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A Bacia Hidrográfica como Unidade Territorial de Planejamento:  
Limites e Perspectivas 

 

 

Resumo 

 

A identificação da bacia como elemento 
catalisador dos processos ambientais e das interferências humanas tem conduzido à aplicação 
do conceito de “gerenciamento de bacias hidrográficas”, dando ao recorte destas um novo 
significado – uma identidade territorial. A proposta da pesquisa é avaliar a partir das 
experiências internacionais e do Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo, a 
perspectiva da utilização da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento de 
recursos hídricos, como base a configuração para uma regionalização como estratégia de 
integração e articulação entre as políticas setoriais, em todas as escalas de poder, visando um 
desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras Chave: Planejamento Regional. Território. Bacia Hidrográfica. Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The Watershed Land Of Unity As Regional Planning: limits and perspectives 

 

Abstract 

 

The identification of the basin as a catalyst of 
environmental processes and human interference has led to the application of the concept of 
"watershed management", giving a new meaning these clipping - a territorial identity. The 
research proposal is to evaluate international experiences from Brazil and, more specifically 
in the State of Sao Paulo, the prospect of using the watershed as the basic unit of water 
resource planning as a basis for setting up a regional integration strategy as and coordination 
between sectoral policies, at all scales of power, seeking sustainable development. 

 

Keywords: Regional Planning. Territory. Basin. Sustainability. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Talvez um dos maiores desafios postos a um 

individuo, seja o de olhar-se e reconhecer-se como autor e protagonista de sua própria 

história. A experiência acumulada em suas escolhas vividas, quando colocadas em condição 

narrativa, carreia em si, vulnerabilidades, certo grau de autocrítica, mas, e principalmente, 

revela que suas escolhas não foram verdadeiramente inconscientes e se manifestaram, 

sobretudo pela constante busca de respostas de um “ser”, que por existência, é incongruente. 

Durante os últimos dez anos, fui contagiada pelo 

movimento das políticas de gestão de recursos hídricos iniciados no País na década de 90. 

Advogada por formação desde 1995 iniciou em 2000 um trabalho colaborador nos Comitês de 

Bacia Hidrográfica, Estadual e Federal, do Rio Paraíba do Sul, participando ativamente da 

construção e implantação dos instrumentos de gestão. 

Esse envolvimento culminou com minha 

vinculação como assessora jurídica da primeira Agência de Bacia instalada nos moldes da 

Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil – a AGEVAP, oportunidade em que, pelo 

pioneirismo do modelo, foi posto a mim o desafio da elaboração e acompanhamento junto às 

outras instâncias do sistema de gestão de recursos hídricos, do arcabouço jurídico e 

institucional para consecução de seus objetivos. 

A partir daí, meu interesse por compreender 

melhor a lógica dos movimentos relacionados à gestão de recursos hídricos, levou-me a busca 

pela pesquisa. Em 2006, como bolsista da Agência Nacional de Água (ANA), concluí o curso 

de especialização em Gestão Normativa de Recursos Hídricos, pela Universidade Federal de 

Campina Grande-PB (UFCG), e minha monografia tiveram por tema “Das competências dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica em Rios de Domínio da União. Estudo de caso do CEIVAP”. 

Em 2005, fui convidada a compor a equipe de 

governo do Município de Jacareí/SP, junto a Secretaria de Meio Ambiente, e entre os novos 

desafios, pude atuar na revisão do Plano do Ordenamento Territorial Urbano do Município, 

seus instrumentos e Leis de Uso do Solo e Parcelamento do Solo. Participei da implantação de 

várias políticas públicas, tais como: saneamento básico; habitação social; plano de limpeza 



 
 

urbana; plano de meio ambiente; planejamento de áreas verdes; recuperação de áreas 

degradadas; mineração; plano de desenvolvimento econômico; educação ambiental; inclusão 

social; economia solidária, entre outros. 

Essa nova perspectiva, e as dificuldades que pude 

identificar, relacionadas à governança, ao modelo de Federação do Brasil e a autonomia dos 

Municípios, novamente aguçou meu interesse pela pesquisa, e em 2008, concluí 

especialização em Gestão Pública, pela Fundação Economia de Campinas, cuja monografia 

teve por tema “Reaproveitamento do resíduo de óleo vegetal na produção de Biodiesel - 

Preservar o meio ambiente, gerar renda local, inclusão social e melhorar a infra-estrutura da 

cidade”. 

As experiências profissionais, somadas aos 

estudos, me provocaram na busca de mais compreensão acerca do funcionamento e lógica 

relacionados à formação do espaço enquanto território; as motivações de se adotar um modelo 

de gestão hídrica que, em que pese à determinação no sentido de articulação e integração com 

as escalas de poder e dimensões sócio-ambiental-econômica, encontra barreiras impostas por 

seus próprios atores; trouxeram-me até aqui, a este Mestrado de Planejamento Urbano e 

Regional - IP&D/UNIVAP. 

Posso afirmar que, é hoje - mais que ontem, e 

com certeza, menos que amanhã – o maior desafio com o qual estou me deparando. Essa 

afirmação baseia-se no fato de que, minha formação acadêmica e os conhecimentos 

adquiridos com os estudos anteriores, e apesar da experiência empírica, estão distante das 

teorias, disciplinas e discussões que emolduram – mas não encarceram – o pensamento do 

Planejamento Urbano e Regional. De outro lado, pude constatar que, para a construção de um 

Planejamento efetivo e eficiente, em qualquer dimensão, encontra respostas na 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade necessária ao alcance desses objetivos.  
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INTRODUÇÃO 
 

“[...] Terra, és o mais bonito dos planetas. 

Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã! 

Vamos precisar de todo mundo: Um mais um é sempre mais que dois... 

Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois [“...]”. 

Beto Guedes (1981) 

 

 O ordenamento do território é uma política de Estado e um instrumento de 

planejamento, que permite uma apropriada organização político administrativa do país e a 

projeção espacial das políticas de desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural da 

sociedade (BECKER, 2005). Portanto, deveria garantir um nível de vida adequado para a 

população, com desenvolvimento sustentável.  

 

Assim, autores que analisaram as bacias como unidade de planejamento Alvim 

(2003), Cury (2006), Souza e Fernandes (2000), Lanna (1993; 1995), Santos, S. C. (2005) 

assumem que é a Bacia Hidrográfica, geograficamente, uma unidade territorial onde se 

concentram as relações água e ambiente do ponto de vista físico-químico-biológico, podendo 

ser essa uma escala possível para um planejamento que dê conta de uma política de Estado 

rumo a um desenvolvimento sustentável.  

 

Contudo, o componente social é uma lacuna nessa discussão, ficando à margem, 

em que pese integrá-la e com ela interagir desde os primórdios, e da necessidade vital da água 

para subsistência, e depois, a partir dos processos de acumulação de riqueza, como recurso 

natural essencial a sua reprodução em todas suas dimensões, incluindo e principalmente o 

urbano.  

 

Recurso natural dotado de valor econômico e em processo de degradação em sua 

qualidade e quantidade, a água entra na pauta das discussões do Estado e do mercado, dando 

origem a um fenômeno de gestão e planejamento dos recursos hídricos, no final do século 

XX, tendo por base a unidade territorial bacia hidrográfica, com viés integrativo e articulado 

entre as várias escalas de poder e com as várias dimensões de interface. Esse planejamento e 
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essa gestão podem interferir no território, que ampliado do ponto de vista físico, vem 

promover mudanças de paradigmas, e responde a políticas de descentralização com 

planejamento. (MARCONDES, 1999; RIO; MOURA; PEIXOTO, 2002) 

 

Na atualidade, autores como Brandão (2004), Crocco e Diniz (2006), Vargas, 

Jatoba e Cidade (2008) e Baggio (2008) traz ao debate uma perspectiva de regionalização a 

partir da definição de um espaço que possa integrar interagir e articular-se nas várias escalas e 

em todas as dimensões para a promoção de um desenvolvimento sustentável, com efetiva 

diminuição das desigualdades sociais, especialmente em regiões que sofrem com o fenômeno 

das cidades médias. Sob a luz dessas discussões, se denota a possibilidade de pensar a Bacia 

Hidrográfica como um território a essa regionalização, uma vez que carrega a experiência de 

uma política fomentadora de um planejamento e gestão1, e congrega diversos atores na 

consecução de seus objetivos de promover a sustentabilidade dos recursos naturais, 

especialmente a água. 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, por sua dimensão, abrangência, 

localização e importância econômica, bem como pelo pioneirismo na implementação das 

políticas de recursos hídricos, é o lócus empírico de escolha do pesquisador para se estudar os 

fenômenos relativos à regionalização e suas perspectivas de factibilidade, trazendo a questão 

para o enfoque da região do Vale do Paraíba paulista, visando contribuir como aporte a 

políticas públicas que possam desenvolver arranjos mais distributivos de desenvolvimento e 

minimização dos impactos tanto ambientais, quanto sociais à região. 

 

O planejamento e a gestão dos recursos hídricos são complexos: seja pelas 

inúmeras interfaces com os setores produtivos, seja por requerer integração multidisciplinar 

na avaliação de seus principais problemas, seja por implicar numa mudança de hábitos e 

costumes, por ultrapassar os limites administrativos e finalmente, por requerer volumosos 

investimentos para enfrentar a realização das intervenções necessárias, face ao passivo 

ambiental existente. (RAMOS, 2007; SANTOS, S. C., 2005). Assim, partindo-se dessa 

complexidade, um planejamento que atenda todas essas demandas, poderia ser útil na 

construção de uma escala regional capaz de organizar e interferir no território de 

planejamento. 

                                                            
1 Política Nacional de Recursos Hídricos, LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 
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Desse modo, conhecer e compreender a situação da região, inserida no espaço 

bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, composta por três Estados e 180 municípios, sendo 

que desses, 39 estão localizados na porção paulista, e, integrantes de uma realidade fática dos 

modos expressos e avançadas da acumulação de renda brasileira, se constitui num dos cernes 

deste estudo. 

 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, serão relacionados aspectos fundamentais ao 

equacionamento do problema: a evolução histórica da ocupação do espaço regional em 

exame, suas características atuais e a dinâmica sócia, econômica e ambiental que prevalece na 

região, na tentativa de encontrar pontos de convergência ou distanciamento à perspectiva de 

uma regionalização nos moldes que serão analisados.  

 

Nesse sentido, uma primeira aproximação com o objeto de pesquisa, nasce da 

leitura de Milton Santos, ao dizer: 

 

“Mais do que a formação sócio-econômica é a formação sócio-espacial que exerce 
esse papel de mediação: este não cabe ao território em si, mas ao território e seu uso, 
num momento dado, o que supõem de um lado uma existência material de formas 
geográficas, naturais ou transformadas pelo homem, formas atualmente usadas e, de 
outro lado, a existência de normas de uso, jurídicas ou meramente costumeiras, 
formais ou simplesmente informais.” (SANTOS, 1997 a, p. 271-272). 
 

 

Consideramos o tema relevante porque abordaremos alguns dos modos de 

regionalização atuais e a possibilidade de um planejamento visando aprimorar a redução das 

disparidades regionais, tanto na melhor distribuição de recursos públicos para as regiões, 

como na melhor delimitação dos espaços para a execução de ações para um desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido, propõe uma perspectiva de regionalização tomando por base a 

Bacia Hidrográfica como Unidade Territorial de Planejamento, a ser utilizada no processo de 

planejamento regional do Vale do Paraíba. 

 

Partindo dessas premissas, as perguntas para as quais buscamos respostas são: 

possui a Bacia Hidrográfica, a partir de sua definição como Unidade Territorial de 

Planejamento, condições de abarcar outras dimensões, além do planejamento e gestão dos 

recursos hídricos, visando um planejamento sob a perspectiva de um desenvolvimento 
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sustentável? E, essa condição aglutinadora, pode nortear as perspectivas de uma nova 

regionalização para a Região do Vale do Paraíba?  

 

Supondo-se que a Bacia Hidrográfica pode ser utilizada como Unidade de 

Planejamento que contribua para um planejamento regional, para superar os conflitos de 

atribuições dos modelos tradicionais de divisão regional, setorizado, a identificação do 

território como espaço de produção articulador de ações integradoras, deve ser implementada. 

 

Assim, nosso objetivo geral será o de identificar como o atual modelo de 

planejamento tendo por unidade territorial a bacia hidrográfica, pode ser indutor de um 

processo de planejamento regional.  

 

E, na consecução do objetivo geral, propomos três objetivos específicos:  

 

1) Estudar a possibilidade de a bacia hidrográfica ser uma unidade territorial de planejamento 

e intervenção no território, a partir das experiências internacionais, e sob o enfoque do 

desenvolvimento sustentável;  

 

2) Estudar o papel do Estado como planejador, para mediação da organização do espaço e a 

pertinência e limites de exeqüibilidade de uma regionalização a partir da unidade de 

planejamento bacia hidrográfica, de uma base única para planejar as intervenções no 

território. 

 

3) Estudar a experiência do Planejamento por Unidade Territorial da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, e sua influência na Região do Vale do Paraíba e compará-la a outra 

experiências na mesma Unidade Federada, a Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 

em São Paulo. 

  

Acreditamos que uma perspectiva de regionalização que atenda às necessidades 

do Estado, num modelo de planejamento articulado e integrado, que alcance os objetivos de 

compatibilizar o planejamento territorial, a partir de uma base única das ações do 

planejamento, na busca da racionalidade, sustentabilidade ambiental, desenvolvimentista e 



18 

 
 

econômica, minimizando as desigualdades sociais, justifica a pesquisa, e poderá contribuir a 

estudos nesse sentido. 

 

A metodologia para a pesquisa é qualitativa, do tipo exploratória, feita por meio 

de levantamento bibliográfico em livros, revistas especializadas, internet, documentos 

técnicos e científicos de caráter acadêmico e legal, etc. Utilizamos também material 

cartográfico e os conhecimentos adquiridos junto às discussões no curso de Pós Graduação 

em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba.  

Como uma perspectiva e limites à proposta no estudo, foram analisados os 

modelos implementados para um planejamento regional, a partir da escala territorial da bacia 

hidrográfica, e o aporte de governança local, com apoio de Consórcios Públicos ou similares, 

a exemplo do Consórcio dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e os Comitês de Bacia 

Hidrográfica e seus Organismos de Bacia. Posteriormente, foram comparados ao 

planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, tanto em âmbito Estadual quanto 

Federal. 

Como referencial teórico a dar embasamento à pesquisa, realizou-se a análise de 

estudos no âmbito da teoria da produção social do espaço, por autores como: Corrêa (1990), 

Gottdiener (1997), Harvey, (2007; 2006), Oliveira (1982), Santos (1999; 1998) e Villaça 

(2001). Esses autores apontam que a partir da intensificação da produção industrial, e 

conseqüente acúmulo de riqueza e desenvolvimento técnico, a urbanização tornou-se 

acelerada, carreando consigo, pelo uso da natureza à exaustão, no modelo da mais valia, a 

degradação ambiental - incluída a água.  

Considerando a Bacia Hidrográfica como Unidade Territorial para o 

Planejamento, e, na perspectiva de ser ela a indutora de regionalização, abordará os estudos 

realizados por Bourlon e Berthon (1997), quanto ao modelo de planificação por bacia, 

referendado por bases teóricas citadas no artigo de Vilaça, et al. (2007). 

A partir do pressuposto de uma regionalização e uma planificação, e que se pretende 

discutir a integração e articulação de várias escalas, e dimensões, um planejamento se deve 

nortear por alguma estratégia. Considerando assim, os argumentos de Sachs (1993; 2008), 

Marcondes (1999), Haesbaert (1999; 2004; 2005), sobre os crescentes apelos que a questão 

ambiental traz tanto para garantia de qualidade de vida, quanto à equidade social e 
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desenvolvimento econômico, a vertente a qual se pretende amarrar os argumentos da pesquisa 

é do desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO I - A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE TERRITORIAL DE 

PLANEJAMENTO PARA UMA REGIONALIZAÇÃO: CONCEITOS E 

TENDÊNCIAS 

 

 

O que se pretende nesse tópico é uma aproximação conceitual aos termos 

“território”, “região” e “regionalização”, os quais possuem diversas abordagens, sem esgotar 

os temas, no intuito de situar ao enfoque que orienta a pesquisa – qual seja: uma perspectiva 

de regionalização a partir da unidade territorial bacia hidrográfica, para o planejamento a um 

desenvolvimento sustentável. 

O primeiro objetivo nesse capítulo é compreender, com apoio numa construção 

teórica e histórica, como se inscreve o processo de regionalização a partir do território e da 

região, para uma análise sobre o planejamento regional posto e uma nova ordem propositiva 

de regionalização, que em suma, prevê uma metodologia que toma por base teorias antes 

utilizada isoladamente na definição de região, que muito embora pareçam contraditórias, 

respondem simultânea e complementarmente à dinâmica da contemporaneidade. A 

justificativa para essa compreensão é a identificação de fatores que contemple a 

implementação dessa metodologia ao objeto de estudo, a bacia hidrográfica. 

Dessa compreensão, parte-se ao segundo e principal objetivo desse capítulo, que é 

o de discutir a bacia hidrográfica enquanto arena da produção social do espaço, e as 

perspectivas a um desenvolvimento aliado à sustentabilidade, como aporte a essa estrutura de 

regionalização debatida, buscando como sustentáculo para essa finalidade, a bacia 

hidrográfica. Para tanto, será realizado um recorte histórico relativo às questões ambientais, e 

um estudo do estado da arte sobre a possibilidade da utilização da bacia hidrográfica como 

unidade territorial de planejamento, para a regionalização.   

 

1  Conceitos de Território, Região e Regionalização 

 

1.1. Território 
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Adotamos por ser abrangente das teorias que o explicam, e pertinentes a esta 

pesquisa, o conceito de território constante do documento “Estudo da Dimensão Territorial 

para o Planejamento - Visão Estratégica Nacional2” (2008): 

[...] Território 

O conceito tem varias raízes, mas à medida que se construíram e se consolidaram os 
Estados-Nação, o território passou a ser identificado com sua base geográfica, o 
sustentáculo físico da soberania nacional. Território é o espaço da prática. Por um 
lado, é o produto da prática espacial, que inclui a apropriação efetiva ou simbólica 
de um espaço e implica a noção de limite – componente de qualquer prática –, 
manifestando a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço. Por outro 
lado, é também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio para sua 
prática. A territorialidade humana é uma relação com o espaço que tenta afetar, 
influenciar ou controlar ações a partir do controle do território. É a face vivida do 
poder. [...] (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2008, p. 29). 

 

A partir dessa conceituação, especialmente em relação ao componente “poder”, 

verifica-o em consonância com a leitura feita por Raffestin (1993), para quem a construção do 

território revela relações marcadas pelo poder, exercido por pessoas ou grupos sem os quais 

não se define o território, e que, muito embora autônomos – poder e território -, se inter-

relacionam, e o poder está presente em todas as relações sociais, que se realizam no espaço. 

Entende-se por poder o uso e a transformação do território por atores (públicos ou 

privados) que se vinculam, ou, se inserem a este, cujas estratégias se dão “sobre ele”, “por 

meio dele” e “nele”, e que a capacidade de agir, realizar ações e produzir efeitos responde aos 

seus interesses e demandas.  

A definição posta pelo Estudo do Ministério do Planejamento e Orçamento do 

Governo Federal, ao afirmar que o território “[...] é também um produto usado, vivido pelos 

atores [...]”, encontra eco na interpretação dada a território segundo Milton Santos, que 

afirmou que: 

                                                            
2 O Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, realizou o “Seminário 
Internacional de Planejamento Territorial no Brasil” e lançou em setembro de 2008 o Estudo da Dimensão 
Territorial para o Planejamento e inclui no Decreto nº 6.601/2008 – que dispõe sobre a gestão do PPA 2008-
2011 e de seus programas, como forma de instrumentalizar o debate acerca da necessidade de se olhar o 
território como base do desenho das políticas públicas de médio prazo que dialogue com a visão de longo prazo, 
bem como da necessidade de incorporar a dimensão territorial como orientador da ação pública programática. Os 
principais resultados do Estudo foram organizados em sete volumes, e estão disponíveis na página do MP  
http://www.mp.gov.br/secretaria.asp?cat=156&sub=181&sec=10. Informações consultadas no site, e no volume 
I – Prefácio. 
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O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 
utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do 
momento em que o pensamos juntamente com aqueles que dele se utilizam 
(SANTOS, 2009, p. 22) 

 

Dissecando o conceito adotado, ao mencionar o Estado-Nação, identifica-se ainda, 

um reconhecimento do papel do Estado-nacional, como o principal agente político na 

organização do território.  Nesse sentido, corrobora a hipótese de Lefebvre (1976 apud 

RÜCKERT, 2005), de que o espaço estrutura e transforma o território, como um instrumento 

político, a partir de sua apropriação e por meio de uma estratégia projetada pelo Estado 

Nacional.  

E, nessa vertente do espaço, ainda contribui Lefebvre, citado em crítica por 

Gottdiener (1997), ao afirmar que a reprodução da sociedade acontece no espaço, que por sua 

vez, está inserido na lógica da produção capitalista.  

De um ponto de vista lefebvriano o Estado é uma estrutura a serviço do poder, 

atuando concretamente na produção do espaço, como elo de conexão entre os interesses do 

capital e o espaço apropriado de reprodução. Concordando com Lefébvre, Gottdiener assinala: 

O Estado é uma forma hierárquica dotada de abstração concreta de poder, numa 
relação de subordinação-dominação que é então utilizada por burocratas para 
controlar a sociedade. Além disso, ele concebe sua essência, a tarefa concreta de 
dominação, da mesma forma que realiza o poder econômico, destruindo ou 
substituindo o espaço social pelo espaço instrumental (GOTTDIENER, 1993, 
p.146). 

Assim, os componentes “poder”, “estado” e “espaço”, são os principais produtos 

colacionados no conceito adotado de território, e que apóia as análises que serão produzidas 

nessa pesquisa.  

Considerando a afirmação feita por Harvey (2009) de “quem domina o espaço 

sempre pode controlar a política de lugar”, o território passa a representar cada vez mais o 

espaço de manifestação de domínio e controle: domínio realizado pela reprodução do capital e 

o controle realizado pelo Estado, seja para mediar conflitos seja para garantir o domínio da 

reprodução do capital.  
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Pela conceituação adotada, o que se compreende é que é possível distinguir vários 

territórios especializados3 e espacializados que se sobrepõem ou se articulam muito embora 

fragmentados, e isso porque o espaço social se produz por variáveis que vão além dos limites 

físicos, mas são delimitados sob recortes específicos do território, ou espaço geográfico. 

Milton Santos (1999) conceitua e sintetiza a idéia do espaço geográfico, que se 

constitui em "um sistema de objetos e um sistema de ações" que é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se dá.  

A partir dessa compreensão de espaço, os recursos hídricos intrínsecos a bacia 

hidrográfica – espaço geográfico – tem seu planejamento no espaço enquanto território. É 

nesse território que se encontram as relações de poder, onde os atores locais/regionais buscam 

atender as suas demandas e necessidades, seja na reprodução de relações sociais seja no 

acúmulo de riqueza por intermédio da reprodução do capital. Todos esses processos 

encontram-se intimamente ligados a apropriação e ao uso dos recursos naturais existentes no 

território e ao uso e ocupação do solo – em sobreposição ou articulação, porém de forma 

fragmentada. Nesse sentido, conclui Moraes (2005) 

O território é uma materialidade terrestre que abriga o patrimônio natural de um 
país, suas estruturas de produção e os espaços de reprodução da sociedade (lato 
sensu). São nele que se alocam as fontes e os estoques de recursos naturais 
disponíveis para uma dada sociedade e também os recursos ambientais existentes. E 
é nele que se acumulam as formas espaciais criadas pela sociedade ao longo do 
tempo (o espaço produzido). Tais formas se agregam ao solo onde foram 
construídas, tornando-se estruturas territoriais, condições de produção e reprodução 
em cada conjuntura considerada. (MORAES, 2005, p. 43)  

Assim, o Estado, cumprindo seu papel de controle, compreendido na visão de 

Markussen (1981) “[...] em seu papel legislador, negociador, árbitro e construtor de novas 

instituições regulatórias [...]”, promove políticas para o planejamento de recursos hídricos, 

que se desenha no território, por sua vez, dominado pelos atores movidos pelas estratégias de 

acumulação de riquezas do mercado.  

Concluímos, portanto, que em consonância com o conceito adotado, o território - 

no caso da pesquisa - denominado bacia hidrográfica, é o espaço da prática e também um 

produto da prática social, envolvendo a acomodação de uma parcela de espaço. Como 

                                                            
3 O termo aqui está empregado, no sentido adotado por Brandão (2004), para quem “[...] especializar é restringir 
a gama e o âmbito de atuação, ampliar o aprofundamento em determinado fenômeno ou objeto, fortalecer o 
domínio sobre atividades, tarefas, potencializar o desempenho em papéis e funções. [...]”  
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qualquer prática social envolve a noção de limite e expõe uma intenção de poder.  É também 

um produto usado, vivido e utilizado como meio para a prática social (RAFFESTIN, 1993; 

BECKER, 2005). 

 

1.2. Região 
 

Para conceituação de região, adotamos a visão de Becker (1986 apud BRASIL. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2008), para uma aproximação aos objetivos da 

pesquisa:  

A região é resultado da prática dos detentores do poder e da prática social coletiva 
que demarca um território. Corresponde a um nível de agregação das coletividades 
locais – e seus territórios – no interior do Estado-Nação, que tem em comum as 
diferenças de base econômica, política e cultural em relação às demais, capazes de 
gerar uma identidade própria da população, que se manifesta numa finalidade social 
e política própria e em modos específicos de relacionamento com o poder 
hegemônico (BECKER, 1986 apud BRASIL, 2008, p. 29).  

Observa-se que há uma convergência do conceito aqui referenciado com a posição 

de Corrêa (1995), para quem região pode se definir por três vertentes: A primeira, região 

enquanto resposta aos processos capitalistas, sendo entendida como a organização espacial 

dos processos sociais associados ao modo de produção; Uma segunda em que a região seria 

um conjunto de relações culturais entre um grupo e lugares particulares; e a terceira definição, 

uma leitura da região como meio para as interações sociais, de dominação e poder 

constituindo fatores políticos essenciais na diferenciação de áreas. 

Tomando essa última acepção, o poder e o domínio dentro da sociedade é um 

fator que desencadeia a diferenciação regional, ou seja, a região é a arena de disputas dos 

atores na produção e reprodução das relações sociais e na produção do espaço enquanto 

território4. O conceito de região que se realiza sob o ponto de vista dos modos de produção, 

através das conexões entre classes sociais e acumulação capitalista, interfere nos meios pelos 

quais o Estado atua no controle, e nas suas relações com a sociedade local, introduzindo a 

dimensão política. (CORRÊA, 1995)  

                                                            
4  Adotamos aqui, território e espaço como sinônimos, considerando que, segundo Marx (1971), a divisão 
territorial do trabalho é a divisão social do trabalho numa determinada área, essa ultima que incorpora o 
relacionamento homem/natureza e homem/espaço, cujo resultado se diferencia histórica e geograficamente. 
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Região no contexto apresentado por Becker (1986 apud BRASIL. MINISTERIO 

DO PLANEJAMENTO, 2008) é ainda considerada reflexa e somatória da ação humana 

transformadora num determinado espaço, ou a forma segundo a qual ele é percebido, 

apreendido, criando a história desse espaço. É a junção dos atributos naturais da região e sua 

interação com a produção e a percepção do espaço, ou a relação entre a terra e o homem, 

conforme reflexão de Paul Vidal de la Blache, geógrafo francês. E, esses atributos naturais 

interferem no modo de transformação desse espaço, em atendimento ao que Harvey (2006, 

p.44) denominou de “progresso da acumulação”, que entre outros pressupostos a esse 

progresso necessita da “[...] existência no mercado de quantidades necessárias de meios de 

produção [...]”, insira-se matéria-prima. 

Contudo, a base física ou a paisagem fixa e os fenômenos naturais, não são 

suficientes na análise da conceituação de região, a partir do enfoque proposto. Há o chamado 

para a componente das relações sociais historicamente construídas, a partir da superação das 

descrições regionais e da reflexão sobre o objeto de estudo. A região, portanto, é uma fonte de 

particularidades inserida num contexto global, em que sua composição necessita ser analisada 

tanto sob um enfoque político, quanto econômico, social e cultural, conforme asseverou 

Milton Santos (1997 apud MIDLEJ, 2004): 

Num estudo regional se deve tentar detalhar sua composição enquanto organização 
política, econômica e cultural, abordando-lhe os fatos concretos para reconhecer 
como a área se insere na ordem internacional, levando em conta o preexistente e o 
novo para captar o elenco de causas e conseqüências do fenômeno.  (SANTOS, 
1997, apud MIDLEJ, 2004) 

 

Os recursos naturais5 estão na base da divisão do trabalho e é o fundamento das 

trocas (MARX, 1987). Assim, numa primeira aproximação as regiões seriam os recortes 

espaciais (territoriais) formados por um conjunto de identidades geográficas e históricas como 

realidades em que movimento e transformação estão presentes nos dois termos da sentença, 

ou seja, tanto nas condições ambientais quanto na divisão social do trabalho.  

Concordando com argumento de Haesbaert (2003), território e região são 

indissociáveis e estão intimamente vinculados e devem, por isso, ser considerados em 

                                                            
5Adotaremos como definição para Recursos Naturais, a formulada por Nunes (2006), que em resumo, informa 
que: são elementos encontrados na natureza aos quais os sujeitos atribuem valor. Aqueles atributos da natureza, 
que passam por um processo de valorização, tanto na acepção da subsistência (utilitarista) quanto na acepção 
econômica (acumulativa). 
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qualquer processo de regionalização. A partir das considerações de que se reconhece o 

território como espaço social que se produz por variáveis que extrapolam os limites físicos, 

mas são delimitados sob-recortes específicos do território, ou espaço geográfico, esse por sua 

vez é reconhecido como região.  

Produzidas geográfica/historicamente e politicamente recortadas, as regiões, 

constituem uma resposta a interesses específicos de relacionamento com o poder hegemônico.  

Esses recortes promovidos pelo Estado, como manifestação do poder político6, 

desterritorializa, reterritorializa e territorializa na mesma velocidade do atual estágio da 

acumulação flexível – ainda que se reconheça que esse processo de reestruturação produtiva 

não se encontra absorvido por todos os lugares, conforme destacado por Santos e Silveira 

(2001 apud BAGGIO, 2008).  

É o que Harvey (2009) chama de “compressão do espaço tempo”, criando 

múltiplos territórios que coexistem. E é por meio dessa manifestação que se promove um 

ordenamento do território usado, à medida que estes recortes regionais tornam-se espaços de 

implantação de projetos baseados em políticas públicas, a exemplo daquelas relacionadas à 

área da saúde, educação, entre outras, destacando-se para a presente pesquisa, a gestão dos 

recursos hídricos. 

1.3 Regionalização 
 

Partimos da compreensão que o espaço geográfico é produzido, sobretudo com a 

natureza e mediante o trabalho dos homens. Acompanhando o pensamento de Corrêa (2000), 

que reconhece o Estado como o agente da regionalização, em atenção aos interesses e 

conflitos das classes dominantes - em cada período histórico -, promove iniciativas de 

planejamento cumprindo o papel de ação e controle sobre a região; Sob essa ótica, uma 

primeira conclusão na compreensão de regionalização, é a de que, sob o domínio político-

administrativo, que encerram problemas sociais e econômicos comuns de uma dada região – 

isoladamente -, pode-se conceituar regionalização como um processo em resposta a um 

problema específico da realidade que se analisa, se estuda e sobre a qual se propõe intervir. 

