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A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu o domínio público das águas no Brasil, com 

repartição de direitos entre os Estados e a União, na esfera federal existem vários instrumentos que 

legitimam e fundamentam o uso das águas, dentre estes destacamos o Código de Águas de 1934, a 

própria Constituição Federal de 1988, instrumentos utilizados na implantação de leis específicas para 

gestão de Recursos Hídricos. No contexto brasileiro a Lei nº 9.433/97 é o instrumento maior desta 

gestão e atribui ao Estado à competência de criar mecanismos que promovam uma gestão integrada 

entre as esferas federal e estadual, além disso foi a partir desta lei que a bacia hidrográfica foi intituída 

como unidade de planejamento e gestão das águas. 

 Considerando que a água é uma riqueza natural, finita e essencial para a vida o texto tem como 

principal objetivo analisar a gestão territorial das águas no contexto do federalismo brasileiro tendo 

como referência a perspectiva de descentralização proposta a partir da criação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, mas especificadamente do Estado da Bacia a partir da definição das Regiões de 

Planejamento e Gestão das Águas (RPGA). É importante compreender no entanto, a relação entre uma 

divisão terrritorial tendo como referência uma bacia hidrográfica com a divisão política administrativa 

dos municípios, visto que a delimitação física não obedece a delimitação política. Além disso, dentre 

estas fragilidades, pode-se inscrever que a criação desta nova regionalização e de mecanismos que 

tragam um caráter descentralizador da gestão das águas,  como é o caso dos comitês, podem gerar 

conflitos de interesses posto que no Brasil os municípios são unidades de forte poder político 

administrativo, principalmente a partir do caráter descentralizador posto na Constituição Federal de 

1988. Outro fator de grande relevância é que problemas como escassez de água, seca, contaminação 

de rios, construção de barragens, entre outros são questões que extrapolam os limites físicos de uma 

bacia e estarão muito mais relacionados as decisões de cunho municipal, estadual e federal. 
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Introdução 

A Constituição Federal brasileira promulgada em 1988, no Art. 22, direciona as atribuições, 

destaca que “compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV – águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão” (BRASIL, 1988, p. 22). Coube então a União instituir o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos e concessão 

de uso. Tomando como base a Legislação Federal, fica claro a ênfase atribuída a criação de Planos de 

Recursos Hídricos, que são planos de longo prazo que devem estar em consonância com a 

implantação de programas e projetos que visem uma gestão eficiente dos recursos hídricos¹. 

No contexto estadual, com o estabelecimento da Constituição do Estado da Bahia, promulgada 

em 1989, percebe-se que os princípios básicos são os mesmos da Constituição Federal Brasileira, 

atribuindo desta vez ao Estado a competência de gerenciar os recursos hídricos, através do INEMA – 

Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Segundo Machado (2004), às Leis brasileiras para o 

gerenciamento dos recursos hídricos foram criadas com o objetivo principal de contemplar questões 

ambientais, pois tais recursos são encarados como bem coletivo passível de escassez e com grande 

valor estratégico. 

Um grande marco regulatório na gestão de recursos hídricos no Brasil foi a aprovação da Lei nº 

9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, algumas mudanças ocorrem desde a 

própria administração até o gerenciamento dos recursos hídricos, a partir da criação do Sistema 

Nacional de Informações de Recursos Hídricos, unindo órgãos das esferas municipal, estadual e 

federal. No artigo 30 da Lei nº 9.433/97 foi estabelecido os princípios básicos e gerais à gestão das 

águas: a gestão por bacia hidrográfica; a observância dos usos múltiplos; o reconhecimento de que a 

água é um recurso dotado de valor econômico; a gestão descentralizada e participativa e o 

reconhecimento da água como bem finito e vulnerável. Porém foi a partir da Lei nº 9.984/00 que criou a 

Agência Nacional das Águas (ANA), autarquia do Ministério de Meio Ambiente que a gestão das águas 

adquiriu um caráter menos centralizador e mais participativo, através do deslocamento do poder para 

os níveis locais e regionais do governo, a participação dos usuários, da sociedade civil organizada, das 

ONGs e de outros agentes, através dos comitês de bacias hidrográficas. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

¹ O termo recursos hídricos é utilizado em conformidade com a Legislação Federal e Estadual que atribui um caráter 

econômico principalmente no sentido de outorga e direito de uso das águas. O objetivo desta pesquisa não é destacar tal 

caráter mas apresentar sua utilização nos documentos oficiais e legislativos. 



Em relação ao Brasil e em especial ao nordeste brasileiro, as questões referentes às águas 

ganham maior importância posto que sua escassez é associada aos demais problemas sociais e 

econômicos do semi-árido, onde foi instituído uma indústria da seca através do mito da necessidade da 

população que vive em áreas suscetíveis a escassez da água (CASTRO, 1992) desta forma vários 

programas e projetos de governo foram criados com o intuito de minimizar o problema da seca no 

nordeste brasileiro. 

