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Introdução 

Inicialmente este breve ensaio, buscava chamar a atenção para a ação de 

organismos financeiros internacionais nas políticas de gestão de águas no Brasil. Porém no 

desenrolar do texto se notou que o processo é comum em toda a América Latina, inclusive 

com conflitos mais intensos em países como Bolívia e Uruguai. Daí a importância de iniciar 

se buscando entender o que é o Banco Mundial. 

O Banco Mundial foi concebido durante a Segunda Guerra Mundial, em Bretton 

Woods, Estado de Novo Hampshire (EUA), inicialmente com a missão de reconstruir a 

Europa após a Segunda Guerra Mundial. O trabalho de reconstrução permanece como um 

enfoque importante do Banco Mundial devido aos desastres naturais, emergências 

humanitárias e necessidades de reabilitação pós-conflitos, mas atualmente a principal meta 

do trabalho do Banco Mundial, segundo seus próprios documentos, é a redução da pobreza 

no mundo em desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2004). 

Na perspectiva dos autores deste texto o Banco Mundial pode também ser entendido 

como um instrumento de intervenção e controle em escala mundial dos setores mais 

importantes da vida econômica e social de um país. Inclusive dos Recursos Naturais e 

recentemente muito particularmente da água e dos recursos hídricos, sobretudo na América 

Latina e no Brasil. O interesse pelo Brasil é realçado pelo fato de o país possuir, segundo 

diversos levantamentos publicados (SIRONNEAU, 1996; ANA, 2002), as maiores reservas 

de águas doces do planeta, entre 12% e 18% do total, embora a maioria desta água esteja 

nas Bacias Amazônica e do Paraná-Prata. 

Também é importante inicialmente diferenciar o termo água do termo recurso 
hídrico, o termo água será sempre usado em relação ao meio ambiente e a natureza. A 

água neste caso estará ligada sempre às funções que ela desempenhará no meio natural, 

ou seja, suas funções ecológicas como manter a umidade do solo, servir de meio para a 
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vida dos peixes e de qualquer outro ser vivo ou simplesmente correr pelos rios, construindo 

a paisagem. 

Já a expressão “recurso hídrico” se refere à função econômica desempenhada pela 

água como recurso econômico. Os volumes captados para a irrigação, aqueles que movem 

as turbinas das hidroelétricas, assim como as vazões; captadas, tratadas, e distribuídas 

como mercadoria pelas companhias de abastecimento são exemplos de recursos hídricos. A 

este termo foi o que recentemente se agregou a idéia dos recursos hídricos como 

“commodity”, ou seja, mercadoria, objeto de negociação. 

Breve relato da política nacional de Recursos Hídricos no Brasil. 

O primeiro texto legal importante referente à água e aos recursos hídricos, o 

chamado Código de Águas de 1934 remetia responsabilidades e atribuições ao Ministério da 

Agricultura. Isso refletia a prioridade do uso destes recursos na economia brasileira naquele 

período. Na década de 60 esta competência passa para o recém criado Ministério das Minas 

e Energia, refletindo a prioridade dada ao setor elétrico, que na prática passou a ser 

dominante na utilização dos recursos hídricos com a criação da ELETROBRÁS em 1960 e 

posteriormente do DNAEE no ano seguinte. Somente em 1995 o setor ambiental passou a 

ter importância na gestão dos recursos hídricos, com a criação do MMA – Ministério do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos. Neste mesmo ano o governo federal seguindo a política 

de minimização do Estado, através da Lei de Concessões Públicas abriu o setor de 

saneamento à participação de empresas privadas e capitais estrangeiros e iniciou a venda 

das empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ao mesmo tempo 

em que se privatiza a face econômica – os recursos hídricos, se transfere para um setor 

ainda considerado estatal, sua face ambiental, a água. 

    Durante o quase meio século de predominância do setor elétrico sobre os recursos 

hídricos o país construiu um grande parque de usinas hidroelétricas, deixando sempre os 

outros setores de usuários das águas em segundo plano. Esta política era coerente com a 

proposta de desenvolvimento industrial e de urbanização acelerada levada a cabo, 

dominante nas décadas de 60, 70 e 80. São conhecidos inúmeros casos de crimes 

ambientais causados pelo enchimento das repressas, como os casos da submersão de 

Sete Quedas no Paraná e das florestas sob o lago de Tucuruí. Não só o meio ambiente, 

mas também as populações foram afetadas, com a retirada de milhares de famílias rurais 

que tiveram suas propriedades inundadas, o que ocasionou o surgimento do Movimento de 

Atingidos por Barragens. Nestes casos, como não poderia deixar de ser, as tragédias 

ambientais estão associadas a tragédias sociais. 

