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RESUMO 
O presente texto apresenta resumidamente o conteúdo de um livro elaborado a partir da realização de 
um Curso de Pós Graduação Latu Sensu (Especialização) em Planejamento e Gestão de Recursos 
Hídricos no Brasil, ministrado no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, com 
participação de docentes provenientes da Agência Nacional de Águas, Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado Minas Gerais, além de docentes de diversas especialidades desta Universidade. O curso e o 
livro contaram com as participações e apoios do Comitê Mineiro da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 
e do Comitê Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.  A estrutura do livro apresenta-se com 
três partes compostas por capítulos: a Parte I trata de temas ligados a Comitês de Bacias 
Hidrográficas; a Parte II trata de temas afetos aos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, 
especificando situações de conflitos; e a Parte III abrange temas gerais sobre qualidade da água, 
vazão e relações com precipitação pluvial. A Política Nacional de Recursos Hídricos se pretende 
descentralizada e participativa e por isso mesmo deve se constituir num importante componente da 
construção da democracia. Para cumprir tais pretensões demanda que seus integrantes tenham 
formação técnica e política compatíveis, se fortalecendo em conhecimentos e informações sustentadas 
na boa ética. O respeito às diversidades se constitui em elemento indispensável no sistema que 
contempla as presenças de órgãos e entidades de Estado, em todos os níveis e esferas, dos usuários 
de água e da sociedade civil, aqui também reconhecidos os centros de formação de pessoal e 
pesquisa. Compreendendo a importância desse processo o CBH-Araguari teve a decisão de participar 
ativamente do Curso de Especialização e sente em seu âmbito de atuação os reflexos positivos do 
convívio obtido, bem como dos debates orientados em temas de sua atuação. É indispensável a 
capacitação de técnicos e cidadãos interessados nos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, o 
que orientará as escolhas dos melhores caminhos e prioridades para investimentos  na Bacia, 
especialmente no momento em que se está implantando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
sem caráter privatista. Localizada no Estado de Minas Gerais, a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari tem 
sido submetida a grandes impactos negativos pelas políticas adotadas no uso e ocupação do solo, com 
reflexos nas águas de superfície e subterrâneas. Diante dessas pressões econômicas, para garantir o 
uso múltiplo e democrático dos recursos hídricos, a região foi pioneira em Minas Gerais, com a criação 
do CBH-Araguari e de sua Agência de Bacia. Os referidos órgãos têm a participação ativa e 
comprometida na preservação da água, por parte dos agentes públicos e privados e como determina a 
legislação vigente com a presença da sociedade civil no planejamento e na gestão da Bacia 
Hidrográfica. Nesta Bacia Hidrográfica há conflitos e pressões sobre a oferta e a demanda de recursos 
hídricos, solicitando de maneira incisiva a construção de pactos regionais duradouros que sejam 
capazes de garantir todos os direitos previstos em lei para que haja o democrático acesso e usos da 
água. 
Palavras-chave: Planejamento de recursos hídricos, Gestão de recursos hídricos; Comitês de bacias 
hidrográficas; Instrumentos de gestão. 
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Considerações iniciais 
 
Em diálogo iniciado entre o Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
a Agência Nacional de Águas (ANA) surgiu o embrião do Curso de Especialização Gestão de Recursos 
Hídricos no Brasil. A proposta se concretizou tendo em vista a aceitação manifestada em Plenária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH-Araguari), domínio do Estado de Minas Gerais e da 
Câmara Técnica de Planejamento Integrado do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH-
Paranaiba), de domínio da União. 
 
O Curso de Especialização foi ministrado por docentes do IG, profissionais da ANA, além de 
profissionais ligados ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e vinculados ao CBH Araguari, 
que se propuseram a colaborar ministrando disciplinas e palestras como parte do  Plano das Atividades 
Trabalhadas. Todos os profissionais envolvidos são titulados sendo que mais de 90% dos docentes 
portam o título de Doutor, a maioria com experiências concretas desenvolvidas junto ao Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH). O Curso de Especialização foi aprovado pela UFU no 
Conselho do IG, bem como pela Pró Reitoria da Pós Graduação (PROPP/UFU) e os Certificados 
emitidos aos concluintes são registrados no Ministério da Educação (MEC) garantindo a qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos. 
 
O Plano do Curso previu e cumpriu trezentos e sessenta (360) horas de aulas presenciais, além de 
cem (100) horas destinadas para elaboração dos Trabalhos de Conclusão do Curso, submetidos às 
Bancas Examinadoras compostas por três docentes, com apresentação e defesa pública. Foram 
aprovados vinte e seis especialistas, dos quais dezenove participam com seus artigos para compor o 
livro “Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos: exemplos mineiros”. Os artigos aceitos foram 
submetidos a quatro “pareceristas” vinculados à UFU com título de Doutor e de profissionais da ANA, 
para revisão e adequação às normas. Somente os artigos aprovados após essa análise fazem parte do 
livro. Trata-se de uma publicação com artigos sujeitos a análise crítica e debate, como não poderia 
deixar de acontecer em trabalhos realizados no âmbito de uma Universidade. 
 
A estrutura do livro apresenta-se com três partes compostas por capítulos: a Parte I trata de temas 
ligados a Comitês de Bacias Hidrográficas, a Parte II trata de temas afetos aos Instrumentos de Gestão 
de Recursos Hídricos, especificando situações de conflitos e a Parte III abrange temas gerais sobre 
qualidade da água, vazão e relações com precipitação pluvial. O presente texto resume o conteúdo do 
livro, fazendo um convite à sua leitura, apresentando os capítulos introdutórios de cada uma das três 
partes. A figura 1 apresenta a capa da obra publicada. 
 

Bacia Araguari e seu Comitê 
 
A gestão da água no Brasil, conforme expressa a legislação de recursos hídricos, deve ser 
descentralizada e democrática, como forma de regular a disponibilidade de água para o bem estar das 
populações. Para ser democrática, deverá contemplar expressivos espaços de participação social. 
Descentralizar não é garantia de democratizar, sem que haja garantias de participação. Tal 
procedimento deve ser considerado como inerente às políticas públicas, independente do fato de um 
País ser economicamente desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. 
 