Partindo do pressuposto que a água é essencial a vida humana, torna-se bastante relevante a 

discussão de questões que envolvam a gestão territorial das águas no contexto do federalismo 

brasileiro a partir de uma perspectiva de descentralização e participação pregada com a criação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas.  É necessário no entanto, contextualizar a criação de tais 

mecanismos  nos moldes da própria Constituição Federal ratificada pela Legislação Federal e Estadual 

de Recursos Hídricos e Agências Reguladoras. É importante analisar e compreender como ocorre a 

gestão territorial das águas, quem são os agentes responsáveis pelas tomadas de decisões, quais são 

os interesses que prevalessem e quais são as  suas implicações no contexto atual. 

Cabe no entanto, compreender em que consiste uma  bacia hidrográfica, para que tenha sido 

assumida como unidade de planejamento e gestão das águas, bem como qual a perspectiva de análise 

apresentada neste trabalho. O conceito de bacia hidrográfica está sempre relacionada a uma rede de 

drenagem composta por um rio principal e seu afluentes. Para Barella (2001), pode ser definida como 

conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formadas nas regiões mais elevados do relevo 

por divisores de água, onde as águas da chuvas, ou escoam superficialmente formando os rios e 

riachos, ou infiltram no solo para a formação de nascentes e lençol freático. Segundo Lima e Zuka 

(2000), é possível além de uma abordagem geomorfológica, conceber o conceito de bacia a partir de 

uma análise sistêmica. Para eles, a bacia constitui-se de um sistema aberto, que recebe energia 

através de agentes climáticos e perdem energia através do deflúvio podendo ser descritas e termos de 

variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão, e, desta forma, mesmo quando 

perturbadas por ações antrópicas, encontram- se em equilíbrio dinâmico. 

 A abordagem destacada aqui, consiste no entendimento da bacia hidrográfica como uma 

unidade integrada, constituindo-se como base territorial para a gestão das águas, pois é no território 

definido como bacia hidrográfica que são desenvolvidas as atividades humanas. A partir desta análise 

é possível compreender que a regionalização de recursos hídricos que tem como referência a bacia 

hidrográfica é de uma complexidade evidente, visto que além de existir principalmente no Estado da 

Bahia dificuldade no mapeamento e identificação dos limites das bacias, existe outras regionalizações 

sobrepostas à da bacia hidrográfica como sendo uma unidade física (CARDOSO, 2003). 

 



Caracterização da Área de Estudo 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas surgem no Brasil como uma necessidade de 

descentralização da gestão dos recursos hídricos a fim de atender a prerrogativa legal estabelicida pela 

Lei Federal de Recursos Hídricos 9.433/97. Porém este modelo de gestão foi pensado a partir da 

experiência francesa na gestão das águas com a participação da sociedade e constituí-se como um 

instrumento implantado recentemente no Brasil. O Comitê de Bacia Hidrográfica é uma instância 

colegiada organizada formada por  representantes dos poderes públicos (municipal, estadual e federal), 

da sociedade civil e dos usuários da águas que tem como unidade de planejamento e gestão a bacia 

hidrográfica, no Estado da Bahia mais especificadamente surgem a partir da Divisão proposta em 

Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Regiões de Planejamento e Gestão das Águas do Estado da Bahia 



 

Arranjos Regulatórios Na Gestão Das Águas No Brasil 

 

Nas últimas décadas do século XXI, temáticas relacionadas à degradação da qualidade da 

água e sua possível escassez é foco de muitas discussões através da elaboração de políticas 

ambientais a nível global. Em especial a partir da década de 80, iniciativas de modernização dos 

modelos de sistemas nacionais de gestão da água foram impulsionadas pelo então movimento global 

em busca da sustentabilidade. Dentro desta perspectiva, a gestão ambiental e a gestão da água 

ganharam importância, principalmente na implementação de políticas públicas de desenvolvimento de 

vários países e principalmente do Brasil com a instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SNGRH).  

Na esfera federal existem vários instrumentos que legitimam e fundamentam o uso das águas, 

dentre estes destacamos o Código de Águas de 1934, a própria Constituição Federal de 1988 que 

foram instrumentos utilizados na implantação de leis específicas para gestão de Recursos Hídricos. No 

contexto brasileiro a Lei nº 9.433/97 é o instrumento maior desta gestão e atribui ao Estado à 

competência de criar mecanismos que promovam uma gestão integrada entre as esferas federal e 

estadual. No contexto do Estado da Bahia está em vigor a Lei Estadual nº 11.612/2009, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SGRH).  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o domínio público das águas no Brasil, com 

repartição de direitos entre os Estados e a União. Pode-se perceber, no entanto, que houve um 

direcionamento das competências nas esferas federal e estadual. Segundo Canotilho (1989), a ideia de 

competência está relacionada ao poder de ação de atuação que é atribuído aos diversos órgãos e 

agentes constitucionais com o objetivo de prosseguirem com as tarefas de que são constitucional e 

legalmente delegados. 

Em relação aos recursos hídricos, a Constituição Federal brasileira é centralizadora no sentido 

de atribuir a União à competência privativa de legislar sobre águas e energia, além de incentivar o 

aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de águas represadas, em termos de domínio 

hídrico, compete a União ainda, criar o direito de águas e definir os critérios de outorga e direitos de 

uso. Além da competência privativa a Constituição estabelece em relação à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal, uma competência legislativa concorrente, em relação a determinadas circunstâncias.  

