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Introdução

A escassez dos recursos hídricos é um 
problema que preocupa a humanidade desde tempos 
remotos, e, modernamente, despertou o interesse de 
estudos científicos que viabilizem a utilização 
sustentável deste recurso essencial à vida. O 
Crescimento econômico e o desordenamento urbano 
aliados a outros diversos fatores têm contribuído para 
minimizar a disponibilidade hídrica em algumas bacias 
hidrográficas. 

Nota-se, no entanto, que há uma confusão 
entre desconcentração e descentralização do poder 
decisório. No primeiro caso, observa-se a simples 
regionalização das decisões, sendo conservadas a 
autoridade e responsabilidade nas mãos de 
departamentos do poder central. Já na descentralização 
efetiva ocorre a transferência de poder à esfera local, 
conferindo-lhe autonomia institucional, de maneira que 
lhe seja concedido não apenas poder de decisão, mas 
também encargos e responsabilidades. Assim, este 
processo mostra-se comprometido com o 
desenvolvimento e mobilização de potencialidades 
locais, envolvendo a sociedade com a gestão e melhoria 
ambiental (ABERS e JORGE, 2005; MMA, 2006). [1]

Neste cenário destaca-se a Lei 9.433 de 
janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos - PNRH (BRASIL, 1997) [2] e 
reconhece a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento da gestão dos recursos hídricos, 
incentivando a criação dos comitês de bacia 
hidrográfica e apoiando desta forma a tomada de 
decisão de maneira descentralizada. Nesta nova visão 
faz-se necessário ressaltar a promoção da gestão dos 

recursos naturais de forma integrada e paralela às políticas 
públicas, englobando vários aspectos como água, 
saneamento, uso e ocupação do solo, ar, saúde e 
desenvolvimento regional (MMA, 2006) [3]. 

A PNRH (BRASIL, 1997), fortaleceu a 
descentralização da gestão de recursos hídricos, por meio 
do Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH, que são descritos 
por Cardoso (2007) [4], como sendo órgãos colegiados 
formados por representantes tanto da sociedade civil como 
do poder público, instituído na PNRH que é baseada nos 
princípios da descentralização e participação. Devem 
integrar outros temas relativos aos recursos hídricos e que 
afetam direta ou indiretamente a sua qualidade ou 
quantidade, tais como: saneamento e saúde ambiental.

Para Buarque (2002) [5], o desenvolvimento local 
depende da capacidade com que os atores e a sociedade 
local se estruturam e se mobilizam, objetivando definir e 
explorar suas prioridades e especificidades. Dessa forma o 
desenvolvimento de uma localidade – município, 
microrregião, bacia, ou mesmo um espaço urbano – deve 
ter um claro componente endógeno, que englobe os atores 
sociais e as potencialidades locais, pois dessa forma, o 
desenvolvimento local estará associado às iniciativas 
inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as 
potencialidades locais nas condições dadas pelo contexto 
externo.

Material e métodos

A. Área de estudo

A delimitação geográfica está detida à bacia 
hidrográfica do rio Pirapama (Fig. 01), área de 600.01km² 
localizada na porção centro-sul da Zona da Mata 



Pernambucana, no Nordeste Brasileiro. Ocupa parte 
dos municípios do Cabo de Santo Agostinho (57,2%), 
Jaboatão dos Guararapes (2,4%), Ipojuca (1,1%), 
Moreno (13,7%), Escada (11,8%), Vitória de Santo 
Antão (9,5%) e Pombos (4,3%). 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Pirapama, o primeiro a ser instalado no Estado de 
Pernambuco, foi instituído em junho de 1998, 
atendendo aos requisitos legais da Legislação em vigor.

Resultados

A. O Comitê da bacia hidrográfica do rio Pirapama

A implementação de projetos consagrados ao 
desenvolvimento sustentável na Bacia implica que o 
CBH-Pirapama seja reconhecido como um fórum de 
representação política formal e permanente, 
constituindo um aglutinador das demandas políticas, 
sociais e ambientais, buscando ser o espaço público 
socioambiental da Bacia e o legitimo Fórum da Agenda 
21 da Bacia do Pirapama (GAMA, 2000)[6].

Ainda de acordo com Gama (2000), o 
processo de formação do CBH-Pirapama deu-se a
partir da mobilização da Sociedade Civil, com a 
realização de reuniões por segmentos, cadastramento 
das entidades, elaboração da minuta de estatuto e 
definição dos representantes e dirigentes. Para a 
mobilização e divulgação da Lei Estadual dos Recursos 
Hídricos, foram elaborados materiais informativos, 
dentre eles: cartilhas e folders. Assim, a formação do 
Comitê do Pirapama, conforme arranjo da Figura 10, 
foi resultado do trabalho coletivo e consenso dos 
representantes dos Estados, Prefeituras e Sociedade 
Civil, considerando-se as leis Federal 9.443 
(BRASIL,1997) e Estadual 11.426 (PERNAMBUCO, 
1998), que criam os Sistemas Nacional e Estadual dos 
Recursos Hídricos.

A Tabela 01 apresenta a distribuição de vagas 
por segmento de atores presentes na Bacia do 
Pirapama.

B. Atuação de Políticas Públicas

Apesar da existência de legislações que contemplem a 
conservação e preservação dos recursos hídricos, a não 
aplicação referente a alguns princípios é notória, visto a 
utilização inadequada dos recursos, também observou-

se a falta de fiscalização de órgãos competentes, uma vez 
que existem irregularidades existentes nesse aspecto, como 
o fato de extração mineral, poluição hídrica, sonora, dentre 
outras. No que diz respeito a ações que visem os recursos 
hídricos da bacia em estudo, existe a Agenda 21 do CBH-
Pirapama, documento esse, que contém ações de 
desenvolvimento sustentável para a bacia. Dados 
adquiridos junto à SRH, definiram que as aplicações do 
montante adquirido através da aplicação do instrumento da 
cobrança pelo uso da água, será aplicado às ações descritas 
neste documento, ações essas que visam quatro linhas 
estratégicas, definidas por programas e projetos.
O Comitê Pirapama é visto pelos seus membros como um 
fórum que representa a política formal e permanentemente, 
sendo absorvedor das demandas políticas, sociais e 
ambientais existentes na Bacia. Quando falamos na 
participação dos três setores, tem um caráter consultivo, 
deliberativo e de coordenação dos projetos e programas 
desenvolvidos buscando o desenvolvimento regional
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Tabela 01 – Distribuição das vagas no CBH – Pirapama por segmento, 2008.

Segmento Setor Totais Por segmento
União -
Estado 9

Poder Público

Município 7
16

Industriais 2
Agrícolas 2

Saneamento 3

Usuários

Lazer 1

8

Ensino/pesquisa 1
Ambientalistas 1
Associação de 

trabalhadores com 
pesca

1

Câmara de vereadores 3

Sociedade civil

Associações 2

8

Totais 32 32

Figura 01 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Pirapama. Fonte: Projeto Marca D’água (GAMA, 2002) [7].