A experiência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Araguari (CBH-Araguari) é bastante significativa 
sendo o objeto de capítulos inerentes a Parte I deste Livro. Daí, a escolha neste capítulo pela 
abordagem de alguns pontos da experiência externa à Bacia do Rio Araguari, ou seja a Bacia 
Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai que ocupa territórios dos Estados de São Paulo e 
Minas Gerais. A experiência nas Bacias Hidrográficas PCJ coloca-se como um paradigma  



demonstrativo de que a gestão e o manejo das águas podem dar resultados que sejam justos 
socialmente, estimulando ações para a busca da sustentabilidade de seus recursos hídricos. O arranjo 
institucional e o arcabouço legal que criaram o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (SINGREH) foram contemplados nas Bacias PCJ com a viabilização dos Comitês, da Agência 
de Águas e dos Instrumentos de Gestão, permitindo nas condições existentes que a Região planeje 
seu desenvolvimento, buscando a sustentabilidade desse seu recurso. A sustentabilidade no uso da 
água não é entendida como algo estático, que foi obtido e permanecerá imutável no tempo e no 
espaço. A sustentabilidade deve ser entendida como processual, dinâmica, em função dos interesses 
regionais, com olhos voltados para o bem estar e a melhoria na qualidade de vida das populações que 
habitam a bacia hidrográfica. Assim é que foram elaborados os Relatórios de Situação dos Recursos 
Hídricos e os Planos das Bacias Hidrográficas. Para que haja desenvolvimento as decisões devem 
levar em conta os interesses comuns, dos habitantes das Bacias referidas. Na defesa de seus 
interesses, a região optou pelo fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH-PCJ) – 
inicialmente apenas com o Comitê Paulista e posteriormente também com o Federal (Nacional) e o 
Mineiro. Trata-se de um arranjo institucional no qual se conseguiu intensa participação social desde o 
processo de concepção e planejamento até a implantação das estruturas que estão vigentes. 
 

 
Figura 1: Capa do livro “Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos: exemplos mineiros” 

 
No Brasil, mesmo nos lugares que conseguiu boas práticas, há muito o que aprender sobre a gestão e 
manejo das águas e das bacias hidrográficas. Certamente, as experiências já adquiridas  ajudarão no 
processo de construção de projetos integrados que tenham em conta a complexidade das bacias 
hidrográficas. Trata-se de abranger relações sociais e econômicas no manejo da flora, da fauna, do 
clima, do solo, da rocha, das formas do relevo e seus processos erosivos, de transporte e acumulação 
de detritos, nos diferentes usos e reusos rurais e urbanos das águas, com perspectivas à 
transformação dos modos de produção e por conseqüência dos modelos de vida impostos às 



populações. Como forma de colaborar nessas reflexões foram elaborados os Capítulos das lavras de 
Nathália Cristine de Araujo e Fernando Antonio Abdalla. Mesmo reconhecendo os avanços obtidos com 
as implantação do CBH-Araguari e de sua Agência (ABHA), os autores fazem considerações que 
levam à reflexões valorizando o que está dando certo e permitindo retificação de caminhos em busca 
de mais acertos, quando for o caso. Em sua abordagem Ronaldo Brandão Barbosa analisa os 
benefícios que o pacto regional para uso da água poderá oferecer aos setores usuários do setor rural. 
 
Há boas práticas reconhecidas em comitês de bacias hidrográficas (CBHs) brasileiros, contudo, o 
manejo adequado das águas nos lugares (locais) tem sido fruto, em grande parte, de ações isoladas de 
pessoas, famílias, empresas e municípios, visto que poucas vezes são identificadas como políticas 
governamentais. Raramente as atividades de manejo e práticas de conservação e recuperação das 
águas, são inerentes às políticas municipais de recursos hídricos, que integrem um verdadeiro Plano 
para as Águas.  Também os estudos sobre o manejo da água em localidades, quase sempre, enfocam 
situações específicas em pontos urbanos isolados, ou em atividades rurais de pequenas extensões, 
geralmente abordando a água superficial. Há falta de concatenação e formação de redes de trocas de 
experiências que promovam e potencializem os resultados dessas práticas, entre os locais e entre as 
práticas. Ainda assim, tem sido possível o recolhimento de algumas excelentes experiências. No caso 
do CBH-PCJ, durante o ano de 2004 foram realizados Cursos de Capacitação com participação de 25 
municípios para construção de suas Políticas Municipais de Recursos Hídricos. Esse trabalho resultou 
nos chamados Códigos de Águas ou Política Municipal de Recursos Hídricos de alguns dos municípios 
envolvidos. Foram deflagradas as possibilidades de integração das ações e práticas com elaboração 
de leis e Projetos que possuam identidades entre si e sejam capazes de gerar ações integradas com 
repercussões locais e regionais. Mesmo que legislar sobre águas seja ação privativa da União, 
contudo, cabe aos municípios legislar e agir no dia a dia na gestão de seu território. É com essa 
perspectiva que Joaquim Menezes Ribeiro da Silva chama atenção para a importância estratégica dos 
municípios nos temas correspondentes às bacias hidrográficas. No âmbito Federal, a criação e 
implantação da Agência Nacional de Águas (ANA) permitiram o recolhimento de boas experiências, 
bem como o estímulo para boas práticas. A publicação anual contendo A Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil e a preparação do Mapa de Gestão pelos profissionais da ANA, constituem 
importantes documentos que apontam para o cenário esperado na implantação do SINGREH. 
 
É notável que as experiências emanadas de processos associativos de usuários (comitês, consórcios, 
associações, por exemplo) possuem maiores possibilidades de sucesso e sustentabilidade, do que 
aquelas que nascem de projetos governamentais. Ou seja, é conveniente que para o tema água, se 
estabeleça um pacto, resultante da identificação das necessidades e dos interesses mútuos. Por isso 
mesmo, as políticas governamentais devem identificar os "pontos de convergência" e as bacias 
hidrográficas onde existe uma séria demanda, com potencial indicação de conflitos, capazes de 
estimular e ajudar no processo de organização dos usuários, e com isso, promover a validação social. 
 
Nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí em 2003 os dados de captação e distribuição das 
águas superficiais mostraram os seguintes usos: 

Usos Urbanos      42,0% 
Usos Industriais   35,2% 
Usos Rurais   22,1% 
Demais Usos     0,7% 

 
No perímetro dessas Bacias Hidrográficas habitavam em 2005 cerca de cinco (5) milhões de pessoas, 
das quais cerca de 5%, ou seja, 250 mil estavam em áreas rurais. Do total da população, cerca de 53% 
localizavam-se na Região Metropolitana de Campinas, que abrange 21,15% das áreas territoriais das 
bacias. Esses dados demonstram com absoluta clareza uma sociedade urbana, concentrada nas 



metrópoles e em seus entornos. Essas concentrações urbanas merecem a preocupação e o 
desenvolvimento de projetos que lhes permitam uma vida saudável. A par dessas providências, deve 
haver o cuidado para não estimular a ampliação dessas concentrações populacionais que acabarão se 
tornando insustentáveis. É o caso da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, onde se situa a Região 
Metropolitana de São Paulo, habitada por uma população que está cada vez mais dependente de 
recursos hídricos externos para sua sobrevivência. Na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, onde se 
localiza o Município de Uberlândia, as pressões urbanas também são importantes, a exemplo de 
Brasília e cidades satélites no Distrito Federal e Goiânia capital de Goiás. Nesta Bacia Hidrográfica, 
acrescente-se a expansão das atividades bioenergéticas com plantio de cana de açúcar e implantação 
progressiva de usinas produtoras de álcool. Acrescentem-se no processo de construção destes 
espaços geográficos os projetos de ampliação da geração de energia hidráulica com os diversas 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). A concentração das populações em Regiões Metropolitanas, 
levou a Agência Nacional de Águas a preparar o Atlas dessas Regiões, com a função de colaborar nos 
processo de planejamento para os usos dos recursos hídricos. 
 
Nessas grandes concentrações urbanas, há um imenso trabalho para ser feito objetivando a 
mobilização social, buscando a participação das comunidades nas abordagens sobre o uso da água 
com educação e  dentro de princípios de uma outra racionalidade, ou seja, a racionalidade que 
considere os riscos promovidos pela escassez, estimulando o bom uso da água, sem desperdício. É 
certo que novos hábitos rumo à uma cultura que não seja perdulária, que seja atenta aos riscos da 
escassez, devem ser adotados por toda população mundial, mesmo nos locais onde exista água com 
aparente abundância. Trata-se da “desconstrução”  da racionalidade vigente que se fundamenta em 
desperdício e apropriação privada dos bens sociais. Mesmo nessa racionalidade perdulária, constata-
se que nas concentrações urbanas estão presentes diversas das condições de escassez, também de 
água. Portanto, o nível de sensibilidade para o tema, em tese, é aguçado, devendo ser trabalhado 
pelas políticas públicas de educação e cidadania, bem como na educação informal. 
 
A preocupação com as águas subterrâneas também deve estar presente nesses processos de 
desenvolvimento da cidadania. A qualidade das águas subterrâneas está em risco de ser 
comprometida, havendo também, expressivo rebaixamento no nível hidrostático, em diversas regiões 
brasileiras e mundiais. Os dados obtidos pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) do 
Estado de São Paulo, no que diz respeito às profundidades para obtenção de água subterrânea, 
demonstram que tem havido um rebaixamento do lençol freático em áreas da Bacia do Piracicaba que 
drenam rochas sedimentares da Formação Itararé, de idades paleozóicas.  Há trechos drenados pelo 
rio Piracicaba em que ao invés de acontecer do lençol freático alimentar de água o rio (como um rio 
afluente), ocorre o inverso, ou seja, as águas do rio estão sendo absorvidas para alimentar o lençol 
freático (como um rio influente). Os dados de profundidade do nível hidrostático mostram que há pontos 
nos quais houve seu rebaixamento em algumas dezenas de metros. 
 
Por motivos como esses, devem ser criadas todas as condições para que o manejo das águas 
superficiais e subterrâneas, no que diz respeito às suas quantidade e qualidade, seja compartilhado 
pelas niveis de governo da Federação (União, Estados e Municípios), com participação efetiva dos 
Usuários, Organizações Não Governamentais e Sociedade Civil. Para isso, os governos devem 
estimular os cidadãos, principalmente através de entidades organizadas, a participarem dos processos 
de planejamento que permitam a preparação e o acompanhamento de Políticas Municipais Integradas 
das Águas, bem como favorecer a formação das redes que disponibilizem informações e trocas de 
experiências. Participar do planejamento é importante, mas deve ser sucedido pelo acompanhamento e 
fiscalização das ações, garantindo o cumprimento do que foi planejado em conjunto, com base nos 
princípios democráticos. Esse é o procedimento que permite a construção da autoridade compartilhada, 
através de instâncias formais que contemplem consultas e deliberações conjuntas.  



 
Entre as principais dificuldades inerentes ao manejo e à gestão dos recursos hídricos está o equilíbrio 
entre os diversos interesses existentes dentro das Bacias. Contudo, tem sido “razoavelmente” bem 
sucedidas as composições democráticas e tripartites dos Comitês que precisam identificar os pontos de 
sombreamento e sobreposição da eficiência do uso da água urbana, industrial e rural, com a 
sustentabilidade ambiental e o respeito à equidade. As composições tripartites incluem: 1) 
representações político administrativas dos Municípios englobados na Bacia Hidrográfica; 2) técnicos 
dos Estados envolvidos e de órgãos federais; 3) entidades associativas de representação de usuários; 
5) entidades organizadas da sociedade civil, representações de pesquisa e universidades, entre outras. 
Mesmo merecendo críticas, a vigente composição dos Conselhos de Comitês tem permitido a abertura 
de novos caminhos para avanços e novas conquistas que são conseguidas pelo trabalho e pelas lutas 
sociais. 
 
Cabe aos pesquisadores e aos técnicos de governos e extra governos a tarefa de aportar 
conhecimentos e dados, oferecendo-os aos membros que compartilham de maneira tripartite, o manejo 
das águas. Não cabe aos cidadãos usuários exercerem as tarefas técnicas, nem negligenciarem as 
pesquisas desenvolvidas e/ou em desenvolvimento. Assim como, não cabe aos pesquisadores e 
técnicos ocuparem o lugar da comunidade na decisão dos temas que lhes dizem respeito. A busca da 
integração e equilíbrio no relacionamento entre todos os envolvidos no manejo é uma tarefa que pode 
ser concretizada, quando há o interesse coletivo. 
 