Uma analise preliminar da situação nos estados brasileiros. 
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 Até o final de século passado no Brasil só encontrava-se legislação sobre os 

recursos hídricos na esfera federal, que se iniciou com o Código de Águas em 1934. Porém 

desde 1988, com a lei 6.134 de 02/06/88 e principalmente com a lei 7.663 de 30/12/91, 

editadas em São Paulo, pode-se dizer que se iniciou um ciclo de legislações estaduais. Este 

movimento foi facilitado pela ação das organizações ligadas ao setor dos recursos hídricos, 

principalmente a ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que introduziram nas 

constituições estaduais dispositivos relativos aos recursos hídricos que facilitariam a edição 

das legislações estaduais. 

Como em diversos outros aspectos da vida política nacional, no que se refere aos 

recursos hídricos, existe uma disputa entre as esferas federal e estadual acerca da 

titularidade de corpos d’água tanto superficiais como subterrâneos. Em relação á titularidade 

dos rios uma novidade deu-se através de um convênio assinado em setembro de 2001 entre 

o Governo Federal, representado pela ANA, e o governo do Paraná, representado pela 

SUDERHSA, onde aquele delegou para a esfera estadual todas as prerrogativas e direitos, 

inclusive os de outorga e cobrança, referentes à bacia do Alto Ribeira e Alto Iguaçu, dois 

rios que pela constituição federal são tipificados como rios de domínio federal. Esta 

delegação pode significar um esforço no sentido da descentralização, que pode abrir um 

precedente para delegações deste tipo em todo o território federal. Por esta razão, as 

legislações estaduais ganham mais relevância e espera-se que consórcios entre estados 

sejam formados para gerir bacias interestaduais, como é o caso do Paranapanema, entre 

São Paulo e Paraná. 

Outro aspecto importante é a reformulação dos organismos estaduais, em alguns 

casos envolvendo a criação de agências estaduais de águas e principalmente a criação dos 

organismos de gestão descentralizada e participativa. Nestes casos, os estados que 

anteriormente já possuíam comitês de bacias, formados a partir de iniciativas locais ou 

regionais, ou mesmo fomentados pelos estados, estão tendo mais facilidades na construção 

dos sistemas de gestão. 

No extenso quadro a seguir se pontua as Legislações Estaduais de Recursos 

Hídricos nos estados brasileiros, com o objetivo de possibilitar a comparação entre os 

diferentes níveis do quadro legal e institucional. 
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UF LEI SOBRE POLÍTICA E SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO 

LEI 
REGUL

A- 
TADA 

 
 LEIS DE  
ÁGUAS  

SUBTERRÂNEAS 

LEGISLAÇÃO DO 
ÓRGÃO GESTOR DE 

RECURSOS HÍDRICOS
ÓRGÃO GESTOR DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

AL 

Lei Nº 5.965, De 10/11/97, Dispõe 
sobre a Política Estadual De 
Recursos Hídricos.  Institui  O  
Sistema  Estadual  De 
Gerenciamento Integrado De 
Recursos Hídricos . 
 

SIM 

 Lei Nº 6.126 16/121999 
– Cria a Secretaria de 
Recursos Hídricos. 
Lei Nº 6.145, 13/01/2000 
–Reforma e Organização 
do Poder Executivo. 

Secretaria de Estado de 
Recursos Hídricos e 
Irrigação 
 

AM 

Lei Nº 2.712, 28/12/2001 – Disciplina 
a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, Estabelece O Sistema 
Estadual de Gerenciamento e 
Recursos Hídricos 

NÃO 

  Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas 
– IPAAM 

 

AP 

Lei Nº 686 de 07/06/2002. Dispõe 
Sobre a Política de Gerencia de 
Recursos Hídricos do Estado NÂO 

  SEMA 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente Ciência 
e Tecnologia 

BA 

Lei Nº 6.855, de 12/05/95 – Dispõe 
sobre a Política o Gerenciamento e o 
Plano Estadual de Recursos 
Hídricos. 
 