No âmbito dos recursos hídricos, com base no Art. 24, VI da Constitutuição Federal tais 

competências estão relacionadas à defesa dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e o 

controle da poluição, como bens de interesse coletivo. Nesta questão a União está limitada a apenas o 



estabelecimento de normas gerais, como competência comum a Constituição estabelece competências 

a União aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios, mais direcionadas desta vez a atividades e 

ações, do que a própria legislação. Em relação aos recursos hídricos, no Art. 23, VI e IX da 

Constituição Federal, estão relacionados nesta competência comum:  

a) a proteção do meio ambiente;  

b) o combate a poluição, em qualquer de suas formas;  

c) a promoção da melhoria das condições de saneamento básico.  

 

A Lei Federal nº 9.433/97 introduziu algumas alterações em relação ao Código de Águas, enquanto o 

Código fixava o prazo de trinta anos, como prazo máximo para as concessões e autorizações de direito 

de uso a lei alterou este prazo para trinta e cinco anos. No art. 43, parágrafo 3º o Código institui que 

ficaria sem efeito a concessão se, durante três anos consecutivos, se deixasse de fazer uso privativo 

das águas. Esse parágrafo foi revogado pela Lei Federal, que propõe suspender a outorga de direito de  

uso de recursos hídricos de forma parcial ou total, definitivo ou por prazo determinado, na ausência de 

uso por três anos consecutivos.Enquanto no Código, a preferência de derivação para o abastecimento 

das populações era sob qualquer hipótese, a nova lei estatui que apenas em situações de escassez, os 

usos prioritários são para o consumo humano e dessedentação de animais. Um fator de unanimidade 

presente no Código de Águas, no art. 46 que é mantido pela nova Lei nº 9.433/97 no art. 18 é o 

reconhecimento que as águas são públicas de uso comum e inalienáveis e que cabe apenas outorga-

se sobre o direito de uso.  

 

Lei Das Águas Do Estado Da Bahia 

 

A lei de águas do Estado da Bahia, Lei nº 11.612 de 08 de outubro de 2009, surge em 

substituição da Lei nº 11.050/2008 que teve como avanço a alteração da denominação, a finalidade, a 

estrutura organizacional e de cargos em comissão da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos e das entidades de Administração Indireta, substituindo a Superintendência de Recursos 

Hídricos (SRH), pelo INGÁ – Instituto de Gestão das Águas e Clima, o que hoje é o Instituto de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA),  estabelecendo as suas atribuições, além de outras 

providências. A atual Legislação Estadual de Recursos Hídricos surge com uma nova perspectiva 

através da integração entre as políticas federais, estaduais e municipais de meio ambiente, 

saneamento, saúde, habitação, desenvolvimento regional e urbano, uso do solo, dentre outras 

relacionadas com a gestão das águas.  



Através do combate à degradação das matas ciliares e nascentes, poluição hídrica e à desertificação, 

bem como institui outras responsabilidades ao INEMA. É importante ressaltar a maior rigidez em 

relação à fiscalização contra o mau uso das águas nas bacias hidrográficas, prevendo um aumento nas 

multas, que antes eram de R$ 50 mil reais para R$ 1milhão de reais, além da efetivação e 

implementação de ações educativas.  

A Lei Estadual nº 11.612/2009, surge então num contexto de maior preocupação ambiental 

bem com o objetivo de agir em consonância com a Legislação Federal, principalmente na consolidação 

da Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Dentre os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, está o PERH – Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, que é um plano diretor, de natureza estratégica de abrangência 

estadual que tem como principal objetivo a fundamentação e orientação em relação à implementação 

da Política Estadual de Recursos Hídricos e o seu gerenciamento, os Planos de Bacias Hidrográficas, o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso, o Sistema Estadual de Informações de 

Recursos Hídricos (SEIRH), o monitoramento das águas, a fiscalização do uso de recursos hídricos, o 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (FERHBA) e a Conferência Estadual do Meio 

Ambiente.  

No Capítulo I, art. 8º a Lei nº 11.612/09 enfatiza a importância do PERH em definir os 

mecanismos institucionais fundamentais à gestão sustentável e integrada das águas, que tem como 

objetivo estabelecer os seguintes pressupostos:  

 

I) a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas;  

II) o aproveitamento múltiplo de recursos hídricos, através do reuso, reciclagem e outras 

formas de tratamento, e o rateio dos custos das obras de interesse comum direta ou indiretamente, 

indicando subsídios parciais ou totais a serem concedidos;  

III) a proteção das águas contra ações que possam comprometer seu uso atual e futuro;  

IV) a prevenção e mitigação dos efeitos da seca, de enchentes, da poluição e outros eventos 

que ofereçam riscos à saúde e à incolumidade pública ou graves prejuízos econômicos e sociais;  

V) o rigoroso controle dos grandes impactos ambientais negativos resultantes de 

aproveitamento dos recursos hídricos.  

Além destas incumbências do PERH, o mesmo constitui-se como instrumento de planejamento 

de longo e médio prazo, em consonância a implantação de programas e projetos, que devem conter 



alguns elementos, dentre os quais se podem destacar o diagnóstico da situação atual das águas, da 

gestão da oferta e da demanda dos recursos hídricos. 