Em palestra no Centro de Estudos Ambientais (CEA/UNESP de Rio Claro), em abril de 2005 o então 
diretor Presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) José Machado afirmou que "É indispensável 
que a Água seja central nas preocupações de governo. Não apenas daquelas autoridades que 
possuem incumbência específica de trabalhar com o tema. Mas, todo o governo deve ter em mente que 
a água é um bem social, importante para o desenvolvimento e indispensável para a vida. No Brasil, 
apesar de termos grandes reservas de água superficial potável, esta riqueza está ficando escassa em 
função de sua gestão inadequada.". Essas afirmações demonstram que pouco a pouco, a água ganha 
parte das preocupações centrais do governo brasileiro.  
 
O pesquisador canadense D. BROOKS.(2004) apresenta cinco (5) recomendações (com adaptações) 
para as ações dos governos e dos investigadores, considerando-se os estudos do manejo da água: 

1) De maneira vertical ou horizontal, em outras palavras, desde o topo da produção e do consumo 
até sua base: o manejo local da água, sempre, deve se basear em uma análise econômica 
tripartite; 

2) As políticas e as pesquisas devem mudar de enfoque e passar da ampliação da disponibilidade 
hídrica para o manejo da demanda na administração das águas; 

3) Os funcionários devem começar sempre aceitando os costumes sociais e as normas culturais 
como um fato, mas não como sacrossantas; 

4) Devemos cuidar das generalizações, mas compartilhar todos os pontos do conhecimento; 
5) Para termos bons governos e boas práticas nas ciências, torna-se necessário que os 

envolvidos sejam capazes de se auto avaliar e sejam avaliados de maneira transparente, 
participativa e continuada. 
 

 
Análise econômica tripartite da gestão local e manejo das águas  
Na análise referida, o autor considera que a economia de água e a escassez devam fazer parte de 
todas as ações da comunidade, dos sistemas produtivos, e das pesquisas aplicadas, seja dos governos 
ou das instituições privadas e comunitárias. Os Planos de Governo, que partem de cima, ou as ações 
na comunidade, nas bases, devem considerar a importância da água. A análise de custos das 



mercadorias deve portanto, levar em conta, em toda a cadeia produtiva, em todas as suas etapas, os 
preços pagos para cada matéria prima ou componente utilizado na produção, bem como as 
quantidades de água utilizadas em sua produção. Isto permitirá a obtenção de dados que 
fundamentarão a análise econômica com um balanço de custo-benefício. A contabilização destes 
custos e das quantidades de água utilizadas, certamente pode oferecer resultados muito interessantes 
e reveladores, permitindo que o consumidor que seja cidadão, escolha os produtos menos impactantes 
em relação ao uso e desperdício de água. Também o custo para captação, tratamento, 
armazenamento e distribuição da água precisam ser considerados. As sistemáticas adotadas pelos 
serviços de água podem gerar maiores custos e/ou mais economia nos preços das tarifas de água, 
remoção e tratamento dos esgotos. As perdas e desperdícios de água tratada e potável afetam os 
custos das tarifas, muitas vezes comprometendo os setores sociais mais pobres que se tornam 
inadimplentes com os serviços, correndo o risco de serem excluídos do sistema. No Brasil existe uma 
importante discussão sobre o acesso a água como um direito de todos. Esta discussão que é 
procedente e atende os documentos internacionais sobre os Pactos do Milênio, deve contemplar as 
sistemáticas que conduzam ao uso responsável da água. 
 
Outro ponto analisado por BROOKS, D. (op. cit.), refere-se aos verdadeiros benefícios que são 
incorporados pelas comunidades, a medida em que são escolhidas as mercadorias que geram menos 
consumo e impacto aos recursos hídricos. Sabe-se que nem todos os membros da comunidade são 
beneficiados da mesma maneira e na mesma intensidade pelas mudanças econômicas e hábitos de 
consumo que geram melhoras para a comunidade. Vale dizer que os reflexos dos benefícios sociais e 
econômicos devem produzir reflexos nos setores empobrecidos da sociedade, capazes de movimentar 
a pirâmide social. Quando a base da pirâmide social e econômica é atendida, produzindo sua 
movimentação, há, como conseqüência, reflexos que poderão atingir os setores posicionados nas 
partes superiores da pirâmide. É importante o desenvolvimento de pesquisas que considerem esses 
elementos, com refinamento na qualidade dos dados e das informações para as tomadas de decisões. 
Até mesmo para que a cidadania seja exercida com mais conseqüência e objetividade. 
 
A perspectiva horizontal (lateral) dos benefícios produzidos pelas intervenções econômicas, levantadas 
pelas pesquisas econômicas, pode demonstrar se  e como as famílias foram beneficiadas com a 
disponibilidade de água em maior quantidade e de melhor qualidade. Por exemplo, é indispensável 
quantificar os ganhos financeiros obtidos com a redução da mortalidade infantil e a diminuição da 
incidência das doenças de veiculação hídrica. A melhora cênica das paisagens também deve ser 
pesquisada, tendo em vista o bem estar que acarreta na vida dos cidadãos. A melhoria cênica das 
paisagens desenvolve sensos de responsabilidade e cidadania, contribuindo para que os componentes 
da comunidade obtenham melhor capacitação, participando de maneira mais ativa dos processos de 
restauração do meio ambiente. Pode-se dizer que o manejo local das águas acarreta benefícios 
laterais, em diversos âmbitos, não apenas no saneamento básico. Os benefícios sociais, psicológicos e 
espirituais não são facilmente medidos e seus reflexos nem sempre são identificados, mas nem por 
isso podem ser ignorados. A melhoria na auto estima das pessoas acarreta diversas implicações no 
modo de viver das comunidades. 
 
Quando D. BROOKS (op. cit.) se refere à análise econômica tripartite no manejo da água está 
propondo que se leve em conta: 1) o sistema produtivo e a produção das mercadorias, bem como as 
próprias mercadorias. Também as sistemáticas adotadas pelos serviços de água e esgoto que poderão 
permitir maior eficiência e menores custos em suas tarifas; 2) os benefícios que são refletidos nas 
comunidades e a verificação de como alcançam os setores sociais mais empobrecidos; 3) os 
benefícios e as interações secundárias produzindo efeitos sociais. Esses três componentes devem 
fazer parte das agendas dos pesquisadores públicos e privados, para que sejam desenvolvidos 



critérios capazes de avaliar economicamente, os reflexos diretos na economia do local.  Trata-se da 
valorização dos processos de gestão local das águas. 
 