 

 Dec nº 8.247, de 08 de maio 
de 2002. Aprova o Regimento 
da Superintendência de 
Recursos Hídricos da Bahia - 
SRH. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

CE 

Lei Nº 11.996, de 24/07/92 - Dispõe 
Sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, Institui o Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos 
Hídricos – SIGERH  

 
 

SIM 

  
Decreto Nº 22.485, De 
20/04/1993 aprova o 
regulamento da Secretaria 
dos Recursos Hídricos. 
 

 
 
SECRETARIA DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

DF 

Lei Nº 2725, De 13/06/2001. Institui a 
Política de Recursos Hídricos do Distrito 
Federal, Cria o Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Distrito Federal. 
- Revoga a Lei Nº 512, de 28/06/1993. SIM 

Decreto Nº 22.358, 
de 31/08/2001 - 
Dispõe sobre 
Outorga de Água 
Subterrânea. 

Decreto N. º 21.410, de 
02/08/2000 - dispõe 
sobre a estrutura 
orgânica da Secretaria 
De Estado De Meio 
Ambiente E Recursos 
Hídricos. 
 

Secretaria De Meio 
Ambiente E de Recursos 
Hídricos - SEMARH 
 

  

ES 

Lei Nº 5.818, De 30/12/98 – Dispõe 
Sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, Institui o Sistema 
Integrado de Gerenciamento e 
Monitoramento dos Recursos 
Hídricos,  

SIM  

Decreto Nº 2.592-N, de 
31/12./1987. Instala a 
Secretaria Extraordinária para 
assuntos do Meio Ambiente – 
SEAMA 

Decreto Nº 2.691-N, de 
15/08/1988. Aprova o 
Regulamento da SEAMA  

Secretaria de Estado 
para Assuntos Do Meio 
Ambiente – SEAMA 
  
 

GO 

Lei Nº 13.123, De 16/07/97 – Dispõe 
Sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 
 

SIM 

Lei Nº 13.583, de 
11/01/2000, Dispôs 
sobre a conservação 
e proteção ambiental 
dos depósitos de 
água subterrânea no 
Estado de Goiás. 

Lei Nº. 12.603 De 
07/04/95, que institui a 
Secretaria de Meio 
Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, a 
SEMARH 
Lei Nº 13.456, de 
16/04/1999, transforma a 
SEMARH em Secretaria 
de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e 
Habitação. 

Secretaria do Meio 
Ambiente dos Recursos 
Hídricos e da Habitação 
- SEMARH 
 

MA 
Lei Nº 7.052, de 22/12/97 – Dispõe Sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, 
Institui o Sistema de Gerenciamento 
Integrado de Recursos Hídricos. 

NÂO  

Decreto Nº 16.679, de 
04/01/1999, dispõe 
sobre a organização da 
gerência de qualidade 
de vida. 

Gerência Adjunta de 
Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos  
 

MT 
Lei Nº 6.945 de 05/11/97 – Dispõe Sobre a 
Lei de Política Estadual de Recursos 
Hídricos, Institui o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos. 

SIM 

Portaria FEMA-MT 
Nº 002, de 
25.04.2000. 
Normalização da 
construção de poços 
tubulares 

Decreto Nº 393 De 
12/08/1999, 
organograma da 
Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (FEMA-
MT). 

Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – FEMA 
Diretoria de Recursos 
Hídricos 
 
 

MS 
Lei N. º 2406, de 29/01/2002. Institui a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, Cria 
o Sistema Estadual de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos. 

SIM   

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente Cultura e 
Turismo - SEMACT 
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MG 

Lei Nº 13.199, de 29/01/1999, – Dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos. 

Lei Nº 13.194, de 29/01/1999, – Cria 
o Fundo de Recuperação, Proteção 
e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de 
Minas Gerais. 

SIM 

Lei Nº 13771, de 
11/12/000 - Dispõe  
sobre  a administração,  
a proteção e a 
conservação  das  águas 
subterrâneas de domínio 
do Estado. 
 

Lei Nº 12.584 De 17/07 1997 
altera a denominação do DRH 
para IGAM. 