 

Federalismo Brasileiro, Norma e Ação Na Gestão Das  Águas 

 

A priori é necessário definir a que Estado nos referimos, ao Estado brasileiro, atual, inserido no 

processo de globalização. É fundamental demarcar historicamente tal análise já que desde sua 

fundação o Estado sofreu várias transformações no seu perfil estrutural que consequentemente 

influenciou nas suas ações em relação a outros agentes e na organização espacial. Segundo Silva 

(2009) em se tratando do Estado brasileiro é digno de nota destacar que diferentemente dos Estados 

europeus, não se pode identificar o período identificado como Estado do Bem-Estar Social.  

Encarado como Estado neoliberal ou não o que importa é a percepção de que o Estado como 

instituição consolidou-se a partir dos interesses de uma minoria dominante em relação à maioria, isto 

fica evidente quando relacionamos a ação do Estado e sua articulação com alguns organismos 

internacionais como é o caso do Banco do Mundial (Silva, 2009). A ação do Estado, aqui encarado 

como um dos agentes hegemônicos na produção, organização e gestão do território, é articulada a 

atuação de outros agentes, regulada a partir de um sistema de regras e normas.  

Dentro deste contexto é importante destacar como marco regulatório e institucional o  projeto 

de descentralização no Brasil que é recente e ganhou expressividade a partir da Constituição Federal 

de 1988, onde atribuiu competências as esferas do poder federal e estadual.  Segundo Anderson ( 

2009) alguns traços comuns distinguem o Estado Federal de outras formas de Estado: 1) mínimo de 

dois níveis de governo um com jurisdição sobre todo o país e outro com jurisdição regional; 2) uma 

Constituição Escrita contendo partes que não podem ser alteradas pelo Governo Federal; 3) uma 

Constituição que atribui formalmente competência legislativa, inclusive na área fiscal, aos dois níveis de 

governo e lhes assegura e algum modo autonomia genuína; 4) representação das unidades 

constitutivas em instituições importantes do governo central, de modo a permitir que as regiões 

participem do processo de tomada de decisões na esfera federal (câmaras altas); 5) procedimentos 

para decidir as disputas constitucionais entre os níveis de governo (tribunais, câmaras altas); 6) um 

conjunto de processos e instituições para facilitar ou conduzir as relações entre os governos. 

Segundo Souza (2001), a Constituição Federal de 1988 apresenta-se como uma ordem 

institucional e federativa que difere da anterior: 

 

Voltada para a legitimação da democracia, os constituintes de 88 optaram por duas 

principais estratégias para construí-la: a abertura para a participação popular e societal e o 



compromisso com a descentralização tributária para estados e municípios. Da primeira 

estratégia resultou uma engenharia constitucional consociativa em que prevaleceu a busca 

de consenso e a incorporação das demandas das minorias. A segunda moldou um novo 

federalismo, tornando-o uma das mais importantes bases da democracia reconstruída em 

1988. (Souza, 2001, p.513, 514) 

 

É importante destacar, no entanto, que apesar de existirem características comuns entre os 

Estados federativos, as características mais marcantes de cada federação estará relacionada as 

tradições institucionais locais, assim como o grau e o tipo de autonomia desejados. No entanto, é 

importante analisar que apesar de o Brasil possuir uma Constituição Federativa que preconiza para 

ações que viabilizem o processo de descentralização é preciso refletir o processo de descentralização 

implantado no Brasil, neste caso em relação a Gestão de Recursos Hídricos, a partir da criação das 

Regiões de Planejamento de Gestão das Águas (RPGA’S) no Estado da Bahia. Desta forma o uso das 

águas é estritamente regulamentado a partir de  um arranjo que obedece a distribuição dos poderes 

num país federalista onde cada esfera de governo tem sua própria existência constitucional autônoma 

(ANDERSON, 2009). 

A partir do caráter normativo estabelecido na gestão territorial da águas posto que tal ação está 

vinculada a um sistema de leis e normas, é importante identificar que concepção de norma 

pretendemos destacar neste trabalho. Segundo o Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia 

do Direito, o termo norma, foi empregado recentemente nas ciências sociais e na sociologia, onde, 

adquiriu o sentido específico de regra de interação social e onde tende a designar essa categoria 

particular de normas ainda denominadas normas sociais. Nesta perspectiva: 

 

O termo norma pode referir-se a qualquer regra, aceita ou imposta, presente em uma 

coletividade social mais ou menos ampla (de pequenos grupos e sistemas sociais complexos 

e civilizações como um todo) e mais ou menos diferenciada, que prescreve ou proscreve os 

comportamentos de indivíduos ou de grupos com referência ao comportamento que espera a 

coletividade ou parte dela; e a norma é considerada como algo que as obriga. A norma pode 

originar-se do costume, da tradição, de uma autoridade, do carisma de uma pessoa, de 

instituições etc., com o propósito (consciente ou inconsciente) de solucionar conflitos e de 

promover a integração social que se faz também pela constituição das organizações, em 

proporção direta, quantitativamente, ao graud de diferenciação social da coletividade. 

