

coletados e sistematizados, as cartas produzidas e as proposições apresentadas. No âmbito 

do CBH-PP, tem produzido resultados práticos, subsidiando algumas decisões importantes, 

como, por exemplo, em relação ao estabelecimento de prioridades de aplicação dos 

recursos do FEHIDRO e a definição de áreas para desenvolvimento de projetos de controle 

da erosão da bacia do reservatório da Usina Hidrelétrica Porto Primavera. 

Constitui, de fato, um diagnóstico ambiental da UGRHI 22, uma vez que o 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos por bacia hidrográfica implicam no 

conhecimento dos aspectos físicos e sociais que podem influenciar nas águas, para que 

possam ser estabelecidos programas e projetos que revertam a degradação ambiental e 

promovam a recuperação, proteção e conservação das águas e de todo o meio ambiente. 

Neste sentido, o Relatório Zero aponta a necessidade de que no Plano de bacia da 

UGRHI 22 sejam consideradas como prioridades os seguintes programas e planos: medidas 

de combate à erosão e assoreamento; planejamento e gerenciamento; reservação de 

aqüíferos; destinação e disposição adequada de resíduos sólidos; monitoramento da 

qualidade das águas subterrâneas e superficiais; saneamento e educação ambiental; e 

treinamento e capacitação técnica. 

O Plano de bacia também constitui um dos mais importantes instrumentos de gestão 

utilizado pelos Comitês. Em sua elaboração, o CBH-PP teve a oportunidade de aglutinar 

forças sociais e políticas para construírem um plano diferenciado dos demais planos 

elaborados de “cima para baixo” e que não refletem os anseios da população atingida, 

propiciando a discussão sobre o que se pretende para o presente e o futuro do Pontal do 

Paranapanema. 
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Foram realizadas reuniões das câmaras técnicas do CBH-PP a fim de que os 

participantes apresentassem propostas, solicitado aos órgãos de Estado que 

apresentassem seus programas e projetos de intervenção no Pontal do Paranapanema, 

reuniões nos municípios para coleta e troca de dados e informações sobre a situação 

regional e as prioridades estabelecidas pelas comunidades. 

No Plano de Bacia estão destacados os PDC’s, seus objetivos e os problemas e 

conflitos verificados em sua implementação. Constam também os projetos de curto prazo, 

as áreas críticas para intervenção, os recursos necessários e as fontes de financiamento, de 

origem diversificadas, incluindo orçamentos das Secretarias de Estado, FEHIDRO, 

empréstimos internacionais, iniciativa privada, etc (COOPERATIVA DE SERVIÇOS, 

PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS, 2001). Diante das características do Plano 

de bacia, pode-se considerá-lo um plano ambiental, voltado à utilização, conservação, 

proteção e recuperação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, abordando diversos 

aspectos da bacia e não apenas das águas. 

3.3. Atividades de Educação Ambiental 

Para que os princípios da política hídrica sejam atingidos e implementados é 

fundamental o desenvolvimento de amplo, contínuo, permanente e vigoroso processo 

educativo voltado à formação de agentes ambientais e de gestores de recursos hídricos com 

nova cultura hídrico-ambiental. Nesta perspectiva, a Educação Ambiental assume o papel 

de importante e eficiente instrumento de gestão, uma vez que possui interfaces evidentes 

com a política hídrica, estando diretamente voltada ao desenvolvimento da cidadania e de 

novas relações sociedade⇔natureza. 

O CBH-PP estabeleceu um programa de educação ambiental e ao longo dos últimos 

quatro anos, tem desenvolvido diversas ações de educação ambiental voltadas ao público 

escolar e à comunidade. Para implementar um processo educativo ao longo de todo o ano, 

comemora-se o Dia Mundial da Água (22 de março), realizando o Encontro Regional de 

Educadores em Defesa da Água, no qual se iniciam os trabalhos educativos que irão 

culminar na Semana da Água, realizada no mês de outubro. Com esta preparação, os 

coordenadores e professores podem desenvolver atividades educativas em suas escolas 

durante todo o ano. 

Na Semana da Água são organizadas mesas-redondas, exposições, caminhadas 

ecológicas, excursões, teatros, exposições locais, oficinas pedagógicas, palestras, plantio 

de mudas, visitas de campo, mutirão de limpeza, atividades artísticas e passeios de barco, 

entre outras atividades, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população, 

comunidade escolar e dirigentes políticos sobre os principais problemas ambientais do 

Pontal do Paranapanema, bem como das suas soluções possíveis. Os membros do CBH-
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PP visitam as escolas, conhecendo e prestigiando os trabalhos realizados. Tal atitude 

contribui em muito para motivar a comunidade escolar, que se sentiu valorizada e 

prestigiada. 

Outras ações do CBH-PP em relação à Educação Ambiental referem-se à produção 

de material didático, a exemplo de CD ROM de Educação Ambiental, vídeo educativo, mapa 

artístico, livro sobre resíduos sólidos. Esses materiais didáticos contêm informações básicas 

sobre a UGRHI 22 e o CBH-PP e servem como instrumento de apoio às atividades de 

Educação Ambiental. 