Decreto N. º 40.055, de 
16/11/1998 regulamento 
do Instituto Mineiro De 
Gestão das Águas – 
IGAM 

Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas – 
IGAM 
 
 O IGAM está vinculado 
à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD 
 

PA 

Lei Nº 6.381, de 25/07/2001, Que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, Institui o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
 

NÂO  

Lei Nº 5457, de 
11/05/1988 – Cria a 
Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente. 
Lei Nº 5752, de 
26/07/1993. Dispõe 
sobre a reorganização e 
cria cargos na SECTAM 

Secretaria de Ciência 
Tecnologia e Meio 
Ambiente – SECTAM 
 

PB 

Lei Nº 6.308 De 02.07.96, Publicada 
Em 03.07.1996. Institui A Política 
Estadual De Recursos Hídricos, 
Suas Diretrizes. 
 

SIM  

Lei Nº 7.033, de 
29/11/2001 cria a 
Agência de Águas 
Irrigação e Saneamento 
do Estado da Paraíba – 
AAGISA. 

Agência de Águas 
Irrigação e Saneamento 
do Estado do Paraíba 
AAGISA 
 

PR 

Lei Nº 12.726, de 26/11/1999. Institui 
a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos.  SIM 

Decreto Nº 4.646, de 
31/08/2001. Dispõe 
sobre o regime de 
outorga de direitos 
de uso de Recursos 
Hídricos.  
 

Lei Nº 11.352/96 Cria a 
Superintendência de 
Desenv., Recursos 
Hídricos e Saneamento 
Ambiental (SUDERHSA) 
 
Decreto Nº 2.317 Delega 
Competências SEMA/PR para 
SUDERHSA. 

SUDERHSA - 
Superintendência de 
Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental 
 

PE 

Lei Nº 11.426 De 17/01/97 – Dispõe Sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos e o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
Instituem o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 

SIM 

Lei Nº 11.427 de 
17/01/97 – sobre a 
conservação e a 
proteção das águas 
subterrâneas 
 

Decreto Nº 19.826, de 
06/06/1997 aprova o 
Regulamento, estrutura 
e organograma da 
Secretaria de Ciência 
Tecnologia e Meio 
Ambiente. 

Secretaria de Recursos 
Hídricos 
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PI 

Lei Nº 5.165, De 17/08/2000 – 
Dispõe Sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, Institui o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.  

NÂO   

Secretaria do Meio 
Ambiente e dos 
Recursos Hídricos – 
SEMAR 
 

RJ 

Lei Nº 3.239 de 02/08/1999, Institui a 
Política Estadual de Recursos 
Hídricos, Cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

SIM   

Fundação 
Superintendência 
Estadual De Rios E 
Lagoas – SERLA 
 

RN 

Lei Nº 6.908 de 01/07/1996, - Dispõe Sobre 
a Política Estadual de Recursos Hídricos, 
Institui o Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Hídricos – SIGERH. 
  

 
 
 

SIM 

 

Decreto Nº 13.285 de 
22/03/1997 aprova o 
regulamento da 
Secretaria de Recursos 
Hídricos do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
Lei N. º 8.086, de 
15/04/2002 cria o 
Instituto de Gestão das 
Águas do Estado do Rio 
Grande do Norte IGARN.

Secretaria de Recursos 
Hídricos do Estado do 
Rio Grande do Norte 
  
 
 

RS 

Lei N. º 10.350, de 30/12/1994 - 
Institui o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos. 
Lei Nº 11.560, de 22/12/2000. Introduz 
Alterações na Lei Nº 10.350, De 30/12/1994, 
Que Instituiu o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos e na Lei Nº 8.850, de 
08/05/1989 Que Criou O Fundo De 
Investimento Em Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

SIM 

Decreto Nº 42.047, 
de 26/12/2002. 
Regulamenta 
disposições da Lei 
Nº 10.350, de 
30/10/1994, com 
alterações, relativas 
ao gerenciamento e 
a conservação das 
águas subterrâneas 
e dos aqüíferos no 
estado do Rio 
Grande Do Sul. 

Lei Nº 11.362, de 29/06/1999 
introduz modificações Na Lei 
Nº 10.356, de 10/01/1995, 
dispõe sobre a Secretaria do 
Meio Ambiente - SEMA. 

 

Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA 
  
 

RO 

Lei Complementar Nº 255, de 
25/01/2002. Institui a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o 
Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. 