(ARNALD, André Jean (Org). Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia do Direito, 

1999, p.528) 

 



Nesta concepção o termo norma e regra se justapõem no sentido de aceitação e imposição em 

relação a uma coletividade social, assumi-se que a norma não diz respeito apenas ao que está 

legitimado a partir de leis, decretos e portarias ela pode originar-se de consensos. Segundo Moreira 

(1997), em toda sociedade, a coabitação é o requisito necessário da convivência espacial dos homens, 

quer seja a coabitação do consenso ou a coabitação da coerção de classe. Dentro desta perspectiva, 

surge o papel da regulação em prescrever o controle da forma de coabitação, através da regra e da 

norma. Para Moreira (2006) é possível e relevante, destacar que a regra e a norma diferem em sua 

própria natureza: 

 

A norma diz o que deve ser, reafirmado e consolidando o que diz a regra com o estatuto da 

normalidade. A regra age pela sansão e o interdito, a norma pelo discurso. Se a regra proíbe 

ou permite, a norma legitima e naturaliza. A regra normatiza (sansiona ou interdita), 

enquanto a norma normaliza (define o normal e o anormal), poderíamos assim dizer. Se o 

“ponha-se no seu lugar” é o imperativo da regra, o “este é o seu lugar natural” é o discurso 

da norma. (MOREIRA, 2006, p. 74). 

 

Em relação a gestão das águas é possível perceber a importância da regra  a partir da 

própria Legislação Federal e Estadual de Recursos Hídricos, de portarias e decretos institucionalizando 

a criação de instrumentos de gestão das águas e o papel da norma através da sinalização para a 

criação de colegiados organizados com o discurso de promover uma gestão mais participativa e menos 

centralizadora. No momento histórico atual falar de normatização e regulação abrange uma nuance 

muito mais abrangente, isto de deve ao fato de existirem uma multiplicidade de agentes produtores de 

normas que por sua vez delimitam novos contextos geográficos (ANTAS JR, 2005). Segundo Santos 

(1996) o território ao mesmo tempo que é uma regra, também é regrado a partir das ações estratégicas 

dos agentes hegemônicos.  

Ao passo que a ação de um determinado agente ganha destaque em relação a ação de 

outros agentes na produção, organização e gestão do território,  tal compreensão torna-se mais viável 

quando a análise de determinadas práticas estão inseridas num conjunto de regras e normas. Para 

Antas Jr. (2005), são os sistemas normativos que produzem o território, e o território por reunir a 

intencionalidade e a espontaneidade da natureza, demanda a produção intensa de normas. Estes 

sistemas normativos pressupõem um arranjo lógico e encadeado de normas, que são fruto da ação 

humana.  

Segundo Santos (1996), as ações são subordinadas às normas, escritas ou não, formais ou 

informais, neste caso específico, a própria legislação, em se tratando de norma escrita e formal e a 



norma informal estabelecida através de consenso e a partir da ação mais contundente de determinado 

agente. A ação do Estado, aqui encarado com um dos agentes na gestão territorial das águas, é 

planejada, sua atuação é extremamente regulada, oriunda de um esquema previamente definido a 

partir das concepções dos sujeitos envolvidos na construção das normas.  

 É de fundamental importância ratificar os argumentos de Santos (1996), de que a ação do Estado é a 

mais regulamentada de todas as outras ações tornando-se evidente no caso do Estado da Bahia. É 

importante destacar que ao mesmo tempo em que o Estado normatiza suas ações, a partir da criação 

de leis e decretos, utiliza outros instrumentos de descentralização a fim de direcionar  para  uma gestão 

mais participativa dos recursos hídricos, a partir da delimitação da Regiões de Planejamento e Gestão 

das Águas na Bahia, base territorial para a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas.  

Em relação à ação na construção do espaço geográfico Silva (2008) define que “é 

eminentemente uma ação social que reconhece na necessidade de transformar a natureza a gestação 

de um múltiplo conjunto de relações: a relação do homem com outros homens e uma imediata relação 

desses com a natureza”. Desta forma, o uso da água é fundamental nesta relação histórica do homem 

com a natureza, assim a construção social do espaço é fortemente influenciada por essas 

intervenções, permitindo-nos analisar a relação do uso da água com a produção do espaço a partir da 

concepção de gestão territorial das águas. 

A partir da perspectiva de que os recursos naturais, em especial, a água só adquire valor em 

função de uma sociedade, de uma época e de técnicas de produção determinadas, é relevante 

destacar as contribuições de Dollfus (1975) neste aspecto: 

De acordo com as épocas e com as técnicas, um mesmo recurso oferece possibilidades 

diferentes de utilização... É, portanto, possível haver pluralidade para seu uso; será a opção 

entre a água para o abastecimento de uma cidade ou para uma central termelétrica, entre a 

irrigação e a hidroeletricidade, para os rios de planície. (DOLLFUS, 1975, p. 38) 

 

Na atual fase do modo capitalista de produção, no meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1998) fica ainda mais evidente o papel do Estado a serviço do capital fortalecendo as 

relações estabelecidas em especial com as empresas privadas na perpetuação do lucro através do 

valor atribuído as coisas, aos objetos, que a partir da técnica geram significados distintos ou até mesmo 

desempenham papéis diferenciados dependendo de onde serão utilizados.  