Manejo para redução da demanda: a gestão da água 
Este foi um dos pontos mais debatidos no processo de renovação da outorga em agosto de 2004, que 
autorizou a SABESP captar água no Sistema Cantareira, para abastecimento de municípios localizados 
na Região Metropolitana de São Paulo.  
 
O Grupo de Trabalho criado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiai (CBH-PCJ), para acompanhar e discutir a renovação da outorga, insistiu para que o serviço de 
água seja capaz de contribuir com a redução de consumo nos múltiplos usos, diminuição das perdas 
do sistema, aproveitamento de fontes alternativas (águas de chuvas, reuso de água, entre outros). No 
enfoque, solicitou-se para que a Empresa prestadora do serviço não se fixe na administração da água 
disponível, mas que se preocupe de fato com a gestão e manejo. É indispensável armazenar as águas 
no solo e nas rochas, adotando políticas de preservação das nascentes, recomposição vegetal nos 
interflúvios, nas áreas de preservação permanente e recarga dos lençóis freáticos sub superficiais e 
profundos, redução da erosão dos solos e assoreamento das represas, entre outros.  
 
Por fim, sem esgotar o tema, a concessão da outorga, implantou o Banco de Águas, pela primeira vez 
no sistema de gestão das águas de abastecimento público (ANA,2007). Assim, o Grupo Gestor das 
Águas se encarrega de estabelecer as quantidades de água que são remetidas para a Metrópole 
paulistana e que serão fornecidas para o setor localizado à jusante das represas do Sistema 
Cantareira, conforme solicitações do CBH-PCJ e da SABESP. Contudo, há um limite máximo que 
poderá ser solicitado, conforme os níveis em que se encontram as águas armazenadas nas represas. A 
quantidade de água que poderia ser disponibilizada mas que não é necessária em um determinado 
momento, fica reservada nas represas, para uso posterior, se for o caso. Embora o Banco de Águas 
não deva ser entendido como uma panacéia, capaz de resolver todos os problemas, trata-se de um 
componente que amainou os conflitos, o que ofereceu maior tempo de reflexão para novas conquistas 
sociais a serem obtidas em 2014, quando a outorga do sistema Cantareira voltará para negociação. 
 
Coube à Aila Rios dos Santos no capítulo Outorgas na Bacia do Rio Claro, MG,  demonstrar com muita 
ênfase a situação de conflito que exige do CBH-Araguari, bem como dos órgãos responsáveis pela 
gestão de recursos hídricos de Minas Gerais atuação contundente visando a construção de pacto para 
garantir o múltiplo uso da água, exercendo suas funções de regulação.  
 
Situação também grave quanto à oferta e demanda de água foi referida em emissões de outorgas para 
o exercício do direito de uso de Recursos Hídricos na sub-bacia do rio Uberabinha, importante afluente 
pela margem esquerda do rio Araguari, por MAURO,C.A Di et al (2011).  Afirmam estes autores que 
“...mudança fundamental nos processos de planejamento e gestão de territórios ainda está em 
assimilação pelas estruturas governamentais e privadas que, no Brasil, estão habituadas a decidir de 
maneira autoritária e isolada, sem levar em conta os interesses de todos os setores sociais. 
Geralmente, o planejamento, no Brasil, é voltado para atender os interesses privados das corporações, 
voltado para conceitos ultrapassados e com conotações desenvolvimentistas. Os CBHs, fazendo uso 
dos instrumentos de gestão disponibilizados pela legislação vigente, poderão ocupar espaços de 
poder, anteriormente não admitidos. Para isso, é importante a capacitação continuada dos setores 
sociais que participam dos plenários dos comitês, que se empoderam para tomar decisões consultivas 
e deliberativas.”. Este também é um dos aspectos que merecem maiores reflexões e foi abordado por 
Leoni Massochini ao escrever sobre a Gestão Participativa no CBH-Araguari. 
 



As questões do ordenamento territorial sob a égide de processos autoritários, geralmente impostos por 
governos a serviço de interesses privados, descolados dos interesses públicos, no setor dos recursos 
hídricos enfrentam resistências em diversas circunstâncias. A possibilidade da formação dos comitês 
de bacias hidrográficas, nos casos em que existe efetiva participação social, descentralizada, assume 
caráter democrático. Nestas práticas se tornam possíveis novas formas de viver nos locais, permitindo 
articulações em rede. Contudo as transformações efetivas das realidades, não se dão exclusivamente 
nos processo de democratização no local. As lutas pelas transformações globais devem ser praticadas 
simultaneamente e em redes. Agir apenas sobre uma das formas das manifestações do poder 
autoritário e apenas no âmbito local, muitas vezes permite que outras formas, também autoritárias se 
consolidem e ampliem estruturas. Portanto cabe aos trabalhadores envolvidos com a gestão de 
recursos hídricos, agir tecnicamente, mas se reconhecerem como cidadãos no lugar, no cotidiano e 
também como cidadãos do mundo. 
 

Conflitos e Usos de Recursos Hídricos 
 
A gestão de recursos hídricos está relacionada com as iniciativas que visam prover água a todos na 
quantidade necessária, com qualidade compatível com seus usos, no local em que se faz necessária, 
com distribuição temporal adequada aos usos, em condições economicamente viáveis e de forma 
sustentável. Pode, assim, ser vista como a gestão dos conflitos entre as demandas humanas e as 
capacidades de suporte do ambiente natural. Os múltiplos usuários que convivem na bacia hidrográfica 
competem pelo mesmo recurso, tanto os usuários atuais como os das futuras gerações. Como a 
disponibilidade hídrica depende da qualidade do ambiente, na verdade, trata-se de um conflito 
ambiental. Este tipo de conflito ocorre sempre quando há disputas entre os atores sociais que pleiteiam 
diferentes formas de acesso ou gestão de bens classificados como ambientais (CARVALHO e 
SCOTTO, 1995). 
 
“O conflito inicia basicamente quando os indivíduos ou grupos sentem que seus objetivos, crenças, 
valores e interesses estão ameaçados, foram ou serão atingidos por decisões intencionadas ou já 
tomadas por outros indivíduos ou grupos” (VARELLA FILHO, 1993, p.10). Considerando que há 
sempre uma diversidade de interesses numa bacia hidrográfica, a gestão deve prever a mediação dos 
conflitos entre os indivíduos, mas também entre estes e o ambiente, ou entre a sociedade e a natureza, 
onde os múltiplos usuários e consumidores competem pelos mesmos recursos existentes. 
 