                                                            
6 Segundo Haesbaert (2003), o que difere o território do Estado dos demais territórios é justamente a existência 
do poder soberano, mas isso não quer dizer que somente o território do Estado é um território político. Em sua 
essência, todo território é político, pois o território só pode ser individualizado, na condição de categoria de 
análise, após a percepção da existência de uma sociedade política. 
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Suportando essa compreensão, parafraseando Egler (1995), ao concordar com 

Gramsci (1966), a questão regional é necessariamente uma questão do Estado, na medida em 

que sua resolução passa necessariamente pela composição do bloco no poder e pelas medidas 

de políticas públicas que afetam a economia nacional e a distribuição territorial da renda. 

Ainda, nessa mesma perspectiva, Harvey (2006), reconhece que o capitalismo 

funciona com o envolvimento estreito do Estado, não como um fenômeno do capitalismo, 

mas numa interação dialética com ele, e diz:  

[...] De um modo ou de outro, o Estado capitalista precisa desempenhar suas funções 
básicas. Se não conseguir fazer isso, então esse Estado deve ou ser reformado, ou 
então o capitalismo deve dar lugar a algum outro método de organizar a produção 
material e a vida cotidiana. (HARVEY, 2006, p. 93) 

Para uma contextualização sobre o tema da regionalização, cita-se Richardson 

(1969), que aporta no sentido de que dentre os critérios válidos para regionalização do 

território, estão desde a consideração da divisão regional preexistente promovida por critérios 

governamentais e administrativos, até a adoção do espaço neutro e homogêneo, dividindo-o 

da forma que mais convier aos interesses ou conforme o objeto pesquisado. 

Mas o que se percebe é que há uma convergência entre as teorias sobre a 

delimitação regional, no sentido de concentrar-se na teoria econômica como argumento, e 

apontar para três tipologias que estruturam o conceito de regionalização: a polarização; a 

homogeneidade; e o planejamento. 

Apoiando-se em Perroux (1949) e Boudeville (1969), numa tentativa de síntese, 

por homogênea, compreende-se a região que possui características uniformes, similaridades, 

seja do ponto de vista da dinâmica produtiva, sejam dos padrões de consumo, seja na 

qualificação de recursos naturais específicos etc., o que gera a possibilidade de agregação 

territorial não necessariamente regulamentada; A região caracterizada sob a hipótese da 

polarização espacial é a considerada a partir de um campo de forças que se estabelecem entre 

unidades produtivas, centros urbanos ou aglomerações industriais. Parte-se da análise de 

fluxos de produção e consumo e das conexões intra e inter-regionais que revela a rede e as 

hierarquias existentes. Aqui, a região é considerada heterogênea e funcionalmente estruturada, 

com fluxos de intensidade variada, normalmente convergindo para poucos pólos. O foco 

metodológico estrutura-se mais na análise e na dinâmica do modo de articulação e das tensões 

entre os pólos que na delimitação das fronteiras regionais.  
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Por último, a região de planejamento que deriva da aplicação de critérios político-

administrativos instrumentalizados na atividade de planejamento, representando uma 

intencionalidade da autoridade pública que afirma uma compreensão do território a partir das 

necessidades de execução de determinados serviços públicos, do exercício do poder 

regulatório do Estado ou, por exemplo, da focalização das políticas setoriais em determinada 

parte do território.  

Reconhecendo então que uma regionalização forma-se da segmentação do espaço 

a partir da definição e para solução de um problema, pode-se observar que 

contemporaneamente, as escalas territoriais via processo de globalização, são ao mesmo 

tempo universais e fragmentadas. 

Crocco e Diniz (2006), apoiando-se na leitura de Swyngedouw (1997), advoga no 

sentido de que, por meio da universalização da dominação do capital “[...] reduz a autonomia 

dos Estados Nacionais como escala privilegiada nas relações econômicas internacionais e 

recria as localidades como escala de regulação, ação e de políticas. [...]”. Mas, afirma ainda, 

que muito embora tenha perdido essa autonomia, é da Nação a prerrogativa política, que deve 

se articular nas múltiplas instâncias de governo e escalas de poder. Ainda, manifesta no 

sentido de que: 

Diante do conflito das escalas, das características de homogeneidade (desigualdade) 
natural, econômica e social e das forças polarizadoras determinadas pela rede 
diferenciada de cidades, seus equipamentos e sua infra-estrutura de acessibilidade, a 
regionalização do território deve partir das dimensões de homogeneidade e 
polarização para se construir a escala de ação, na linha originalmente formulada por 
Perroux (1949) e por Boudeville (1969). (CROCCO; DINIZ, 2006) 

Denota-se que, o Estado tem papel preponderante na definição do processo de 

regionalização, e isso é evidenciado na leitura histórica de intervenção do Estado, por meio de 

planejamento, em resposta às crises, que em cada país ou momento histórico, teve uma 

característica e uma dinâmica.  

Justificando a conceituação de regionalização na qual se apoia o presente estudo, é 

em meio a problemas, que o Estado dá seus primeiros passos no planejamento regional a 

partir do século XX, justamente em resposta à crise do capitalismo, oriunda de fatores 

históricos (I e II Guerras Mundiais; Crise de 1929) e resultado do Estado Keynesiano 7, e da 

                                                            
7 Teoria Keynesiana - Conjunto de idéias que propunham a intervenção estatal na vida econômica com o objetivo 
de conduzir a um regime de pleno emprego. As teorias de John Maynard Keynes tiveram enorme influência na 
renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. Acreditava que a economia 
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constatação de desigualdades regionais. Na tentativa de dirimir, amenizar, ou solucionar essa 

crise, organizam-se espaços através de políticas públicas setorizadas relacionadas ao 

desenvolvimento.   

Alguma das experiências de regionalização conduzida nesse período foram o 

Tenesse Valley Authority (TVA) em 1933, nos EUA; Mezzogiorno, Itália em 1950; DATAR 

na França em 1960; Vale do Ruhr, Alemanha, em 1970; e no Brasil, o Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) e as experiências da SUDENE; SUDAM; SUFRAMA; SUDECO, 

na década de 70.  

Notamos, contudo, que tais experiências supra referenciadas sofreram críticas em 

decorrência do modelo de planejamento de regiões isoladas dentro de um país, uma vez que a 

região é parte do país, sofrendo toda sorte das políticas e dos impactos dessas à economia 

nacional, desencadeando uma necessidade de integração em várias dimensões. Wilson Cano 

(1997) menciona que a crítica geral se perfaz exatamente em decorrência do que chamou de 

“[...] ausência de uma coordenação em nível nacional [...]”.  

Recentemente, uma fonte de inspiração a uma regionalização, baseia-se na 

experiência da União Européia, que, resumidamente, por meio de políticas e instrumentos 

para o desenvolvimento da região, privilegiando as mais atrasadas, elegeu como prioridade a 

concentração no avanço do conhecimento e tecnologias, como base para o crescimento 

econômico, com competitividade, geração de emprego, coesão social e sustentabilidade, que 

muito embora pareça com uma política social, trata-se de uma política de crescimento com 

coesão, baseada na solidariedade e na complementaridade entre governos, empresas e 

sociedade civil, orientando-se por três diretrizes mestras: 

(i) aumento da atração das regiões, através da melhoria da infra-estrutura de 
transportes, da proteção ambiental e de melhores da eficiência energética; (ii) 
economia do conhecimento e inovação, através do aumento dos investimentos 
em pesquisa científica e tecnológica, estímulo a inovação empresarial, 
democratização do acesso a informação; (iii) aumento do emprego, através da 
melhoria na educação,  flexibilização do mercado de trabalho, modernização do 
sistema de proteção social, aperfeiçoamento da gestão. (ANDRÉS, 2006 apud 
CROCCO; DINIZ, 2006)   

No Brasil, o primeiro marco referencial de planejamento deu-se por meio do 

Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitsheck (1955-1960). Ainda na década de 50, outra 

                                                                                                                                                                                          
seguiria o caminho do pleno emprego, sendo o desemprego uma situação temporária que desapareceria graças às 
forças do mercado. http://www.economiabr.net/teoria_escolas/teoria_keynesiana.html, em 22/06/2010. 
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experiência de regionalização é a implantação da SUDENE, agência regional, cuja 

argumentação era de criar mecanismos de controle da seca e desenvolvimento econômico à 

região do Nordeste. Essa experiência veio seguida de outras, cujo objetivos eram similares 

(SUDAM, SUDECO etc).  

Na década de 70 são implementados o PND I e o PND II. O Plano Nacional de 

Desenvolvimento II, proposto para superar os efeitos do choque de petróleo e as adversidades 

da crise internacional, e que nas palavras de Guido Mantega (1997) “[...] foi, provavelmente, 

o mais amplo programa de intervenção estatal de que se tem notícia no país, e que 

transformou significativamente o parque industrial brasileiro com a implantação de um pólo 

de insumos básicos e de bens de capital. [...]”, vem acompanhado de uma política 

nacionalista, e centralizadora. Contudo, a par de críticas relacionadas ao endividamento do 

País, que reverberará em crise inflacionária na década de 80, reconhece-se que houve uma 

desconcentração geográfica - seja por fontes de recursos naturais – impulsionadas por 

políticas governamentais. 

Na década de 90, ao contrário das políticas de planejamento desenvolvimentistas 

promovidas por um Estado interventor inspirado no Keinesyanismo, de concentração e 

desconcentração regionais das décadas de 30 a 80, o modelo Estatal segue o padrão Estado 

Mínimo, de governos neoliberais. Mesmo com medidas de abertura econômica e estabilização 

monetária não foram suficientes para um crescimento econômico capaz de reduzir 

disparidades socioeconômicas. Como resultado, o que se verificou na dinâmica regional, foi 

uma reestruturação produtiva, imposta pela concorrência externa, e pela falta de coordenação 

(intencional) do Estado, que demandou uma maior especialização para sua realização, 

terminando por provocar uma espacialização central da acumulação de renda no Brasil, 

aprofundando as diferenças regionais. (ARAÚJO, 2000; BRANDÃO, 2004) 

Importante avaliar que, no contexto democrático e federativo do Brasil, a partir de 

1988, houve uma descentralização de poder, acompanhando o momento contemporâneo da 

flexibilização do capital e a globalização, no que foi chamado por Costa (2005, p. 57.) de “[...] 

repartição ‘horizontal’ do poder político na escala nacional [...]”, que reflete hoje, no século 

XXI, a necessidade de se rever as estratégias de políticas territoriais, diante da constatação de 

que: 

[...] está-se diante de um movimento de diferenciação interna de largo espectro, cujos 
vetores, que o impulsionam, são de natureza multidirecional e, em grande medida, 
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relacionados aos usos divergentes, competitivos e conflitivos dos lugares e das suas 
potencialidades intrínsecas (recursos naturais, posição na rede de fluxos, infra-
estrutura, e outras), bem como às migrações dos capitais produtivos (principalmente os 
industriais) nas escalas intrametropolitanas, intermunicipais, interestaduais e inter-
regionais. Como um corolário, estão também relacionados à generalização, em todo o 
país, de um mosaico de desigualdades socioespaciais e, desta feita, em escalas 
diversas, isto é, no interior das regiões, dos estados, das metrópoles e dos centros 
urbanos de todos os portes. (COSTA, 2005, p.56) 

O que se identificou, portanto, é uma convergência dos autores estudados, em que 

pese o modelo atual de democracia e descentralização, para uma política de planejamento 

regional, que deve ser pensada e articulada em escala nacional (CROCCO; DINIZ, 2006; 

CANO, 2007; COSTA, 2005; BAGGIO, 2008), e que, para tanto, deve-se traçar estratégias de 

coordenação de políticas territoriais - partindo-se da premissa de que é o urbano que estrutura 

o espaço - sendo um dos instrumentos apontados como necessário e inevitável diante das 

mudanças espaciais já debatidas, uma redivisão territorial do país.  

Pensar em região, portanto, é pensar, antes de tudo, nos processos de 

regionalização efetivamente vivido e produzido pelos grupos sociais. Ao incorporar como 

dimensão primeira o espaço, isto não significa que a regionalização prescinda de uma análise 

centralizada na ação dos sujeitos que produzem este espaço e na interação que estes 

produzem, seja com a “primeira”, seja com a “segunda” natureza, contudo, para efeito dessa 

pesquisa, um olhar sobre essa produção social do espaço, leva-nos a compreender a 

importância da bacia hidrográfica como catalizadora dos processos ambientais e das 

interferências humanas. 

 

2 A Produção Social do Espaço Bacia Hidrográfica e sua inserção regional 
 

Inicialmente, importa relembrar o argumento de Haesbaert (2004), para quem 

território e região são indissociáveis. Santos (1998) corrobora a idéia de que o espaço 

enquanto território se encontra globalizado e configurado 

pela modernização e pelo capitalismo agrícola, pela especialização regional das 
atividades, por formas e localizações da indústria e da extração mineral, pelas novas 
modalidades de produção de energia, pela importância da circulação no processo 
produtivo, pelas grandes migrações, pela terceirização e pela urbanização 
extremamente hierárquicas. (SANTOS 1998) 

Compreende-se, portanto, que todas as atividades do homem, atuam com e na 

natureza, e são indutoras da produção social do espaço, conseqüentemente são as responsáveis 
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na orientação da apropriação e uso dos recursos ambientais. Usos esses realizados por vários 

grupos sociais, que, nessa apropriação e aproveitamento, redundam em conflitos dos usos.  

São esses conflitos entre os atores e seus interesses, que acabam por fragmentar o 

território. 

Na leitura de Santos (1999), a compreensão da configuração de um espaço com 

seu sistema de objetos e seu sistema de ações envolvidos numa dinâmica permanente remete-

nos à sua formação sócio-espacial. Portanto, entender como o objeto de estudo sofreu 

modificações ocorridas no espaço e no tempo podem revelar as mudanças ocorridas no 

sistema de objetos e no sistema de ações em dada formação sócio-espacial e em determinada 

época histórica. Modificações espaciais frutos de uma dinâmica que se encontra ligada a 

intencionalidades que se originam dentro das formações sócio-espaciais e que, além de 

representarem mudanças nos sistemas de objetos e ações, consubstanciam uma direção dada à 

produção social do espaço. 

Como exemplo, obras relacionadas aos recursos hídricos realizadas na Bacia do 

Rio Paraíba do Sul, e outras relacionadas à infra estrutura na região, que serão historicamente 

referenciadas neste trabalho, determinaram uma direção que foi dada à produção social do 

espaço, visando atender as expectativas dos atores sociais hegemônicos presentes nas 

formações sócio-espaciais nessa base territorial – cita-se as obras relacionadas a geração de 

energia, rodoviária, etc. 

Portanto, essas atividades, indutoras da produção social do espaço - mecanismo 

pelo qual o sistema capitalista encontra meios de se reproduzir amplamente (LEFEBVRE, 

1999) - são orientadoras da apropriação e uso dos recursos ambientais, no caso em estudo, dos 

recursos hídricos. Usos esses realizados por parte de determinadas classes sociais, que, nessa 

apropriação e aproveitamento, redundam em conflitos dos usos.  

Compreende-se, assim, que, é no âmbito do campo de forças econômicas-políticas 

atuante nas formações sócio espaciais que se concentra a lógica dos conflitos. 

 

2.1 Os Sujeitos “da” e “na” produção do espaço em estudo 
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Uma das questões que importa refletir no presente estudo é quem são os sujeitos 

dessa e nessa produção do espaço, delimitado territorialmente pela Bacia Hidrográfica. 

Para Gottdiener (1993), as formas de espaço são produzidas pela articulação entre 

estruturas capitalistas tardias e as ações do setor da propriedade, especialmente os efeitos de 

grupos escolhidos e do Estado na canalização do fluxo de desenvolvimento social para lugares 

e modelos específicos. 

Sob a perspectiva desse enfoque, as instâncias da sociedade que produzem o 

espaço da pesquisa, e as disputas presentes nele, que o configuraram do modo como se 

apresenta, são responsáveis pela falta de articulação e integração entre as políticas setoriais, 

que muitas vezes são contraditórias. 

Gottdiener (1993, p. 190), conclui que “[...] se o espaço é considerado uma força 

de produção, então ele desempenha uma parte teórica na formação do capital. [...]”. Partindo-

se dessa consideração, entende que o espaço deixa de ser apenas arena e passa a sujeito da 

produção do acúmulo de riqueza, uma vez que, a bacia hidrográfica, enquanto porção física 

geográfica guarda uma dinâmica por seu atributo recurso hídrico, que extrapola seus limites 

territoriais, invadindo, sobrepondo-se e intervindo em outros espaços, cada qual com suas 

peculiaridades, mas todos dependentes daquele recurso natural para a produção do acúmulo 

de riqueza, e impondo suas próprias regras, e usos, reproduzindo localmente uma nova 

produção do espaço, divorciados muitas vezes do todo, em constante conflito. Conflito esse, 

que inclui a bacia hidrográfica ora como sujeito e ora como arena.   

Essa leitura encontra eco, na teoria de Lefebvre, citado por Gottdiener (1997), 

interpretada pelas palavras de Pivott (2006) de que “[...] o espaço possui múltiplas 

propriedades num plano estrutural, ou seja, é meio de produção enquanto terra, parte das 

forças sociais de produção como espaço, além de objeto de consumo, instrumento político e 

elemento de luta de classes. [...]”. Ou seja, o espaço, no caso a bacia hidrográfica, adquire 

essa personalidade - além de meio e força de produção é um produto dessas mesmas relações, 

e passa a ter fundamental papel no acúmulo de riqueza de diversos outros sujeitos 

responsáveis pela produção desse espaço, e sua constante superprodução através da 

competição entre frações de capital. 

No processo de produção do espaço, Gottdiener (1993) faz abordagem da ação e 

desenvolvimento capitalista. Com relação a essa abordagem, pode-se dizer que o autor 
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destaca que: a coalizão de crescimento tende a ser conspiratória; os atores do setor da 

propriedade usam os conceitos de desenvolvimento e o mito do crescimento para legitimar 

suas atividades; o conflito crescimento e não-crescimento são fundamentais para a produção 

do espaço; uma das características das redes são as coalizões público-privadas, e essas 

coligações podem incluir trabalhadores e minorias; pode haver contendas entre as frações da 

classe capitalista, e, estas, resultam na superprodução do espaço, levando ao surgimento de 

espaços ociosos; ou impulsionamento descontrolado que resulta na superprodução através da 

competição entre frações de capital. 

Sob tais abordagens do estudo, há identidades que podem explicar a dinâmica do 

modelo de planejamento proposto aos recursos hídricos: 

Conforme os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, com múltiplos usos. Dentre esses 

usos, destaque para a indústria, geração de energia, abastecimento público; agricultura; 

mineração etc. 

Na lógica da produção social do espaço, onde “[...] o capitalismo cria um sistema 

de exploração geral das qualidades naturais e humanas [...]” (MARX, 1973, apud HARVEY, 

2006), os usos dos recursos hídricos pelas atividades industriais, geração de energia, 

agrícolas, minerais, entre outras, orientam uma apropriação e uso particular da natureza, que 

[...] se tornou objeto para a humanidade, simplesmente uma matéria de utilidade [...] (IBID) 

por parte de atores de determinadas classes sociais, destacando entre os recursos naturais, a 

água. Tal orientação, contendo em si uma forma de apropriação e aproveitamento desses 

recursos, redunda em conflitos, e mais uma vez, pode-se dizer que é no campo de forças 

econômico-políticas atuantes nas formações sócio-espaciais que se encontra a compreensão 

desses conflitos. 

Cada um desses segmentos articula-se visando garantir seu próprio acúmulo de 

riqueza, tendo por insumo primordial o recurso natural água, utilizando-se de conceitos de 

desenvolvimento e o mito do crescimento para legitimar suas atividades, que se realizam no 

espaço – que, ora se consolida “por meio da” bacia hidrográfica, ora “com ela”. (grifo nosso) 

Porém, esse mesmo movimento que resulta no conflito pelo uso da água, leva a 

uma coalizão conspiratória entre os vários sujeitos desse espaço, inclusive na formação de 
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redes de coalizões público-privadas, que incluem trabalhadores e minorias, ou a sociedade 

civil, como forma de legitimar o processo. 

O desenvolvimento desse espaço, explicitado através do território da Bacia 

Hidrográfica, que banha outros territórios imbricados, sejam municípios, sejam estados, ou 

nações, evidencia a conseqüência dos custos de tal processo de desenvolvimento que acabam 

podendo ser renegociados pelos que lhe dão suporte. Nessas situações o espaço é, mais uma 

vez, alterado, para adequar-se às necessidades de outros interesses. Aqui cabe referenciar o 

exemplo de discussões recentes sobre estudos para a Transposição das águas do Rio Paraíba 

do Sul, para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. 

David Harvey (2006), endossando essa reflexão, escreve: 

[...] as alianças de classes, vinculadas vagamente num território e organizadas 
habitualmente (ainda que não exclusiva ou unicamente) pelo Estado, são uma 
resposta necessária e inevitável à necessidade de defender valores já materializados 
e a coerência regional estruturada já alcançada. A aliança também pode promover 
condições favoráveis à acumulação adicional nessa região. No entanto, tais alianças 
se destinam a ser instáveis. Elas não são capazes de conter a criação das forças 
fundamentais desencadeadoras de crises, pois internalizam divisões de classe e 
faccionárias potencialmente explosivas. (HARVEY, 2006, p. 151) 

O crescimento rápido das cidades ao longo dos rios, de forma desordenada, 

exigindo cada vez mais intervenção do Estado, em atender necessidades comuns, que são 

satisfeitas pela área local em que vivem os indivíduos, sem que haja uma integração das 

políticas públicas, uma vez que os interesses políticos, em especial no modelo Federativo do 

Brasil, mostram-se contraditórios e muito voltados aos interesses locais, encontra justificativa 

nas palavras de Gottdiener (1993, p. 198), “[...]  Para mim, a organização sócio-espacial está 

ligada por relações conjuntas, contíguas e hierárquicas. [...]”. 

Uma parcela importante da atividade política em suas várias escalas envolve 

somente essas preocupações econômicas. O processo resultante de crescimento envolve fontes 

separadas de padrões irracionais e desordenadas. Os custos e benefícios do crescimento 

produzem, sobre as populações localizadas, efeitos de desenvolvimento desigual.  

Este processo constitui a essência das atuais investigações ligadas à idéia de que o 

espaço é produzido por um processo social de estruturação, de tal modo que, no momento é 

guiado pelo ganho pessoal insensível, mas no futuro – numa perspectiva utópica, ou como 

resposta à hipótese da pesquisa - poderá ser utilizado para o bem geral. Isso porque, segundo 

Gottdiener (1993), como a interseção das forças sociais envolve um processo contingente, 
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muitas vezes com resultados contenciosos, a produção do espaço é mais bem apreendida 

como a complexa articulação entre estrutura e ação, que está sempre em movimento. 

 

2.2 Água, Terra, e as relações sócio-espacial e sócio-econômicas na produção do espaço 
  

As formações sócio-espaciais definem uma realidade concreta, delimitada 

territorialmente e historicamente construída, que se revela em uma escala geográfica 

fundamental para a contextualização dos fenômenos estudados. Nas palavras de Santos 

(1999): 

Mais do que a formação sócio-econômica é a formação sócio-espacial que exerce 
esse papel de mediação: este não cabe ao território em si, mas ao território e seu uso, 
num momento dado, o que supõem de um lado uma existência material de formas 
geográficas, naturais ou transformadas pelo homem, formas atualmente usadas e, de 
outro lado, a existência de normas de uso, jurídicas ou meramente costumeiras, 
formais ou simplesmente informais. (SANTOS, 1999, p. 271-272). 

As políticas públicas implementadas pelo Estado Brasileiro, entre elas a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, manifestam-se em orientações contraditórias, que muito 

embora investidas do caráter conservacionista e preservacionista dos recursos naturais, se 

deparam com os interesses imperativos, relativos ao desenvolvimento econômico. 

Evidencia-se desse modo, a falta de articulação e integração entre políticas 

setoriais, por meio de projetos contraditórios, em direções opostas, acirrando os conflitos. 

Daí a necessidade de compreender o valor da água. Numa reflexão comparativa, 

sobre a forma como a terra é analisada como mercadoria na perspectiva de Gottdiener (1993) 

e Villaça (1999) a questão água, por analogia, também pode ser assim considerada. E nesse 

mesmo sentido, Orlando (2006) defende a tese de que “[...] o caráter de mercadoria da terra 

(porção espacial) é dado por esta ter um preço e poder ser comprada e vendida no mercado, 

portanto, o conceito de mercadoria é aqui usado por analogia e extensão, e, não, no seu 

sentido primitivo, ou seja, algo que incorpore trabalho social para produzir seu valor de troca. 

[...]”. 

Logo, se a terra pode ser tratada como mercadoria, igualmente a água pode 

receber o mesmo tratamento. 
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Na esteira dos estudos lançados, a noção de que essa substância vem sendo objeto 

de uma infinidade de usos e conflitos, e valor econômico - intrínseco, nos processos de 

produção ou extrínseco, como forma de equilibrar as externalidades8 dai derivadas. Valor 

econômico, inclusive lhe sendo atribuído por força de lei em diversos modelos pelo mundo, 

ainda que tais valores sejam “negociados” entre seus usuários e o Estado. 

Villaça (1999, p. 239) conclui o texto de seu estudo sobre história do 

planejamento urbano no Brasil, dizendo: 

As facções da classe dominante brasileira com interesses ligados à produção do 
espaço urbano estão na seguinte encruzilhada. Por um lado, têm cada vez menos 
condições de fazer planos que revelem suas reais propostas para nossas cidades, e 
por outro não têm condições de fazer planos que atendam às necessidades da maioria 
de suas populações. Por paradoxal que possa parecer, a obrigatoriedade de 
elaboração de plano diretor constante da Constituição de 1988 não representa outra 
coisa senão um discurso com o qual aquelas facções procuram ocultar esse dilema. 
(VILLAÇA, 1999, p. 239) 

Essa leitura traduz dentro do atual cenário do País, as tentativas de aplicar 

ferramentas para o atendimento das finalidades dos instrumentos de políticas públicas 

setoriais, que, contudo não avançam, para além dos marcos regulatório ditados pelo Estado, 

desprezando ou minimizando o fato de que o movimento que se dá, na sociedade capitalista, 

da acumulação da renda, é a força polarizadora desses arranjos. 

Ao Estado compete promover políticas públicas antagônicas, de desenvolvimento 

econômico e de conservação e preservação da natureza. Na realização desse múnus, implanta 

infra-estrutura em áreas de seu território. Essas ações deveriam possuir algum contato entre 

políticas e planos setoriais. 

Conforme ensinado por Santos (1978), o espaço produzido dentro de uma região é 

a soma, o acumulo desigual de tempo, com seus respectivos processos sociais, que assim 

criam as diferenciações existentes nas variadas partes do território. E, a área sob o poder do 

Estado, é seu território, onde atuam grupos de comando e poder, e onde vive a sociedade. 
                                                            
8[     ]O modelo concorrencial diz-nos que as relações entre agentes econômicos são feitas através do sistema de 
preços, mas na presença de externalidades este mecanismo não funciona e o ótimo (equilíbrio) não é atingido. A 
externalidade está, portanto, associada a uma falha no mecanismo de mercado. Ou seja, o mercado privado não é 
capaz de fazer a alocação eficiente dos recursos, uma vez que os custos marginais privados são diferentes dos 
custos marginais sociais e a economia se afasta do “Ótimo de Pareto”. 
Pareto Eficiente ou Ótimo de Pareto, é uma importante noção da economia neoclássica com ampla aplicação na 
teoria dos jogos e nas ciências sociais. Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível 
melhorar a situação, ou mais genericamente a utilidade de um agente sem degradar a situação ou utilidade de 
qualquer outro agente econômico. Assim, se tem um Ótimo de Pareto se, somente se, nenhum agente ou situação 
pode estar em uma posição melhor sem fazer com que outro agente ou situação assuma uma posição pior. 
(RAMOS, 1996, apud BEVILACQUA; RIBEIRO; SANTOS, 2008) 
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Essa reflexão importa uma vez que, a gestão dos recursos hídricos, segundo os 

fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, deve dar-se na bacia hidrográfica, 

que é a unidade territorial de planejamento das ações de sua gestão. Às suas margens, temos 

os municípios e estados como entes federados, contudo onde cada um deles é um território 

caracterizado por sua posição, suas paisagens, suas práticas culturais e políticas desenvolvidas 

por agentes sociais locais e de outras esferas territoriais, cujo território é a região 

administrativa definida. 

Muito embora a ocupação do território esteja intimamente relacionada aos 

recursos hídricos, cada um é tratado isoladamente, apesar de o ultimo ser atributo de um 

território ou de uma porção espacial. Atributo de um território definido ao seu planejamento 

(bacia hidrográfica), e atributo de outros, sobrepostos (municípios, estados, nações). 

A falta de integração entre as políticas setoriais, entre as escalas político-

administrativas da federação brasileira, revela a explicitação dos conflitos de interesses entre 

esses entes, marcados pelas posições do poder hegemônico, por meio das classes dominantes 

ligadas a distintos setores, que detêm o poder em cada esfera governamental, e sinalizam para 

políticas de apropriação/ocupação antagônicas ou conflituosas, na formação sócio-espacial do 

território, e são fundamentais para alinhavar as questões lançadas na presente pesquisa. 

Concordando com Crocco e Diniz (2006), uma regionalização, para ser efetiva, 

necessita ter clara a definição do problema regional, e para alcançar os objetivos na solução 

desse problema, ela deve dar-se em diferentes escalas. Nesse sentido, para efeito da proposta 

da pesquisa, uma das escalas condicionantes é a ambiental, para compatibilizar um 

desenvolvimento econômico com sustentabilidade. 

Em resumo, “produto da ação do homem” e “instância social” é condicionante da 

produção social do espaço. O homem produz objetos (mercadorias) e se relacionam com a 

natureza e entre si, por meio da exploração do trabalho, visando à apropriação da mais-valia 

para o acúmulo de riqueza por uma classe da sociedade que são os detentores dos meios de 

produção, e é esse contexto que gera o território Bacia Hidrográfica. (grifo nosso) 

A Bacia Hidrográfica como unidade territorial de planejamento vem adquirindo 

esse status a partir dos conflitos relativos à oferta hídrica em quantidade e qualidade que 

fossem suficientes tanto a perpetuação da acumulação de riqueza e sua reprodução, quanto a 

garantia da sobrevivência humana, sem a qual não há a reprodução do capital, e conseqüente 
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desenvolvimento. A bacia hidrográfica é justamente o palco dessas ações e degradações, 

refletindo todos os efeitos. A identificação da bacia como unificadora dos processos 

ambientais e das interferências humanas tem conduzido à aplicação do conceito de 

“gerenciamento de bacias hidrográficas”9·, dando ao recorte destas um novo significado – 

uma identidade territorial. 

Essa visão de planejamento surge a partir do final do século XX, seguindo uma 

tendência mundial, quando entram na pauta dos debates políticos, econômicos e sociais, as 

questões relativas ao meio ambiente e seu arcabouço jurídico e institucional para a sua gestão 

e implementação de políticas públicas capazes de fazer frente às problemáticas que os 

envolvem nessas três escalas, e que afetam o desenvolvimento, aqui compreendido como 

crescimento econômico, e hoje, adotado sob um discurso de sustentabilidade10.  