NÂO   

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM 
 

SC 

Lei Nº 9.748 de 30/11/94 – Dispõe 
Sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 
Lei Nº 9.022 de 06/05/93 – Dispõe 
Sobre o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de RH 

SIM   

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente 
– SDM 
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SP 

Lei Nº 10.020, de 03/071998. 
Autoriza  o Poder Executivo a 
Participar da Constituição de 
Agência de Bacias. 
Lei N. º 7.663, De 30/12/1991 – 
Estabelece normas de orientação a 
Política Estadual de Recursos 
Hídricos bem como ao Sistema 
Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 
Lei Nº 9034, de 27/12/1994 – Dispõe 
sobre o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos 1994/1995. 
Lei Nº 9866, de 28/11/1997 – Dispõe 
sobre a proteção e recuperação de 
mananciais. 
Lei N.º 898, de 1810/1975. Disciplina 
o uso do solo para a proteção dos 
mananciais, cursos e Reservatórios 
de água e de mais Recursos 
Hídricos de Interesse da Região 
Metropolitana da grande São Paulo.  

SIM 

Decreto N° 32.955, 
de 07/02/1991 – 
Regulamenta a Lei 
Nº 6.134, de 
02/06/1988, que 
dispõe sobre a 
preservação dos 
depósitos naturais 
de águas 
subterrâneas do 
estado de São 
Paulo. 
 

Portaria DAEE Nº 712, 
de 28/06/2002 cria a 
Estrutura da Diretoria de 
Procedimentos de 
Outorga e Fiscalização. 
LEI Nº 8.275, de 
29/03/1993 cria a 
Secretaria de Estado de 
Recursos Hídricos 
Saneamento e Obras 
altera a denominação da 
Secretaria de Energia e 
Saneamento. 
Decreto Nº 13.834, de 
27/08/1979 dispõe sobre 
a ampliação das 
atribuições do 
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica 
Contidas no 
Regulamento Baixado 
pelo Decreto Nº 52.636, 
de 03/02/1971. 

Departamento de Águas 
e Energia Elétrica – 
DAEE 
 

SE 
Lei Nº 3.870 de 25/09/1997 - Dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, e 
Institui o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

SIM   

Secretaria de Estado do 
Planejamento e da 
Ciência e Tecnologia – 
SEPLANTEC 
 

TO 

Lei no 1.307, de 22/03/2002. Dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 

 
 

SIM   

Secretaria do 
Planejamento e Meio 
Ambiente – SEPLAN 
 

Elaborada por: Célia Cristina Moura Pimenta – celiacristina@terra.com.br  ou  celiacristina@yahoo.com.br 
  

Exemplos de conflitos na América Latina 

 A situação da gestão dos recursos hídricos no Brasil não difere substancialmente da 

situação nos países do Mercosul e nos demais países da América Latina. De forma geral 

dominou até a década de 1990 a ausência de gestão, ou uma gestão centralizada e 

dominada por um setor usuário, principalmente o setor energético em alguns países como o 

Brasil, ou o setor agrícola como no caso do Peru. A partir dos anos noventa, diversos fatores 

como a crise dos aparelhos de Estado, as exigências ambientais e a multiplicação de 

conflitos entre setores usuários motivaram a procura por uma solução. Na escala 

continental, inúmeras foram as experiências com novas estruturas de gestão, inclusive com 

a participação da sociedade, mas não é possível encontrar ainda um só país da região com 

um sistema de gestão integrado, participativo e descentralizado plenamente funcionando. O 

que se observa é uma verdadeira "confusão" no aparato legal ainda em regulamentação, 

uma privatização seletiva e uma insuficiente reformulação dos organismos de estado que 

atuam no setor de recursos hídricos. 

 Ao falarmos de conflitos recentes acerca de recursos hídricos na América Latina, é 

importante ressaltar os casos do Uruguai e Bolívia. No Uruguai em outubro de 2004, 

paralelamente às eleições presidenciais, realizou-se o “plebiscito da água”. Nesta consulta 

direta, o povo uruguaio disse SIM, por ampla maioria, a proposta que inclui na constituição 

daquele país uma emenda que caracteriza o acesso à água como um direito humano 
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fundamental. A emenda constitucional aprovada vai mais além e reafirma que somente 

entidades governamentais podem gerir as águas e as empresas de abastecimento e 

saneamento. Independente do seu resultado, o plebiscito no Uruguai, é um exemplo de 

democracia, ao permitir a participação da população em decisões de tamanha importância 

política, econômica e social. 