Com estas ações de Educação Ambiental o CBH-PP tem movimentado milhares de 

alunos, professores, técnicos e comunidade regional, visando motivá-los para que 

conheçam a situação ambiental do Pontal do Paranapanema, produzam e socializem 

conhecimentos e, sobretudo, participem da busca de soluções para os problemas 

ambientais da UGRHI 22. 

4. Conclusões e Recomendações 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu compreender como o sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos possui inúmeras potencialidades para se tornar um 

sistema de gerenciamento hídrico-ambiental. Os princípios de descentralização, participação 

e integração constituem a base e a espinha dorsal do novo sistema de gestão de recursos 

hídricos e apontam para uma nova e moderna forma de gestão dos recursos naturais e do 

próprio Estado. Esta é a grande contribuição do sistema e sinaliza para o exercício pleno da 

democracia na condução dos recursos e ações do Estado. 

As ações desenvolvidas no Pontal do Paranapanema pelo Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos viabilizam a: aglutinação de órgãos e entidades da 

sociedade civil, estado e municípios; constituição do CBH-PP como conselho deliberativo e 

consultivo para questões hídricas e de impacto ambiental; disponibilização de recursos 

financeiros para planejamento, educação ambiental e obras de intervenção e de controle da 

degradação dos recursos hídricos. 

Ao aglutinar representantes da Sociedade Civil, do estado e prefeitos em reuniões de 

trabalho e de tomada de decisões, o Comitê tem permitido o diálogo entre estes setores e 

preparado as bases para a construção da gestão das águas com o enfoque necessário ao 

estabelecimento da nova cultura hídrica: a água como bem público, de expressivo valor e 

que deve ser a indutora e reguladora do desenvolvimento sustentável de qualquer área. 

Os principais problemas desta unidade estão sendo enfrentados pelo CBH-PP no 

que se refere à destinação dos recursos. O combate à erosão do solo urbano e rural, o 

tratamento dos resíduos sólidos e líquidos, a educação e o esclarecimento da população, 
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bem como a formação e capacitação de agentes ambientais e de gestores dos recursos 

hídricos, têm sido alvo dos trabalhos do Comitê. Por outro lado, verificou-se que a atuação 

do CBH-PP está diretamente voltada à resolução de problemas ambientais que afetam às 

águas, mas não se está procedendo ao exame rigoroso das causas destes problemas e das 

formas de evitá-los, com o estabelecimento de diretrizes que possam influenciar nas 

políticas públicas e setoriais. 

Em face disso, defende-se que o Comitê pode assumir inicialmente o papel de 

parlamento da água, realizando a gestão dos recursos hídricos, mas lenta e gradualmente 

deve passar a gerenciar também os demais recursos naturais, transformando-se em fórum 

ambiental, no qual todos os recursos naturais poderão ser gerenciados com a finalidade de 

viabilizar o desenvolvimento sustentável do Pontal do Paranapanema. 

Com a finalidade de contribuir para a consolidação do sistema de gestão que está 

sendo implantado apresentam-se algumas propostas para fomentar o debate sobre a gestão 

das águas do Pontal do Paranapanema. 

Um dos primeiros aspectos a serem considerados na gestão dos recursos hídricos 

desta verdadeira mesopotâmia paulista é a sua localização entre águas federais, o que 

pode constituir uma grande oportunidade para seu maior desenvolvimento sócio-

econômico. Oportunidade que surge pela presença dos reservatórios das usinas 

hidrelétricas; pela vizinhança com a hidrovia Tietê-Paraná; pela necessária instalação de 

eclusas nas usinas hidrelétricas no rio Paranapanema, ampliando seu trecho navegável; 

pela disponibilidade de águas federais para irrigação e abastecimento público urbano e 

industrial. 

Estas oportunidades, contudo, exigem um posicionamento estratégico do CBH-PP, 

procurando capacitar-se e credenciar-se como um fórum adequado para aglutinar outros 

Comitês paulistas, paranaenses, sul-mato-grossenses e federais num amplo processo de 

discussão de como devem ser gerenciadas as águas dos rios Paraná e Paranapanema. Ou 

seja, o CBH-PP deve agilizar a articulação interinstitucional e a integração de políticas e 

sistemas de gestão, notadamente no preparo e aplicação de instrumentos, tais como o 

planejamento integrado dos recursos hídricos, cobrança pelo uso das águas, 

enquadramento dos cursos d’água e sistema de informação e cadastro sobre os recursos 

hídricos das bacias hidrográficas destes rios. 

Essa visão estratégica envolve a necessidade de garantir que essas águas 

continuem sendo águas públicas, afastando os riscos de sua privatização e vinculação ao 

uso prioritário das usinas hidrelétricas, as quais estão sendo privatizadas. Essa privatização, 

que envolve o uso múltiplo das águas, não foi discutida no CBH-PP, embora em sua área de 

abrangência existam terras inundadas por três usinas privatizadas e as ações efetuadas e 
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planejadas pelo Comitê, tais como o controle da erosão, o tratamento dos resíduos sólidos e 

líquidos e o reflorestamento das margens dos rios, constituam benefícios diretos para as 

águas dos rios federais, pois podem permitir sua maior disponibilidade, tanto em volume 

como em qualidade. 