Pereira (2000) traduz esse raciocínio, a partir da leitura de Becker (1995), ao 

afirmar que o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, devem ser considerados como 

um mecanismo de regulação do território – portanto instrumento político – na busca do 

desenvolvimento sustentável, citando: 

Enquanto a reconvenção produtiva ou a economia flexível se implementam na 
prática e na teoria econômica para atender à novas exigências, o desenvolvimento 
sustentável constitui a face territorial da nova forma de produzir, a versão 
contemporânea da teoria e dos modos de desenvolvimento regional. (BECKER, 
1995) 

Apoiando-se nesse conceito,  considerando que para além do tratamento da água 

como mercadoria, em especial na modernidade, convém não afastar-se de sua função 

essencial: a existência da vida na Terra, verdade que deve ser condicionante às discussões 

sobre seu uso pela sociedade – e devem permear as questões relativas ao desenvolvimento 

sustentável, sendo uma perspectiva possível para um planejamento regional. 

 

                                                            
9 Utiliza-se o termo “gerenciamento de Bacia Hidrográfica”, compartilhando da definição de Lanna (1995), para 
quem a gestão ou gerenciamento de recursos hídricos é mais restrito, visando apenas o recurso ambiental água. 
Já gerenciamento ou gestão por bacia hidrográfica vai além: é o cruzamento entre os usos setoriais e o recurso 
água, tendo em vista a sustentabilidade futura da bacia. 
10 MARCONDES (1999, p.48) destaca como definição mais conhecida para Desenvolvimento Sustentável, a 
utilizada pela Comissão de Brundtland, que diz “desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras satisfazerem as suas 
próprias”. 
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3 Recorte histórico-cronológico das questões relativas ao desenvolvimento sustentável 
na visão Internacional e do Brasil 

 

Para compreendermos a perspectiva do desenvolvimento sustentável como um elo 

de dimensões capazes de engendrar um planejamento regional, propomos uma análise das 

principais discussões que marcaram o debate e ações ambientais do final do século XX no 

mundo, e que desencadearam ações visando um planejamento que desse suporte a uma gestão 

dos recursos naturais, visando garantir padrões de desenvolvimento econômico e social, com 

sustentabilidade, por meio da “QUADRO 1”, num resumo histórico-cronológico dos fatos: 

 

Quadro 1 - Quadro histórico-cronológico relativos as discussões ambientais 

ANO FATO 
1962 Rachel Carson publica “Primavera Silenciosa”, livro que traz pesquisa em toxicologia, 

ecologia e epidemiologia sugerindo que o uso indiscriminado de pesticidas agrícolas provoca 
danos às espécies animais e à saúde humana, colocando em xeque a resiliência infinita do 
meio ambiente. 

1963 É iniciado o Programa Biológico Internacional por diversas nações ao redor do mundo, para 
o estudo de impactos ao meio ambiente, criou um grande volume de dados e informações.  

1964  Carta de Punta Del Este – documento formulado por países das Américas que definiu 
diretriz - 70% atendimento a populações urbanas com serviços de água e esgoto. 

1968 36 economistas e cientistas europeus estabelecem do “Clube de Roma” cujo objetivo é 
compreender de maneira holística a problemática global, através de um estudo que analisa as 
inter-relações entre produção industrial, população, dano ambiental, consumo e uso de 
recursos naturais. 

1968 Realizada as Conferências Intergovernamentais pelo Uso Racional e Conservação da 
Biosfera (UNESCO) – primeiras discussões em torno do conceito desenvolvimento 
sustentável  

1971 Forma-se na Inglaterra o “Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento”, cujo objetivo é pesquisar formas de progresso econômico aliado a 
conservação da base ambiental. 

1972 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano em Estocolmo consegue o 
primeiro reconhecimento internacional para temas ambientais, e é argüido o conceito de 
desenvolvimento sustentável. Levou a criação do Programa de Meio Ambiente das Nações 
Unidas. 

1972 O Clube de Roma publica “Limites ao Crescimento” – relatório que prediz conseqüências na 
forma de crescimento econômico. 

1976 Conferência da ONU sobre assentamentos Humanos (HABITAT), Vancouver/Canadá – 
solicita que todos os países fizessem um esforço para fornecer água potável e serviços de 
saneamento adequados para todos até 1990. 

1977 I Conferência das Nações Unidas sobre Água, que deu origem ao Plano de Ação de Mar Del 
Plata, Argentina. Primeiro encontro a tratar dos problemas da água e a necessidade de 
adoção de programas de gerenciamento integrado desses recursos. 

1980 É lançada a Estratégia Mundial de Conservação, que define desenvolvimento sustentável 
como “a modificação da biosfera e a aplicação de recursos humanos, financeiros, vivos e 
não vivos para satisfazer as necessidades humanas e melhorar a sua qualidade de vida”. 

1986 Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em Ottawa 
1987 Lançado o “Relatório Brundtland”, com os conceitos mais utilizados até hoje sobre 

desenvolvimento sustentável 
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1992 Acontece a “Rio 92”, Conferência da ONU no Rio de Janeiro que resulta com a publicação 
da “Agenda 21” e a “Declaração do Rio” que estabelece uma agenda para que os países 
estabeleçam metas ambientais. 

. Fonte: Adaptado de: Bursztyn e Persogna (2008). 

 

Concordando com Sachs (1993), para quem a tomada da consciência ambiental é 

um fenômeno muito recente, ele destaca a necessidade de pensar e agir de forma ecológica, 

introduzindo em nossas reflexões um planejamento que tenha um norte de longo prazo e que 

avalie os efeitos e a distância das ações empreendidas, compreendendo o autor que, mesmo 

agindo localmente, regionalmente, nacionalmente, etc afetamos os espaços encadeados de 

desenvolvimento. 

Trazendo a linha do tempo para o Brasil, a questão relativa aos recursos naturais, 

apresentou uma conduta predatória, desde a colonização, cujo processo de urbanização, 

segundo estudos, baseia-se historicamente, num modelo de dominação e exploração, 

concebido a partir do avanço da economia Européia, que passa a buscar junto às Colônias, 

insumos para produção e acúmulo de capital. (PRADO JUNIOR, 1976) 

Esse processo de ampliação dos espaços sob domínio do capital comercial, 

observado a partir do século XV, segundo Sposito (1991), “[...] é o de exportação do modelo 

urbano europeu, aquele das cidades-suportes para o desenvolvimento capitalista.”. 

No século XIX, na década de 30, inicia-se um movimento intervencionista do 

Estado nas relações capital-trabalho. Afirma Oliveira (1982), que a partir daí, e pelos anos 50, 

há uma abertura na direção da periferia do território nacional, na expansão da 

Industrialização, conseqüentemente, ampliação de investimentos em infra-estrutura pelo 

Estado para essas regiões periféricas. Nesse período observa-se o mesmo movimento 

predatório aos recursos naturais. 

Na “Era Vargas” fomentando o desenvolvimento das indústrias locais, 

implementa-se ainda uma política de exploração das riquezas nacionais, com o Estado 

participando das atividades econômicas principalmente aquelas vitais que precisam de 

estímulo governamental para desenvolver-se, como a siderurgia e o Petróleo. Isso é 

facilmente identificado na justificativa do Código de Águas de 1934, quando afirma que se 

“torna necessário ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das 
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águas” , “em particular, a energia hidráulica, que  exige medidas que facilitem e garantam seu 

aproveitamento racional”. 

No período da Ditadura Militar no Brasil, início da década de 60 até final da 

década de 80, a questão dos recursos naturais não recebe tratamento diferenciado, em que 

pesem surgirem no cenário Internacional as discussões cunhadas no desenvolvimento 

sustentável. O estado centralizador nesse período cria normas que visam, sobretudo a garantia 

de sua hegemonia11 e do crescimento econômico, sendo o Código Florestal de 1965 um 

anacronismo, em contraponto com o I PND (I Plano Nacional de Desenvolvimento) e a 

implantação o PIN e PROTERRA , de 1997, que nas palavras de Bursztyn e Persegona, 

descrevemos: 

“I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) 

Governo Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Foi um desastre em matéria 
ecológica. A implantação de programas como o Programa de Integração Nacional 
(PIN) e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agropecuária do 
Norte e do Nordeste (PROTERRA) provocaram a maior devastação já ocorrida na 
região amazônica. “as conseqüências dessa política foram as piores possíveis a 
destruição em massa dos recursos naturais deixaram marcas indeléveis”. 
(BURSZTYN; PERSEGONA, 2008, p. 143) 

No “quadro 2”, apresentamos uma cronologia dos principais fatos e/ou ações que 

marcaram o final do Século XX e início do Século XXI no Brasil relativamente às questões 

ambientais, chamando atenção à questão hídrica, nosso ponto focal de estudo, para uma 

posterior análise sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos de um planejamento 

regional a partir das questões relacionadas ao recurso natural água. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 O conceito de hegemonia de Gramsci refere-se diretamente a sua noção de Estado de forma ampliada: 
sociedade política e sociedade civil. A hegemonia se forma com a supremacia de determinado grupo ou classe 
social e sua liderança moral e intelectual na sociedade civil. Este grupo exerce liderança antes de chegar ao 
governo. Neste momento ele se torna dominante, mas mesmo depois de se afirmar no poder, não pode deixar de 
“liderar”. (GRAMSCI, 1971 apud GARCIA, 2010) 



43 

 
 

Quadro 2 - História cronológica das discussões ambientais no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de: Bursztyn e Persogna (2008), Britto (2009) e Turolla, (2002). 

Ao observamos os quadros de âmbito Internacional e Nacional, o Brasil 

caracteriza-se por uma política ambiental associada à sustentabilidade tardia. É somente a 

partir do final da década de 80, com a promulgação da Constituição Federal, com a 

democratização do país, e implementação de políticas descentralizadoras no início do século 

XXI, que o Brasil desponta no cenário ambiental, com políticas em consonância com a 

Agenda 2112, em especial valorizando o espaço local como referência para implantação dessas 

                                                            
12 Aprovada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 
no Rio de Janeiro, trata-se de um quadro de referências para as políticas públicas, no tocante à promoção dos 
assentamentos humanos sustentáveis, com metas para saneamento, habitação, sustentabilidade ambiental, 
incorporando desse modo os temas circunscritos ao urbano. (Marcondes, 1999, p. 37, 54) 

1971 Editada a Política Nacional de Meio Ambiente, considerada a mais importante regulamentação 
ambiental brasileira, que pretendia preserva, melhorar e restaurar os níveis de qualidade 
ambientais apropriados à vida , expressando em seu texto a ambição de tornar o 
desenvolvimento socioeconômico compatível com a qualidade ambiental e equilíbrio ecológico. 

1971 Criado o PLANASA – Plano Nacional de Saneamento do Brasil, com objetivo de garantir 
abastecimento e esgoto sanitário à 80% da população até 1980. 

1973 Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, seguindo a tendência mundial pós 
Conferência de Estocolmo, cuja questão ambiental passa a ser objeto de um processo de 
institucionalização. Entre outras atribuições, tinha em especial, a de estabelecer normas e 
padrões de preservação dos recursos hídricos. 

1975 Iniciou-se a elaboração de uma base legal para o controle da poluição industrial, obrigando-as a 
promoverem métodos de prevenção, correção ou mitigação de impactos, bem como criando 
exigências a órgãos gestores na análise de projetos da observância de regras de instalação. 

1975 II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) – Governo Ernesto Geisel. Não manteve uma 
característica meramente desenvolvimentista, incorporando a preocupação ambiental. 

1976 Comitês Especiais de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) 
1981 Criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente integrado por um órgão Colegiado – o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que cria a Política Nacional de Meio Ambiente, cujo 
objetivo principal era “a preservação ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 
condições para o desenvolvimento sócio-econômico, os interesses da segurança nacional e a 
proteção da dignidade da vida humana” 

1988 Constituição Federal com vários dispositivos aplicados especialmente ao meio Ambiente, aos 
recursos hídricos, ao planejamento das cidades, a política de habitação, a saúde , a educação – 
temas esses que se integram e se articulam nas suas definições de políticas inter, trans e multi 
disciplinares. 

1988 Programa Nossa Natureza indica o ZEE para todo o território nacional. 
1991 São Paulo - Lei Estadual 7.663 de 1991 – Cria a Política Estadual de Recursos Hídricos 
1997 Lei Federal 9.433 de 1995 – Lei da Águas – Política Nacional de Recursos Hídricos  
2000 Inclusão do ZEE no PPA 2000 – 2003; 

Articulação institucional para formar o Consórcio ZEE BRASIL. 
Diagnóstico da Situação do ZEE e audiências regionais. 

2001 Estatuto da Cidade - objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, ordenando e controlando o uso do solo, de forma a evitar deterioração 
das áreas urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental, entre outros 

2003 Plano de Governo Avança Brasil – Entre outros, propõe acabar com as desigualdades sociais, e 
melhorar a qualidade de vida. 

2007 Plano de Governo – Desenvolvimento com distribuição de renda – valorização das regiões 
metropolitanas, investimento em infra-estrutura e ampliação de programas sociais. 

2007 Política Nacional de Saneamento Básico  



44 

 
 

políticas, e, vislumbra-se uma perspectiva de integração entre as várias dimensões envolvidas 

nas questões ambientais. 

A água, tanto sob o aspecto do gerenciamento e gestão dos recursos hídricos como 

no saneamento básico em toda sua extensão de compreensão a partir da promulgação da 

Política Nacional de Saneamento Básico, hoje abrangente pela sua definição, dá ao Brasil uma 

experiência, que demonstra a possibilidade de se organizar atores de diversas escalas, em 

torno de um mesmo tema, com todas suas interfaces, sob o olhar de um território definido 

geograficamente por aspectos que o homogeneízam de um lado, e por outro se identificam 

forças de comando que estruturam esse território, intervindo nesse e direcionando-o. 

Cabe-nos questionar de que modo essa intervenção e direcionamento podem se 

dar e para que finalidade, cumprindo definir que, muito embora a idéia do planejamento por 

bacia hidrográfica tenha origem nos conflitos relativos ao recurso hídricos, o conceito que 

adotaremos para a pesquisa é o de gerenciamento por unidade de planejamento da bacia 

hidrográfica, por sua abrangência e dimensões absorvidas,  e não a do gerenciamento de 

recursos hídricos. Conforme Lanna (1993 apud Pereira, 2000)“[...] gerenciamento de recursos 

hídricos refere-se apenas ao aspecto água, enquanto aquele é relativo a toda relação existente 

dentro do espaço definido[...]”. 

 
3.1 Recurso hídrico como indutor de planejamento intersetorial para um  
           desenvolvimento sustentável 

      

Compreendendo, sob a perspectiva de Junqueira (1998), por intersetorialidade, 

como um arranjo de conhecimentos e experiências no planejamento, execução e avaliação de 

ações e metas a fim de se alcançar um objetivo comum, que em nosso estudo se pretende ao 

desenvolvimento sustentável, neste contexto, conforme orienta Beltrame (1994), um 

diagnóstico da situação real em que se encontram os recursos naturais em dado espaço 

geográfico, passa a ser um instrumento necessário em um trabalho que vise preservação e 

conservação ambientais, na consecução de uma sustentabilidade. As políticas, tanto 

econômicas quanto sociais, têm correspondido a uma segmentação de áreas de intervenção 

independente, configurando uma organização de trabalho que corresponde a uma estrutura 

organizacional verticalizada e setorializada (JUNQUEIRA et al., 1997, p. 21). Essa lógica tem 

respondido mais à especialização do saber e às corporações profissionais do que às 

necessidades e expectativas da população a que os serviços se destinam.  
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De acordo com Junqueira et al. (1997, p.22) “estruturas setorializadas tendem a 

tratar o cidadão e os problemas de forma fragmentada, com serviços executados 

solitariamente, embora às ações se dirijam à mesma criança, à mesma família, ao mesmo 

trabalhador e ocorram no mesmo espaço territorial e meio ambiente”. Dessa maneira, as 

políticas não têm concebido o cidadão de forma integrada e desconsideram as características 

multifacetadas da diferenças sociais. 

 

A questão, pois, nos remete a compreender que o recurso hídrico13 passa a ter a 

partir do século XX, uma leitura relativa a problemas relacionados a escassez e degradação, 

oriundos do impacto da industrialização e suas conseqüências com o acelerado crescimento 

populacional e a urbanização, somado ao fato de que há uma disparidade de oferta do recurso 

e um mau uso desse, desencadeando uma necessária mudança no comportamento da 

sociedade na busca de evitar-se uma crise de disponibilidade e qualidade de sua oferta.  

 

Silva (2003) destaca a importância dos recursos hídricos, enquanto parte do meio 

físico, e seu comprometimento no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por 

características como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, 

tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante.  

O relatório “Água para as pessoas, água para a vida”14  produzido pela  

Organização das Nações Unidas – ONU, em 2003, confirma que há uma crise hídrica que se 

apresenta de forma diferente em cada país, bem como há uma crise de gestão e de 

governabilidade  nos assuntos relacionados a questão. Depois, em 2006, reafirma no relatório 

"Água: uma responsabilidade partilhada"15 ,  que há uma relação direta entre água e mudança 

climática, ao abastecimento, aos preços da energia e dos alimentos, e à perturbação dos 

mercados financeiros, sobretudo chamando a atenção novamente a uma das causas precípuas 

dessa crise à questão do crescimento populacional nos países pobres, e a falta de um 

planejamento nas atividades humanas, que provocam o aquecimento global desencadeando as 

                                                            
13 RECURSOS HÍDRICOS - É qualquer coleção de água superficial ou subterrânea disponível e 
que pode ser obtida para o uso humano. Segundo a ONU, não passa de um por cento das águas totais do planeta. 
14   Water for People, Water for Life - 
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr1/ex_summary/index.shtml (acesso em 01/06/2010) 
15 Water,a shared responsibility -  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409E.pdf (acesso em 
01/06/2010) 
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mudanças climáticas. Estes relatórios apresentam diretrizes para, diante da escassez dos 

atributos dos recursos hídricos, busquem-se consolidar políticas para um equilíbrio. Equilíbrio 

esse que, por sua interface necessária com diversas dimensões e em várias escalas, tornou-se 

um grande desafio ao Mundo, exigindo constantes reflexões sobre sua dinâmica. 

Valendo-nos dos estudos de Marcondes (1999), percebe-se à guisa das 

intervenções humana sobre os recursos hídricos na história das civilizações mundiais, que, 

seja com a finalidade de produzir desenvolvimento, seja na relacionada a melhorias de 

qualidade de vida ou seja ainda como mote para o controle social e cultural, sempre esteve 

presente o papel preponderante do Estado na execução do planejamento de ações que 

visassem os objetivos relacionados às finalidades. E, mais que isso, os recursos hídricos 

sempre carrearam consigo a dinâmica do crescimento urbano, posto que uma verdade que não 

aceita teorização contrária, é o fato da importância vital da água. 

Mas, é a partir do século XX que, com as mesmas finalidades das civilizações 

antigas e contemporâneas, o recurso hídrico sofrendo das causas já mencionadas, passa a ser 

objeto de um planejamento sob o véu da crise, posto que fosse permeada antes de uma falsa 

idéia de perenidade, sem entrar no mérito das questões do ciclo hidrológico, uma vez que o 

enfoque à água em nossa discussão refere-se à sua disponibilidade em quantidade e qualidade 

à população do planeta.  

A primeira intervenção sobre o recurso hídrico de forma planejada foi 

desencadeada em 1902, nos Estados Unidos, que culminou com a criação de uma Autarquia 

Federal denominada TVA (Tennessee Valley Authority), cujos primeiros projetos gerenciados 

referiam-se basicamente a projetos governamentais de irrigação, comercialização de água e 

geração de energia elétrica. Mas a partir da década de 40, quando a TVA obtém legalmente o 

status de Autarquia, após a depressão e o pós guerra, na missão de cumprir um papel 

preponderante para levantar a nação Norte-Americana, essa entidade inicia um estudo amplo e 

adoção de estratégia integrada, em torno do gerenciamento dos recursos naturais, abrangendo 

energia elétrica, navegação, controle de enchentes, prevenção de malária, reflorestamento e 

controle de erosão (CURY, 2006). 

Nos países Europeus, após a Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução de 

todo um Continente, depararam-se com uma industrialização maciça, conseqüentemente o 

aumento pela demanda por água e os problemas com a forte poluição de seus Rios, tanto pelos 
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despejos industriais quanto humanos, em que pese já existir na Alemanha, contemporâneo aos 

Estados Unidos, uma experiência de Associação de usuários do Rio Emscher, datado de 1904, 

para melhoria da qualidade de um rio altamente comprometido pela poluição. Mas é a partir 

da década de 40, que são estabelecidos modelos de gestão e gerenciamento, com elaboração 

do arcabouço jurídico e institucional em vários países desse Continente, cujas políticas e 

apoio teórico, bem como definições territoriais serão melhor estudadas adiante, em que pese 

haver já desde a década de 20 experiência de regulação no setor relacionado ao saneamento, 

com destaque a França, num modelo denominado de “processo”, cujo marco legal 

condiciona-se as localidades e realiza-se por meio de contratos de delegação de serviços. 

No Brasil, data do século XIX a primeira intervenção, que visava o abastecimento 

público de água para a Cidade de São Paulo.  Em 1934, é instituído o Código de Águas cujo 

objetivo geral é estabelecer regras de controle federal para o aproveitamento dos recursos 

hídricos, principalmente com fins energéticos, e reconhece o recurso hídrico como necessário 

à saúde e segurança. Até a década de 70, o que se pode observar, conforme afirmam os 

autores Marcondes (1999), Turolla (2002), Britto (2009), é a criação de leis que se preocupam 

com medidas de controle da poluição, sem, contudo uma inserção maior reativa a um 

planejamento e múltiplos usos da água, que ainda era vista sob o argumento da abundância.  

No campo específico do Gerenciamento de Recursos Hídricos, de acordo com 

Barth (1996), um marco importante foi o acordo realizado entre o Ministério das Minas e 

Energia e o governo do Estado de São Paulo, em 1976, buscando a melhoria das condições 

sanitárias dos rios Tietê e Cubatão. Tal experiência levou a criação dos Comitês Especiais de 

Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), com fins de atuação nas bacias de rios 

federais, e traduz a primeira organização no sentido de análise diagnóstica e planejamento por 

meio de unidade territorial Bacia Hidrográfica, cuja elaboração foi realizada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).  

Contudo, somente a partir da Constituição Federal de 1988, com a delegação de 

autonomia política ao poder local, em oposição à centralização até então experimentada, que 

se avança para as políticas relativas a gestão de recursos hídricos, tanto em âmbito Federal 

quanto Estaduais, reconhecendo e definindo a Bacia Hidrográfica como unidade territorial 

para o planejamento16 e implementação dessas Políticas, que, entre suas diretrizes  traz a  

                                                            
16  Adota-se aqui, o conceito referenciado por Myrdal (apud IANNI, 1979) para Planejamento: “todo 
planejamento implica em opções políticas [que] dizem respeito a todos os estágios do processo de planificação, e 
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previsão da necessidade de integração e articulação às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais, culturais e regionais; articulação e integração as gestão de 

uso e ocupação do solo e gestão ambiental. 

O que pudemos notar, é que a crise de sustentabilidade (econômico e ambiental) 

relacionada ao recurso hídrico – que abarca diversas dimensões - gerou conflitos pelos e entre 

os múltiplos usos, em contexto mundial, especialmente a partir das mudanças 

contemporâneas, o que ensejou a definição de políticas internacionais e nacionais que pudesse 

responder a esses conflitos, a partir de diagnósticos e de prognósticos, construindo uma base 

para essas discussões e intervenções. Considerando, portanto, que os recursos hídricos são 

atributos de uma porção geográfica denominada bacia hidrográfica, que se constitui num 

território, produto da prática espacial, esta se traduz na base das condições ótimas para o 

planejamento e gerenciamento visando sustentabilidade, contudo, sob a crítica da ação 

setorializada. 

Assim, passamos a analisar esse território, bacia hidrográfica, e seu 

reconhecimento como unidade de planejamento pelo Estado. 

 

4    A Bacia Hidrográfica como Unidade Territorial de Planejamento – Estado da Arte 
 

Adotando como conceito para Bacia Hidrográfica, a junção das definições tanto 

morfológica e demográfica proposta por Barrella (2001, apud TEODORO, et al. 2007 ) 

quanto a sistêmica e social proposta por Lima e Zakia (2000 apud TEODORO, et al. 2007 ), 

compreendemos que nesse território essas variáveis são indissociáveis:  

Assim, segundo Barrella (2001 apud TEODORO, et al. 2007), numa definição 

morfológica e geográfica, Bacia Hidrográfica é: 

[...] um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões 
mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 
superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de 
nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as partes mais 
baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as cabeceiras são formadas 
por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e montanhas e à medida que 
as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, aumentando o volume e 

                                                                                                                                                                                          
a cada uma das suas fases principais. Tanto os meios como os alvos almejados precisam ser avaliados. Conforme 
se desenrola a formulação e execução do plano, modificam-se as crenças e opiniões. Mas [estas] não se alteram 
meramente devido às mudanças que resultam da emergência de novos fatos, da clarificação e alteração de 
opiniões, [mas] também devido às mudanças [...] que se verificam na distribuição do poder e [de] suas 
influências nas pessoas, departamentos, camadas sociais e partidos políticos [...]” (p.310). 
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formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus trajetos recebendo 
água de outros tributários, formando rios maiores até desembocarem no oceano. 
(TEODORO, et al. 2007) 

Numa visão sistêmica, acrescenta a definição dada por Lima e Zakia (2000 apud 

TEODORO et al., 2007):  

[...] são sistemas abertos, que recebem energia através de agentes climáticos e 
perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em 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. 
Assim, qualquer modificação no recebimento ou na liberação de energia, ou 
modificação na forma do sistema, acarretará em uma mudança compensatória que 
tende a minimizar o efeito da modificação e restaurar o estado de equilíbrio 
dinâmico. (TEODORO et al., 2007) 

As conceituações acima, juntas, integram a visão de que, numa bacia hidrográfica, 

o comportamento das condições naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas pode 

gerar alterações, efeitos e/ou impactos a jusante e nos fluxos energéticos de saída (descarga, 

cargas sólidas e dissolvida), dentre outras conseqüências. E ainda, de que, sua formação, 

enquanto unidade física com fronteiras definidas, está composta por vários outros territórios 

sobrepostos, mas todos dependentes de sua dinâmica, e de seu recurso natural água. 

Além dessa perspectiva, Nascimento e Vilaça (2008), por se constituírem as 

bacias hidrográficas numa unidade espacial de fácil reconhecimento e caracterização, onde as 

áreas de terra com elas se integrem, possibilita uma análise das ações humanas sobre o 

ambiente e seus desdobramentos no equilíbrio dessa unidade.  

Partilhando dessas considerações, o Relatório CEPAL/BID17 sobre bacias 

hidrográficas, produzido em 2001, apontou para a necessidade de uma visão inseparável entre 

as questões ambientais das relativas ao desenvolvimento de um país ou região, que devem ser 

alcançados através de análise, planejamento e gestão ambiental, possuindo a bacia 

hidrográfica as características que lhe permite a realização desses instrumentos, devendo ser 

consideradas as inter-relações com o meio ambiente e uso do solo, adotando-se um 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos por unidade territorial bacia 

hidrográfica18. (grifo nosso) 

                                                            
17 BID, Banco Internacional de Desarrollo. La cuenca como unidad de analisis y manejo, relatório de divulgação 
CEPAL/BID, Washington, EUA, 2001. 
18 Para definição de “gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos”, adota-se aquela constante do Relatório da 
Conferência de Dublin (ONU, Irlanda, 1992), que o descreve como um processo que promove o 
desenvolvimento coordenado e o gerenciamento da água, solo e recursos correlatos, visando maximizar a 
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Por esses conceitos, verifica-se que a unidade territorial “bacia hidrográfica” é 

uma referência para o planejamento e gerenciamento ambiental, social e econômico.  

 

4.1 A visão internacional sobre a bacia hidrográfica como unidade territorial de 
planejamento 

 

Pretendemos nesse tópico, relacionar a posição de países com o planejamento por 

unidade territorial bacia hidrográfica, e posteriormente, tomando por base os que assim a 

assumem, relacionar aqueles que extrapolam os limites relativos a gestão dos recursos 

hídricos, para uma visão mais integrada do gerenciamento da bacia hidrográfica. 

Nessa proposta, nos baseamos nas análises formulados por Bourlon e Berthon 

(1997) apud Cury (2006), que elaboraram estudos comparativos de gerenciamento de recursos 

hídricos. 

Abaixo, reproduzimos quadros(quadro 3 e 4) em que os autores apresentam cinco 

critérios indicadores da questão gestão de recursos hídricos. A primeira, “Quadro 4” , trata 

dos países europeus, que segundo aqueles foi a precursora no tema, tendo, inclusive, 

formulado “A Carta Européia da Água”, de 1968, por meio da qual estabeleceu como 

princípio fundamental: “a água não reconhece fronteiras”, o que, para eles, retrata uma 

intenção de coadunar as discussões de forma integrada ao meio ambiente e desenvolvimento. 

Quadro 3-  Síntese sobre sistemas de gerenciamento de água na Europa 

País 

*estrutura 
federativa 

Coordenação 
Administrativa 

Planificação por 
bacias (incluindo 
usos dos solos) 

Participação 
dos usuários 
(Comitês) 

Contribuições 
por uso da água 

Agências 
de bacia 

Alemanha* Sim Não Consultivos Estado Não 

Áustria Sim Não Não Não  Não 

Bélgica Não Não Não Não Não 

Dinamarca Sim Não Não Estado (3) Não 

Espanha Sim (1) Sim  Consultivos Sim Sim (4) 

Finlândia Sim Não  Não Projeto Não 

                                                                                                                                                                                          
economia de recursos naturais resultante e o bem estar social de uma maneira equitativa sem comprometer a 
sustentabilidade de ecossistemas vitais. 
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França Sim (1) Sim Deliberativos Sim Sim 

Grécia Sim (1) Sim Projeto Não Não 

Irlanda Sim (1)  Não Não  Projeto Não 

Itália Não Sim Não Projeto Projeto 

Luxemburgo Sim (1) Sim Não Não  Não 

Países Baixos Sim Sim Deliberativos Sim Sim (5) 

Portugal Sim (1) Sim Projeto Projeto Projeto 

Reino Unido Sim Sim Não Estado (3) Técnicas 

Suécia Sim (1) Não Não Não Não 

Fonte: Bourlon e Berthon (1997) apud Cury (2006) Legenda: Comitês nacionais, conselhos interministeriais da 
água (2) Sindicatos cooperativos da Rhur (3) Limitadas (4) Confederações hidrográficas 

 

Sem considerar as questões político-administrativas de cada nação referenciada no 

quadro, sendo nosso foco a planificação por bacias, verificamos que assim a adotam França, 

Espanha, Países-Baixos e Reino Unido. Portugal, Itália e Grécia ainda discutem a cerca dessa 

escolha. Os demais países optaram para o gerenciamento por limites administrativos. 