No livro “Planejamento e gestão de recursos hídricos: exemplos mineiros”, Arlene Côrtes da Rocha 
apresenta as bacias em conflito pelo uso da água no Estado de Minas Gerais. Seu texto informa que o 
DRH-MG (Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais), fundamentado na primeira 
Lei sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos nº 11.504/1994, realizou trabalhos preliminares de 
mobilização social, especialmente em bacias hidrográficas que já possuíam problemas relacionados a 
conflitos pelo uso da água. Esta ação deu início à formação de alguns Comitês de bacias hidrográficas 
como os dos rios Araguari, Paracatu e Sapucaí, sempre objetivando auxiliar na solução dos conflitos 
instaurados. 
 
Já em 1997, foi criado o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, em substituição ao DRH-MG, e 
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) com 
competência para planejar e promover ações direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade 
das águas. A missão deste órgão gestor em Minas Gerais, segundo Arlene Rocha, é garantir a gestão 
compartilhada e descentralizada dos recursos hídricos, assegurando a oferta adequada em qualidade e 
quantidade, visando o desenvolvimento sustentável. 
 



Na verdade, o IGAM deu continuidade ao trabalho iniciado pelo DRH-MG, antes da implantação da 
política de gestão das águas. A emissão de outorga sempre foi um desafio para o órgão gestor do 
Estado de Minas Gerais, e em muitos casos a prática antecedeu a norma na tentativa de 
implementação da política de recursos hídricos. O processo de controle (a gestão dos recursos 
hídricos), portanto, foi implantado quando já se encontravam instalados uma grande quantidade de 
usuários. Os critérios para análise de outorga foram estabelecidos posteriormente à implantação de 
muitos usos. Como naquele momento não houve uma fiscalização no sentido punitivo ou educativo, a 
maioria dos usuários continuaram fazendo seus usos sem buscar a regularização. Quando essas 
regularizações passaram a acontecer, os processos foram analisados, em função do aumento da 
demanda, com base nas informações apresentadas nos relatórios técnicos, com suas respectivas ARTs 
(Anotações de Responsabilidade Técnica), mas sem vistoria in loco. A falta de fiscalização e vistorias 
permitiu que os usos fossem se instalando gradativamente sem a interferência do Estado. 
 
Devido à falta de procedimentos normatizados que deveriam estar previsto na legislação as iniciativas 
foram surgindo por parte de diversos segmentos, principalmente por interferência direta das 
consultorias contratadas pelos usuários o que costuma comprometer a imparcialidade dos estudos e, 
consequentemente, a solução dos conflitos. A Lei Estadual nº 13.199/1999 que dispões sobre a Política 
de Recursos Hídricos estabeleceu as diretrizes gerais para a gestão dos recursos hídricos. No entanto, 
por estabelecer como princípio uma gestão descentralizada e participativa, é fundamental a 
participação de todos os atores envolvidos de forma a garantir a imparcialidade na solução de conflitos.  
 
As regularizações dos usos da água ocorreram, quase sempre, posteriormente à sua implantação por 
força de fiscalização ou em caso de exigência de instituição financeira para liberação de recursos para 
investimento ou custeio de suas atividades. Sendo assim, os usos outorgados não correspondem ao 
total de usuários existentes, o que leva a concluir que os conflitos pelo uso da água nas bacias 
hidrográficas no estado podem ser superiores aos já conhecidos. Diante de uma situação crítica 
instalada, face ao aumento constante na demanda de água pelo setor produtivo, pela pressão que o próprio 
Estado exerce no sentido de incentivar o crescimento econômico, pela inexistência de procedimentos 
aplicáveis inclusive para solucionar os problemas instalados e a falta de dados disponíveis para consulta 
pelos  usuários, o artigo da Arlene procura relacionar as bacias reconhecidas como aquelas em conflito pelo 
uso da água no Estado de Minas Gerais. Para atingir o objetivo proposto, foi abordado somente a instância 
administrativa para os conflitos já decretados, tornando-se como referência, a consulta de dados do DAC - 
Decretos de Áreas de Conflito, já emitidos pelo IGAM. 
 
O artigo de Franklin de Almeida Costa aborda os impactos das atividades minerárias sobre os recursos 
hídricos. Demonstra que quando falamos em desenvolvimento da atividade minerária, bem como em 
degradação ambiental, não podemos deixar fora destes contextos as intervenções em recursos 
hídricos, pois, ambos estão intimamente ligados. A água é caracterizada como insumo de extrema 
importância para o beneficiamento, transporte e até mesmo para extrações dos minerais, pois, dá 
subsídio para que se faça a concentração, o transporte via úmida, o desmonte de rochas não 
consolidadas, etc. 
 
O autor aborda de maneira inter-relacionada o desenvolvimento das atividades de mineração e o uso 
da água, a fim de detalhar os impactos nos recursos hídricos e apresentar as possíveis medidas para 
mitigá-los. Ao trabalhar com a terminologia “impacto ambiental”, dentre tantas definições existentes, o 
autor adota a definição dada pela Resolução CONAMA 01/86 que “Estabelece as definições, as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes para uso e implementação da Avaliação de 
Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente”.  
 



O caso do consumo e qualidade de água em Uberlândia-MG foi avaliado por Melinda Rodrigues de 
Souza a partir dos dados do Departamento Municipal de Agua e Esgoto (DMAE). A autora apresenta os 
resultados obtidos em uma pesquisa realizada em contas de usuários de água fornecidas pelo DMAE, 
no período de janeiro a julho do ano de 2010. Dentre os resultados obtidos destaca-se o consumo 
médio per capita da população de Uberlândia em torno de 412 litros/habitantes/dia. O bairro Santa 
Mônica é o mais populoso e o maior consumidor de água da cidade. O mês de maior consumo 
observado foi julho, enquanto que os dias da semana de maior consumo observado foram sábados e 
sextas-feiras. Mediante uma projeção realizada para o ano 2020 constatou-se que a população 
crescerá, em média, 29,77% em relação ao ano de 2010, gerando consequentemente maior consumo. 
De qualquer modo, constatou-se que o rio Uberabinha ainda possui capacidade para suprir as 
demandas futuras, o que não dispensa ações de racionalidade em relação ao uso e também quanto à 
proteção da bacia fornecedora. 
 