Hoje é muito mais comum a utilização de riquezas naturais, neste caso a água, para a 

sustentação de uma indústria em detrimento da utilização para o abastecimento de áreas ainda não 

abastecidas, ou seja, a prioridade é dada na maioria das vezes de acordo com a rentabilidade que tal 

objeto ou ação pode gerar. O Estado brasileiro atual, tem suas ações viabilizadas principalmente em 

articulação com outros agentes e com organismos internacionais que através do financiamento de 



várias ações estabelecem ainda mais a relação de prioridades, de dependência, e a perpetuação da 

lógica capitalista. Neste contexto de estabelecimento de prioridades e de questões que envolvem o uso 

e a preservação surge o fundamental papel da sociedade civil e dos colegiados organizados. 

 

Os Comitês De Bacias Hidrográficas e a Gestão Das Águas  

A divisão proposta para o Estado da Bahia em Regiões de Planejamento e Gestão das Águas 

(Figura 1), surge como perspectiva de atender a própria Legislação Federal, na Lei 9.433-97, que 

estabelece a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. Dentro deste contexto de 

delimitação e preocupação com a situação das águas é proposto a criação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas.  O CBH é uma instância colegiada composta por representantes dos poderes públicos 

municipal, estadual e federal, membros da sociedade civil e usuários da água,  instituído como espaço 

privilegiado para promover debate de questões relacionadas aos recursos hídricos, questões estas que 

envolvem desde a própria articulação entre entendidas intervenientes, aprovação e acompanhamento 

do plano de bacia até mediação que envolva conflitos de interesses no uso da água. Segundo a ANA 

(Agência Nacional de Águas), estão entre as  atribuições do Comitê de Bacia Hidrográfica: 

a) promover o debate sobre questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação 

das entidades intervenientes; 

b) arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 

hídricos; 

c) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, acompanhar a sua execução e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento das metas; 

d) propor aos conselhos de recursos hídricos as acumulações, as derivações, as captações e 

os lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de  outorga 

de direitos de uso; 

e) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores 

a serem cobrados. 

 

 Os membros dos comitês são eleitos através de um processo democrático com a possibilidade 

de renovação do mandato periodicamente. O Estado da Bahia foi regionalizado em 26 Regiões de 

Planejamento de Gestão de Águas (RPGA’S), que preconiza a criação de 26 Comitês de Bacias 

Hidrográficas, no entanto, os comitês não estão funcionando em sua totalidade e foram instituídos a 

partir da Lei Estadual 10.432/06.  



O quadro abaixo apresenta a estrutura organizacional mais comum dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas: 

 

Estrutura Características 

 

Plenária 

Conjunto dos membros do comitê reunidos em 

assembleia-geral e  

configura-se como instância máxima. 

 

Diretoria 

Composta por, no mínimo, um presidente e um 

secretário, pode contar  

com outras figuras, como vice-presidente, por 

exemplo. 

 

 

 

Câmara(s) Técnica(s) 

Criadas pelo plenário, as CTs têm por atribuição 

desenvolver e aprofundar  

as discussões sobre temáticas necessárias antes de 

sua submissão ao  

plenário. Em geral, têm caráter permanente. 

 

 

 

Grupo(s) de trabalho 

Instituídos para realizarem análise ou execução de 

temas específicos  

para subsidiar alguma decisão colegiada. Em geral, 

têm caráter temporário e são extintos quando o 

objetivo para o qual foram criados tenha  

sido atingido. 

 

Secretaria executiva 

Estrutura responsável pelo apoio administrativo, 

técnico, logístico e  

operacional ao comitê. 

Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas. Adaptado: Almeida. Lorena. 2012 

 

Posto que os comitês surgem a partir do estabelecimento da  bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e gestão é interessante a concepção de Cardoso (2003): 

Embora o conceito de bacia hidrográfica tenha sido apropriado pelas geociências, ganhou 

um novo estatuto na política de recursos hídricos, pelo fato de esse território ser considerado 

a unidade de gestão, isto é, como possuidor de um arcabouço institucional próprio para 

administração e deliberação sobre o uso das águas. Observa-se uma naturalização da bacia 

hidrográfica na implementação da política, isto é, considerá-la como algo dado, que 

simplesmente as pessoas têm que compreender o que é. Existe, no entanto, uma série de 

fragilidades na incorporação da bacia como unidade de gestão. (CARDOSO, 2003) 

 



 

A partir desta perspectiva é importante compreender a relação entre uma divisão terrritorial 

tendo como referência uma bacia hidrográfica com a divisão política administrativa dos municípios que 

estão inseridos total ou parciamente na RPGA, visto que a delimitação física não obedece a 

delimitação política. Sobre a malha territorial de caráter natural, se sobrepõe uma outra malha 

territorial, relacionada às relações de poder e estão inseridas malhas municipais mais autônomas no 

contexto do arranjo do federalismo brasileiro. Além disso, dentre estas fragilidades, pode-se inscrever 

que a criação desta nova regionalização e de mecanismos que tragam um caráter descentralizador da 

gestão das águas,  como é o caso dos comitês, podem gerar conflitos de interesses posto que no Brasil 

os municípios são unidades de forte poder político administrativo, principalmente a partir do caráter 

descentralizador posto na Constituição Federal de 1988. Outro fator de grande relevância é que 

problemas como escassez de água, seca, contaminação de rios, construção de barragens, entre outros 

são questões que extrapolam os limites físicos de uma bacia e estarão muito mais relacionados as 

decisões de cunho municipal, estadual e federal (CARDOSO, 2003). 