Continuando a análise, na América, há o desafio decorrente de as bacias latino-

americanas serem compartilhadas, conforme observado por Bourlon e Berthon (1998), e 

somente a partir do final do século XX houve uma evolução no tratamento relacionado a 

gestão hídrica. O “quadro 4” caracteriza a situação: 

 

Quadro 4 - Síntese sobre os sistemas de gestão de recursos hídricos na América Latina 

País 

*estrutura 
federativa 

Coordenação 
Administrativa 

Planificação por 
bacias (incluindo 
usos dos solos) 

Participação dos 
usuários 
(Comitês) 

Contribuições 
por uso da água 

Agências 
de bacia 

Argentina* Não Projeto Consultivos Estado (2)  Não 

América 
Central 

Não Não Não Não Não 

Bolívia Projeto Pilotos Não Projeto Técnicas 

Brasil*(1) Sim (2) Sim Sim Sim Sim 

Caribe 
(outros) 

Não Não Não Não Não 

Chile Não Pilotos Projeto Projeto Técnicas 

Colômbia Não Sim Não Projeto Não 

Costa Rica Não Projeto Consultivos Projeto Projeto 

Guiana Sim Sim Deliberativos Projeto Não 
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Francesa 

El Salvador Não Não Não Não Não 

Equador Sim (2) Pilotos Consultivos Projeto Projeto 

Guiana Não Não Não Não Não 

México Não Sim Consultivos Estado (3) Técnicas 

Paraguai Não Pilotos Não Não Não 

Peru Não Sim  Não Não Técnicas 

Uruguai Não  Não  Não  Não  Não 

Suriname Não  Não  Não  Não  Não 

Venezuela Não Pilotos  Projeto Projeto Técnicas  

Legenda: (1) Após decretos de aplicação da lei sobre águas nº 9.433, de 08/01/97 (2) Comitês nacionais ou 
conselhos interministeriais da água (3) Qualidade em algumas províncias (4) Qualidade e quantidade em todo o 
país. 
Fonte: Bourlon e Berthon (1997) apud Cury (2006).  
 

O planejamento por bacia hidrográfica no México possui uma peculiaridade, uma 

vez que é assim considerada, contudo a nível nacional. No Brasil a gestão por bacias é 

aplicada a todo o território nacional, tendo um planejamento nacional e por bacia.  

Para uma conclusão ao objetivo desse tópico, qual seja a planificação por bacia e a 

orientação quanto ao planejamento ser abrangente de outras dimensões, além dos recursos 

hídricos, destacará a Alemanha, França e o Brasil. 

 

4.1.1 Alemanha  

 

A Alemanha é precursora no modelo de “gestão por bacia hidrográfica”, contudo 

o planejamento é feito pelo Estado. 

A gestão das águas foi definida em 1957, revisada em 1986, por Lei Federal, 

deixando a cargo dos Estados (Lander) o detalhamento legal e execução. Possui uma lei de 

taxação de efluentes, que define incentivos fiscais a quem poluir menos, e os volumes 

arrecadados são investidos na proteção de recursos hídricos. Por seu modelo federativo é mais 

descentralizada. 

O “QUADRO 5” trás as principais características relacionadas a gestão dos 

recursos hídricos, sua interface com outras políticas, setores e dimensões:  
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Quadro 5 - Características gerais relativas à gestão, planificação e interfaces dos recursos hídricos na 
Alemanha 

Divisão Política 
Administrativa 

- Representação Federal; 

- 16 Landers; 

- 11000 localidades 

Principais Agentes 

 

- Destaque para o Ministério Federal do Ambiente, mas outros ministérios atuam na 
gestão; 

- Cabe aos Estados o planejamento pela gestão das águas, que se realiza por bacia; 

- A LAWA ( associação das agências estaduais de água) tem importante papel de 
coordenação; 

- A regulação é exercida ao nível estadual, regional e local; 

- Cabe aos municípios a responsabilidade pelo abastecimento e tratamento de água; 

- As empresas privadas têm um pequeno papel na gestão; 

- A participação da sociedade civil se dá por representantes locais eleitos e pelos 
tribunais administrativos. 

Mecanismos de 
Gestão 

- A gestão é incentivada, porém até agora só nos grandes rios; 

- Todas as descargas de efluentes e captações são obrigadas a ter licenciamento.No 
processo de gestão é política desencorajar as descargas diretas nos mananciais hídricos; 

- As taxas de captação são variáveis dependem de cada Estado; 

- As taxas de poluição estão baseadas num sistema de incentivos no sentido de reduzir 
as cargas poluentes, levando em consideração as melhores tecnologias; 

- Questões trans-fronteiriças são importantes. 

Gestão da Água  

x  

Gestão Ambiental 

- Ministério do Meio Ambiente centraliza, com apoio do Ministério Agricultura, Saúde 
e Transportes; 

- Gestão de recursos hídricos é parte da gestão ambiental 

- conservação da natureza  concentrada em entidade separada 

Gestão da Água x 
Gestão do Uso do 

Solo 

Há vários Planos e Recursos Hídricos feitos pelos Estados, em especial as Zonas de 
proteção de águas, para mananciais de abastecimento e áreas de recarga de aqüíferos 

Função x Execução Serviços de água e esgoto de competência municipal 

Fonte: Adaptado de: Moreno Junior (2006) e Machado (1998a). 

 

4.1.2 França 
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A Lei da gestão de recursos hídricos francesa data de 1964, e afastou-se da 

abordagem tradicional do território em recortá-lo em regiões administrativas, reconhecendo a 

necessidade de atuação em áreas geográficas naturais do ciclo da água, para encontrar 

soluções a problemas com ela relacionados – as bacias hidrográficas. Identificou ainda a 

necessidade de recursos para financiar investimentos e atuação conjunta com as indústrias 

para a construção de uma melhoria nos padrões de poluição por efluentes. Instituiu a cobrança 

pelo uso da água, pelo princípio do usuário pagador, pelo lançamento de efluente e captação 

de água, com os valores invertidos à bacia em forma de investimentos. 

Uma das fórmulas encontradas na superação dos limites territoriais e conflitos 

entre escalas de poder, visando uma integração entre políticas públicas capazes de criarem 

uma solidariedade entre si, é a garantia de participação dos Departamentos e Regiões na 

implantação da política seguida do aporte financeiro oriundo da cobrança pelo uso da água, 

que se destina às comunas (municípios) para investimentos em água e saneamento, 

fortalecendo as relações institucionais, e interferindo/interagindo nas políticas locais, com 

reflexo regional. (MACHADO, 2003) 

No “QUADRO 6” resume as principais características relacionadas a gestão dos 

recursos hídricos, sua interface com outras políticas, setores e dimensões:  

 

Quadro 6 - Características gerais relativas À gestão, planificação e interfaces dos recursos hídricos na França 

Divisão Política 
Administrativa 

- Representação Unitária; 

- 22 regiões; 

- 95 departamentos; 

- 36000 localidades 

Principais Agentes 

 

- O Ministério relativo a área ambiental é o principal responsável pela gestão; 

- O licenciamento das captações e descargas é licenciado pelo Prefé tem nível do 
departement; 

- A Polícia da Água é responsável pela fiscalização das ações relativas aos danos 
ambientais; 

- As Agencias de Água recebem as taxas de captação e descarga e distribuem para os 
fundos em forma de empréstimo ou subsídios tendo em vista a diminuição da poluição 
e são utilizados para investimento; 

- Os municípios são os responsáveis pela distribuição de água e pelo tratamento dos 
efluentes, embora as empresas privadas tenham papel relevante na gestão e operação do 
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sistema; 

- A participação da sociedade é feita por representantes eleitos, destacando a população 
rural com níveis elevados de participação a nível local. 

Mecanismos de 
Gestão 

- Os Planos de Bacia tem valor legal e são elaborados através de consensus; 

- Todas as descargas e captações necessitam de licenciamento; 

- O sistema de cobrança geram receitas que são reinvestidas na própria bacia geradora 
dos recursos; 

- Sistema bastante descentralizado de gestão da água com o Estado, os Municípios e as 
Agencias de Bacia como principais agentes. 

Gestão da Água  

x  

Gestão Ambiental 

- As Agências de Água e alguns órgãos estatais ligados à Direction de l’eau do 
Ministério do Meio Ambiente; 

- Ministério da saúde, responsável pelo controle da potabilidade; 

- Equipamento, responsável pela navegação; controle de poluição em grandes rios; 
esgotos e águas subterrâneas em áreas urbanas; 

- Agricultura, responsável pelas questões relativas a irrigação; drenagem e esgoto rural; 

- Indústria , divide o controle da poluição industrial com o Ministério de Meio 
Ambiente. 

Gestão da Água x 
Gestão do Uso do 

Solo 

- Os Planos de Bacia (SAGE) ainda não são traduzidos em “Plans d’occupation des 
sols”, único documento com força de restrição, muito embora seja uma tendência.. 

Função  

x  

Execução 

- Serviços de água e esgoto são de competência municipal; 

- As Agências de Água não tem competência na gestão; 

- A gestão é estatal, com a participação do comitê; 

- as bacias do Loire e Sena possuem instituições específicas para o controle de cheias 

Fonte: Adaptado de: Moreno Junior (2006) e Machado (1998a). 

4.1.3 Brasil 

 

No Brasil, a partir da instituição da Lei das Águas – Lei nº 9433, de 08 de Janeiro 

de 1997, se definiu expressamente “a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos”. 

Esta mesma lei, em vários de seus artigos, refere-se à bacia hidrográfica como 

definidora da área de abrangência de instrumentos da Política Nacional, como se observa nas 

citações a seguir: 
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“Art. 8º. Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica 
(...)” 

“Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão 
aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão 
utilizados:” 

“Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: 

I – a totalidade de uma bacia hidrográfica; 

II – sub-bacia hidrográfica do curso de água principal da bacia, ou de tributário 
desse tributário; 

“III – grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.” 

“Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de 
atuação: 

(...) 

“III – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;” 

 

Para um resumo, a “QUADRO 7”, mostra as características relacionadas à gestão 

dos recursos hídricos, sua interface com outras políticas, setores e dimensões no Brasil, na 

atualidade:  

Quadro 7 - Características gerais relativas à gestão, planificação e interfaces dos recursos hídricos no Brasil. 

Divisão Política 
Administrativa 

- Representação Federal; 

- 12 regiões hidrográficas; 

- 56 unidades de planejamento (em nível Federal) 

Principais Agentes 

 

- A gestão é descentralizada e compartilhada, sendo exercida pela União ou pelos 
Estados, dependendo da área de abrangência19, fazem parte  

 Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

 Secretaria de Recursos Hídricos (SRH/MMA) 

 Agência Nacional de Águas (ANA) 

 Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal (CERHs) 

 Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e do Distrito Federal e dos 
municípios 

 Comitês de Bacia  

 Agências de Água cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 
hídricos. 

                                                            
19 A Constituição Federal de 1988 classificou todas as águas brasileiras como um bem público de domínio dos 
Estados ou da União. Os rios que constituem fronteira entre estados ou país ou, ainda, atravessam mais de um 
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Mecanismos de 
Gestão 

- Planos de recursos hídricos ou de bacia hidrográfica, como orientadores na gestão de 
recursos hídricos na bacia hidrográfica; 

- Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
água, visando assegurar às águas qualidade compatível com os usos e diminuir os 
custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes; 

- Outorga de direito de uso de recursos hídricos, como forma de Garantir o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à 
água; 

- Cobrança pelo uso da água, como meio de incentivar a racionalização do uso da água 
e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas de intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos; 

- Sistema de informações sobre recursos hídricos que armazena dado e informações 
sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos de forma a caracterizar 
a situação da bacia 

Gestão da Água 

 x  

Gestão Ambiental 

- Ainda incipiente, o Plano Nacional de Recursos Hídricos propõe como meio a 
consecução dessa finalidade um planejamento de bacia com base nas definições do 
Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE)20, numa construção conjunta entre atores de 
ambas as escalas. 

Gestão da Água 

 x 

 Gestão do Uso do 
Solo 

A lei 9.433/97 e seus textos regulamentares asseguraram a participação dos municípios 
enquanto usuários de recursos hídricos no âmbito das esferas públicas deliberativas 
(comitês e conselhos estaduais), entretanto, nenhum texto legal definiu com clareza a 
relação entre a gestão das águas com o planejamento local do território cuja 
competência e responsabilidade é, sobretudo, dos governos municipais. 

Função  

x  

Execução 

- serviços de água e esgoto de competência municipal; 

- Obras de proteção contra cheias de competência da Agência; 

- gestão compartilhada  

- regulação e fiscalização – ANA (Federal) e órgãos gestores (Estadual) 

- Planos de Bacia – competência dos Comitês 

- Agências de Bacia – execução e acompanhamento das ações definidas no plano de 
bacia. 

- Pacto Federativo21 

Fonte: Adaptado de: Pereira, Formiga-Johnsson (2005) 

                                                                                                                                                                                          
estado ou país pertencem ao domínio da União; todos os outros rios bem como as águas subterrâneas constituem 
águas estaduais. A principal exceção a essa regra concerne às águas estaduais retidas em obras de domínio da 
União, que deixam de pertencer ao domínio dos Estados (Constituição Federal de 1988, art. 20 e art. 26). 
20 Regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.297/04, é um instrumento de organização do território, orientador a 
outros planos, obras e atividades públicas e privadas, onde são estabelecidas medidas de padrões de proteção 
ambiental, visando garantir o desenvolvimento sustentável e equidade à sociedade. 
 
21 O Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006), conclui pela adoção de Pacto Federativo como solução a uma 
articulação entre os entes nacionais e federativos, que, segundo Carvalho (2004), deve remeter a duas questões: 
(I) noção de negociação entre as partes envolvidas; (II) como a lógica de sistema é dinâmica e não estática, 
salienta-se a idéia de que a negociação é permanente entre os componentes do SINGREH. 
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4.2 A Bacia Hidrográfica como região para um desenvolvimento econômico e ambiental 
no Estado de São Paulo 

 

Fundamentada nas mesmas razões que levaram a constituição de um sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos nos exemplos aportados, o Estado de São Paulo aprovou, 

em 1991 – ou seja, 06 anos antes da Política Nacional de Recursos Hídricos -, Lei nº 7.663, 

que “Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, definiu a adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento, por meio de uma administração 

descentralizada, participativa e integrada, sem dissociação dos aspectos  de qualidade e 

quantidade de água, sob uma visão de unicidade do ciclo hidrológico e reconhecendo o 

recurso hídricos como um bem público de uso comum, garantido as atuais e futuras gerações. 

Mas, na perspectiva da pesquisa, o marco referencial dessa Lei é a previsão de 

“compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e 

com a proteção do meio ambiente” (inciso IIV, art. 3º da). 

Importa mencionar, que o processo de implantação da política Estadual, e suas 

influências na Lei Federal, tem origem num processo construído desde 1989, quando a 

Constituição Estadual definiu no seu art. 205, a instituição, por meio de lei estadual, de um 

“sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais e 

municipais e a sociedade civil” e ainda definindo que a gestão deve ser “descentralizada, 

participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e às peculiaridades da 

respectiva bacia hidrográfica”, concluindo, em 1990, com a elaboração de um diagnóstico da 

situação dos recursos hídricos por bacia, denominado Plano Mestre. Essas iniciativas e a 

conformação de um fundo financeiro e a participação dos diversos órgãos estaduais, 

municipais, e atores sociais no processo de formação de comitês de bacia22, levou a uma 

apropriação pelos sujeitos desse espaço, dessa política e da possibilidade de uma interferência 

sobre o território a partir de uma visão compatibilizada, integradora e articulada. 

                                                            
22 Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, com atuação em nível 
regional, integrados de forma democrática e paritária por representantes do governo estadual, municipal, 
membros de entidades e organizações da sociedade civil e de usuários. Esses fóruns definem as ações e obras de 
manutenção e recuperação dos recursos hídricos necessárias em cada bacia hidrográfica. (site Comitê das Bacias 
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS (2010)) http://www.comiteps.sp.gov.br/sobre_o_comite.html . 
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A partir desse marco regulatório estadual, o território foi dividido em 22 unidades 

de gerenciamento de recursos hídricos, onde foram implantados comitês, por meio de uma 

construção compartilhada e participativa, desde o chamamento à conhecer diagnóstico local 

das águas, até a formulação de propostas e formatação do modelo de um parlamento das 

águas.  
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Figura 1- Mapa das Unidades Hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos - UGRHI 
Fonte: SIGRH – Sistema de Informações para o gerenciamento de recursos hídricos do Estado de 
São Paulo (2010) 
 

Alvim (2003), faz uma importante referencia à implantação do Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos23, como um primeiro reconhecimento do Estado e São Paulo, da 

necessidade de participação de diversas secretarias para a formulação do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos e no Plano, destacando que no momento da instalação do Conselho, foi 

ainda indicada a importância de uma articulação da política de recursos hídricos com temas 

como ordenamento físico-territorial e o uso e ocupação do solo. 

No momento da criação do Conselho Estadual, e da adoção da bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento – num contraste com as divisas político-administrativas de 

municípios – foi constituído em apoio ás consecuções dessa nova política, um grupo de 

trabalho, cujo resultado, a partir de superposições de mapas temáticos (geomorfológico, 

geológico, hidrológico e hidro geológico) culminou numa regionalização apresentada no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, e denominada UGRHI – Unidades de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos.  

Num movimento intencional de articulação e integração, foi possível verificarmos 

junto ao Plano Estadual, uma referência aos órgãos e entidades do sistema integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos, no sentido de adotar a divisão hidrográfica para suas 

                                                            
23 Decreto Estadual 27.576, de 11 de novembro de 1987. 
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ações. Angélica Alvin traduz esses movimentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

desde a Constituição Estadual até a promulgação da Lei 7.633/91 e todos seus instrumentos, 

como um modelo sistêmico, “[...] cujo papel era redefinir e democratizar a gestão da água no 

território estadual, até então tratada de maneira centralizada e setorizada. [...]” e que “[...] a 

proposta de atuação de cada setor ligado ou envolvido aos recursos hídricos, atue de forma 

articulada entre si e com os demais setores, num processo decisório compartilhado [...], ao que 

denominou de “[...] princípio da teoria de gestão integrada de bacia hidrográfica [...]”. 

(CURY, 2006) 

Uma evidência dessa intencionalidade, tornada efetiva, relacionadas a um 

desenvolvimento sustentável, pode-se verificar por meio do programa da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, intitulado “21 Projetos Ambientais”, cuja 

estratégia prevê mecanismos de implementação em parceria, de forma descentralizada e com 

co-responsabilidade de Municípios, órgãos públicos, entidades ambientalistas, 

empreendedores da iniciativa privada e representativas de classe, tem implementado ações, 

estudos, planos específicos, tomando por base a UGRHI. Exemplo recente, o licenciamento 

unificado que dentre os critérios a nova estrutura para definição de município sede das 

agências ambientais, sofreu uma “[...] Redivisão da estrutura de gerenciamento por Guris, 

levando em consideração a divisão     político-administrativa do Estado, espelhada nas 

Regiões de Governo e Regiões Administrativas[...]”24. 

 

 

 

                                                            
24 http://homologa.ambiente.sp.gov.br/licenciamentounificado/criterio.asp 
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CAPITULO II - A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL E SUA 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA – ENFOQUE HISTÓRICO E CONCEITUAL 

 

 O Capítulo anterior pretendeu situar a pesquisa, a partir de uma reflexão teórica 

da produção social do espaço – compreendido nesse trabalho como sinônimo de território – na 

perspectiva da utilização da bacia hidrográfica como unidade territorial para o planejamento 

regional a um desenvolvimento sustentável.   

Neste Capítulo buscaremos traçar uma análise histórica da ocupação territorial do 

Brasil, para compreendermos as opções, relações e conseqüências com a atual configuração 

territorial, na era da globalização. Por meio de análise das políticas públicas realizadas nos 

períodos historiados, destacaremos as políticas de rebatimento regional, sob enfoque do objeto 

de pesquisa – a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba paulista. 

Pretendemos analisar como está sendo realizada a organização do espaço e da 

região, e como o Estado interfere nessa organização.  
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1 O processo histórico de urbanização no Brasil 

  
O processo histórico de urbanização do Brasil tem origem a partir de um modelo 

de dominação e exploração, concebido do avanço da economia Européia, que passa a explorar 

junto às Colônias, insumos para produção e acúmulo de riquezas. 

Esse processo de ampliação dos espaços sob domínio do capital comercial, 

observado a partir do século XV, segundo Sposito (1991), “[...] é o de exportação do modelo 

urbano europeu, aquele das cidades-suportes para o desenvolvimento capitalista.”. 

A orientação do Brasil, no período colonial, até meados do século XVIII, baseava-

se essencialmente na atividade agrária, no trabalho escravo e no latifúndio (COSTA, 1999).  

Costa (1999) analisa que a forma de ocupação do solo no período Colonial 

caracterizou-se pela doação de terra em recompensa, feitas pela Coroa Portuguesa, 

significando aos detentores das mesmas, prestígio social e poder econômico, mas também era 

possível a qualquer pessoa ocupar uma área e explorá-la, o que normalmente era realizado por 

colonos sem recursos para adquirirem escravos, acabando por utilizarem a área para plantio 

de subsistência. 

A doação de terras pela Coroa significava a expansão da política de ocupação de 

territórios na busca de jazidas de minerais, especialmente o ouro, e na expansão agrícola, de 

culturas para o abastecimento dos mercados Europeus. Contudo, esse modelo não inseriu o 

produtor colonial no conceito “capitalista”, conforme observado por Fernandes (2006), ao 

relacionar os ganhos do produtor colonial a uma espécie de remuneração da parcela de 

apropriação colonial que não era absorvida pela Coroa ou pelas companhias e agência 

comercial. 

O processo de ocupação de territórios incentivado, ou melhor, promovido pela 

Coroa, gerou uma intensificação de urbanização junto às regiões portuárias, de onde se 

escoavam os produtos agrícolas e minérios para a Europa, e de onde chegavam às 

manufaturas para abastecimento do mercado interno brasileiro. 

No final do século XIX, a abolição dos escravos inicia uma tendência a 

organização do Brasil como Nação, buscando expandir a economia interna, gerando, a partir 

da mão de obra livre, a circulação de mercadorias, bens e serviços visando gerar o acúmulo de 
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riquezas para aquela classe que começa a surgir, denominada por Fernandes (2006), o 

“burguês” brasileiro – que difere do modelo Burguês Europeu, cuja base é a universalização 

do trabalho assalariado e a expansão da ordem social competitiva. 

Portanto, ao se apelar para a noção de ‘Revolução Burguesa’, não se pretende 
explicar o presente do Brasil pelo passado dos povos europeus. Indaga-se, porém, 
quais foram e como se manifestaram as condições e os fatores histórico-sociais que 
explicam como e por que se rompeu no Brasil, com o imobilismo da ordem 
tradicionalista e se organizou a modernização como processo social. Em suma, a 
‘Revolução Burgues’ não constitui um episódio histórico. Mas, um fenômeno 
estrutural. [...] Por isso, ela envolve e se desenrola através de opções e de 
comportamentos coletivos, mais ou menos conscientes e inteligentes, através dos 
quais as diversas situações de interesses da burguesia, em formação e em expansão 
no Brasil, deram origem a novas formas de organização do poder em três níveis 
concomitantes: da economia, da sociedade e do Estado. (FERNANDES, 2006, p. 20-
21) 

A “Lei de Terras” (1850), que proibia a aquisição de terras no território brasileiro, 

por quaisquer outros meios, que não fosse sua aquisição por meio da compra, acabando com o 

sistema de doação ou ocupação, vigente anteriormente, “expressou os interesses desses grupos 

e representou uma tentativa de regularizar a propriedade rural e o fornecimento de trabalho, 

de acordo com as novas necessidades e possibilidades da época” (COSTA, 1999, p. 133), ou 

seja, expressou o desejo de ampliar o mercado interno, com trabalho livre, que significava 

mão de obra de imigrantes, ou “agentes da civilização”, que gerariam negócios, consumindo 

produtos manufaturados, resultando na expansão econômica. 

Nesse contexto, entendemos que com o fim da escravidão e a entrada dos 

trabalhadores livres imigrantes, há um aumento populacional, e uma migração interna, 

iniciando-se no País, investimentos de melhorias em infraestrutura, e a concentração 

populacional nos centros urbanos. Com a Independência do Brasil, a elite brasileira busca 

governar o país, criando estruturas acadêmicas, culturais, burocráticas, que impulsionam os 

núcleos urbanos, levando, ainda a oportunidade de mobilidade social, na realização de 

serviços (pequeno comércio, artesanato) aqueles escravos agora livres, e aos imigrantes que 

deixavam as fazendas para viver na cidade. 

“O crescimento do setor assalariado ampliaria o mercado interno, criando uma 

base para o futuro desenvolvimento industrial” (COSTA, 1999, p. 194) 

Conforme pudemos observar, por meio dos autores estudados, inicia-se, durante o 

século XIX, a industrialização no Brasil, e o acúmulo de riqueza, surgindo novos agentes 

econômicos, sob a pressão da divisão do trabalho.  
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A partir desse novo marco histórico do País, Oliveira (1982) relaciona o lócus 

cidades com os aparelhos que fazem a ligação da produção com a circulação internacional de 

mercadorias, e afirma que “uma nova urbanização se redefine” no momento em que a cidade 

passa a ser sede da indústria, e, portanto, gerando a modificação da divisão social do trabalho. 

Esse conceito também é apoiado por Déak (1999, p. 36), ao afirmar que “[...] as aglomerações 

urbanas são o local precípuo da reprodução social.”  

No século XX, na década de 30, inicia-se um movimento intervencionista do 

Estado nas relações capital-trabalho. Segundo Oliveira (1982), a partir daí, na década de  50, 

há uma abertura na direção da periferia do território nacional, na expansão da 

Industrialização, conseqüentemente, ampliação de investimentos em infra estrutura pelo 

Estado para essas regiões periféricas. 

O modelo nacional de desenvolvimento adotado a partir da década de 50, 

confirma a proposta de implantação de infra-estruturas para propiciar o processo de 

industrialização no país (análogo ao Keynesianismo), com objetivo de atingir o crescimento 

econômico, destacando-se o setor rodoviário para o fomento e escoamento de produção 

econômica. O planejamento dessa infra-estrutura orientou-se pelos projetos nacionais de 

desenvolvimento, cujas fontes de recurso para seu financiamento partiam da esfera federal. 

Destacamos esse planejamento rodoviário, com fundamento de crescimento 

econômico, uma vez que carreia uma transformação do território, com uma aceleração dos 

processos de urbanização. E isso se evidencia na área de abrangência sob estudo. 

O planejamento centralizado se encerra a partir do processo de globalização, nos 

anos 80, quando se operam as transformações do sistema capitalista como um todo, e surgem 

as idéias político-econômica liberais, com a tendência às economias flexíveis, pela alta 

mobilização do capital e a inserção subordinada dos territórios nacionais periféricos no 

processo de globalização financeira e de mercados, e a emergência dos processos políticos 

descentralizadores na consecução do processo de redemocratização. 

 O território passa então a ser objeto de análises e ações do Estado, por meio de 

políticas, uma vez que ao se reconhecer a flexibilização do Estado (BECKER, 1991), os 

novos usos políticos do território e suas novas formas e conteúdos territoriais, poder-se-ia 

procurar identificar os novos vetores de reestruturação territorial e de (re)ordenamento do 

território. 
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A partir da Constituição de 1988, o Brasil adota um instrumento de planejamento 

de políticas públicas que influenciam no ordenamento territorial – o Plano Plurianual – PPA. 

As políticas públicas com rebatimento no território estão influenciando sua dinâmica em 

diversos setores.  

Os anos 90 e o início do século XXI são tempos de globalização financeira e de 

industrializações crescentemente flexíveis, de sistemas territorializados de produção, de 

capitais sem compromissos com os lugares; de investimentos e desinvestimentos em 

mercados financeiros voláteis; de ameaças constantes aos Estados nacionais pelas intempéries 

financeiras (HARVEY, 2009). 

Compreende-se, portanto, que essa industrialização levada aos países periféricos, 

e o papel central assumido pelo Estado, na busca do desenvolvimento econômico, e suas 

consequências no urbano, promoveram formas de reprodução da organização e configuração 

territorial que contribuíram para a acumulação de capital. A flexibilização do capital e a 

globalização, impõem mudanças no território nacional, gerando uma lógica de 

desenvolvimento desigual. Portanto, o Estado necessita de uma nova orientação em que se 

possibilitem gerar a reprodução dos espaços, para propor políticas para o e no território.  

A partir dessa tentativa de síntese histórica da urbanização do Brasil, buscaremos 

uma análise de intersecção entre esses períodos históricos e seu papel na urbanização do 

Brasil, com a urbanização na unidade territorial da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

e sua região de abrangência – o Vale do Paraíba, na porção paulista. 

 

1.2 O Vale do Paraíba, e a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  
 

O Vale do Rio Paraíba do Sul distribui-se na direção leste-oeste entre as Serras do 

Mar e da Mantiqueira e situa-se na região da Mata Atlântica, numa faixa de 300 km, sendo 

que apenas 11% da sua área total são ocupadas pelos remanescentes da floresta.  

Para nossa análise, focaremos a região específica do Vale do Paraíba, 

homogeneizada pelo rio, contínuo natural, que lhe empresta o nome.  Situada a leste do 

Estado de São Paulo, faz fronteira com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Possui 

localização estratégica entre as principais cidades do Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), e 

próxima do Litoral Norte de São Paulo. É uma das 15 regiões administrativas do estado de 
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São Paulo, denominada Região Administrativa de São José dos Campos – considerada capital 

regional -, composta por 35 municípios. (Figura 2) 

 

 
Figura 2 - Mapa da Região Administrativa de São José dos Campos. 
Fonte: SEADE,2007 
 

A partir de 1994, com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi definido um 

novo recorte territorial do Estado de São Paulo para fins de gerenciamento de recursos 

hídricos e de meio ambiente – as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

UGRHI’s, fundamentadas em critérios físico-ambientais. (Figura 3) 
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Figura 3 - Mapa da divisão regional por  Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos  de SP. 
Fonte: CBH-PS (2010) 

 

Em 1997, o Governo Federal edita a Lei 9.433, conhecida por “Lei das águas”, e 

em seus fundamentos, definiu como unidade territorial para implementação da política 

nacional de recursos hídricos, a bacia hidrográfica. A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul está inserida, em escala nacional, na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, e por 

definição Constitucional25, o Rio Paraíba do Sul é um rio sob domínio da União, pois 

atravessa três estados da Federação. (Figuras 4 e 5) 

                                                            
25 Constituição Federal (1988) - Art. 20. São bens da União: 
I - ... 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias 
federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais; 
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Figura 4 - Regiões Hidrográficas do Brasil 

 

Figura 5 - Região Hidrográfica Atlântico Sudeste 
Fonte: ANA (2010) 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, situa-se na região sudeste do Brasil. 

Ocupa área de aproximadamente 55.500 km², estendendo-se pelos estados de São Paulo 

(13.900 km²), Rio de Janeiro (20.900 km²) e Minas Gerais (20.700 km²), abrangendo 180 

municípios - 88 em Minas Gerais, 53 no Estado do Rio e 39 no estado de São Paulo. A área 

da bacia corresponde a cerca de 0,7% da área do país e, aproximadamente, a 6% da região 

sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado; em São 

Paulo, 5% e em Minas Gerais , apenas 4%.  (Figura 6) 
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Figura 6 - Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 
Fonte: ANA (2010) 
 
O Rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna (no município com 

o mesmo nome), e Paraitinga (que nasce no município de Areias, ambos no estado de São 

Paulo), a 1.800 metros de altitude, percorrendo 1.150km até desaguar no Oceano Atlântico, 

no norte fluminense, na praia de Atafona no município de São João da Barra. (Figura 7) 

 
Figura 7 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Estados que a compõem 
Fonte: ANA (2010) 
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Figura 8 - Bacia do Rio Paraíba do Sul, região do Vale dos Paraíba, trecho Paulista. 
Fonte: CBH-PS (2010) 
 

Tal como a Região Administrativa, a Bacia se configura numa importante área de 

interesse nacional, pois além de extrapolar o território paulista, engloba outras regiões de 

grande importância socioeconômica, localizando-se numa das regiões mais desenvolvidas do 

país, com grande densidade demográfica e expressivo e diversificado pólo industrial do 

Brasil, com produção estimada em equivalente a 10% do PIB nacional. 