Dayane Zandonadi Soares apresenta uma proposta metodológica de restauração ambiental em um 
fragmento de cerrado em área de silvicultura (Fazenda Nova Monte Carmelo - Triângulo Mineiro/Alto 
Paranaíba, MG). Ela parte do pressuposto que desde o início da ocupação do Cerrado este 
ecossistema vem perdendo suas áreas naturais e, mais recentemente, em conjunto com outras 
atividades, os impactos ambientais quantitativos e qualitativos estão sendo ampliados negativamente. 
Acredita-se que o principal desafio para se reverter tal situação é demonstrar a importância que a 
biodiversidade representa no funcionamento do ecossistema. Nesse sentido, seu trabalho buscou 
apresentar uma proposta metodológica de restauração ambiental, com base em técnicas nucleadoras, 
para um fragmento de cerrado encravado em áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto, visando ao 
aumento da biodiversidade e preservação da água. O microclima, o solo e os padrões bióticos das 
plantas encontradas na área de estudo constituem em um desafio para a aplicação das técnicas de 
restauração no cerrado, uma vez que o amplo sucesso dessas técnicas está fortemente vinculado às 
experiências em zonas mais úmidas e com regime climático menos severo como na Mata Atlântica e 
em Áreas de Preservação Permanente (APP), fundamentalmente, em matas ciliares e de galeria. 
 
Por fim, o texto de Lucilene Umbelino Gama apresenta um estudo sobre a drenagem pluvial e impactos 
ambientais em uma nascente do córrego Guaribas, em Uberlândia-MG. Demonstra que a falta de um 
Plano Diretor de Drenagem Urbana tem colaborado para intensificar a degradação dos recursos 
hídricos e do meio ambiente. A poluição da água superficial e subterrânea, o assoreamento dos cursos 
d’água, a ocupação desordenada e a falta de cuidado com as Áreas de Preservação Permanente 
(APP) são alguns dos danos causados pela expansão urbana mal planejada, gerando danos 
ambientais, de saúde e econômicos. 
 

Qualidade, Precipitação Pluvial e Vazão fluvial 
 
No país, a intensificação das emissões antropogênicas de resíduos a partir das décadas de 1960-1970 
causou rápida degradação qualitativa e quantitativa dos corpos hídricos. São inúmeros os casos em 
que o despejo de esgotos domésticos e industriais brutos ou parcialmente tratados resultaram em rios 
com elevadas cargas de poluentes orgânicos e inorgânicos. Em adição, as condições hidrodinâmicas 
de muitos rios foram diretamente afetadas pela construção de barragens e hidrelétricas e, 
indiretamente, pela conversão de uso das terras que envolve o desmatamento, a agricultura e 
urbanização. Bacias hidrográficas que englobam municípios de regiões metropolitanas, cidades médias 
ou pequenas, obviamente respeitando-se a carga do impacto, revelam um amplo espectro de 
problemas relacionados a degradação das águas e sedimentos dos rios. 
 
Os contaminantes de origem antropogênica entram no sistema fluvial por diferentes vias, através dos 
meios rural e urbano (erosão do solo, desmatamentos, escoamento superficial de áreas construídas, 



sistemas de esgoto etc) e por meio de fontes diretas ou difusas. Diferentemente das fontes diretas e 
pontuais fáceis de serem identificadas no campo, a avaliação e controle de fontes difusas de poluição é 
tarefa que exige dados complexos e tempo, porque os rios são afetados diferentemente pelas inúmeras 
atividades de uso do solo da bacia. Atenção particular deve ser dispensada à poluição orgânica, 
relacionada principalmente com as elevadas liberações de nitrogênio e fósforo e com a grande 
quantidade de elementos químicos inorgânicos que são lançados nos rios e que, por terem dinâmica 
complexa, dificulta as medidas globais do impacto. Apesar de reconhecida a existência de um grande 
número de resíduos, substâncias e elementos químicos produzidos e liberados pelas atividades 
humanas, suas rotas de entrada nas águas superficiais não são, ainda, satisfatoriamente conhecidas e, 
por este motivo, de difícil controle. 
 
Os poluentes carreados para os rios originados do escoamento superficial de áreas urbanas são 
similares aos da zona rural e envolvem produtos como sedimentos, nutrientes, elementos orgânicos 
que demandam oxigênio, bactérias e outros componentes potencialmente tóxicos como metais 
pesados e uma ampla gama de compostos orgânicos perigosos. Diferenciam-se, contudo, por 
concentrar mais metais pesados do que nitrogênio, fósforo e sedimentos sólidos, carreados de fontes 
diversas (residenciais, comerciais e industriais) e produzidos em situações de grande heterogeneidade 
de uso do solo (Kim et al., 1993). 
 
A contaminação das águas dos rios resulta do transporte de material particulado das partes mais 
elevadas da bacia ou de substâncias químicas dissolvidas. As várias atividades econômicas que se 
desenvolvem em uma bacia hidrográfica utilizam os recursos hídricos em seus processos e, grande 
parte da água captada retorna aos corpos hídricos na forma de água residuária e efluentes. Os rios 
tornam-se, então, um meio para a diluição dos poluentes, tendo suas características originais alteradas. 
A adição de substâncias de origem antropogênica é um problema persistente nas sociedades 
industriais. A presença de elementos químicos inorgânicos nas águas residuárias, como os metais 
pesados, por exemplo, se constituem em sério problema pois estes poluentes são não-degradáveis e 
se acumulam nas formas químicas que são, muitas vezes, mais reativas que as suas formas originais 
(Adriano et al., 2004). Por outro lado, a adição de matéria orgânica nos cursos d’água consome 
oxigênio e, quando a carga lançada supera a capacidade de autodepuração do corpo hídrico, o rio 
perde sua funcionalidade ambiental com sérios efeitos ecológicos e paisagísticos (Valente et al., 1997). 
 