Os Comitês surgem neste contexto, com o principal objetivo de tornar a gestão de recursos 

hídricos mais participativa envolvendo várias esferas da sociedade, desta forma, os membros que os 

compõem assumem papel de grande relevância pois passam a  tornarem-se importantes agentes 

locais na gestão de águas no espaço baiano. É importante ressaltar que tais Comitês foram criados na 

tentativa de viabilizar a gestão de recursos hídricos e torná-la menos centralizadora, portanto é 

importante verificar se os mesmos desenvolvem o papel que lhes é atribuído e se não funcionam como 

deveriam funcionar, quais os fatores limitam ou inviabilizam sua atuação.   

Para Magalhães Junior (2007) o contexto nacional implica para dois principais conjuntos de 

questionamentos a cerca da viabilidade da operacionalização da gestão participativa de bacias 

hidrográficas:  

1) A disponibilidade de informações e a comunicação do conhecimento; 

2) O nível de capacitação dos CBHs para exercerem suas funções. 

 

Dentro deste contexto, a discussão a cerca da gestão territorial das águas ganha bastante 

destaque, principalmente a partir da delimitação territorial estabelecida pela bacia hidrográfica como 

unidade física de planejamento e gestão e  pela definição de agentes da esfera  municipal, estadual, 

federal que participarão na tomada de decisões que envolvem uma riqueza tão essencial à vida. Para 

compreendermos a gestão territorial das águas a partir do comitê de bacia hidrográfica é necessário 

analisarmos o conceito de território sob uma perspectiva de construção de territorialidades com a ação 

de vários agentes, de escalas e interesses diferenciados. No entanto, é importante destacar que 



atualmente não é  uma condição indispensável a presença do Estado para legitimar tal discussão, 

porém vale salientar que neste caso, o Estado esta presente no estabelecimento de normas e na 

efetivação de várias ações. O que fica explícito nos argumentos de Andrade (1995), ao afirmar que: 

 

[...] o conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou lugar, estando muito 

ligado à idéia de domínio ou de gestão de determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a 

idéia de território à idéia de poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao 

poder das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas 

territoriais, ignorando as fronteiras políticas ( ANDRADE, 1995 p. 19). 

 

Na perspectiva apresentada pelo autor, não existe uma  relação tão direta e clara entre 

território e limites políticos-administrativos, ao contrário, é justamente a partir da ideia de poder de 

gestão de uma determinada área que se define um território. Para BRITO (2002), território é uma 

fração do espaço geográfico, “na qual determinados agentes sociais se relacionam com o intuito de 

reproduzi-las segundo seus próprios interesses (condição que manifesta o uso do território), mediante 

consensos estabelecidos tácita e/ou formalmente” (p. 12), o autor parte de uma abordagem mais 

complexa, onde destaca a importância da ação de agentes sociais e dos acordos que são 

estabelecidos entre eles para a compreensão das territorialidades que seram estabelecidas. Para 

Fonseca (2003)  o território pode ser considerado como espaço definido por relações institucionais, 

pelas regras do jogo, porque passou a ser inserido no contexto das limitações criadas nas sociedades 

com o intuito de facilitar as interações humanas. É importante destacar que neste projeto busca-se 

compreender o conceito de território como espaço intitucionalizado, normatizado, por intermédio do 

Estado objetivando atender aos interesses dos agentes que tem voz e vez na gestão territorial das 

águas no Estado da Bahia. Este território institucionalizado tem limites, tem conteúdo, tem forma e é 

dinâmico. 

Segundo Rebouças (2004), no Brasil a gestão integrada da água tomando por base a bacia é 

uma grande novidade, que surge a partir de novos marcos regulatórios que instituem o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Com a emergência atual de temas relacionados ao 

meio ambiente, o termo gestão integrada passou a representar nuances diferenciadas, envolvendo 

conotações diversificadas atribuídas por vários pesquisadores. Segundo Machado (2004) trata-se de 

uma integração: 

 

[...] primeiro, no sentido de abranger os processos de transportes de massa de água que têm 

lugar na atmosfera, em terra e nos oceanos, ou seja, o ciclo hidrológico; segundo, quanto 

aos usos múltiplos de um curso d’água, de um reservatório artificial ou natural, de um lago, 



de uma lagoa ou de um aqüífero, ou seja, de um corpo hídrico; terceiro, no que diz respeito 

ao inter-relacionamento dos corpos hídricos com os demais elementos dos mosaicos de 

ecossistemas (solo, fauna e flora); quarto, em termos de co-participação entre gestores, 

usuários e populações locais no planejamento e na administração dos recursos hídricos; e 

finalmente, em relação aos anseios da sociedade de desenvolvimento socioeconômico com 

preservação ambiental, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável (MACHADO, 

2004 p. 11-12). 

 

Tais aspectos relacionados à gestão integrada ficam evidentes nos oito incisos do art. 7º da Lei 

nº 9.433/97, que estabelece o conteúdo mínimo do Plano Diretor, que tem como principal objetivo 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional e da Política Estadual de Recursos 

Hídricos e seu gerenciamento através do Plano de Recursos Hídricos. É importante, no entanto, 

reconhecer o papel de documentos normativos e orientadores na promoção de uma gestão eficaz que 

estão materializados na própria Legislação Federal e Estadual de recursos hídricos, o que torna 

possível perceber que toda a ação do Estado em relação à gestão de recursos hídricos precisa estar 

em consonância com estes documentos normativos. 