Tentaremos convergir o processo histórico de urbanização do Brasil, com o 

processo histórico de urbanização da unidade territorial da Bacia do Rio Paraíba do Sul, para, 

posteriormente, compreender as políticas, os planos e ações e/ou inações na região, de 

impacto territorial, relativas ao desenvolvimento sustentável. 

 

1.3 Processo Histórico da Região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Origem e 
evolução 

 

Como já destacado no tópico anterior, a Bacia do Rio Paraíba do Sul, por sua 

localização estratégica, tem grande importância econômica e política. Segundo Muller (1969), 

a região do Vale do Paraíba é uma das áreas mais antigas em termos de ocupação, do Estado 

de SP, iniciado seu processo de urbanização no final da primeira metade do século XVII, 

desencadeado, segundo a autora, por três fatores principais: 
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[...] a) a política metropolitana de promover a ocupação de territórios através da 

doação de terras; b) a procura de jazidas minerais [...]; c) o interesse em estabelecer ligações 

com o litoral norte [...]. (MULLER, 1969, p.13) 

A ocupação das terras na região seguiu a orientação do período Colonial, onde a 

concessão das terras era realizada pela Coroa. Muller (1969) chama a atenção para o fato de 

que, a orientação da Coroa para essa ocupação territorial, deu-se em decorrência da posição 

geográfica da região, que “possibilitava comunicações terrestres com o litoral norte”, que, 

conforme analisado no capítulo anterior, num paralelo com Fernandes (2006), representou a 

busca da ocupação e expansão do território para exploração de jazidas minerais, visando o 

abastecimento da Europa, e, portanto, justifica-se também a questão localização, relativa ao 

litoral e o escoamento do produto, ou seja, a replicação em nível local da dependência 

econômica do Brasil, no modelo de dominação e exploração da Colônia.  

No século XVIII, com a expansão da exploração de minério em Minas Gerais, a 

região inicia outro processo de urbanização, agora definido pela passagem e abastecimento, 

condicionada pelas vias de circulação (Minas Gerais – minério e escoamento do recurso 

natural através do Litoral). Por essa ligação, a região se transforma em corredor de acesso, 

que provoca sua ocupação e povoamento, em decorrência da parada dos Bandeirantes e 

comerciantes que por ali circulavam, e descansavam de suas viagens. 

 Esse fator gerou ainda um desenvolvimento do meio rural, uma vez que havia  

necessidade de abastecimento tanto dos sertões Mineiros, quanto desses núcleos urbanos 

nascidos as margens desse corredor de acesso, o que, por conseqüência, gerava mão-de-obra. 

De forma geral, deve-se considerar que a evolução da urbanização do Vale do 
Paraíba na segunda metade do século XVII e no século XVIII, está intimamente 
presa, como não poderia deixar de ser, à própria marcha da história de São Paulo, 
representando, também, no entanto, pela posição geográfica da região, ‘um capítulo 
decisivo na história, ou pelo menos da pré- história de Minas Gerais’. Tudo aí se 
prende à circulação para as áreas mineradoras, primeiro como via de penetração, 
depois, como passagem obrigatória de ligação: a vida econômica refletia, 
diretamente, as condições criadas pelas relações com Minas, mais especificamente 
no século XVIII. [...] o Vale do Paraíba se transforma em verdadeira área subsidiária 
dos sertões mineiros, o meio rural produzindo para seu abastecimento e os núcleos 
urbanos fornecendo-lhes mão-de-obra. (MULLER, 1969, p. 28) 

Contudo, Muller (1969) aponta que, com o equipamento da região de Minas e a 

concorrência do Rio de Janeiro, esses núcleos urbanos iniciam um declínio, pela falta de 

trabalho e pelo abandono em termos de infra estrutura. 
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É somente com a agricultura do café, que a vida urbana se reproduz, levando a 

região a uma densa ocupação, e enriquecimento econômico. 

No final do século XVIII, tem início a decadência da produção do café, conforme 

analisa a autora, tendo por causa, a abolição dos escravos, que representavam um patrimônio 

aos donos de fazenda, e a introdução do trabalhador assalariado, os imigrantes. Essa mudança 

causa grave conseqüências a situação econômica do Vale do Paraíba, diminuindo, portanto, o 

processo de urbanização da região. 

As áreas do Vale do Paraíba nesse período iniciam novo ciclo – a criação de gado, 

especialmente leiteiro, que envolve pessoal reduzido no manejo, levando ao despovoamento 

do campo. 

A euforia econômica havia passado, e a região, com os centros urbanos, mantém-se 
em compasso de espera, até que uma nova possibilidade viesse proporcionar base 
para prosseguir no ritmo normal de desenvolvimento. Essa possibilidade seria 
desencadeada pela industrialização. (MULLER, 1969, p. 67) 

Surgem então as primeiras indústrias na região do Vale do Paraíba nas últimas 

décadas do século XIX, como reflexo de um processo que se instalava no Brasil, resultante da 

política protecionista adotada pelo Império. 

Compreende-se, que, em resumo, a decadência do café, a abolição da escravatura, 

a baixa mão-de-obra exigida nas pastagens de manejo leiteiro, desencadeou uma grande oferta 

de mão-de-obra ociosa nos centros urbanos, que, pela euforia econômica gerada pelo café, 

tiveram elevado nível de vida, e necessitavam buscar meios de continuar a satisfazer essas 

necessidades (o consumo, base do acúmulo de riqueza), o que, com a industrialização, tornou-

se novamente possível. O que, de outra sorte, atendia as necessidades do recém movimento de 

investimentos públicos em infra estrutura pelo Estado-Nação, para as regiões periféricas, na 

busca da intensificação da industrialização, refletindo o Vale do Paraíba no dizer de Muller 

(1969) “a reprodução regional do processo nacional de modernização da atividade industrial”. 

É a possibilidade do avanço do capital, diante da oferta de mão de obra, como analisa Déak 

(1999). 

Os investimentos em infra estrutura e a Industrialização, provocaram a dinâmica 

do crescimento demográfico dos centros urbanos na região, sendo que as cidades não 

aumentaram apenas em tamanho de população e expandiram seu espaço urbano, mas 

evoluíram e se modificaram – se modernizaram, conforme analisou a autora. 
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Assim, conforme afirma Sposito (1991), o processo acentuado de produção de 

mercadorias leva a intensa industrialização e urbanização, e esse fator foi reproduzido na 

região do Vale do Paraíba: 

A partir da intensificação da produção industrial, tornada viável tanto graças ao 
capital acumulado, como pelo desenvolvimento técnico–científico a que se 
denomina Revolução Industrial, a urbanização tomou ritmos muito acelerados 
(SPOSITO, 1991, p. 49).  

Com o início do século XX, a atividade industrial tornou-se o eixo de 

desenvolvimento da bacia. O processo de industrialização de São Paulo e a implantação, em 

1946, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na cidade de Volta Redonda/RJ permitiram 

a integração econômica dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, transformando a bacia 

num dos eixos de comunicação e desenvolvimento cruciais para a região e para o país, graças 

às condições que oferecia – suprimento de água, energia suficiente, mercado consumidor e 

fácil escoamento da produção. 

Foi possível ainda, identificarmos que, a expansão do capital induzida na região 

do Rio Paraíba do Sul, foi uma opção e não um acaso, haja vista sua localização privilegiada, 

tanto na relação colonial na busca de minérios preciosos, quanto na industrialização, por 

significar um local de fácil distribuição de mercadorias. 

Assim é que, a região, na esteira do modelo nacional de desenvolvimento a 

partida da década de 50 (que se baseavam em dotar de infra estruturas para proporcionar o 

avanço dos processos de industrialização, visando o crescimento econômico), recebeu do 

Estado, investimentos no setor rodoviário, implantado sobre uma estrutura viária existente 

desde o período colonial, cuja base territorial é ao longo do corredor natural da região, o Rio 

Paraíba do Sul – a Rodovia Presidente Dutra, principal eixo viário regional que uni Rio de 

Janeiro a São Paulo, que cuja acessibilidade promoveu a intensificação do processo de 

industrialização -. 

Essa industrialização trouxe um processo migratório na década de 70, e uma 

intensificação da urbanização, em especial naqueles municípios onde se concentrou a maior 

parte do pátio industrial, entre São José dos Campos e Taubaté. Essa tendência, em que pese 

trazer um crescimento econômico atendendo ao objetivo nacional de desenvolvimento, 

aumentou as disparidades regionais e os problemas sociais, bem como a poluição do Rio 

Paraíba do Sul. 
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Atualmente, há na bacia, um parque industrial complexo, com mais de 8.000 

unidades fabris e responde por aproximadamente 10% do PIB nacional. A água, nessa 

realidade, é utilizada intensivamente pelas cidades, indústria e agricultura,  exercendo grande 

pressão sobre os estoques de recursos hídricos. Cabe destacar, a transposição de 2/3 de suas 

águas para o Rio Guandú, na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, com o propósito de 

garantir o abastecimento de 80% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Enfim, a variedade de interesses e atividades que resultam da, pela, e/ou na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, resultantes dos ciclos econômicos descontínuos, o crescimento desigual e a 

degradação ambiental (AQUINO; FARIAS, 1998), conduziram ao grave quadro atual de 

degradação social, cultural e ambiental.  

A partir das análises acima, é possível ver refletida a orientação de Costa (1999), 

no sentido de que a organização do espaço territorial está intimamente relacionada a 

organização do trabalho; trabalho esse relacionado a industrialização, expressão maior do 

desenvolvimento econômico, acúmulo de riquezas, esgotamento da natureza para satisfazer os 

processos produtivos. A produção do território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 

seus padrões de políticas de uso do solo e recursos naturais, originados dos papéis políticos e 

históricos de sua formação, se equipara e ao processo histórico de urbanização do Brasil. 

 

2 O Planejamento do Território da Bacia do Rio Paraíba do Sul na linha do tempo 
 

2.1 Políticas Públicas Territoriais 
 

Segundo Bucci (2002 apud SILVA, 2003), políticas públicas é programa de ação 

governamental sob uma perspectiva prática e finalística. Visam um setor da sociedade ou um 

espaço geográfico, na busca de determinados objetivos e metas, por meio de ações 

coordenadas, introduzindo dessa forma, segundo Vianna Jr. (1994, apud AMARAL et al, 

1999) a ideia de planejamento. 

Pressuposto para o planejamento de políticas públicas, o ordenamento do 

território – como uma visão macro do espaço (incorporando o conjunto de relações físicas, 

geográficas, sociais, ambientais, econômicas) – deve buscar um método integrador e uma 

ação articulada entre os diferentes níveis de governo (MORAES, 2005).  
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Podemos afirmar, em termos gerais, que as políticas públicas territoriais são ações 

de planejamento do governo e impactam na ordenação do território. 

A partir dessa síntese, se faz necessária uma análise: Compreendemos, com apoio 

na leitura de Aristóteles (1997) sobre Política, que ao Estado cabe o papel de planejar a forma 

de vida da coletividade, por meio de políticas para alcançar um bem social, que se inscreve 

em comunidade, que se situa na cidade. Daí conclui-se que planejamento possui relação direta 

com política.  

Ao se observar o processo histórico de urbanização do Brasil, é possível verificar 

que, essa teoria se chocou com o modelo (neo)liberal que marcou o século XX, de 

individualismo associado à racionalidade de mercado. Prosseguindo nessa mirada, os efeitos 

desse modelo geraram problemas tais como desemprego, pobreza urbana, desigualdades de 

riquezas, posto que o modo de produção capitalista, em que pese necessitar da produção x 

trabalhador mediados pelo mercado, tem em seu fim a irrestrita busca pelo lucro, que 

desmancha a racionalidade social. (FRIEDMANN, 1987 apud LINHARES, 2008). 

Em face das evidências de uma necessária mediação de conflitos daí resultantes, 

esforça-se então o Estado no papel desse mediador de conflitos entre os interesses individuais 

e sociais, por meio de um planejamento que se assemelha com os princípios de mercado – na 

garantia de lucros, fonte de sobrevivência das pessoas inseridas numa sociedade capitalista – 

mas propondo uma reforma social, que se deu num modelo de diretrizes econômicas, 

prevendo investimentos em infraestrutura, aparato jurídico regulatório e provisão de serviços 

públicos (educação, saúde, infraestrutura urbana) chamados de “investimentos sociais”, numa 

lógica de garantir a reprodução do capital, que, conforme denominou Linhares (2008), gera 

uma “organização social capitalista”, permitindo uma “[...] (com)fusão entre interesses 

individuais e sociais [...]” 

Essa breve digressão, se mostrou necessária para o fim de demonstrar que, ao  

Estado compete o planejamento, e que, esse se deu - numa ou noutra forma em cada período 

histórico - calcado numa lógica capitalista, ainda que revestido de uma reforma social.  

O planejamento está intimamente relacionado com políticas, que se dão no 

território, e que merecem análise sob a perspectiva da pesquisa, buscando compreender em 

que escala essas políticas interferem no espaço, socialmente produzido, ao ponto de criar uma 



77 

 
 

condição econômica e social a alcançar um desenvolvimento visto sob o ponto de vista 

sustentável.  

Retornando, temos que implementação de políticas públicas, é um processo de 

ação governamental expressa por meio de programas; planos; projetos; leis, de intervenção no 

território. E, como processo, submetidas a avaliações e monitoramento, gera constantes 

alterações, modificações, substituições – novas políticas.  

Observamos, a par das questões ideológicas, que, em contraste com o 

planejamento centralizador e monolítico das décadas de 60 e 70, em especial com o advento 

da Constituição de 88, há um gradual planejamento descentralizado e estratégico, 

participativo, interativo e em parceria com a iniciativa privada (vide QUADRO 8 – Políticas 

Públicas Brasileiras, e as evidências identificadas nos períodos citados) – buscando uma 

oposição ao passado de um planejamento setorial, unidirecional e de paternalismo 

governamental.  

É a contraposição do crescimento econômico de ontem – do modelo Estado 

Desenvolvimentista - e a busca de um desenvolvimento que possibilite uma distribuição mais 

equânime a toda a sociedade, desse crescimento econômico – que talvez expresse uma 

sustentabilidade -, sob uma perspectiva de integração de várias dimensões – à luz da 

flexibilização do Estado. (MORAES, 2008; RUCKERT, 2005). 

Na “QUADRO 8” síntese abaixo apresento em resumo e cronologicamente, as 

principais políticas públicas brasileiras, que influiriam no território, em atendimento as 

características de cada período, e cujas influências serão relacionadas como se verá no 

“QUADRO 9” e a síntese histórico-cronológica de políticas implementadas, no território da 

bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: 

 

Quadro 8- Políticas Públicas Brasileiras, de impacto territorial - resumo histórico-cronológico 

Período Características das Políticas Públicas 
ESTADO NOVO 

Era Vargas (1930-1945; 1951-
1954) 

*1930-1945 – Passagem do estado Patrimonialista para o Estado Novo - 
marco no desenvolvimento de uma nova ordem econômica-social; 
transição do modelo econômico de polo agroexportador para urbano-
industrial; 

*Políticas públicas de alcance nacional, diretrizes centralizadoras, com 
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origem no governo central; 

*fluxo migratório decorrente destas políticas- consequência direta no 
ordenamento territorial; 

*políticas regionais: a “Marcha para Oeste”; mecanismos de concessão de 
créditos a determinados setores da economia; obras de assistência às 
regiões afetadas pela seca.  

Plano SALTE (1950-1951) *Primeiro plano nacional elaborado sob regime democrático, em um 
governo alinhado com a política externa norte-americana comprometido 
com ideário liberal; 

*realizadas obras de infraestrutura como estradas, refinarias e 
aparelhamento dos principais portos nacionais. 

PERÍODO DESENVOLVIMENTISTA 
Plano de Metas (1956-1961 ) *Primeira tentativa de planejamento em escala nacional; 

* conjunto de 30 metas organizadas setorialmente: energia; transporte; 
alimentação; indústria de base e educação; 

*31ª meta: construção de Brasília – expansão da malha rodoviária 

* Política desenvolvimentista que fomentou o processo industrial e a 
migração da população rural para a zona urbana; 

*centralização de investimentos para desenvolvimento do setor industrial 
no SUDESTE 

* criação da SUDENE 
Plano Trienal e Plano de Ação 
Econômica do Governo (1960) 

*centralização do poder sob o Regime Militar; 

*planos de cunho mais econômico; 

*aprofundamento no processo industrial – Sudeste do país centralizado e 
as outras regiões vistas como periféricas. 

*Programa de Integração Nacional (PIN) – objetivo de financiar infra-
estrutura no Nordeste e Amazônia; 

*criação de superintendências regionais: SUDAM;SUDECO;SUDESUL 
Planos Nacionais de 
Desenvolvimento (1970-1980) 

*I PND – fase de expansão do “milagre econômico”; 

*execução de grandes obras de infra-estrutura, ligadas aos transportes, 
corredores de exportações e telecomunicações; 

*ideário da integração nacional e do Brasil potência: obras para grandes 
projetos na área de infra-estrutura. 

*aumento da migração campo-cidade e impacto pela ocupação 
desordenada territorial; 

*II PND – diretrizes de desconcentração industrial; 

*concepção de pólos: instalação de complexos industriais no Nordeste. 
Regiões Norte e Centro-Oeste: implementação de complexos 
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agroindustriais, minerais e industriais; 

*década de 80 – “década perdida”: baixo desempenho econômico, altas da 
inflação, moratória da dívida externa, fim dos subsídios governamentais. 

ESTADO NEOLIBERAL 
Programa Brasil em Ação (Plano 
Plurianual 1996/1999) 

*formação de parceria entre os entes federados; 

*institucionalização do PPA em nível estadual e municipal, com propostas 
de padronização que integre os entes federados sobre gastos públicos, 
gerando informação para um PPA nacional. 

*parcerias entre setor público e privado; 

*sistema de gerenciamento  

*visão interpessoal do país e os Eixos Nacionais e Integração e 
Desenvolvimento, como referência espacial e geográfica de 
desenvolvimento; 

*objetivos do Plano: aumento da competitividade econômica e redução 
das desigualdades sociais e espaciais; 

*ausência de uma política nacional de desenvolvimento urbano; 

*política industrial com ênfase no crescimento da produtividade e 
competitividade; 

*processo de privatização de empresas públicas; 

* políticas estaduais de desenvolvimento competitivas para atrair 
investimentos e guerra-fiscal, com implicação na configuração territorial 
em várias regiões; 

*aumento das desigualdades sociais 
“SOCIAL LIBERALISMO” – um conceito em construção* 

Programa Avança Brasil (PPA 
2000/2003) 

*mantém conceitos e fundamentos do PPA anterior; 

*com princípios do desenvolvimento sustentável e integração de ações; 

*nova concepção dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento 
com ênfase em projetos na Amazônia. 

Programa Brasil, um País para 
Todos (PPA 2004/2007) 

*discussão pública acerca do Plano 

*políticas públicas de ordenamento territorial: programa de Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE) e reforma Agrária; 

*políticas setoriais de rebatimento territorial – reforma agrária e acesso 
dos mais pobres à moradia de qualidade; 

*Política Nacional de Desenvolvimento Regional, visando a redução das 
desigualdades regionais; 

Programa desenvolvimento com 
distribuição de renda e educação de 
qualidade (PPA 2008/2011) 

*economia fortalecida; investimentos privados e ampliação de 
investimentos públicos; 

*PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação; 
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*PAC – programa de aceleração do crescimento, seguindo premissas 
internacionais, considera que desenvolvimento está atrelado a 
investimento em infra-estrutura; 

*a dimensão territorial incorpora o planejamento e o território tem papel 
determinante na estratégia de desenvolvimento 

*Termo empregado por Ruy Braga e Álvaro Bianchi, para esboçar uma conjectura ao governo Lula.26 
Adaptado de: Moraes (2008). Outras fontes: Governo Federal (2008) 
 

2.2 Políticas Públicas – Recorte Territorial da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na 
região do Vale do Paraíba 
 

A modernidade brasileira tem como características fundamentais resultados 

econômicos efêmeros, desigualmente distribuídos e à custa de uma devastação ambiental 

generalizada. 

Ao longo do século XX, essa realidade foi evidenciada na região de estudo, e se 

equipara histórica e conceitualmente com os períodos e políticas públicas emanadas do 

Estado. 

Destacamos alguns dos planos de rebatimento regional, que se vinculam aos 

períodos anteriormente citados na “QUADRO 9”, para uma reflexão sobre as políticas 

públicas e seus impactos na região, para a organização do espaço: 

 

Quadro 9 - Planos e Políticas Públicas de rebatimento territorial, na região da bacia do rio paraíba do sul – 
resumo histórico-cronológico 

Período Políticas Públicas 
ESTADO NOVO 

Era Vargas (1930-1945; 
1951-1954) 

 *1939 – Criado em âmbito estadual o “Serviço de Melhoramentos do Vale do 
Paraíba”, numa tentativa de sistematizar o uso da água na bacia; 

*1940 – Construções da Rodovia Dutra, com a ligação entre São Paulo e Rio de 
Janeiro  

*1940 – Instalações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

*1952 – Transposição do Rio Paraíba do Sul para o sistema de geração de 

                                                            
26 “[...] O governo Lula não seria simplesmente mais um exemplo “neoliberal”, à la Fernando Henrique Cardoso 
ou FHC, exatamente porque, no intuito de constituir certas margens de consentimento popular, ele deveria 
responder a determinadas demandas represadas dos movimentos sociais. Empregamos então a noção – um tanto 
frouxa, admitamos – de “social-liberalismo” para tentar dar conta da ênfase nas políticas de distribuição de 
renda, ainda que plasmadas pela reprodução da ortodoxia rentista.[...]” (BRAGA; OLIVEIRA; RIZEK, 2010) 
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energia – complexo de Santa Cecília – Rio Guandú/RJ27 

*1955 – DAEE – Departamento de águas e Energia Elétrica, órgão estadual, 
apresentou o “Plano de Reerguimento Econômico do Vale do Paraíba”, com 
objetivo de fornecer base ao aproveitamento dos recursos hídricos da região.  .  

PERÍODO DESENVOLVIMENTISTA 
Plano de Metas (1956-1961) *A partir do “Plano de Reerguimento Econômico do Vale do Paraíba” foram 

construídos os três28 reservatórios, fundamentais à produção de energia e 
estoque hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul; 

*1967 - Decreto Estadual nº 48.162, alterado pelo Decreto nº 52.576, de 
dezembro de 1970, definiu os níveis superiores de hierarquia funcional, bem 
como os territórios a ela associados, resultando em 11 Regiões e 48 Sub-
Regiões Administrativas, no Estado de SP. Tal modelo deveria servir, 
fundamentalmente, de base para a localização dos diversos órgãos da 
administração pública estadual. 

*1968 - Governo Federal cria o COVAP – Comissão do Vale do Paraíba, para 
buscar alternativas de redução da degradação da bacia;  

  
Planos Nacionais de 
Desenvolvimento (1970-
1980) 

*1970 – Criação do CODIVAP - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do 
Vale do Paraíba, associação de municípios com objetivo de encaminhar 
soluções aos problemas regionais; 

*1971 – O CODIVAP publica o estudo “Caracterização e Avaliação dos 
Conhecimentos Sobre a Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos Resultantes” 
– objetivando promover o desenvolvimento regional, num primeiro esforço de 
planejamento regional para o Vale do Paraíba; 

*1977 – Apresentado o Projeto de lei 4.473, não aprovado, de autoria do 
Deputado Federal Joaquim Bevilacqua, propondo a Criação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Vale do Paraíba – SUDEVAP, no 
modelo de autarquia federal, com objetivo de desenvolver planos de 
desenvolvimento econômico por meio de apoio e assistência técnica e 
financeira;  

*1978 – Publicado o “Plano Regional do Macro-Eixo Paulista, elaborado pelo 
governo do Estado, por meio da secretaria de economia e planejamento, em 
consonância com as diretrizes do II PND, com objetivo de um desenvolvimento 
mais equilibrado e integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte, voltada à 
descentralização da área metropolitana; 

*1979 – O COVAP é substituído pelo Comitê Executivo de Estudos Integrados 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP) em âmbito federal, 
composto apenas por órgãos governamentais, com objetivo de traçar planos de 
recuperação ambiental para a região, e são estabelecidas as “Diretrizes de 
ordenamento do Uso do Solo: Macrozoneamento da Bacia do Rio Paraíba do 
Sul”; 

*1984 - Decreto nº 22.970 criou as 42 Regiões de Governo, visando, entre 
outros objetivos, um novo padrão de organização espacial para a administração 

                                                                                                                                                                                          
27 A transposição de águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu foi implantada, para atender 
à Light, empresa concessionária de geração de energia elétrica. Tal característica de uso privativo, entretanto, foi 
se alterando ao longo do tempo. Durante décadas, a disponibilidade de água no Guandu foi utilizada no 
planejamento de políticas públicas de desenvolvimento econômico regional e influenciou na ocupação sócio-
econômica da bacia e nas suas condições ambientais. (ANA, 2002) 
28 Reservatórios de Santa Branca; Jaguarí, Paraibuna/Paraitinga e Funil (ANA, 2010) 
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pública estadual. Com isso, passaram a conviver os dois modelos – 11 Regiões 
Administrativas e 42 Regiões de Governo –, até que, em janeiro de 1987, o 
Decreto nº 26.581 compatibilizou as duas estruturas, acertando os contornos 
das Regiões Administrativas e de Governo, de modo que o conjunto destas 
últimas passasse a corresponder de forma perfeita aos limites das primeiras. 

 
ESTADO NEOLIBERAL 

Programa Brasil em Ação 
(Plano Plurianual 1996/1999) 

*1990 – Plano Mestre – diagnóstico da situação dos recursos hídricos por bacia, 
no Estado de SP. 

*1991 – CODIVAP/INPE elaboram proposta de projeto na área de 
planejamento regional denominada Macrozoneamento da Região do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo (MAVALE), com objetivo 
geral de “criar um sistema para o planejamento regional baseado no uso de 
técnicas de sensoriamento remoto para dar suporte às decisões do CODIVAP e 
das administrações municipais consorciadas”. 

*1994 – criado o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 
(CBH-PS)– à época com a denominação de CBH-PSM por também integrar a 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Serra da Mantiqueira 
(UGRHI-1), cujos municípios formaram em 2001 seu próprio Comitê (CBH-
SM) 

*1996 – criado o CEIVAP, ou Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul, pelo Decreto Federal nº. 1.842, é o parlamento onde 
ocorrem os debates e decisões descentralizadas sobre as questões relacionadas 
aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

“SOCIAL LIBERALISMO”  
Programa Avança Brasil 
(PPA 2000/2003) 

*2003 – Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprova resolução 32, que 
promove a Divisão Hidrográfica Nacional, com objetivo de estabelecer base 
organizacional que contemple bacias hidrográficas como unidade de 
gerenciamento de recursos hídricos. 

Programa Brasil, um País para 
Todos (PPA 2004/2007) 

*2007 – Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul, aprovado pelo CEIVAP; 

 
Programa desenvolvimento 
com distribuição de renda e 
educação de qualidade (PPA 
2008/2011) 

*PAC – Plano de Aceleração do Crescimento – investimento em saneamento; 
habitação; energia. 

*Discussões sobre criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.  

Fontes: Adaptado de: Governo Federal (2008); CODIVAP (2010); ANA (2010); Arquivos Câmara dos 
Deputados (2010). 

 

O que se observa das ações de rebatimento regional acima, é que elas surgem das 

mesmas motivações de origem histórica das políticas publicas de âmbito do Estado, enquanto 

nação. Seus efeitos – ainda que se desconsiderem se os resultados foram positivos ou 

negativos do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável – tem impacto no território 

bacia hidrográfica, na região do Vale do Paraíba. 
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A questão que se forma é se esses impactos são suficientes para uma organização 

do espaço na região de estudo, a partir de um território (Bacia Hidrográfica) que agrega as 

“[...] relações dialéticas entre formas espaciais e os processos históricos que modelam os 

grupos [...]”, “[...] onde a organização espacial constitui parte integrante de uma dada 

sociedade [...]” (CORRÊA, 1995). 

Ao assumirmos que há um intervencionismo do Estado, - conforme confrontado 

pelos quadros histórico de políticas públicas - utilizando o planejamento econômico, entre 

cujos componentes se inclui o planejamento territorial, e a globalização da economia, 

podemos concluir que a concepção crítica, de que “[...] o conceito de região é articulado à luz 

dos modos de produção ... através das conexões entre classes sociais e acumulação capitalista, 

... por meio das relações entre  Estado e a sociedade local; ... ou então, introduzindo a 

dimensão política[...]” (Ibid., p. 41), nos revela uma possibilidade de regionalização, que pode 

orientar-se por um desenvolvimento pautado pela sustentabilidade. 

A região, contudo, não é uma área isolada, e sofre uma relação de dominação com 

as instâncias superiores nos planos financeiros e político, tendo em vista que, no plano 

administrativo se constitui um nível intermediário entre o poder central e os organismos 

locais. Ela é, portanto, a área territorial onde se aplicam as decisões dos planos de ação. 

Visão essa, aliás, já identificada entre os Princípios da Carta de Atenas (ainda que 

superada), que considerava as cidades como parte integrante de um conjunto maior – a região, 

que por sua vez, conforme destacado por Birkholz (1983) “[...] O plano urbano deve ser 

substituído pelo plano regional, já que o limite da aglomeração urbana é função de sua ação 

econômica [...]” a qual está intimamente relacionada com os planos e políticas Nacionais. 

Portanto, as políticas públicas de impacto regional, na dimensão da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, se coadunam a lógica da acumulação capitalista, cuja 

reprodução das relações sociais que sustentam o sistema capitalista é condicionada por efeitos 

da aglomeração urbana, especialmente na contemporaneidade, e realiza-se por meio de um 

contexto soco espacial. 

 

3 Organização do espaço e da região a partir da Unidade Territorial Bacia 
Hidrográfica 
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Sobre o território definido como bacia hidrográfica é que se desenvolvem as 

atividades humanas. Todas as áreas urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem 

parte de alguma bacia hidrográfica. O que ali ocorre é consequência das formas de ocupação 

do território e da utilização das águas que para ali convergem.  

O território brasileiro foi dividido nas chamadas Regiões Hidrográficas 

Brasileiras, por meio da edição da Resolução n.32 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, de 15 de outubro de 2003. A justificativa a essa divisão baseou-se no fato de 

existirem diferenças no país, tanto no que se refere aos ecossistemas como também diferenças 

de caráter econômico, social e cultural.  

Igualmente, os Estados brasileiros, no âmbito dos seus territórios, fizeram 

divisões hidrográficas para fins de gestão utilizando diferentes critérios. Conforme já 

referenciado no Capítulo I, o Estado de São Paulo está dividido em 22 unidades territoriais de 

gerenciamento hidrográfico.  

O que fica evidenciado e nos interessa nessa divisão regional, é perceber que as 

Bacias Hidrográficas são estruturantes de áreas urbanas – nem sempre coincidindo com áreas 

polarizadas, porém havendo casos em que se confundem bacia hidrográfica x área urbana 

polarizada -, podendo ser um elemento para definição de regiões de planejamento, reafirmado 

que tais divisões foram feitas de maneira a conformar as necessidades de gestão dos recursos 

hídricos com a configuração física e características locais. 