Em relação aos sedimentos fluviais, a quantidade e qualidade têm importância fundamental para 
manter o adequado equilíbrio e funcionamento dos rios. Os sedimentos são gerados na bacia 
hidrográfica por processos de erosão e são transportados para os rios aonde são parcial e 
temporariamente depositados no fundo e nas margens ou transportados pelos canais. Em vista desta 
dinâmica, as modificações de larga escala ocorridas na bacia, têm tem grandes repercussões em todo 
o sistema fluvial.  Considerando os aspectos quantitativos, mudanças hidrológicas influenciadas pelo 
clima e pelo homem podem modificar o tempo, a intensidade e a descarga disponível efetiva para o 
transporte dos sedimentos (Vörösmarty et al., 2003). Estima-se que apenas com a construção dos 
grandes reservatórios ao redor do mundo são interceptadas mais de 40% da descarga global da água e 
que, aproximadamente, de 25 a 30% (4-5 Gt/ano) do fluxo de sedimentos que seriam transportados 
para as áreas costeiras ficam retidos em barragens (Brismar, 2002). 
 
A relação entre a qualidade dos sedimentos e da água dos rios é direta. Os sedimentos fluviais agem 
de duas formas, podendo fixar indeterminadamente os contaminantes lançados nas águas ou agir 
como uma possível fonte secundária de poluentes (Ahlf e Förstner, 2001). Vários estudos realizados no 
Brasil apontaram sérios problemas de contaminação de sedimentos e alta biodisponibilidade potencial 
de metais em reservatórios e segmentos de rios a jusante de centros urbanos (Robaina et al., 2002;  
Hissler et al., 2004; Rosolen et al., 2009). 



 
As interferências no balanço e transporte de sedimentos causam conseqüências para a morfologia e 
ecologia dos rios, não apenas localmente mas em todo seu continunn e resultam em severos 
problemas relacionados com a quantidade e qualidade (Heise, 2009). Segundo a autora, os impactos 
são sentidos em uma variedade de aspectos que objetivam alcançar os padrões de qualidade: 
condições dos habitats, de aprisionar e/ou carrear contaminantes, provisão de alimentos além de 
interferir nos serviços dos ecossistemas e usos relacionados como pesca, recreação, ciclagem de 
nutrientes, formação de planícies de inundação e qualidade do ecossistema aquático. 
 
Avaliar a magnitude da contaminação e as estratégias de mitigação são estratégias para melhorar a 
qualidade dos rios. Vários indicadores e índices de qualidade dos ecossistemas são usados como 
ferramentas de gestão nas avaliações integradas de ecossistemas aquáticos e planejamento ambiental 
(Lorenz et al., 2001).  
 
Nem todas as fontes de impactos das bacias hidrográficas podem ser reconhecidas ou controladas e 
estabelecer prioridades é necessário quando o objetivo é alocar recursos financeiros, por vezes 
escassos, para as áreas e situações aonde se conseguem obter os maiores benefícios. As decisões e 
uso dos recursos bem como a viabilidade técnica e ganho de qualidade devem se dar de maneira 
transparente entre os participantes dos processos de gestão. Políticas de controle de redução de 
impactos com extensiva colaboração e cooperação entre governos e ministérios que se ocupam das 
águas, agricultura, meio ambiente com órgãos de pesquisa e universidades são essenciais para 
desenvolver os conhecimentos necessários para controle das fontes de impactos aos recursos hídricos. 
 
Os artigos que compõem esta parte do livro oferecem uma contribuição em relação as ferramentas e 
indicadores que podem ser usados para a avaliação da qualidade dos rios, utilizando para tal 
bioindicadores e modelos matemáticos para cálculos a respeito da capacidade de autodepuração dos 
rios.  A avaliação da qualidade da água por meio da utilização de macroinvertebrados bentônicos como 
bioindicadores tem sido cada vez mais aplicada e aceita como importante ferramenta no 
monitoramento da saúde dos recursos hídricos. Serão apresentadas as bases históricas e conceituais 
do uso de macroinvertebrados aquáticos como indicadores de qualidade de água, buscando fornecer 
subsídios para o uso de metodologias de análise integrada da qualidade da água e exemplo de 
aplicação na cidade de Uberlândia. Ainda focando a qualidade, será apresentado um exemplo de uso 
de modelagem matemática para avaliar a capacidade de autodepuração de rios quando é usado como 
corpo hídrico receptor de efluentes.  Os aspectos quantitativos da relação entre condições climáticas, 
uso do solo e vazão foram apresentados nos trabalhos desenvolvidos em microbacias hidrográficas 
com intenso processo de conversão da vegetação original do Cerrado em cultivos agrícolas irrigados. 
 

Considerações finais 
 
O economista José Machado leu o livro “Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos: exemplos 
mineiros” e fez comentários. Machado foi prefeito da cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo e 
deputado estadual pelo mesmo Estado por dois mandatos. Como Deputado Federal atuou nas 
comissões de Economia; Indústria e Comércio; Constituição e Justiça; e Meio Ambiente. Na área dos 
recursos hídricos, foi Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) e presidente do 
Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba e Capivari. 
 
José Machado afirma que a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é uma das mais bem 
engendradas políticas públicas no Brasil. Passados quinze anos desde a aprovação da lei que a 
instituiu, pode-se celebrá-la como uma política efetiva, que se constrói progressivamente no quotidiano 
através de um sistema participativo e descentralizado que incorpora uma expressiva quantidade de 



pessoas (de governos, usuários de água, sociedade civil, setores acadêmicos, etc.) nas varias regiões 
do país. Nesse sentido, e cabível sustentar que a PNRH hoje e mais que uma mera promessa. 
 
Para Machado, não obstante, como nas políticas publicas em geral, obstáculos de toda ordem se 
antepõem à implementação da PNRH, exigindo dos atores que a protagonizam um diuturno esforço de 
superação. Esse esforço será tanto mais passível de êxito quanto melhor preparados e motivados 
estiverem esses atores. E continua: “revestem-se, assim, de grande relevância estratégica iniciativas 
como a tomada pela Universidade Federal de Uberlândia, com o decisivo apoio da Agencia Nacional de 
Águas, em promover o Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos e a publicação desta 
obra, voltados a capacitação, sobretudo, dos atores que atuam na implementação dos instrumentos de 
gestão de recursos hídricos na região compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 
considerada sua criticidade oriunda dos conflitos pelo uso da água”. 
 
O livro demonstra o resultado de um esforço pela formação continuada e qualificação de profissionais 
dedicados a uma questão muito importante para o Brasil: o planejamento e gestão de seus recursos 
hídricos. Os textos do livro reforçam a importância da exposição das experiências daqueles que se 
dedicam a tal questão e fazem apelo ao diálogo permanente. Assim fica feito o convite à leitura. 
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