 Na Bolívia aconteceu o que foi chamado pela mídia de “Guerra da Água”. Em abril de 

2000, os habitantes de Cochabamba, reunidos na organização popular - Coordenação da 

Água, rebelaram-se contra a empresa Águas del Tunari (filial da multinacional Betchel), 

que controlava o abastecimento de água potável de Cochabamba. A gestão privada tentou 

aplicar uma tarifa muito superior ao que a população estava acostumada a pagar antes da 

privatização dos serviços de água, o que ocasionou violentos protestos nas ruas. Esse fato 

obrigou o governo central a enviar tropas federais para a região. Mesmo assim, a forte 

reação da população de Cochabamba acabou inviabilizando a permanência do contrato de 

gestão. Na seqüência dos acontecimentos os executivos da transnacional tiveram que 

abandonar o país, o contrato foi rompido e a questão hoje está nos tribunais internacionais. 

No Brasil, os conflitos assumem outro patamar, como a disputa em torno da 

legislação. Cada passo no sentido de regulamentar a gestão das águas ou administração 

dos serviços de abastecimento e saneamento, é um episódio da “guerra fria” travada nos 

bastidores de Brasília, como é o caso da Nova lei de saneamento em tramitação no 

Congresso Nacional. 

A nova lei de Saneamento no Brasil, frente ao sistema de Gestão de Recursos 
Hídricos. 

A situação do saneamento básico no Brasil no qual se inclui o abastecimento de 

água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos, a drenagem urbana e o controle de 

vetores, apresenta um quadro bastante precário. Se por um lado, o acesso aos serviços nas 

áreas urbana centrais, apresenta uma situação razoável, o mesmo não se verifica na área 

rural e principalmente nas periferias das grandes metrópoles. As populações excluídas do 

acesso a serviços de saneamento são sempre aquelas que também têm baixa renda. 

Com o intuito de melhorar a situação do saneamento básico no Brasil, o governo 

preparou um Anteprojeto de Lei de Saneamento Ambiental, que tem causado inúmeras 

reações, notadamente em setores interessados na privatização dos serviços de 

abastecimento e saneamento. 

 Um dos princípios fundamentais do anteprojeto é reconhecer o município como o 

titular dos serviços de saneamento básico e estabelecer diretrizes para o planejamento, para 

a regulação e fiscalização. Procura também regular a delegação, concessão ou permissão 
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desses serviços e toca em aspectos econômico-financeiros, inclusive em critérios de 

definição de tarifas. 

O anteprojeto de lei coloca, também, como pilares fundamentais, para o 

desenvolvimento das ações de saneamento, o planejamento para a qualificação do gasto de 

recursos públicos, a garantia de sustentabilidade e perenidade das obras do setor e o 

respeito aos direitos dos usuários. O texto define, ainda, um prazo para a transição, com o 

respeito aos contratos em vigor e definição de regras para indenização de investimentos não 

amortizados. 

Mas esta proposta tem uma contradição, ao reafirmar o princípio municipalista, o 

projeto inviabiliza as atuais empresas estatais, e abre espaço para a privatização seletiva, 

que pode atingir apenas os grandes centros consumidores. Talvez por isso o projeto aborda 

os “serviços integrados” – nos quais não se reconhece à titularidade dos estados - que 

deverão ser constituídos como consórcios públicos para cuidar da gestão associada dos 

serviços. Além disso, a proposta cria os contratos de programa, uma nova modalidade 

contratual prevista no projeto de lei de Regulamentação dos Consórcios Públicos, que 

substitui o contrato de concessão por uma cessão dos direitos de prestação do serviço dos 

municípios para as empresas. Esta nova figura permite às prefeituras romper 

unilateralmente o contrato, sem necessidade de autorização legislativa ou pagamento de 

indenização à empresa de saneamento. Por isso empresas como a Companhia de 

Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), alegam que o anteprojeto é a ameaça e pode 

provocar o desmonte das empresas do setor de saneamento. Segundo o sitio da SABESP 

“se não forem aplicadas ao texto atual alterações a população não escapará de um 

completo desmonte do setor que movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano e gera 100 mil 

empregos diretos”. De fato atualmente, sendo dos municípios a titularidade, nada os impede 

de criar uma empresa municipal de saneamento, e gerenciar a água independente da 

empresa do governo estadual, o impedimento é de ordem econômica e gerencial . 