Assim, a Bacia do Rio Paraíba do Sul, na porção do Vale do Paraíba paulista, é 

um espaço regional formado pela articulação entre centros urbanos, hierarquizados na ordem 

dinâmica do capital (produção-circulação-consumo), apresentando um desenvolvimento 

desigual tanto em termos sociais quanto espaciais, facilmente identificados entre os centros 

dominantes e periferias dependentes, desencadeando, pelo avanço do capital, realidades 

sociais heterogêneas, muitas vezes antagônicas.  

 

4 O Papel do Estado na Mediação da Organização da Região: Reflexões sobre o 
Federalismo Brasileiro e as Políticas Públicas 

 
O modelo federalista brasileiro assumiu sua feição atual com o advento da  

Constituição Federal de 1988. A definição de maior impacto naquele momento foi a de 
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estabelecer um sistema de três níveis ou triplo federalismo, ao haver incorporado os 

municípios como parte integrante da federação, “refletindo uma longa tradição de autonomia 

municipal e de escasso controle dos estados sobre as questões locais” (SOUZA, 2005). 

Como é sabido, o federalismo, vem sendo utilizado para organizar Estados onde 

se verificam diferentes condições socioeconômicas, geopolíticas e culturais; múltiplas 

necessidades regionais; além de marcantes peculiaridades históricas. Todos esses fatores, ao 

serem considerados em sua dimensão estrutural, apontam necessidade de se adotar um sistema 

operacional de ordenação territorial do poder estatal cuja principal dificuldade reside na 

institucionalização de relações recíprocas de poder entre os participantes da unidade estatal, 

com vistas a conseguir modelar uma permanente e salutar rede de relacionamentos 

cooperativos. O desafio maior, portanto, é fazer com que se alcance uma integração das 

diversas ordens governamentais na execução de um único projeto nacional de 

desenvolvimento (PAUPÉRIO, 1973). 

Vários são os autores que discutem o federalismo e, particularmente, o 

federalismo brasileiro. Há uma convergência entre vários deles de que o modelo visa criar um 

ambiente político institucional de solidariedade e cooperação entre os entes federados, 

evitando a compulsão, em um pacto entre as partes, capaz de regular conflitos (FURTADO, 

2000 apud GRANJA; WARNER, 2006; OLIVEIRA, 1991 apud GRANJA; WARNER, 2006; 

GAGNON, 1993, apud LIMA, 2007; SOUZA, 2001). 

Partindo do pressuposto que confere sustentação ao princípio federativo, do 

pluralismo territorial, compete desse modo, aos instrumentos vinculados à noção de 

assimetria permitir que essas diferenças sejam traduzidas em termos jurídicos e políticos 

desenhados para eliminar ou, no mínimo, reduzir as incongruências que inviabilizem a 

construção de um pacto federativo adequado aos vários condicionantes, pressões e 

necessidades reclamadas pelas unidades autônomas do Estado. 

A acomodação das diferenças regionais pode, por meio de acordos 

intergovernamentais entre os membros da Federação, realizar relações político-institucionais 

significativa, imbuídas da firme orientação de alcançar um patamar de entendimento que 

impeça a existência de superposição dos interesses dos entes autônomos, na busca da 

equidade em termos políticos, econômicos, sociais ou territoriais. 
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Essa capacidade de acomodação dos interesses específicos das partes federadas, 

assim como das demandas singulares apresentadas pelas mesmas – as quais, não raro, pode 

mostrar-se conflitante –, devem ser manifestadas substancialmente por meio da elaboração de 

um planejamento e políticas habilitados a estabelecer um padrão operativo e coeso de 

organização política.  

Contudo, essa lógica não responde a história constitucional experimentada pelo 

Brasil, que vivencia após o advento da atual ordem constitucional, em 1988, a instauração da 

chamada “guerra fiscal”29 . 

Abrucio (2002) desenhou um panorama a partir de uma série de determinantes 

que desencadearam esse fenômeno no país, entre eles: 1) as ausências de uma política 

industrial nacional e de políticas regionais de desenvolvimento, que tornaram os estados 

praticamente os únicos responsáveis pela atração e manutenção do capital em seus territórios 

– exatamente num novo momento capitalista em que as empresas ganharam maior mobilidade 

física. 2) os governos estaduais obtiveram autonomia em suas políticas tributárias. 3) a 

disputa entre os estados por investimentos ficou mais acirrada com as intervenções oriundas 

do II PND, especialmente na área de infra-estrutura, beneficiando um conjunto considerável 

de estados periféricos que antes não conseguiam competir em igualdade de condições com as 

unidades estatais mais ricas pela atração de novos recursos do setor privado.  

Foi neste ambiente de profundas transformações conjunturais – no qual a União 

ficou impossibilitada de prestar ajuda financeira aos Estados – que as partes federadas, de 

forma individualizada e negando a viabilidade de se aliarem para criação de programas 

conjuntos de gastos e atração de investimentos (alternativa cooperativa), iniciaram um 

processo de implantação de várias medidas estratégicas para conquistar novas empresas e 

alocá-las em seu território, instaurando-se, por conseguinte, um comportamento não 

cooperativo que contaminou a possibilidade de uma agenda intergovernamentais da 

Federação30 .  

                                                            
29 Guilherme Bueno de Carmargo (2004) define “guerra fiscal” como “a generalização de uma competição entre 
entes subnacionais pela alocação de investimentos privados por meio da concessão de benefícios e renúncia 
fiscal, conflito este que se dá em decorrência de estratégias não cooperativas dos entes da Federação e pela 
ausência de coordenação e composição dos interesses por parte do governo central.” 
30  No caso brasileiro, Ricardo Varsano ensina que, os incentivos e renúncias fiscais acabaram, na prática, 
fazendo com que os agentes econômicos privados direcionassem seus investimentos para os lugares onde havia 
melhor infra-estrutura e recursos humanos mais preparados, o que significou a vitória no embate fiscal dos 
Estados mais desenvolvidos e ricos, agravando-se ainda mais a crônica desigualdade regional existente no país. 
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Diante dessa tônica, o desafio imposto ao Estado é o de projetar um esquema de 

organização territorial que, em sua dimensão vertical, seja descentralizado politicamente, e 

paute incessantemente pela preservação da unidade nacional, sem, contudo, desconsiderar às 

diferenças sociológicas, culturais, éticas e econômicas locais vivenciadas pelas unidades 

periféricas. Ademais, o pacto federativo deve conseguir incorporar a noção de igualdade  

(respeitadas as realidades regionais diversificadas), como engenho habilitado a fazer com que 

essas disparidades sejam menos relevantes ou menos radicais, de forma a não comprometerem 

a unidade do todo. 

Adotamos para a presente análise, a interpretação do princípio da igualdade, 

segundo observação feita por Garcia (2005), de que tal princípio implica em:  

“[...] uma ânsia maior de justiça, uma exigência de igualdade reportada à própria lei 
e não já meramente às situações a que ela se aplica: uma igualdade que se apresenta 
não como ponto de partida mas como resultado, como algo que se espera alcançar. O 
objetivo está em fazer coincidir a justiça com a própria ‘ratio’ da norma ou decisão 
jurídicas, nessa mesma medida adquirindo o princípio da igualdade uma função 
própria específica: a realização da justiça. Há que discriminar para igualar. Tendo 
como pressuposto esta ideia, assiste-se a um desvio da atenção da força normativa 
do princípio do critério-chave que preside aos juízos de igualdade e de desigualdade, 
para o próprio fim ou axiologia do regime jurídico. O princípio da igualdade adquire 
uma intenção normativa, corretora das tendências abusivas da liberdade de cada um, 
apresentando-se quer como programa de ação – realização de uma igualdade social –
, quer como expressão da justiça material – realização da ‘ideia de Direito’ – e, em 
qualquer dos casos, converte-se num limite interno da atividade do poder 
público[...]”. GARCIA (2005, p.63-64) 

O que fundamentalmente se espera do Estado, no formato federalista, é acomodar 

os múltiplos interesses e responder às necessidades de territórios bastante distintos, por meio 

de instrumentos efetivamente operativos e não como mera promessa realizada pelo poder 

central, cuja concretização é inviável ou pouco provável de se dar na prática.  

 

4.1 O Estado como o sujeito articulador da integração territorial 

 

Mesmo considerando o argumento dos autores Harvey (2009); Castells (2000) e 

Santos (2001), - para os quais a globalização promove desterritorialização por meio da 

padronização dos meios de produção e consumo, uniformizando e impondo uma cultura 

massificada, afastando os valores locais em prol de signos artificiais - , o território permanece 
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no centro da disputa pelos interesses (relações de poder), em todas suas dimensões tanto 

político, econômico, social, cultural e ambiental. 

Podemos afirmar que o Estado guarda ainda, a exemplo do período imperialista31 , 

um conteúdo expansionista territorial, em especial sob a análise da produção social do espaço, 

sem que esse “imperialismo” represente uma ruptura com a soberania do ponto de vista 

jurídico e político, mas, sob uma ótica econômica que é condição de existência hoje das 

relações produzidas socialmente no espaço. Essa constatação surge do fato de que, o espaço 

social construído pelo homem com utilização da natureza e sua transformação, impulsionam 

as disputas em direção dos recursos naturais. 

Ao aceitarmos por recursos naturais, aqueles bens da natureza aos quais os 

sujeitos atribuíram valor, evidencia-se que o “território do Estado”, ou seja, aquele espaço 

sobre o qual é exercida sua soberania possui um caráter econômico e patrimonial, onde os 

conflitos de uso e exploração de tais recursos não encontram fronteiras na nova ordem global. 

O resultado dessa constatação é a de que, o reflexo dessa demanda conflituosa 

pelo território, histórica e geograficamente, vai expressar formações espaciais distintas, (que 

no movimento da acumulação de capital se faz desigual), compreendidas para nosso trabalho 

por regiões (grifo nosso). 

O Estado, por sua vez, através das políticas que estabelece, medeia a 

(des)organização das regiões, o que se evidenciou nas QUADROS 8 e 9.  

O que se verifica a partir dessa reflexão, é a possiblidade de se estabelecer 

diferentes regionalizações em função do que se pretende destacar, sendo a questão “recursos 

naturais”, um marco analítico para os objetivos relacionados a um planejamento regional que 

busque um desenvolvimento sustentável. 

A guisa de conclusão merece também destaque, a questão Federativa já tratada 

nessa pesquisa. O fortalecimento de um princípio de cooperação mostra-se apropriado a uma 

articulação das “territorialidades” 32.  

                                                            
31 “De acordo com a definição mais simples e mais geral, imperialismo é a conduta diplomático-estratégica da 
unidade política que constrói um império colonial, isto é, que submete populações estrangeiras às suas leis”. 
(Aron, 2002) 
32 A partir do entendimento de que território é o espaço que serve de palco de poder (RAFFESTIN, 1993), e que, 
esse território pode encerrar várias relações de poder (ex: empresas disputando mercado; seitas religiosas 
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Com essas considerações, verifica-se que para superar os conflitos de atribuições 

dos modelos tradicionais de divisão regional, setorizado, a identificação do território como 

espaço de produção articulador de ações integradoras, deve ser implementada. 

 

4.3 Nova Regionalização 
 

É possível observar uma tendência do Estado Brasileiro, em especial em período 

inscrito a partir do início do século XXI, no sentido de se propor e implementar políticas 

públicas – com ênfase territorial - que promovam uma redistribuição de renda, e diminua as 

desigualdades sociais, sem escapar a estratégias de crescimento econômico, com 

investimentos públicos em infra estruturas e tecnologias, e uma política econômica baseada na 

credibilidade do mercado financeiro. 

As políticas públicas realizadas pelo Estado nesse início de século demonstram 

que há uma constante tentativa de consertos estruturais e estruturantes do Governo Federal, 

voltadas para políticas regionais, contudo o que se verifica é que se considera apenas uma 

diferenciação espacial das políticas setoriais. São identificadas ações e instrumentos que agem 

sobre determinadas áreas, quase isoladamente, ora sobre a indústria, ora sobre a agricultura, 

infra-estrutura, assistência social, saúde, recursos hídricos etc, carentes de uma integração e 

articulação entre as escalas de poder e com as dimensões de interface. 

Mais recentemente, o Plano Plurianual 2008-2011, em vigência, foi precedido de 

um “Estudo da Dimensão Territorial para Planejamento”, produzido pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, de 2008. Nesse documento, que 

daria sustentação a elaboração do PPA-2008-201133, foram abordados os anseios, dificuldades 

e perspectivas para que se realizasse um projeto por meio de políticas de desenvolvimento 

nacional em conexão com políticas de desenvolvimento regional, e trouxe uma proposta para 

                                                                                                                                                                                          
disputando fiéis; usuários de recursos hídricos numa mesma bacia hidrográfica, disputando sua oferta por meio 
da outorga etc) dá-se o nome de territorialidade. (Nunes, 2006) 
 
33 Não é objetivo dessa pesquisa uma avaliação da aplicabilidade e efetividade do Estudo em destaque, mas cabe-
nos ressaltar, parafraseando Leitão (2009), de que se trata de “uma proposta técnica inédita, com critérios de 
regionalização do orçamento federal”. Contudo, não foi absorvido pelo Plano Plurianual 2008/2011, que 
“desconsiderou o esforço do planejamento territorial integrado em privilégio de uma ação fragmentada sobre o 
território” (ibid), que é o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 2007-2010, cuja centralidade conferida 
aos investimentos (sobretudo de infraestrutura, logística e energética), parte de uma abordagem setorial de ação 
sobre o território. 
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construção de regionalização que teve por expectativa de promover uma equidade 

socioeconômica sustentável ao País, por meio integrado e articulado34 . 

Por intermédio de uma proposta metodológica não convencional (sic)35 , foi 

sugerida a utilização conjunta e complementarmente dos distintos fundamentos teóricos de 

regionalização, visando atingir o objetivo de “[...] uso das forças polarizadoras como 

instrumentos para a redução das desigualdades, identificadas pelos critérios de 

homogeneidade natural, econômica e social [...]” (ibid., p. 48). Esses dois recortes visando 

aporte “[...] para as políticas macroespaciais, estruturadoras do território e voltadas para o seu 

ordenamento, guiado pelo objetivo ideal do policentrismo dos macropolos ou das grandes 

cidades[...]” ( ibid. p.48).  

Por meio desse Estudo, propunha-se que a política urbano-regional deveria ser 

construída a partir das múltiplas centralidades que organizam microrregiões, sub-regiões e 

macrorregiões no país como um todo, promovendo articulações distantes, mesmo globais, que 

definem o espaço/tempo contemporâneo. O espaço social, o território coletivizado, a escala 

local, a dimensão ecorregional e o mundo globalizado são as instâncias privilegiadas para se 

planejar uma política urbano-regional sócio-ambientalmente responsável e sustentável. Nesse 

contexto, a multiplicidade de centralidades articuladas – o policentrismo – necessariamente 

definira o paradigma central para a organização do espaço urbano-regional contemporâneo. 

(BRAIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2008, p. 54).  

Como resultado da proposta metodológica, apresentada durante um seminário, 

denominado Seminário Nacional sobre Regionalização, com participação Ministério da 

Integração; Secretaria de Desenvolvimento Regional; Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão; Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos; IBGE; CONSEPLAN - 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, foi realizado o exercício 

cartográfico de nova divisão territorial, que culminou com a definição de 11 macrorregiões 

consideradas sobre critérios de homogeneidades, e inserindo-se lhes seus macropolos, e mais 

118 sub-regiões com ajustes mais finos de polarização, ou regiões polarizadas. O último mapa 

                                                            
34 Ato de integrar, formar um todo, fazer parte de um todo, tornar inteiro, completar, incorporar-se. Fonte: Ruth 
Rocha. Minidicionário Enciclopédico. São Paulo: Scipione, 1996. 
Ato de articular, unir, ligar encadear, coordenar, organizar, proferir, enunciar-se, ligar-se, associar-se,  coligar-se, 
manter entendimentos, referente às articulações. Fonte: Ruth Rocha. Dicionário Enciclopédico. São Paulo: 
Scipione, 1996. 
35 IBID Prefácio p.10 
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propõe um desenho que relaciona os seis conjuntos territorial sob a ótica da homogeneidade e 

sua relação com vista ao País pela ótica da força polarizadora das cidades, ficando assim 

caracterizada as sugestões: 

 
Figura 9 - Territórios Homogêneos.  
Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (2008) 

  

   

 
Figura 10 ‐ Macroregiões e Macropolos 
Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (2008) 
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Figura 11- Sub-regiões 
Fonte BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (2008) 

 

 
Figura 12 - Territórios homogêneos, Macrorregiões e sub-regiões. 
Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (2008) 

 

No próximo capítulo, nos propomos à análise de algumas experiências relativas ao 

contexto regionalização e unidade territorial bacia hidrográfica, no Estado e São Paulo. 
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CAPÍTULO III - LIMITES E PERSPECTIVAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA BACIA 
HIDROGRAFICA COMO UNIDADE TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO E 

REGIONALIZAÇÃO 
 

 

Este capítulo objetiva analisar os modelos implementados para um planejamento 

regional, a partir da escala territorial bacia hidrográfica, e seus modelos de governança local, 

utilizando as Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e a Bacia do Rio Paraíba do Sul 

para compará-las, com apoio nos principais fundamentos, muito embora não esgotados, 

discutidos nos capítulos anteriores.  

Serão apresentadas políticas, planos, programas e projetos contemporâneos, aplicados 

a regiões, a partir do enfoque Bacia Hidrográfica, para buscar identificar relação quanto a 

viabilização de um planejamento territorial regional à um desenvolvimento sustentável. 
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1 A Divisão Regional Do Estado De São Paulo 
 

O Estado de São Paulo, por meio do Poder Executivo, na preocupação de 

identificar conjuntos de cidades com características semelhantes quanto a padrões de 

polarização e hierarquia funcional, promoveu a divisão do estado em Regiões Administrativas 

e Regiões de Governo. 

A diferença entre ambas reside basicamente em que, as Regiões Administrativas 

definiram os níveis superiores de hierarquia funcional, bem como os territórios a elas 

relacionados e deveriam servir, fundamentalmente, de base para a localização dos diversos 

órgãos da administração pública estadual. Já as Regiões de Governo, visa, entre outros 

objetivos, um novo padrão de organização espacial para a administração pública estadual, 

tendo ambas sido compatibilizadas a partir de 1987, por meio do Decreto nº 26.581 acertando 

os contornos das Regiões Administrativas e de Governo, de modo que o conjunto destas 

últimas passasse a corresponder de forma perfeita aos limites das primeiras.  

 
Figura 13- Mapa das Regiões Administrativas e de Governo do Estado de São Paulo. 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (2010) 
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Figura 14 -  Mapa das Regiões de Governo do Estado de SP 
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico (2010) 

 

Recentemente, um novo recorte regional foi estabelecido no Estado de São Paulo, 

aprovado pela Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994, em atendimento a determinação da 

Lei Estadual 7633/91, conforme já enunciado no Capítulo I do presente trabalho, que 

procedeu a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a finalidade de ser a divisão adotada pelos órgãos 

e entidades do estado, na execução de planos, estudos e programas visando à proteção e 

conservação dos recursos hídricos, ou com esses relacionados. 

 
Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo 
Artigo 4º - Em atendimento ao que dispõe o artigo 20, da Lei nº 7.663, de 30 de 
dezembro de 1991, fica aprovada a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e 
duas) Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, 
conforme consta do Anexo I.  
Parágrafo único - A divisão de que trata o “caput” deste artigo deverá ser adotada 
pelos órgãos e entidade do Estado, participantes do Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, quando da proposição de planos e programas 
de utilização, recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos. (Governo 
do Estado de São Paulo, Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994)  

 

Para efeito dessa pesquisa, adotaremos essa ultima divisão regional do Estado de 

São Paula, destacando as UGRHI’s denominadas Piracicaba/Capivari/Jundiaí e a Paraíba do 

Sul. 
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Para situar e compreender a complexidade dessas regiões, tanto do ponto de vista 

econômico quanto das desigualdades socioambientais, o quadro abaixo relaciona os 

municípios que as compõem: 

Quadro 10 Relação de Municípios da UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí – 

 
Fonte: Anexo I da Lei Estadual nº 9.034/94 
 

Quadro 11- Relação de Municípios da UGRHI Paraíba do Sul  

 
Fonte: Anexo I da Lei Estadual nº 9.034/94 
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A partir desse limite regional, a seguir será contextualizada a região da Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Piracicaba/Capivari/Jundiaí (UGRHI PCJ), e na 

sequencia serão apresentadas algumas experiências em planejamento regional desse território, 

e sua abrangência.  

 

2 Experiências em Planejamento no Território das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí 

 

2.1 Caracterização Geral 

 

As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí abrangem uma área de 15.303,67 

km², o que equivale ao território integral de 58 municípios paulistas e 4 mineiros, assim como 

a parte do território de outros 14 municípios, sendo 13 paulistas e 1 município mineiro. 

Com 92,6% de sua extensão localizada no Estado de São Paulo, inserem-se na 

região leste/nordeste até os limites com o Estado de Minas Gerais, chegando inclusive a 

abranger uma parte do seu território, em 7,4%.  

A porção da área localizada no Estado de São Paulo é denominada Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 5 (UGRHI-5) e corresponde às bacias hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, fazendo divisa ao norte com a UGRHI-9 (Mogi-

Guaçu), a leste com MG, a sudeste com a UGRHI-2 (Paraíba do Sul), ao sul com a UGRHI-6 

(Alto Tietê), a oeste/sudoeste com a UGRHI-10 (Sorocaba – Médio Tietê) e a noroeste com a 

UGRHI-13 (Tietê - Jacareí). 
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Figura 15- Localização das Bacias do PCJ no Estado de SP.  
Fonte: IGC, 2010 

 

 

Figura 16 - Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.  
Fonte: Banco de Dados do relatório de Situação 2000/2003. 
 

Por força da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 05, estabelecida 

pelo Estado de São Paulo, denomina-se PCJ. Tal ocorre pela proximidade entre as três bacias 

hidrográficas, por transposições de água entre elas e por serem afluentes do rio Tietê, 

pertencendo à bacia do Médio Tietê. 

O único rio dos três que tem domínio da União é o Piracicaba, por ser formadas 

em Americana/SP pela junção de dois rios de domínio da União, o Atibaia e Jaguari, este 

último com nascente em Minas Gerais. 
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Os rios Capivari e Jundiaí são de domínio do Estado de São Paulo. 

O Plano de Bacia da região apontou para a ausência de um planejamento 

integrado da infra-estrutura de saneamento ambiental e das políticas de uso e ocupação do 

solo nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí configurando algumas interfaces, 

ocasionalmente conflitantes, em recursos hídricos na região, como a reversão do Sistema 

Cantareira, da bacia do rio Piraciacaba para abastecimento da Região Metropolitana de São 

Paulo. 

O desenvolvimento dos municípios das bacias PCJ ocorreu na região de Campinas 

e foi denominado “ciclo da cana-de-açúcar”, que vai do século XVIII à primeira metade do 

século XIX, e a região consolidou-se em capital agrícola do Estado, com a constituição do 

segundo ciclo econômico importante da região, o ciclo do café. 

A região teve acelerada dinâmica territorial a partir do século XIX, e atualmente 

com a desconcentração industrial da RMSP, transformou-se em uma das áreas mais 

desenvolvidas da economia paulista, com destaque a diversificação da base produtiva e pela 

presença de plantas industriais intensivas em capital e tecnologia, essa ultima responsável pela 

expansão da agroindústria na região.  

Com 62 municípios sedes localizadas nas bacias PCJ, apresentavam uma 

população total, no ano de 2000, em torno de 4,22 milhões de habitantes, dos quais 3,97 

milhões (94,2%) residiam em áreas urbanas, e apenas 250.000 (5,8%) em áreas rurais.  

O crescimento registrado no eixo das rodovias Anhangüera (SP-330); 

Bandeirantes (SP-348) e o eixo ao longo da Rodovia Fernão Dias, proporcionaram áreas de 

conurbação e constituem-se nos principais eixos de estruturação urbana das bacias 

hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

A participação das bacias PCJ no PIB brasileiro representaram 3,8% do PIB 

brasileiro em 2002. 

Cabe ressaltar que as discussões a respeito dos instrumentos municipais de 

controle, conservação e uso dos recursos hídricos têm avançado nas bacias PCJ e já se 

observa que cerca de 30% dos municípios desta região contam com leis específicas de 

recursos hídricos. 
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2.2 O Consórcio PCJ 
 

Com a degradação dos recursos hídricos nas bacias do PCJ, em níveis 

preocupantes, especialmente após a mortandade de peixes na região, causada pelo lançamento 

de vinhoto ou restilo36 nos rios, inicia na década de 1960 uma reação da população, que passa 

a se mobilizarem. Na década de 1970, a intensa poluição dos rios, em virtude do crescimento 

demográfico e industrial ocorrido nessas bacias e com a reversão das águas através do 

Sistema Cantareira, provocou uma queda na qualidade e na quantidade das águas do rio 

Piracicaba, ensejando em 1983, a criação do Conselho Coordenador das Entidades Civis de 

Piracicaba, que iniciou um movimento em prol da sua recuperação, denominado “Campanha 

Ano 2000 – Redenção Ecológica da Bacia do rio Piracicaba” (CONSÓRCIO PCJ, 2006). 

A culminância dessa mobilização foi a criação de um organismo intermunicipal, 

eleito, e representante de um Conselho Diretor de Prefeitos da bacia – o Consórcio 

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari, em 1989, com o propósito de 

constituir uma organização que pudesse complementar a atuação das entidades 

tradicionalmente responsáveis pela execução de políticas públicas de saneamento e 

preservação do meio ambiente, tornando o processo de gestão mais eficiente (FISCHER, 

2000; CONSÓRCIO PCJ, 2006). 

Formado inicialmente como uma Associação de Municípios, a partir de 1996 o 

Consórcio começou a receber também a adesão de empresas – públicas, privadas e de 

economia mista -, passando a caracterizar-se então como uma associação de Usuários da 

Água. Em 1998, o Conselho de Municípios aprovou que a Plenária de Entidades, órgão 

formado pela sociedade civil organizada, e até então com papel exclusivamente consultivo no 

Consórcio, passasse a ter um voto no conselho, sem a necessidade do pagamento da 

contribuição de custeio. Ressalta-se que a participação da sociedade civil, reivindicada por 

esse segmento em 1990, foi inovadora, pois, até aquele momento, não havia outro mecanismo 

de participação da sociedade civil na gestão dos recursos hídricos na região (CONSÓRCIO 

PCJ 2006). 

                                                            
36 Resíduo pastoso e malcheiroso que sobra após a destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar (garapa) 
fermentado, para a obtenção do etanol (álcool etílico). Para cada litro de álcool produzido, 12 litros de vinhoto 
são deixados como resíduo.  
Fonte: ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/glossario_ambiental/glossario_ambiental_-_v.html 
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Atualmente, o Consórcio PCJ conta com 38 municípios e 36 empresas, cada 

segmento tendo 50% do valor dos votos. (CONSÓRCIO PCJ, 2006). 

O Consórcio configura-se como entidade executora ou gerenciadora de projetos e 

obras, tendo personalidade jurídica e equipe técnica próprias, além de agilidade 

administrativa. Dentre seus objetivos estão o aumento da assistência aos municípios e o 

atendimento das necessidades e expectativas regionais, voltando-se principalmente ao 

planejamento do desenvolvimento e integração regional; ao fomento, à recuperação e 

preservação dos mananciais; e à conscientização ambiental (CONSÓRCIO PCJ, 2006; 

MONTICELI, 1993; CBH-PCJ, 2005). 

A preocupação com as questões de integração e descentralização da gestão esteve 

presente no Consórcio PCJ desde seu início, a partir da observação da dificuldade de 

integração entre as diversas instituições – nos níveis federal, estadual e regional – voltadas ao 

meio ambiente e aos recursos hídricos, e sua conseqüente atuação setorizada. Assim, o 

Consórcio influenciou a discussão em torno da descentralização não apenas no nível estadual, 

mas também no âmbito nacional. (MONTICELI, 1993). 

 

2.3 Os Comitês de Bacia 
 

A Lei Paulista de Recursos Hídricos 7.663/91, tendo como princípios uma gestão 

descentralizada, participativa e integrada destes recursos, criou o Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos de São Paulo, e implementou os Comitês de Bacias 

Hidrográficas – CBHs como instâncias regionais de gestão.  

O primeiro CBH a ser instalado foi o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ, em 1993, apresentado como modelo 

organizacional para os comitês que surgiram depois. O processo de constituição do CBH-PCJ 

foi gradual e bastante negociado, devido à sua estrutura tripartite e pioneira, e também por 

implicar uma alteração das relações de poder existentes e das formas de resolução dos 

problemas hídricos da região. 

Houve ainda certa tensão entre a criação de um novo colegiado para fazer a gestão 

dos recursos hídricos e a dinâmica já consolidada pelo Consórcio PCJ, o que também exigiu 

negociação para definir os papéis de cada ator na gestão dos recursos hídricos. Embora ambos 
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os organismos tenham importante papel nos debates e negociações relativos à gestão dos 

recursos hídricos na região, sua atuação é diferenciada: ao Comitê cabe um papel mais 

administrativo, com um poder de decisão relativamente grande, enquanto o consórcio possui 

maior capacidade para executar programas e projetos – uma vez que possui autonomia 

financeira, equipe técnica e equipamentos próprios, capacidade de contratação de serviços etc. 

– porém, estas ações se restringem ao âmbito de seus associados (CBH-PCJ, 2005; 

CONSÓRCIO PCJ, 2006). 

O CBH-PCJ tem como objetivo promover o gerenciamento dos recursos hídricos 

em sua área de atuação, de forma descentralizada, participativa e integrada. Tem como 

competências aprovar o Plano das Bacias Hidrográficas, propor a criação da Agência de Bacia 

e os critérios e valores a serem cobrados pela utilização dos recursos hídricos nas bacias PCJ, 

dentre outras (CBH-PCJ, 2005). 

Em 2002, os esforços se concentraram na criação do Comitê Federal das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ Federal, uma vez que os rios 

Piracicaba, Jaguari e Camanducaia são de domínio da União. Foram elaboradas propostas de 

alterações do estatuto do CBH-PCJ, de regimento do PCJ Federal e de processos eleitorais 

para 2003 com o objetivo da atuação integrada desses dois comitês (CBH-PCJ, 2005). 

Em 2003, período que marcou o início da consolidação da integração institucional 

das bacias PCJ, foram promovidas as alterações no estatuto do CBH-PCJ, do processo 

eleitoral integrado, da eleição da mesma diretoria para os dois comitês e da reorganização das 

Câmaras Técnicas que passaram a servir aos dois comitês (CBH-PCJ, 2005). 

Enfim, percebe-se a ação conjunta e complementar do Consórcio e dos Comitês 

PCJ. O Consórcio foi um organismo pioneiro na mobilização pela gestão dos recursos 

hídricos na região, e os Comitês, legitimados por respaldo legal, têm representado um grande 

reforço a esse processo. O Consórcio também possui direito a um voto no comitê, junto ao 

segmento da sociedade civil, além de contar com membros nas Câmaras Técnicas e no 

segmento municípios dos comitês, desempenhando importante papel nessas instâncias. Assim, 

historicamente, estes dois organismos têm contribuído para os avanços na gestão 

compartilhada dos recursos hídricos. 
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2.4 A Agência de Bacia 
 

O Consórcio também teve influência na discussão relativa à criação de uma 

Agência de Bacias, que teria funções executivas, e passaria a ser o órgão de apoio aos 

comitês, ao invés dos órgãos do Governo do Estado – DAEE, Cetesb e Secretaria do Meio 

Ambiente, principalmente (CONSÓRCIO PCJ, 2006; MONTICELI, 1993). Esse papel foi 

fundamental para o caráter descentralizado proposto pela lei. 