O segundo aspecto a ser destacado é a necessidade do CBH-PP estabelecer uma 

política hídrica para a UGRHI 22. Embora a Lei Federal 9.433/97 e a Lei Estadual 7.663/91 

estabeleçam a política hídrica nacional e estadual, respectivamente, o CBH-PP pode 

elaborar e implantar uma política hídrica que, atendendo aos preceitos das leis anteriores, 

esteja diretamente voltada às especificidades do Pontal do Paranapanema. 

Como contribuição, sugere-se que a política hídrica do CBH-PP: 

a) mantenha e exercite os princípios fundamentais da gestão dos recursos hídricos de 

forma participativa, descentralizada e integrada; 

b) esteja voltada à garantia do desenvolvimento sustentável de todo o Pontal do 

Paranapanema, visando compatibilizar o uso e ocupação do solo e o uso e ocupação 

das águas, considerando, principalmente, a fragilidade do meio natural às ações 

antrópicas e os conflitos sociais existentes; 

c) inclua uma divisão da UGRHI 22 em subunidades hidrográficas, para propiciar maior 

agilidade e pertinência no planejamento e gerenciamento de seus recursos hídricos. 

d) incentive os municípios participantes do CBH-PP a elaborarem e executarem planos 

municipais de recursos hídricos; 

e) viabilize a elaboração e execução de um plano emergencial de recuperação ambiental 

de todo o Pontal do Paranapanema visando garantir a disponibilidade de água para o 

desenvolvimento sustentável da área; 

f) garanta recursos humanos, financeiros e técnicos para o desenvolvimento de um amplo 

programa de educação ambiental e de comunicação social para todos os setores 

(políticos, técnicos, comunidades etc.) que atuam no Pontal do Paranapanema. 

g) inclua um programa estratégico de transformação lenta e gradual do CBH-PP em um 

fórum ambiental do Pontal do Paranapanema, com maior integração com as Promotorias 

de Justiça do meio ambiente e com os órgãos estatais de fiscalização e controle; 

h) valorize os produtores rurais que tenham atitudes e práticas conservacionistas dos solos 

e águas das áreas, criando a figura dos “produtores de água”, os quais ficariam isentos 

da cobrança pelo uso das águas e receberiam incentivos financeiros pelo seu papel no 

aumento da disponibilidade hídrica do Pontal do Paranapanema. 
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i) valorize as cidades que desenvolvam programas voltados ao conceito de “cidades 

produtoras de águas”, como proposto por Leal e Herrmann (1999). 

j) inclua a efetiva gestão das águas subterrâneas na gestão dos recursos hídricos do 

Pontal do Paranapanema, tendo em vista que praticamente não têm sido alvo das 

intervenções do CBH-PP, embora sejam utilizadas no abastecimento da maioria dos 

municípios. 

k) atenda às diversas recomendações expressas no Relatório Zero (COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS, PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS, 1999) e no Zoneamento 

Ecológico-Econômico (SP-SMA, 1999). 

Com a elaboração de uma política de recursos hídricos para o Pontal do 

Paranapanema, o CBH-PP terá a oportunidade de aglutinar setores sociais em um amplo 

processo de negociação que poderá efetivar mudanças importantes na atual lógica de 

ocupação desta área. Certamente, para o desenvolvimento sustentado do Pontal do 

Paranapanema a situação das suas águas tem e terá que ser tratada de forma conjunta 

entre os diversos setores, no âmbito do Comitê, sob risco de se inviabilizar o próprio 

processo de desenvolvimento regional. 

Assim, a concretização da gestão das águas, com o fortalecimento do Comitê de 

bacia, torna-se imperativo para contemplar os vários interesses e conflitos já existentes, ou 

previstos a médio e longo prazos, com as demandas e disponibilidades de água no Pontal 

do Paranapanema. 

Muito já foi realizado e muito mais há que se realizar no Pontal do Paranapanema 

para que se reverta a crise hídrico-ambiental que foi provocada nesta unidade hidrográfica 

pelas ações humanas. Foram décadas de desmandos e ações inadequadas, muitas 

incentivadas por políticas governamentais. Nos poucos anos de existência, o CBH-PP não 

teve tempo e nem recursos humanos e financeiros suficientes para resolver os problemas. 

Para finalizar estas proposições, é preciso concordar e reafirmar as sábias palavras 

do Professor Leite (1981), as quais continuam muito atuais, mesmo após duas décadas: 

“Para as formas de ocupação injustas apresentadas, a solução óbvia, a longo prazo: é a 

educação e o esclarecimento da população”. Assim sendo, mais do qualquer outra ação, o 

CBH-PP precisa continuar a apoiar e incentivar as ações de Educação Ambiental realizadas 

no Pontal do Paranapanema, para formar a nova geração de gestores. 
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