Já a ABCON - Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de serviço 

Público de Água Esgoto, afirma em documento disponível no seu sitio que; “a iniciativa 

privada, está preparada para responder a novas e ampliadas responsabilidades, assumindo 

a gestão dos serviços, em paralelo aos estados e municípios, que na sua grande maioria 

não são capazes de investir o tanto que é necessário para universalizar o saneamento”. 

Entende-se que segundo a ABCON, o projeto será “eficiente” se facilitar a tomada do 

controle das concessionárias de saneamento do país por parte da iniciativa privada. 

Por outro lado, o Ministério das Cidades, salienta que as diretrizes gerais do projeto 

relativas ao Marco Regulatório ratificam a titularidade dos municípios e prevêem a gestão 

associada , inclusive com algumas restrições à ação individual das prefeituras, ao induzir à 
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formação de consórcios. A regulação será mantida na alçada municipal, aventando a 

possibilidade de delegação para um ente estadual ou regional, no caso de consórcios. Desta 

forma o governo federal afirma ser possível trabalhar a gestão associada sem alterar a 

titularidade dos municípios 

Movimentos recentes 

Em todas estâncias, políticas a unanimidade e algo difícil de ser alcançada, 

sobretudo na área econômica. Na questão dos Recursos Hídricos, que como já foi dito 

anteriormente constituísse em uma pauta de caráter político, econômico e social, a 

unanimidade é algo que dificilmente será alcançada um dia. 

Dentro do neoliberalismo, que é o modelo econômico vigente maior parte dos países, 

inclusive no Brasil tenta -se constantemente diminuir a presença do estado na economia. 

No que se diz respeito aos Recursos Hídricos não é diferente, os maiores defensores 

da gestão com predomínio privado dentro do governo estão alojados na ANA - Agência 

Nacional das Águas, tem expressiva participação e influência na ABRH - Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos, e na ABCON. 

Por outro lado, os defensores de uma gestão com maior participação do poder 

público, estão representados dentro do governo no MINISTERIO DAS CIDADES e na SNRH 

- Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, e na sociedade civil na ABES - Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e na FRENTE NACIONAL DE SANEAMENTO. 

Já a participação da sociedade civil tem sido defendida por um extenso leque de 

organizações populares. Este movimento teve como ponto de destaque a Campanha da 

Fraternidade 2004, com o tema “Água Fonte de Vida”, que ao final propôs a formulação de 

uma “Lei do Patrimônio Hídrico Brasileiro” buscando apresentar a água como “bem de valor 

social”, numa tentativa de criar um contraponto à visão da água como um “bem de valor 

econômico” um dos recentes paradigmas da gestão dos recursos hídricos . 

Conclusão 

Ao longo dos últimos anos, a resistência à privatização das empresas de 

saneamento, liderada pelos sindicatos, por centrais sindicais e partes do movimento 

popular, formou um crescente movimento de defesa da água como um direito fundamental 

no Brasil. 

Por outro lado, apesar da legislação nacional de recursos hídricos, caracterizar a 

água como um “bem público”, preceito inscrito na Constituição Federal, o que se percebeu 
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de 1994 até 2002, foi que o governo Federal realizou esforços no sentido de “flexibilizar” 

este princípio. 

A maior expressão destes esforços foi a Criação da ANA – Agência Nacional das 

Águas, criada como organismo independente do Governo, com seus cargos preenchidos por 

defensores desta política, com mandatos longos e estáveis em seus cargos diretivos. Tudo 

indica que a ANA foi criada para afastar o poder público da política de recursos hídricos, 

deixando-a sob controle de uma hidro-tecnocracia, com princípios liberais e afinada com a 

política defendida pelo Banco Mundial para o setor. 

Após a mudança de governo em 2003 foram feitas tímidas tentativas de controle 

sobre as agências, inclusive com o envio ao congresso um projeto de lei que regulamenta 

as agencias reguladoras. Especificamente no setor dos recursos hídricos, muito pouco se 

fez para reverter o quadro estabelecido no período anterior. 
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