Paralelamente à cobrança, foi definida pelos Comitês PCJ a criação da Agência de 

Água dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Não 

havendo tempo hábil para a criação de uma nova organização antes da implementação da 

cobrança dessa Agência, definiu-se que o Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ atendia aos requisitos para assumir 

provisoriamente as funções de Agência de Águas previstas nas legislações federal e mineira 

sobre recursos hídricos (CBH-PCJ, 2005, p. 2). Assim, os Comitês decidiram convidar o 

Consórcio PCJ para desempenhar, por um período de dois anos, as funções de agência de 

água, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.. 9.433/97 (art. 51). A proposta foi 

aceita pelo Consórcio PCJ e aprovada pelos Comitês PCJ e pelo CNRH, sendo firmado um 

contrato de gestão pelo presidente do Consórcio PCJ, José Roberto Fumach, e o presidente da 

ANA, José Machado (CONSÓRCIO PCJ, 2006) ; CBH-PCJ, 2005;  

A Agência de Água PCJ foi inaugurada oficialmente em 16 de dezembro de 2005, 

com sede no município de Piracicaba. Com a implementação da cobrança, tanto nos rios de 

domínio da União como nos rios estaduais das bacias PCJ, uma das incumbências do 

Consórcio enquanto Agência consiste em gerenciar os recursos financeiros arrecadados, 

propondo aos Comitês o plano para aplicação destes recursos CONSÓRCIO PCJ, 2006 CBH-

PCJ, 2005). 

No ano de 2009, foi criada a Fundação da Agência das Bacias PCJ37, cuja 

proposta da nova adequação jurídica, após trabalho institucional para ser decretada tanto em 

âmbito federal quanto estadual, como a Agência das bacias PCJ, culminou em 2010, na sua 

aprovação junto dos comitês federal e estaduais das Bacias do PCJ, para ser a responsável 

                                                            
37 Em conformidade com o art. Único das disposições transitórias da Lei Estadual de SP, nº 10.020, de 3 de julho 
de 1998, Autoriza o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações Agências de Bacias 
Hidrográficas dirigidas aos corpos de água superficiais e subterrâneos de domínio do Estado de São Paulo, e dá 
outras providências correlatas.  
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pela execução técnica e administrativa das decisões conjuntas desses comitês, na aplicação 

dos recursos financeiros, tanto de origem da cobrança pelo uso da água, quanto dos fundos38 

estaduais de recursos hídricos, gerando uma maior integração e articulação entre as escalas de 

poder.  

 

3 Planejamento na Bacia do Rio Paraíba do Sul 
 

No paradoxo entre desenvolvimento e desníveis sócio-econômicos, a bacia do rio 

Paraíba do Sul abrange uma das regiões mais desenvolvidas do país e reflete o processo 

histórico de ocupação, caracterizado pela descontinuidade dos ciclos econômicos e pela 

degradação ambiental.  

Com cerca de 5 milhões de habitantes (IBGE, 2000) numa área de 57.000 km2 

que se estende pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que cerca de 

8 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro também se abastecem de 

suas águas derivadas de duas transposições da bacia no equivalente a 160 m3/s, retirados 

diretamente do rio Paraíba do Sul, utilizadas também para geração de energia elétrica, além 

do abastecimento de água e da geração de energia elétrica, beneficiam-se dessas transposições 

diversas indústrias situadas nas proximidades do rio Guandu e na RMRJ.  

Na busca de soluções necessárias à gestão dos recursos hídricos e à recuperação 

ambiental da bacia, culminaram com a mobilização do setor público, privado e setores da 

sociedade civil, para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul.   

                                                            
38 Os fundos estaduais de recursos hídricos são criados pela lei de Política Estadual de Recursos Hídricos, e 
regulamentados por decreto, cuja finalidade é a de dar-lhe suporte financeiro. Os recursos daí oriundos proveem 
de fontes tais como: Dotações do orçamento geral do Estado; Recursos financeiros da União e dos municípios; 
Compensação financeira que o Estado receber com relação aos aproveitamentos hidro energéticos em seu 
território e compensações similares recebidas por municípios e repassadas ao Fundo mediante convênio; Parte da 
compensação financeira que o Estado receber pela exploração de petróleo, gás natural e recursos minerais em 
seu território; O resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos; Empréstimos nacionais e 
internacionais, e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
Retorno das operações de crédito contratadas com instituições da Administração Direta e Indireta do Estado e 
dos municípios, consórcios intermunicipais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas; Multas; 
Contribuições de melhoria, tarifas e taxas cobradas de beneficiados por obras e serviços de aproveitamento e 
controle dos recursos hídricos, inclusive as decorrentes do rateio de custos referentes a obras de usos múltiplos 
dos recursos hídricos, ou de interesse comum ou coletivo; Doações. (FUNDAP, 2002) 
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O arranjo político-institucional de gestão da bacia do rio Paraíba do Sul não está 

completamente consolidado, e vem passando por diversos arranjos na tentativa de articular e 

integrar as ações, o que vem se mostrando um grande desafio, principalmente em virtude de 

novos fundamentos, diretrizes e instrumentos de gestão previstos nas legislações sobre 

recursos hídricos, em nível federal, bem como nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais, pois envolve uma série de instituições gestoras, responsáveis pelo 

aproveitamento, proteção e conservação dos recursos hídricos.  

[...] Essa complexidade decorre, em grande parte, da coexistência de águas de 
domínio da União e de domínio estadual, o que impõe na bacia do Paraíba do Sul 
quatro sistemas distintos de gestão de recursos hídricos: Federal e dos Estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro [...] (CAMPOS, 2005). 

 

Em que pese as iniciativas datadas desde a década de 1930, no sentido de 

implementação da gestão integrada dos recursos hídricos na bacia do Paraíba do Sul ( a 

exemplo das iniciativas paulistas de aproveitamento integrado dos recursos hídricos - Serviço 

de Melhoramentos do Vale do Paraíba e mais tarde denominado Serviço do Vale do Paraíba -, 

inspirado na experiência americana do Tennessee Valley Authority (TVA), até a constituição 

do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Paraíba do Sul (CEEIVAP) em 1979, 

no âmbito do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), 

iniciativa realizada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e pela 

Secretaria Nacional de Meio Ambiente (SEMA)), não foram capazes de instituir a integração 

nem a implementação de ações estruturais que revertessem o quadro de degradação da bacia, 

consolidando-se práticas de gestão setorial e fragmentada.  

[...] o Estado brasileiro preferiu priorizar técnica, política e financeiramente os 
grandes setores usuários da água - o elétrico, o de saneamento básico e o de 
irrigação -, de modo a suprir a demanda crescente de um país em desenvolvimento. 
As políticas setoriais conseguiram resultados consideráveis, mas foram, quase 
sempre, desenvolvidas com pouca ou nenhuma preocupação de uso múltiplo ou 
proteção dos recursos hídricos. Assim, a gestão das águas, entendida como um 
conjunto de ações visando ao uso integrado, à conservação, à proteção e à 
recuperação dos recursos hídricos, na realidade, nunca foi exercida na bacia do rio 
Paraíba do Sul. (CAMPOS, 2005) 

Em termos de planejamento oriundos dessa mobilização, destacamos os 

principais, que contribuíram para o atual modelo de gestão que está implantado hoje na Bacia:  

a) Projeto Paraíba do Sul, conduzido pela Cooperação Técnica França-Brasil;  
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b) Decreto Federal 1842/96, que instituiu o novo CEIVAP - Comitê de Integração da 

Bacia do Paraíba do Sul;  

c) Convênios entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e os Governos dos 

Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para execução do Programa de 

Investimentos para recuperação ambiental da bacia do Paraíba do Sul;  

d) Lei Federal 9433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos;  

e) Implantação e instalação dos Comitês de Bacia Afluentes e atuação e organização dos 

Consórcios em Bacias Afluentes: 

- Comitês: CBH-PS/SP, trecho Paulista; CBH – Médio Paraíba; CBH – Piabanha, 

Parquequer e Preto/RJ; CBH- Rio Dois Rio/RJ; CBH-Baixo Paraíba; CBH-

Compé/MG; CBH-Preto e Paraibuna/MG; CBH-Guandú/RJ;  

- Consórcios: Consórcio Muriaé/MG-RJ; Consórcio do Pomba/MG; Consórcio 

Carangola/MG-RJ; Consórcio Baixo Muriaé, Pomba e Carangola – CIRAB/MG-RJ; 

Consórcio do Paraibuna/MG; Consórcio do Bengalas, Negro, Grande e Dois Rios – 

BNG2/RJ; Consórcio da Foz/RJ. 

  
Figura 17 - Mapa dos Organismos da bacia do Rio Paraíba do Sul.  
Fonte: CEIVAP (2010) 
 

Na bacia do rio Paraíba do Sul praticamente está implantados todos os 

instrumentos de gerenciamento e as entidades integrantes do sistema gerenciamento de 

recursos hídricos de domínio da União. Entre os instrumentos se destacam o Plano de 

Recursos Hídricos da bacia, o sistema de cadastramento e de outorga de direito de uso da água 
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dos principais empreendimentos econômicos, a cobrança pelo uso da água e a criação e 

operacionalização da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (AGEVAP), formalizada oficialmente como entidade delegatária das funções de 

Agência de Bacia. (CAMPOS, 2005) 

No trecho de Bacia que se localiza no vale do Paraíba Paulista, o CBH-PS, está 

em fase de elaboração e conclusão do Plano de Bacia, que traça um diagnóstico e prognóstico 

da região com a finalidade de nortear os investimentos relacionados aos recursos hídricos para 

a recuperação de mananciais, tratamento de efluentes, resíduos sólidos, drenagem urbana, 

recuperação de mata ciliar e educação ambiental.  

  

3.1 O CODIVAP 
 

Na Região Administrativa de São José dos Campos, no final da década de 1970, o 

desenvolvimento da região, apesar de em franco crescimento, já se dava de forma desigual, 

levando os gestores públicos à busca de soluções para torná-lo mais eqüitativo, menos 

competitivo internamente e mais competitivo como região. Assim surgem ainda no final da 

década de 1960, as primeiras discussões sobre a necessidade de integração dos municípios 

dessa região. 

Segundo Martins (1971), com um espírito de livre iniciativa entre os prefeitos, 

surge o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba – CODIVAP, em 10 de 

outubro de 1970. O objetivo de sua criação foi a aproximação político - administrativa dos 

municípios, adotado o modelo de Fundação. (CODIVAP, 1971) 

O 1º Superintendente do CODIVAP foi o Empresário Sr. Paulo Egydio Martins, o 

qual destacou que as possibilidades de evidências das precariedades dos municípios, tanto de 

recursos econômicos quanto humanos, não interfeririam no idealismo e vontade de fomentar o 

crescimento harmônico da região do Vale do Paraíba. 

O Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP 

reúne 39 municípios da Região e ainda os municípios de Mogi das Cruzes, Nazaré Paulista, 

Salesópolis e Santa Isabel. 
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A criação do CODIVAP tem entre seus objetivos a fixação de diretrizes de 

planejamento, e para auxiliar nessa tarefa contratou os trabalhos da Caracterização do 

Conhecimento do Vale do Paraíba. Esse documento se constituiu em um importante alicerce 

para a discussão sobre o desenvolvimento da região. O relatório final do estudo recomendou a 

montagem de um escritório técnico de assessoria aos municípios consorciados, o que nunca 

foi promovido.  

Em 1992, foi realizado novo estudo denominado Macrozoneamento da Região do 

Vale do Paraíba – MAVALE, desenvolvido pelo CODIVAP em parceria com o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, cujo objetivo foi de aumentar o conhecimento 

disponível acerca da região, e subsidiar as políticas públicas Municipais (KURKDJIAN et al., 

1992). 

Em que pese os estudos, conforme apontado por Carmo (2003), o CODIVAP não 

obteve êxito na priorização de ações pelos governos locais com base nos resultados 

apresentados, o que demonstra uma incapacidade do CODIVAP em tornar seus estudos ou 

recomendações técnicas aplicáveis à dinâmica do desenvolvimento da região.  

Outra observação que se pode notar, é que o modelo institucional escolhido pelo 

CODIVAP, de Fundação, não encontra consonância com a lei Federal de Consórcios Públicos 

(Lei 11.107 de abril de 2005), cujo objetivo é a formação de arranjos horizontais ou verticais, 

ou seja, envolvendo níveis diferentes da federação, como modelo ideal de parceria, com 

possibilidade de ser provido com recursos da União, desde que se obedeça ao princípio da 

subsidiariedade, além da garantia a participação dos atores sociais. (BRANDÃO, 2004). 

Na pesquisa realizada em fontes documentais e trabalhos realizados sobre o 

CODIVAP, foi possível verificar que em seus quarenta anos de existência, e apesar de ter no 

artigo 7º de seu Estatuto, a previsão de uma série de diretrizes para alcançar os seus objetivos, 

não realizou a implementação de planos ou programas, tampouco ações estruturais concretas 

que indicassem sua importância estratégica no desenvolvimento integrado da região, 

demonstrando uma tendência a estar mais voltado a agendas políticas municipais – inclusive 

na sua própria formatação, assemelhando-se mais a uma associação de prefeitos que de 

municípios, não havendo permeabilidade que garanta o controle tanto legislativo quanto 

social -  deixando de configurar um a instância regional. (PONTES, 2007) 
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3.2 Os Comitês de Bacia 
 

Para efeito dessa pesquisa, serão elencadas as experiências de dois Comitês, cuja 

abrangência está inserida e tem influência na região específica de estudo do Vale do Paraíba 

Paulista:  

 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul ou “Comitê Paulista” (CBH-PS), 

que abrange a totalidade do território paulista da bacia, criado em 1994 no âmbito da 

reforma do Estado de São Paulo, constitui-se no primeiro dos organismos da bacia do 

rio Paraíba do Sul; 

 E, o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 

que nasceu de uma articulação interestadual, anterior à aprovação da Lei 9.433/97, e é 

regido pela legislação e normatização da esfera federal.  

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS) foi o quarto 

órgão a ser instalado no Estado de São Paulo, com objetivo de trabalhar em prol da 

conservação e recuperação das águas do Rio Paraíba do Sul e afluentes localizados no trecho 

Paulista. 

Em sua área de abrangência, estão inseridos 34 municípios pertencentes à 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRH-2: 
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Figura 18 - Mapa dos Municípios do Trecho Paulista da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul. 
Fonte: CBH/PS (2010) 

 

 
Figura 19 - CBH-PS.  
Fonte: SIGRH(2010) 

 

Dentre suas principais realizações, estão a participação e articulação para a 

montagem do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP);  

a negociações para a implantação do Programa de Qualidade da Água e Controle da Poluição 
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Hídrica (PQA); a realização do Relatório Zero Aprovação dos Planos de Bacias e dos 

Programas Anuais e Plurianuais de Investimentos; a implantação da Cobrança pelo Uso da 

Água Defesa da descentralização da gestão dos recursos hídricos. 

O CEIVAP, ou Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul Criado pelo Decreto Federal nº. 1.842, de 22 de março de 1996, teve sua área de 

abrangência e nomenclatura alteradas pelo Decreto Federal nº 6.591, de 1º de outubro de 

2008. A partir de então, o CEIVAP passou a ser denominado Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, cuja área de drenagem, segundo informação atualizada 

pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI) da ANA, tem cerca de 62.074 km39 e 

contempla os estados de São Paulo (na região conhecida como Vale do Paraíba Paulista), de 

Minas Gerais (denominada Zona da Mata Mineira) e de metade do estado do Rio de Janeiro. 

Em toda a sua extensão há atualmente 184 municípios, sendo: 39 municípios no Estado de 

São Paulo, 88 no Estado de Minas Gerais e 57 no Estado do Rio de Janeiro. (CEIVAP, 2010) 

O Comitê CEIVAP é constituído por representantes dos poderes públicos, dos 

usuários e de organizações sociais com atuação para a conservação, preservação e 

recuperação da qualidade das águas da Bacia, e suas principais atribuições são: definir as 

metas de qualidade (enquadramento) para as águas dos rios da bacia; propor diretrizes para a 

outorga de direito de uso da água – permissão legal obrigatória para o uso - captação, 

consumo ou diluição - das águas da bacia concedida pelo poder público; aprovar o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul e acompanhar sua execução; acompanhar e 

direcionar as ações da AGEVAP, que é a figura jurídica e o braço executivo do CEIVAP; 

aprovar e acompanhar a execução da cobrança pelo uso da água, cujos critérios e valores a 

serem cobrados foram aprovados pelo plenário do CEIVAP.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo CEIVAP desde 1997, cabe destacar: 

implantação pioneira, no Brasil, da cobrança pelo uso da água, satisfazendo todas as 

exigências legais; aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 

contendo o Programa de Investimentos para aplicação de recursos da ordem de R$ 62 

milhões, arrecadados com a cobrança pelo uso da água, de 2003 a 2010; criação da 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Paraíba do Sul para exercer as funções de 

Agência da Bacia via contrato de gestão com a ANA; viabilização de recursos de diversas 

                                                            
39 Dado atualizado conforme Resolução CNRH N. 84, de 27/03/2008 e Decreto N. 6.591, de 01/10/2008. 
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fontes para ações de recuperação ambiental e melhoria da disponibilidade de água da bacia. 

(CEIVAP, 2010) 

 

3.3 A Agência de Bacia 
 

O Sistema Nacional de Recursos Hídricos, instituído pelas Leis nº. 9.433/97 e 

9.984/00 introduziram novos atores no cenário institucional brasileiro, no contexto da gestão 

dos recursos hídricos: os Comitês de Bacia e as Agências de Bacia – braços executivos do 

Comitê ou de mais de um Comitê, que recebem e aplicam os recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica.  

À Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

– AGEVAP – criada nos termos da Deliberação CEIVAP nº 12, de 20 de junho de 2002, 

foram atribuídas às funções e atividades inerentes à Agência de Água, inclusive as de 

Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

CEIVAP. A AGEVAP é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, composta 

de Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva. 

A área de atuação da AGEVAP compreende a bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul e grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

Delegadas as funções de Agência de Água à AGEVAP – que se trata de uma 

Associação – por meio de um Contrato de Gestão, modalidade surgida com as Leis das 

Organizações Socais (9.637/98) e no âmbito do Gerenciamento de Recursos Hídricos, com 

marco regulatório na Lei 10.881/200440, possibilitou operacionalizar as decisões referentes à 

utilização, preservação e recuperação das águas, considerando os usos múltiplos, tornando as 

decisões dos Comitês de Bacia exequíveis.  

Vale destacar que, é estabelecido um conteúdo mínimo nos Contratos de Gestão, 

conforme artigo 2º da Lei 10.881/2004, e a complementação, que deve considerar as 

peculiaridades de cada bacia hidrográfica, ficam a critério da Agência Nacional de Água - 

                                                            
40  A Agência Nacional de Águas – ANA poderá firmar contratos de gestão, por prazo determinado, com 
entidades sem fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH para exercer funções de 
competência das Agências de Água, previstas nos artigos 41 e 44 da mesma Lei, relativas a recursos hídricos de 
domínio da União. (Ementa, Lei Federal 10.881/2004) 
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ANA.  No Contrato de Gestão firmado com a AGEVAP, há previsão expressa no sentido de 

que o referido Contrato tem como “unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos”41 (grifo nosso) a bacia hidrográfica, a execução das metas e resultados 

segue o mesmo princípio, não se atendo a Municípios ou Estados específicos. (SIMÕES; 

FACIOLI, 2010) 

Assim, além do contrato com a ANA, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

do Estado de Minas Gerais – CERH/MG, através da Deliberação CERH Nº 78, de 22 de 

novembro de 2007, aprovou a equiparação da AGEVAP à Agência de Bacia Hidrográfica dos 

Comitês Pomba / Muriaé e Paraibuna / Preto e atualmente formalizou com o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Contrato de 

Gestão para desempenhar a função de Agência de Bacia dos Comitês Fluminenses: Médio 

Paraíba do Sul, Baixo Paraíba do Sul, Piabanha e Rio Dois Rios. 

Nesse contexto, conforme afirmam Simões e Facioli (2010), a AGEVAP tem 

importância fundamental no cenário da atual política de gestão dos recursos hídricos, tanto 

estadual como nacionalmente, sendo também do interesse do próprio CEIVAP, uma vez que 

permitirá maior capilaridade em toda a Bacia favorecendo o processo de gestão integrada da 

mesma. 

4 O Território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e das Bacias Hidrográficas 
do Piracicaba, Capivari, Jundiaí: Semelhanças e Dicotomias 

 

Consagrado em diversas leis estaduais, como no caso a lei 7663/91, que 

estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e a Lei Federal 

9.433/97, que estabeleceu a Política Federal de Recursos Hídricos, há a adoção de um 

“princípio” (grifo nosso) de que é a bacia hidrográfica a unidade físico-territorial de 

planejamento e gerenciamento das águas. 

Tanto Machado (1998a) quanto Granziera (2001) destacam que as bacias 

hidrográficas devem ser consideradas como um todo indivisível, e que a gestão dos recursos 

hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras 

administrativas e políticas. Desse entendimento, ou, desse “princípio” (grifo nosso), 

                                                            
41 Contrato de Gestão ANA x AGEVAP nº 014/2004, disponível em http://www.agevap.org.br/agevap/ , acesso 
em 21/12/2010. 
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compreendemos o gerenciamento por bacia hidrográfica como abrangente e multisetorial 

(LANNA, 1995). 

Tomando por base os territórios das bacias hidrográficas em destaque nesse 

estudo – Bacia do Paraíba do Sul e Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí – pretendemos 

uma análise de sua utilização como Unidade Territorial de Planejamento de Recursos 

Hídricos, buscando identificar se o modelo pode ser um indutor de processo de planejamento 

regional, tendo o Estado por mediador da organização social desse espaço, compreendido 

dentro do todo indivisível bacia hidrográfica. 

É certo que ambas possuem semelhanças, conforme já demonstrado nos 

articulados anteriores: estão localizadas no estado de São Paulo; ambas são bacias de domínio 

da União; têm grande importância econômica e social para o país e em suas regiões de 

abrangência; possuem vários Municípios inseridos em seu território; encontram-se com sérios 

problemas relacionados a degradação ambiental tanto dos corpos hídricos, como dos solos e 

seus usos; apresentam modelos de gestão de recursos hídricos instalados, tanto de âmbito 

federal quanto estadual, e com seus instrumentos implementados. 

Contudo, há peculiaridades que as diferem, especialmente no que se refere ao grau 

de políticas, ações, diretrizes e comprometimento, articulação e integração entre os vários 

níveis de escala política e dimensões social, econômica e ambiental, que podem dar algumas 

respostas a presente pesquisa, e que será o objeto desse tópico. 

Para essa análise, buscamos adotar quadros estabelecendo algumas relações, 

primeiro quantitativas e depois qualitativas, relativas a políticas públicas, planos, processos, 

ações e diretrizes no âmbito de cada bacia hidrográfica, para avaliar se há uma tendência ao 

planejamento regional a partir dessa escala territorial, e de que forma ela vem se apresentando 

inclusive relacionando a questões que extrapolam a gestão dos recursos hídricos, na busca do 

gerenciamento por bacia hidrográfica. 

Em termos quantitativos, a “QUADRO 12” abaixo, demonstra as similaridades 

existentes entre as bacias hidrográficas: 
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Quadro 12 - Comparativo quantitativo das Bacias PBS e PCJ.  

BACIA 
HIDROGR

ÁFICA 

ÁREA 
DE 

DRENA
GEM 

MUNICÍP
IOS 

ABRANG
IDOS 

POPULA
ÇÃO 

URBAN
A 

PIB 
NACIO

NAL 

ABASTECIM
ENTO 

COLE
TA 

ESGO
TO 

TRATAM
ENTO DE 
ESGOTO 

COBRA
NÇA 
FEDERA
L 

COBRA
NÇA 
ESTADU
AL 

PARAÍBA 
DO SUL 

55.500 
km2 

180 5.258.0
68 

(2005) 

3,6% 
(2005) 

91,9% 82% 17,6% 
(2005) 

R$ 
61.387.2
67,17 

R$ 
40.333.1
19,29 

PIRACICA
BA, 

CAPIVARI 
E JUNDIAÍ 

15.503 
km2 

62 4.467.6
23 

(2000) 

3,8% 
(2002) 

92% 92% 40% 
(2007) 

R$ 
73.643.9
68,23 

R$ 
33.833.9
54,06 

Fonte: Adaptado de: ANA; CBH-PS; CBH-PCJ; CEIVAP; Consórcio PCJ 
 

Qualitativamente, considerando o gerenciamento por bacia hidrográfica, alguns 

dados também se mostram similares, conforme mostra a “QUADRO 13”: 

Quadro 13 - Comparativo Qualitativo das Bacias PBS e PCJ.  

BACIA 
HIDROGRÁ

FICA 

Comitê Federal Comitês Estaduais Agência de Bacia 
(órgão executivo dos 

comitês) 

Consórcio 
Municipal ou 

modelo similar 

Órgão 
de 

Controle 
fiscaliza

ção e 
Outorga 

PARAÍBA 
DO SUL 

CEIVAP 1) CBH-OS (SP); 
2) Pomba e Muriaé (MG); 
3) Piabanha, Perquequer e 

Preto(MG); 
4) Preto e Paraibuna 

(MG); 
5)  Guandú (RJ) 

 

AGEVAP (Federal; 
MG e RJ)  e DAEE 

(SP) 

1)CODIVAP(SP 
2) Muriaé(MG); 
3)Carangola(MG 
4) Baixo 
Muriaé(MG); 
5)Paraibuna(MG 
6) AMPAS(RJ) 
7) BNG2(RJ) 
8) Foz(RJ) 

ANA 
(Federal); 

INEA (RJ); 
DAEE (SP); 

IGAM 
(MG) 

PIRACICABA
CAPIVARI E 

JUNDIAÍ 

PCJ Federal CBH- PCJ(SP);  
CBH-PJ(MG) 

Fundação Agência das 
Bacias do PCJ 

 ANA; 
IGAM; 
DAEE. 

Fonte: Adaptado de: sites ANA; CBH-PS; CBH-PCJ; CEIVAP; Consórcio PCJ 
 

Contudo, a QUADRO acima, observada sob o enfoque da pesquisa, demonstra 

que há dicotomias na condução do gerenciamento no que concerne a questão 

integração/articulação para viabilização de um planejamento regional entre ambas. 

Ao analisarmos a situação das Bacias Hidrográficas PCJ, os Comitês do PCJ, 

Consórcio Municipal das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 

Consorcio PCJ, Prefeituras Municipais e Órgãos Gestores, vem trabalhando em conjunto. Isso 

é observado da unificação dos Comitês (CBH-PCJ, 2005), e da decisão por manterem a 

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas, como braço executivo, operadora dos recursos 
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tanto de origem federal, quanto estaduais, possibilitando a integração de políticas públicas 

regionais, voltadas as questões relacionadas aos recursos hídricos e suas interfaces social, 

econômica e ambiental. 

Foi possível perceber que a origem dessa opção integrada, que se articula nas 

várias escalas de poder e em várias dimensões, nasceu do trabalho anterior e contínuo 

realizado pelo Consórcio PCJ, que, motivado pelos problemas da região, mobilizou política e 

tecnicamente seus municípios, capacitando-os a se organizarem estrategicamente para 

realizarem de forma regional, ações capazes de interferir no território, para garantia de 

sustentabilidade, visando o contínuo desenvolvimento da região.  

Nesse viés, ao contrário, a postura no gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, demonstrou-se desarticulada, tanto do ponto de vista da integração entre 

as escalas de poder quanto nas questões relativas às diversas dimensões que compõem o 

território, chegando, inclusive, a gerar mais conflitos entre os atores, que mitigação e/ou 

solução de problemas comuns a toda a região, em particular na região do Vale do Paraíba 

paulista, que mais se isola dessa proposta. 

Essa situação pode ser observada da transcrição abaixo, constante do relatório do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – Resumo Caderno de Ações 

Área de Atuação do CBH-OS:  

[...] No que se refere aos aspectos de gestão da bacia, quando da consulta da equipe 
técnica ao CBH-PS, a visão manifestada por seus dirigentes, inclusive expressa em 
artigo publicado na edição nº 43 de fevereiro de 2007 do “Rio Paraíba do Sul – 
Boletim Informativo do CBH-PS” é que deveria haver sua descentralização. 
Dentro dessa lógica, entende o CBH-PS que o “CEIVAP deveria estabelecer... 
objetivos e metas relativos a melhoria quali-quantitativa e de gestão das águas em 
alguns pontos, negociando com os Estados e os diversos organismos de bacia o 
cumprimento dessas metas”. 
No caso específico do Estado de São Paulo o ponto de entrega seria “na entrada da 
represa de Funil, - divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro”. À AGEVAP caberia 
se “preocupar com o atendimento das metas naqueles pontos determinados 
monitorando os resultados, não se prendendo mais ao mérito das ações locais...” 
Essa questão é de cunho político e seu mérito cabe ser discutido no âmbito do 
CEIVAP.[...] AGEVAP (2002) 
 

Outro dado que pode ser um indicador dos resultados positivos de uma 

maturidade no processo de gerenciamento por bacia de forma integrada e regional, sãos os 

índices de tratamento de esgoto sanitário, constante da “QUADRO 10”, que, em 2007 

alcançaram na Bacia do PCJ 40% de tratamento, contra 17,6% da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul, até 2005, sendo que não foram identificados dados atualizados. 
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Fonte de consulta para a pesquisa, documentos de deliberação dos comitês de 

ambas as Bacias - do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP e CBH-PS) e dos Comitês das Bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ; CBH-PJ e CBH-PCJ) - , trouxe outro dado 

de constatação relativa aos resultados alcançados em decorrência da integração e articulação 

tanto das escalas de poder como com a sociedade civil e setor usuários.  

Ao verificarmos que os valores relativos à arrecadação oriundos da cobrança pelo 

uso da água, tanto em nível federal quanto estaduais, estão numericamente similares, passou a 

análise de como esses valores vem sendo aplicados, tomando por base o Plano de Bacia de 

cada uma das Bacias, os Manuais de Hierarquização, e deliberações dos Comitês, do ano de 

2009 e 2010. 

A primeira ênfase que se deve dar é ao fato de que, o gerenciamento na Bacia do 

PCJ, por sua opção integrada, promove a aplicação não só da arrecadação da cobrança 

Federal, mas também das cobranças estaduais e dos seus fundos de recursos hídricos (de São 

Paulo e Minas Gerais). Essa condição promove uma decisão compartilhada e uma visão 

regional, possibilitando a melhor eficiência da aplicação. Ainda que tais valores não sejam 

significativos para resolverem todas as necessidades apontadas pelos Planos de Bacia, há um 

exercício de tomada de consciência quanto à realidade regional, que tende a uma organização 

do território, na busca de um equilíbrio que revestido da questão hídrica, abarca questões de 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade. 

Essa tendência é possível de ser observado no “QUADRO 14” abaixo, documento 

anexo da deliberação 030/0942 dos Comitês PCJ: 

                                                            
42 Deliberação dos Comitês PCJ nº 030/09, de 31/03/2009, Hierarquiza e indica empreendimentos para 
financiamento com recursos oriundos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União 
e do Estado de São Paulo localizados nas bacias PCJ – Cobranças PCJ e do FEHIDRO, referentes ao exercício 
de 2009, e dá outras providências. 