Em relação à gestão da água, Lanna (1997), esclarece que a expressão pode ser 

compreendida também como uma atividade relacionada à formulação de princípios e diretrizes através 

da elaboração de documentos normativos que visem à orientação na estruturação de sistemas 

gerenciais, priorizando a tomada de decisões que tem como principal objetivo promover o inventário, 

uso, controle e proteção das águas. Para Goldenstein e Salvador (2005), a gestão da água, espelha 

questões mais amplas de cada sociedade, não tendo origem apenas nas definições hidrológicas, 

ecológicas ou de engenharia, ela se articula com conflitos de interesses, com a dinâmica das forças 

políticas e econômicas, com a legitimidade dos governos e das instituições diante das populações por 

elas governadas. 

  A gestão da água, envolve planejamento, que vise à organização e compatibilização dos seus 

usos múltiplos com o objetivo de tomada de decisões em um contexto de trabalho permanente de 

acompanhamento e avaliação das ações que foram realizadas. O processo de gestão deve permitir 

também a resolução de problemas relacionados à escassez da água, bem como a busca do uso 

adequado, através de um possível equilíbrio entre a demanda e oferta de água. Outro fator que ganha 

importância ao analisarmos o conceito de gestão é o planejamento, que consiste na organização e 

compatibilização dos usos múltiplos da água a fim de promover à tomada de decisões através do 

acompanhamento e avaliação das ações realizadas (NETO, 1988). A partir desta perspectiva, fica 

evidente que a gestão das águas envolve planejamento, a fim de promover uma dada organização 



acompanhada de avaliação das ações desenvolvidas pelas várias esferas da sociedade a fim de 

contemplar os diversos usos da água.  

A partir da concepção de que a gestão das águas envolve planejamento e organização,  

surge a importância do papel desempenhado pelos colegiados organizados,  partindo do pressuposto 

de que a tomada de decisão que vai resultar numa deliberação envolve alguns condicionantes básicos 

num contexto histórico. Desta forma, a gestão participativa de recursos hídricos, a partir do 

estabelecimento das RPGA’S com o objetivo de promover planejamento e fiscalização do uso das 

águas será condicionada primeiro pela própria legislação federal e estadual de recursos hídricos e por 

fatores que envolvem os interesses das diversas instâncias representadas nos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. É preciso, no entanto, investigar as verdadeiras intencionalidades e o nível de 

representatividade que os comitês têm na tomada de decisões. 

A gestão de recursos hídricos vai muito mais além do gerenciamento, pois a gestão implica 

ações muito mais contundentes através da atuação de diversos agentes. Ações que envolvam a 

revisão da Legislação específica para os recursos hídricos, efetivação dos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos com a participação da sociedade civil,  planejamento levando-se em consideração a 

bacia hidrográfica como unidade básica, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos. Além 

disso, é preciso destacar a atuação de vários agentes incluindo prefeituras, secretarias municipais, 

associações, o comitê de bacias hidrográficas, que terão atribuições diferenciadas, porém serão de 

grande relevância para uma gestão eficiente dos recursos hídricos.  

 

Considerações Finais 

 

O conceito de gestão de recursos hídricos vai além das concepções ligadas apenas a própria 

norma escrita, a gestão das águas é encarada como uma ação analítica ampla que envolve questões 

de ordem ambiental, aplicação de princípios normativos, relacionadas aos usos de recursos hídricos e 

de conflitos de interesses, através da ação conjunta das diversas esferas do poder. Tomando-se como 

referência a própria Legislação Federal e Estadual para os Recursos Hídricos, fica evidente o poder do 

Estado na normatização das ações vinculadas a gestão das águas, apesar da criação de mecanismos 

que aparecem como uma perspectiva descentralizadora de suas ações, como é o caso da criação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Vale salientar que apesar da composição destes comitês serem feitas através de eleições 

com a participação da sociedade local, o colegiado é composto a partir da divisão igualitária de 

membros da sociedade civil, representantes dos poderes públicos (municipal, estadual e federal) e os 

usuários da água.Os Comitês surgem como perspectiva de avanço nas discussões acerca da situação 



dos mananciais e seus problemas de ordem social e ambiental, na definição de prioridades da 

aplicação e recursos públicos, na revitalização da bacia, aprovação dos Planos de Bacia e a busca da 

resolução de problemas que envolvem conflitos de interesses dos usos da água na bacia, a fim de 

apresentar um caráter menos centralizador evidente na própria Legislação de Recursos Hídricos, do 

Brasil e da Bahia.  

É importante, no entanto, analisarmos o funcionamento de tais comitês principalmente no que 

tange a participação da sociedade civil, sua representação e e de quem são os interesses que 

prevalecem na tomada de decisões. Desta forma a inserção da sociedade local nestes fóruns de 

discussão, que vai além dos membros que fazem parte do Comitê, é de fundamental importância a fim 

de promover uma gestão de recursos hídricos mais participativa. 
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