118 

 
 

Quadro 14 - Projetos Hierarquizados pelos Comitês PCJ para receberem recursos da arrecadação das Bacias 
PCJ. 
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Fonte: Anexo da Deliberação dos Comitês PCJ nº 030/09, de 31/03/2009.  

 

Mesma situação não se verifica na Bacia do Paraíba do Sul, conforme já 

apresentado. Assim, as decisões quanto à aplicação dos recursos da cobrança, são realizados 

de forma setorizada. A cobrança federal tem sua aplicação decidida em âmbito do CEIVAP, e 

as estaduais e seus fundos nos respectivos comitês estaduais. Há a identificação de um esforço 

pelos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais no sentido de integração, quando esses 

estados passam a adotar a AGEVAP (Agência de Água da Bacia do Paraíba do Sul), como sua 

agência de bacia para promover a execução de suas decisões quanto à aplicação dos recursos 

estaduais tanto da cobrança pelo uso da água quanto seus fundos. Porém, a tendência da 

região do Rio Paraíba do Sul no Vale do Paraíba Paulista em manter-se isolado dessa 

integração e articulação, inibe que haja uma reunião, nos moldes exercidos hoje pelo PCJ. 

Assim, o que se podem observar claramente a partir das deliberações dos Comitês 

de ambas as bacias, é essa dicotomia. Enquanto na bacia do PCJ (por meio da deliberação 

030/09 dos Comitês PCJ) há uma aplicação de recursos e um trabalho de articulação que 

busca uma distribuição equânime e em consonância com as necessidades apontadas pelo 

Plano de Bacia, na Bacia do Paraíba do Sul (por meio da deliberação 137/2010 do CEIVAP), 

há uma aplicação muito mais setorizada e desarticulada se vista a bacia como um todo, 

privilegiando aquelas regiões mais organizadas do ponto de vista político no gerenciamento 

de recursos hídricos. 

E, essa tendência da aplicação de recursos do Rio Paraíba de Sul denotam ainda 

outra constatação, que confirmam a importância de organismos de apoio técnico e 
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institucional aos municípios, especialmente àqueles menores em arrecadação própria ou 

vinculada, ou que estejam distantes de grandes aglomerados ou metrópoles urbanas, e que, 

por suas características, muitas vezes encontram-se impedidos de firmarem convênios ou 

contratos com outros entes federados, deixando de ter acesso a investimentos em 

infraestruturas fundamentais a um desenvolvimento sustentável, garantindo qualidade de vida 

a seus habitantes. 

Essa situação confirma-se no QUADRO abaixo, anexo da deliberação 137/201043 

do CEIVAP, donde se conclui que, no ano de 2010, os recursos de 2009, foram 

hierarquizados para aplicação em municípios que estão inseridos nas regiões do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, e foram apoiada técnica e institucionalmente por Associações e/ou 

Consórcios Municipais daquelas regiões (AMPAR; Consórcio Intermunicipal do Pomba e 

Muriaé; AEMERJ). Enquanto isso, ao contrário, verifica-se que apenas um município da 

região de São Paulo, no Vale do Paraíba paulista, foi contemplado para receber recursos. 

Quadro 15 - Projetos Hierarquizados pelos Comitês PCJ para receberem recursos da arrecadação das Bacias 
PCJ. 

 

                                                            
43 DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 137/2010 DE 25 DE AGOSTO DE 2010. “Consolida a Hierarquização de 34 
propostas para contratação de Ações referentes ao Manual de Investimento do CEIVAP de 2009 e define as 
prioridades e orientações para AGEVAP promover a contratação.” 
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Fonte: Anexo deliberação CEIVAP Nº 137/2010 de 25 de agosto de 2010. 

 

Há uma percepção por uma regionalização com o gerenciamento de recursos 

hídricos, com um impacto territorial, que está organizando o espaço tanto do ponto de vista 

político, econômico, ambiental e social.  
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Resta-nos saber se esse planejamento regional, promovido pelo gerenciamento de 

recursos hídricos por bacia hidrográfica, vem sendo capaz de imprimir a ideia de 

sustentabilidade, que é o que propomos discutir a seguir. 

No caso das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, foi 

possível identificar condições dessa integração e articulação, que cunharam políticas públicas 

que buscam atender a sustentabilidade, como forma de organizar o espaço das bacias. 

Verificamos essa realidade, quando são unificadas as decisões para investimento de recursos, 

a partir de políticas definidas com base no Plano de Recursos Hídricos, cujas ações de curto, 

médio e longo prazo, preveem como condicionante ao desenvolvimento, o planejamento e 

projetos de ênfase ambiental, social e cultural, tanto quanto aqueles estruturais relativos aos 

recursos hídricos (projetos de recuperação de manancial; resíduos sólidos; educação 

ambiental; estudo da ocupação do solo de áreas de preservação permanente, além de 

estruturais de tratamento de esgoto) (QUADROS 14 e 15). 

Outra identificação dessa possibilidade é o apoio técnico que o Consórcio PCJ dá 

aos municípios associados, para que se organizem na elaboração dos seus Planos de 

Saneamento Ambiental – política essa que possui um forte caráter de integração regional e 

organização territorial, para a sustentabilidade e desenvolvimento econômico com equidade, 

além de outros programas que apoiam institucional, técnica e por meio de linhas de crédito e 

financiamento a projetos (CONSÓRCIO PCJ, 2006). 

Também na Bacia do Rio Paraíba do Sul, foi possível identificar essa 

possibilidade, ao verificarmos que a AMPAR – Associação dos Municípios da Micro Região 

Vale Paraibuna, possibilitou aos seus municípios associados, em sua maioria pequenos e sem 

poder de endividamento por conta de sua arrecadação, a buscarem recursos financeiros junto 

ao Comitê de Águas – CEIVAP, para elaboração de projetos. (QUADRO 15). 

Uma questão que também nos chamou a atenção a essa perspectiva perseguida 

(mas não esgotada) pela pesquisa, é o “Pacto das Águas”, que tem como proposta a 

participação, a descentralização e o alcance de metas estratégicas para alcançar uma melhora 

em relação à qualidade e quantidade das águas, respeitando as diretrizes das políticas públicas 

de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. 
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O Estado de São Paulo possui uma adesão municipal expressiva ao Pacto das 

Águas. O gráfico a seguir demonstra a adesão dos Municípios Paulistas, por UGRHI (unidade 

de gerenciamento de recursos hídricos). 

Quadro 16 – Gráfico de Adesão de Municípios de SP, por Comitês, ao Pacto das águas. Fonte: 
Comitê PCJ.  

 

No Estado de São Paulo a adesão ao Pacto das Águas ocorreu nos 21 Comitês de 

Bacia Hidrográfica abrangendo cerca de 595 municípios totalizando 92,5% das cidades 

paulistas. Os Comitês das bacias PCJ obtiveram 92,9% de adesões, apenas quatro dos 

cinquenta e seis municípios das bacias PCJ não aderiram ao Pacto das Águas, demonstrando 

como a integração e articulação na Unidade Territorial Bacia Hidrográfica, é uma 

possibilidade a um planejamento regional sustentável. 

 

5 O Planejamento Regional, a Regionalização e a Ideia de Sustentabilidade 

 

Sintetizando as questões que emolduram (mas não engessam) nosso estudo, os 

processos de regionalização – sejam como um procedimento metodológico ou instrumento de 

análise proposto pelo pesquisador seja como processo efetivamente vivido e produzido pelos 

grupos sociais -, incorpora como dimensão primeira o espaço. 

A caracterização da regionalização a partir da produção do espaço deve considerar 

a interação sociedade e natureza (SANTOS, 1999), além das relações sociais concretas, 
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desiguais e contraditórias, que se estabelece entre as diversas classes sociais, destacando o 

papel das empresas e do Estado que, seja por meio do planejamento regional, ou pela ação 

indireta por meio de investimentos e estímulos setoriais, criam novas regiões, e, finalmente, 

pelo jogo de representações espaciais e ideologias regionais que fomentam o reconhecimento 

ou mesmo a criação de regiões e movimentos políticos de base territorial-regional. 

Nesse sentido, Haesbaert (2005), em suas conclusões no debate sobre região e 

regionalização, defende que: 

[...] Uma regionalização e uma análise regional que se prezem devem envolver, sem 
dúvida, pelo menos, estas três grandes problemáticas: o aumento das desigualdades 
(socioeconômicas) e a precarização da “inclusão” sócio territorial, a constante 
(re)produção e/ou (re)invenção das diferenças culturais (e das identidades), a crise 
de gestão (ou de “governança”), principalmente através da reconfiguração do poder 
do Estado e dos novos movimentos sociais, e a crescente importância da chamada 
questão ambiental [...] (HAESBAERT, 2005) 

 

Considerando essas problemáticas sob a análise da região de estudo, localizamos 

suas presenças, na caracterização da regionalização do território Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba Paulista, conforme já discutido nos articulados anteriores, 

o que nos leva a uma percepção de que é possível pensar uma regionalização e uma análise 

regional para esse território. 

E, nessa perspectiva, uma análise regional sob a idéia da sustentabilidade, pode 

ser uma resposta à integração, uma vez que não há um planejamento ambiental cuja definição 

seja precisa, sendo que o mesmo ora se confunde com o próprio planejamento territorial, ora é 

uma extensão de outros planejamentos setoriais mais conhecidos (urbanos, institucionais e 

administrativos), que foram acrescidos da consideração ambiental. 

Hoje, o gerenciamento dos recursos hídricos por unidade territorial bacia 

hidrográfica, em seu marco regulatório de âmbito federal, tem por diretriz a integração da 

gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e a gestão de uso do solo, bem como sua 

adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 

regiões (Lei 9.433/1997), evidenciando o entendimento do conceito de desenvolvimento 

sustentável defendido por Ignacy Sachs (1997), de que “[...] a equidade social e a prudência 

ecológica devem andar juntas, delimitando no universo de atividades economicamente viáveis 

o subconjunto daquelas que promovem o desenvolvimento genuíno”. [...] 
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Sachs (1997) continua em sua análise a defender que o crescimento econômico é 

uma condição necessária ao desenvolvimento, e que, sua passagem à sustentabilidade “[...] vai 

exigir mudanças profundas nos sistemas de regulação da economia, nas políticas públicas e 

nas estratégias de ocupação territorial [...]” (ibdem) e somente se realizará respeitando a 

diversidade (ecossistêmica, biológica, cultural, social etc), que “[...] implica uma pluralidade 

de estratégias regionais [...]” (ibdem). 

Pensar a sustentabilidade é uma estratégia ao desenvolvimento44 regional, cuja 

abordagem territorial, calcada na história produtiva da localidade, as características 

tecnológicas e seus recursos naturais condicionam o processo de crescimento45. 

Apesar de uma tendência negativa quanto à possibilidade efetiva da aplicação das 

teses de sustentabilidade, os autores Feldmann e Bernardo (1994 apud SILVA, 1998), 

propõem uma agenda para construir o campo do possível, sugerindo: um discurso 

desenvolvimentista equilibrado social e ambientalmente em oposição ao atual discurso 

ambiental denunciatório e preservacionista; privilegiar o significado político e econômico da 

biodiversidade do país; o desenvolvimento político e institucional como condição para atingir 

a sustentabilidade; planejar para novos tempos, ou seja, recuperar a capacidade de 

planejamento do Estado; o desafio de ampliar a participação social no processo de tomada de 

decisão; aumentar o conhecimento através de dados confiáveis para planejar; recuperar e 

aparelhar espaços existentes, promover o encontro da sociedade no espaço público. 

Feldmann e Bernardo (1994), defendem que o Estado tem um papel indutor da 

sustentabilidade, e as políticas ambientais no Brasil, e suas variáveis ambientais devem ser 

integradas na formulação e na implementação de políticas setoriais e macroeconômicas. 

Para os mesmos autores, o planejamento deve pressupor a participação social nas 

diversas esferas de decisão e do incremento à negociação mais do que a eventual competência 

técnica isolada. O desafio é o de alterar o paradigma das decisões de tendências hegemônicas 

partidárias ou de segmentos sociais, buscando articular os poderes públicos para a integração 

                                                            
44  O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de 
melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir “as alterações da composição do produto e a alocação de 
recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e 
social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação, recursos naturais e 
moradia)” (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998, p. 205). 
45 Utilizamos aqui, com apoio na leitura de Oliveira (2002), o crescimento sob o enfoque econômico, que, apesar 
de não ser condição suficiente para o desenvolvimento, é um requisito para superação da pobreza e para 
construção de um padrão digno de vida, alicerçado no uso dos recursos naturais. 
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setorial num único universo de políticas públicas, superando o discurso da sustentabilidade, e 

assim alcançá-la. 
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio dos estudos desta dissertação buscamos analisar como o atual modelo de 

planejamento por unidade territorial bacia hidrográfica pode ser um indutor de um processo 

de planejamento regional.  

Trazemos aqui as conclusões e considerações finais deste estudo tomando como 

base os conceitos apresentados no capítulo da revisão de literatura e os resultados encontrados 

ao longo da pesquisa. Importa, contudo, salientar que, o desafio proposto pela autora de 

estudar e compreender a bacia hidrográfica enquanto unidade territorial de gerenciamento 

como indutora de um planejamento regional, e a importância do território enquanto espaço 

produzido socialmente, como catalisador das políticas setoriais para busca de um 

desenvolvimento sustentável, revelou-nos um grande laboratório para pesquisas mais 

abrangentes, não pretendendo esgotar o tema com as considerações aqui aportadas. 

Após refletirmos sobre o território, como um espaço onde se dão as relações de 

poder e os conflitos de interesse que se manifestam na apropriação da natureza e produção – 

reprodução do espaço, chegamos assim, a reconhecer que as bacias hidrográficas encontram-

se inseridas no contexto da economia de mercado, e que o Estado exerce o papel de controle 

na mediação dos conflitos para garantia da reprodução do capital.  

Este papel do Estado está presente nos planos de desenvolvimento (nacional, 

regional) e nas políticas e ações setoriais existentes, que são fragmentadas, sendo a bacia 

hidrográfica um território que guarda essas relações de “Poder x Mercado x Estado”, e que, 

por sua abrangência geográfica, está envolvida e envolve dialeticamente a multiplicidade de 

territórios que impactam diretamente na sua dinâmica. 

Assim, em nossa percepção, há um reconhecimento (mas não uma efetivação) do 

caráter multissetorial dos recursos hídricos para o desenvolvimento no contexto econômico, e, 

um reconhecimento de que, a dimensão social se desprezada desse contexto, leva ao fracasso 

dos interesses econômicos. Portanto, a utilização dos recursos hídricos exige um 

gerenciamento que considere o suporte dos corpos hídricos, os vários usos da água, a sua 

disponibilidade em quantidade e qualidade suficientes a garantia das gerações atuais e futuras 

e a manutenção do equilíbrio biótico, o que, por sua complexidade, exige um pacto, uma 

interface e uma integração entre as diversas escalas de poder, o mercado e a sociedade civil, 
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para consecução do objetivo, que por essa lógica multidimensional do gerenciamento, é 

comum a esse território bacia hidrográfica: o desenvolvimento sustentável. 

Não se constituiu proposta primordial desse trabalho esgotar o conceito de região, 

contudo evidenciamos que a questão regional é uma questão econômica de poder e política, 

que emerge invariavelmente de um quadro de crise, desencadeando a necessidade de um 

planejamento regional, por iniciativa do Estado, e com aporte de recursos técnicos e 

financeiros para sua efetivação. Contudo, concordando com Oliveira (2003), planejamento 

esse que deve ser visto e praticado como um processo de decisão político-social e não apenas 

como um produto técnico, com transparência, ética, debate de visões diferentes, vontade de 

negociar e de buscar soluções conjuntas que sejam aceitáveis para toda a sociedade. 

Identificamos que, a Bacia Hidrográfica como unidade territorial para o 

planejamento, esteve vinculada a questão regional desde as primeiras experiências de 

regionalização, como o TVA – Tennesse Valley Authority, nos EUA, em 1902, e já na 

oportunidade, vinculada a questão hídrica, e posteriormente integrando outras dimensões na 

implementação de parte da política nacional de desenvolvimento. 

Na comparação das experiências analisadas sobre a planificação por bacia 

hidrográfica, como unidade territorial, foi possível verificar que há uma tendência iniciada no 

final do século XX e início do século XXI para um planejamento relacionado aos recursos 

hídricos, tomando por base a bacia hidrográfica. Contudo, ainda padece de instrumentos 

integradores relacionados às multiplicidades de dimensões que compõem o espaço social 

bacia hidrográfica, com seus limites inseridos, incrustados em outros territórios, e suas várias 

escalas de poder, sendo tema intimamente relacionado com a acumulação flexível.  

Uma proposta que se mostra mais próxima de uma condição que abarca todas 

essas perspectivas, é a francesa, que inclusive serviu de modelo à nossa Política Nacional de 

Recursos Hídricos, e em muito se assemelha as opções de gestão dos recursos hídricos com 

aquele país, em que pese às diferenças desde padrões de desenvolvimento, questões político-

administrativas e legais e dimensão territorial.  

A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento dos 

recursos hídricos vem sendo implantada no Brasil, desde a entrada em vigor da Lei Federal 

9.433/97, com avanços significativos quanto à gestão dos recursos hídricos, porém com 

grande defasagem no atendimento à integração e articulação à outras políticas setoriais. 
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O Estado de São Paulo é quem apresenta uma tradição e avanços, ao menos 

metodológicos, relacionados à adoção da Bacia hidrográfica como Unidade Territorial de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, sob uma visão regionalizada, e que demonstra um 

cenário articulado, ao menos quanto às políticas ambientais, visando à promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

O que parece claro, concordando com Pereira (2000), que políticas, planos e 

programas caracterizam-se por procedimentos visando uma administração, mitigação, solução 

de conflitos/problemas, o que leva a regionalização. Como as questões que requerem 

intervenção do Estado, surgem da ação dos agentes na constante (re)produção do espaço, que 

se materializa no território e muitas vezes esse mesmo território assume a condição de ator, na 

transformação de outros territórios, e que, as demandas são setorizadas porque surgem 

isoladas, como um incêndio que se precisa apagar, as regiões se tornam fragmentadas. Porém, 

destaca-se a questão relativa aos recursos hídricos, para superar essa visão setorizada, numa 

primeira aproximação à hipótese da pesquisa: a identificação do território como articulador de 

ações integradoras, uma vez que pelas características de um planejamento por bacia 

hidrográfica para o gerenciamento dos recursos hídricos, parafraseando Pereira (2000), guarda 

na sua própria origem enquanto técnica, a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, sendo 

um caminho possível a articulação e integração das várias escalas e dimensões de sua área de 

atuação. 

Com um olhar sobre o objeto da pesquisa, - a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul - , buscamos compreender sua formação histórica e o contexto em que está inserida na 

atualidade, para o planejamento por Bacia Hidrográfica na sua área de abrangência, e sua 

inserção no processo mais amplo de regionalização.  

Identificamos que o processo histórico de urbanização do Brasil está refletido 

nesse território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba, 

qual seja, de uma organização do espaço relacionada a organização do trabalho, numa 

dialética: industrialização, urbanização, esgotamento da natureza, desenvolvimento 

econômico, acúmulo de riquezas, desigualdades sociais. (COSTA, 1999). 

O processo histórico de urbanização do Brasil gerou problemas de ordem social, 

ambiental, estrutural. Ao Estado cabe a mediação dos conflitos daí resultantes, por meio do 

planejamento, intimamente relacionado às políticas que se dão em base territorial.  Nosso 
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entendimento, a partir da análise da evolução histórica dos planos, programas, projetos, 

políticas de intervenção no território, é de que a ação governamental do Estado a partir da 

Constituição de 1988 demonstra uma oposição ao passado de um planejamento setorial, 

unidirecional e paternalista para uma iniciativa de gradual planejamento descentralizado e 

estratégico, participativo e em parceira com a iniciativa privada, sob uma perspectiva de 

integração de várias dimensões, por meio dos marcos regulatórios, donde se pode verificar, á 

luz da política nacional de recursos hídricos,  sinais dessa busca de distribuição equânime do 

desenvolvimento econômico em articulação por meio de um pacto federal. 

As Bacias Hidrográficas são estruturantes de áreas urbanas, e a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é um espaço regional que apresenta um desenvolvimento 

desigual na articulação dos centros urbanos de sua área de abrangência, hierarquizados na 

ordem dinâmica do capital, tendo o Estado papel preponderante para uma articulação e 

integração desse território buscando mitigar os efeitos dessa conta “produção-circulação-

consumo”. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba 

Paulista, insere-se hoje, em tempos da denominada globalização ou mundialização, numa 

multifacetada inscrição entre regiões e/ou espaços urbanos que a compõem - sob o referencial 

analítico da dinâmica metropolitana, considerando que o eixo sob o qual se encontra a Região 

do Vale do Paraíba possui duas grandes metrópoles: São Paulo e Rio de Janeiro - que podem 

ser caracterizados por “entorno metropolitano” e “região não metropolizada”. Segundo 

Lencioni (2004): 

 [...] no seio de cada uma desenvolvem-se tempos que são simultaneamente 
desiguais e contemporâneos, ocorrem ritmos de desenvolvimento diferenciados e 
concomitantes tornando anacrônica a idéia de uma dinâmica interna à região na qual 
o tempo se apresenta homogêneo [...] (LENCIONE, 2004, p. 156) 

 Essa situação reflete diferentes ritmos de desenvolvimento, que dificulta 

sobremaneira uma articulação e integração entre as políticas publicas relacionada à gestão 

territorial, uma vez que, ao não se reconhecer enquanto região, e, amplificada essa não noção 

pela “guerra-fiscal” entre os municípios que a compõem, anula a possibilidade de um 

planejamento de âmbito regional, em especial quando se trata de questões relativas à 

localização industrial (DÉAK, 2004). 

 E, partindo-se do conceito referenciado por Lencioni (2004), que chama 

atenção a importância da noção do regional nas análises urbanas – seu determinismo em 
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função das redes que a metropolização alavanca e gera, modificando os territórios sob essa 

interferência, para além da análise local, chega-se a uma conclusão de que, nessa perspectiva, 

a falta de articulação e integração entre políticas setoriais  leva a percepção de conflitos entre 

projetos voltados para interesses diferentes e, por vezes, contraditórios, e em sua grande 

maioria, com predomínio de uma visão planejadora de viés puramente econômico (SANTOS, 

2001). 

A lógica contraditória do avanço do capital produz configurações territoriais 

diferenciadas, que servem e é necessária a sua lógica. É no território, que essa dinâmica se 

produz e reproduz, “levando a formação de regiões desigualmente desenvolvidas, mas 

articuladas entre si”. (BAGGIO, 2008). 

Nesse ponto, abordamos um pouco o modelo de federalismo brasileiro, que tem 

em sua origem ideológica a intenção de criar um pacto capaz de regular conflitos, por meio da 

solidariedade e cooperação entre os entes federados, mas que, não responde a atual ordem 

Brasileira, cujos mecanismos de repasse de recursos federais aos estados e municípios, 

continuam reforçando a lógica clientelista e a instauração da “guerra fiscal”, impondo um 

desafio ao Estado de projetar um esquema de organização territorial que supere a divisão 

regional tradicionalmente setorizada, á um espaço articulador e integrador. 

Baggio (2008) defende a possibilidade de uma dinâmica territorial 

contemporânea, onde a fragmentação e a coesão, muito embora contraditórias, são 

complementares na formação de uma nova regionalização, que, segundo o autor, têm por 

principal agente político da sua organização, o Estado, como sujeito na implementação de 

políticas públicas de instrumentalização e ações negociadas, para a consecução dos objetivos 

planejados. 

Nessa perspectiva, um cenário possível que identificamos, por meio do estudo 

elaborado pelo Ministério do Planejamento para subsidiar o PPA 2008-2009 - Estudo da 

Dimensão Territorial para Planejamento (2008) nomina de “visão estratégica” os “fatos 

portadores de futuro” e “desenvolvimento dos territórios” para uma política de regionalização, 

numa análise de setores, prospectiva e multidisciplinar para subsidiar tomada de decisão, 

apontando estratégias há um horizonte até 2027. Entre os setores analisados - transportes, 

energia, comunicações, infraestrutura hídrica, saneamento, habitação – relacionados aos 

temas: meio-ambiente, demografia e inovação, destacamos para nossa pesquisa os usos 
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múltiplos da água, assim considerados pelo cruzamento das “dimensões meio-ambiente e 

infra-estrutura econômica”, “urbana e agricultura” (IBID, vol. IV, p. 104). 

Em suma, o documento traça uma relação entre os recursos hídricos e macro 

objetivos estratégicos, onde reconhece o acesso à água potável e a infraestrutura hídrica para 

atividades econômicas essenciais a “superação das desigualdades sociais e regionais”; o 

fortalecimento da unidade social e territorial; valorização da diversidade cultural e uso 

sustentável; a disponibilidade hídrica como vantagem competitiva local e globalmente. 

No que o documento chamou de pontos de estrangulamento, chamou-nos atenção: 

hegemonia do setor elétrico; falta de integração de infraestruturas hídricas para usos 

múltiplos; desarticulação entre gestão de recursos hídricos e gestão ambiental e uso do solo. 

Como metas quantitativas e qualitativas, propõem universalização de acesso à 

água, esgoto e energia, e, recuperação ambiental dos corpos hídricos degradados; solução de 

drenagem urbana; melhora dos sistemas de saneamento; agricultura por produção por unidade 

de água, etc. Dentre eles, destacamos os que se coadunam especificamente com a pesquisa, 

quais sejam: Tomada de decisão relativa ao uso de recursos hídricos adequados às diretrizes 

dos Planos de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas, e arranjos institucionais baseados 

na construção de pactos federativos e de cooperação entre níveis de governo associados à 

gestão descentralizada por bacias hidrológicas. 

O documento, para essa questão, finaliza com uma leitura de “pontos 

germinativos” à condução do alcance dos macros objetivos, entre eles: a reestruturação do 

setor elétrico; marco regulatório do setor de saneamento ambiental; regulamentação da Lei de 

Consórcios Públicos; Nova Política de Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional; 

apropriação da compreensão do tema recursos hídricos em todos os níveis institucionais e pela 

população; organização da administração em bacias hidrográficas e implantação de um 

aparato institucional;  

O resumo do quadro diagnóstico-prognóstico do Estudo (IBID, 2008) em 

prospecção, trás o reconhecimento da importância de uma abordagem integrada e articulada 

entre as políticas multiescalares e multidimensionais nas questões relativas a recursos 

hídricos, e um reconhecimento de que suas interfaces multidisciplinares estão postas no 

território bacia hidrográfica.  



134 

 
 

Muito além de uma representação cartográfica e de seus limites geográficos, a 

unidade territorial bacia hidrográfica, comporta uma conceituação fundamentada nos 

contrastes dos critérios de homogeneidade e polarização, permitindo analisar as diferenças 

para guiar a busca pela mitigação das desigualdades sócia econômicas com desenvolvimento 

sustentável, utilizando de instrumentos de intervenção a partir da identificação das forças que 

comandam e estruturam esse território. 

Ao tratarmos do caso específico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

procuramos inicialmente descrever os processos históricos, a partir de fontes documentais, 

identificando os atores sociais, os planos de impacto regional, as principais políticas, normas e 

sua organização territorial. Num segundo momento, buscamos uma comparação com outra 

Bacia Hidrográfica situada na mesma Unidade Federativa – as Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, cujas políticas relacionadas à planificação por bacia hidrográfica 

encontram similaridades, que nos proporcionou promovemos uma analogia, tanto quantitativa 

quanto qualitativa, na intenção de identificarmos contrastes na atuação dos atores em suas 

diversas instâncias de poder. Isso com a finalidade de propiciar uma visão geral da atuação 

dos organismos de bacia na integração e articulação para um planejamento regional. 

Assim, a análise produzida ao longo do terceiro capítulo, nos possibilitou 

reconhecer que apesar das muitas similaridades entre ambas as bacias hidrográficas 

comparadas, as diferenças na condução institucional dos mecanismos de indução cooperada, 

integrada e articulada, para a promoção de um gerenciamento por unidade territorial da bacia 

hidrográfica na consecução de um planejamento regional, estão mais maduras e mostram 

melhores resultados nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.  

Uma das razões que determinaram a maturidade dessa bacia, ao que pudemos 

aferir, está relacionada ao exercício de consorciamento cuja origem foi anterior a própria 

discussão dos marcos regulatórios da gestão hídrica, tanto em âmbito nacional quanto 

estaduais, com um engajamento multiescalar como meio de encontrar solução aos problemas 

ambientais, que afetavam o crescimento econômico e social da região, ampliando o espaço 

político, ultrapassando os limites da territorialidade dos municípios na tomada de decisões 

relacionadas ao abastecimento, saneamento e preservação de mananciais. 

Essa experiência do Consórcio de Municípios do PCJ possibilitou um 

engajamento e um facilitador quando da implementação da gestão dos recursos hídricos, que 
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avançou com a organização dos Comitês de Bacia envolvendo o setor produtivo e a 

comunidade, numa gestão supralocal, levando a compreensão de que, como afirmado por 

Rolnik e Somekh (2000), “[...] os espaços econômicos existentes no país são marcadamente 

regionais e não municipais [...]”. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, algumas iniciativas também vem 

sendo promovidas no sentido de organizar os Municípios das Unidades Federadas que a 

compõem, na direção de agregar o conjunto decisório e de investimentos, coadunados ao 

plano de bacia hidrográfica, designando a instância do Comitê de Bacias CEIVAP, o papel 

integrador e articulador das políticas federal e estaduais. 

Contudo observamos uma resistência por parte do trecho paulista da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba. É exatamente nessa região 

que antagonicamente encontram-se a política estadual de gerenciamento por unidade 

territorial por bacia hidrografia num movimento integrador de outras políticas setoriais; 

grandes vetores de desenvolvimento econômico para a nação, e, em contrapartida, a menor 

integração das escalas políticas.  

Coincidentemente, encontramos aqui uma associação de Municípios – o 

CODIVAP, que apesar de seus quarenta anos de existência, não tem sido capaz de aglutinar e 

desenvolver de forma articulada a região, na busca da eficácia da proposta contida na Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNUD de 2003, citada por Leal (2008) de 

“cooperação e pactuação federativa entre União, estados e municípios, na consecução de 

políticas para fazer face à crise urbana, reunindo os esforços não só dos três níveis de 

governo, mas da sociedade civil e setor privado, na orientação e coordenação de planos, 

projetos e atividades”.  

A guisa de conclusão, confirmamos desse modo, a necessidade de apoio, criação, 

reorganização de um espaço institucional de negociação e acordo político, num modelo de 

gestão de parcerias, redes de colaboração, com atores atuando de forma cooperativa, com 

coincidência de objetivos. Além de horizontal e não hierarquizado, com inclusão da sociedade 

em suas representações regionais, com a grande tarefa de articular os instrumentos federais e 

estaduais com as instituições locais, a partir de uma estratégia de desenvolvimento econômico 

para um projeto de região. 
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Essas considerações comparativas demonstraram que há uma percepção por uma 

regionalização por meio do planejamento a partir da unidade territorial bacia hidrográfica, e o 

gerenciamento dos recursos hídricos, e que, o espaço territorial composto pela sociedade e 

natureza, encontra na sustentabilidade uma estratégia ao desenvolvimento regional com 

equidade. 
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