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RESUMO – O presente trabalho é uma contribuição ao entendimento da complexidade do processo 
de revitalização de bacias hidrográficas no país. A discussão é iniciada tomando-se como base o 
senso comum, as expectativas que existem relacionadas aos resultados que devem ser gerados frente 
ao processo de revitalização, e as condições limitantes existentes no Brasil, associadas à extensão 
das regiões e bacias hidrográficas brasileiras. Apresenta-se, também, o entendimento de que o 
conceito de revitalização e sua relação com a gestão das águas vai além do gerenciamento de 
recursos hídricos, não podendo estar a ele subordinado. São apresentadas a complexidade física das 
bacias hidrográficas e as dificuldades de definição de estratégia para o processo de revitalização. 
Nesse sentido, as microbacias são identificadas como possibilidade de estruturação de proposta 
metodológica. Discute-se, também, perspectivas para a elaboração de indicadores de revitalização 
de bacias hidrográficas. 

ABSTRACT – The present work is a contribution to the understanding of the complexity of the 
process of revitalization of watersheds in Brazil. The discussion is begun being taken as base in the 
common sense, in the expectations that exist related to the results that they should be generated 
from the revitalization process, and the conditions and existent possibilities in Brazil, associated to 
the large extension of the areas of brazilian river basins. It comes, also, the understanding that the 
revitalization concept and its relationship with the management of the waters are going besides the 
management of water resources, and can not be subordinated. The physical complexity of river 
basins and the difficulties of establishment of strategies are presented for the revitalization process. 
In that sense, the microbasins are identified as a possibility of methodological aproach. It is 
presented perspectives for the elaboration of indicators of revitalization of river basins. 
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CONTEXTUALIZANDO E CONCEITUANDO A REVITALIZAÇÃO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS NO BRASIL 
 

“Júlio espiava entre as densas árvores que cercavam as margens, os peixinhos pulando nas 

águas cristalinas do rio que passava atrás de sua casa. Sua mãe contava que quando era da sua 

idade, este mesmo rio era marrom, sem peixes e cheirava mal. Tudo mudou quando um projeto de 

revitalização...”. 

Essa imagem poderia representar que tipo de entendimento a sociedade tem do significado de 

revitalizar um rio. Um exemplo usualmente lembrado refere-se ao projeto de despoluição e 

recuperação do rio Tamisa, Inglaterra. Entretanto, esse exemplo de revitalização é pouco realista 

para as dimensões espaciais das bacias hidrográficas brasileiras. O imaginário popular vislumbra 

dessa forma a revitalização, supondo restauração integral do ambiente em convívio harmonioso 

com as comunidades nele instaladas. Esse imaginário é desenhado segundo as expectativas e 

anseios expressados pela sociedade na medida em que é estimulada a pensar que tal nível de 

restauração do ambiente seja facilmente alcançado.  

É fundamental para a compreensão efetiva do que pretende ou pode ações de revitalização 

ainda não possui uma imagem capaz de abranger tal qualidade de resultados. E a qualidade esperada 

de resultados será em função do conjunto de ações, recursos investidos, continuidade e metas bem 

traçadas além de uma infinidade de outras variantes que estão intrinsecamente implícitos ao 

conceito de revitalizar no Brasil.  

A palavra REVITALIZAR significa vitalizar de novo; fazer revigorar; tornar a insuflar vida 

em/ para REABILITAR (reaquisição de crédito; regeneração; reabastecimento da saúde). Colocado 

assim, revitalizar uma bacia hidrográfica não parece ser propriamente revitalizar. Então, o que seria 

revitalizar? 

Na busca de uma perspectiva que contribua para necessárias elucidações ao conceito de 

revitalização, considerando as inerentes dificuldades de se fazer as devidas distinções por conta de 

inúmeras apropriações que a palavra tem tomado ao longo do tempo sendo, portanto, um conceito 

ainda em construção, sem possuir na legislação brasileira alguma previsão como política pública. 

No caso da bacia hidrográfica do rio São Francisco, o conceito está intrinsecamente 

relacionado à evolução histórica e técnica do processo da gestão de recursos hídricos com a 

instalação do CBHSF e, especialmente, ao processo de construção do Plano Decenal de Recursos 

Hídricos da Bacia do São Francisco - PBHSF (2004-2013), que definiu um plano de ações e metas. 

Ambos são documentos basais do Programa de Revitalização ora em curso nesta bacia. 

A perspectiva sociológica entende que movimento de revitalização é definido como um 

esforço deliberado, organizado e consciente dos membros de uma sociedade e para construir uma 

cultura mais satisfatória. A revitalização é então, do ponto de vista cultural, um tipo especial do 
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fenômeno de mudança cultural: as pessoas envolvidas no processo de revitalização devem perceber 

sua cultura, ou algumas áreas principais dela, como um sistema; corretamente ou não devem sentir 

que este sistema cultural é insatisfatório; e eles devem inovar não meramente itens discretos, mas 

um novo sistema cultural, especificando novos relacionamentos assim como, em alguns casos, 

novas características.  

Todos os processos clássicos de mudança cultural (por evolução, acaso, difusão, mudança 

histórica, ou aculturação) produzem mudanças nas culturas como sistemas; entretanto, eles não 

dependem de intento deliberado dos membros de uma sociedade, mas sim dum efeito gradual de 

reação em cadeia: introduzindo A, induz mudança em B; mudando B, afeta C; quando C muda, A é 

modificado; isto envolve D, assim por diante. Este processo continua por anos, gerações, séculos, 

milênios. Sua penetração tem levado muitos teóricos culturais a considerar a mudança cultural um 

processo sendo essencialmente lento e autônomo, como uma cadeia, de inevitabilidades ‘super’ 

orgânicas. 

Por outra visão, o conceito de revitalização e a gestão das águas vão além e não podem estar 

subordinados à operacionalização de gerenciamento de recursos hídricos, conforme tendência 

verificada ao se discutir transposição das águas do São Francisco, divorciando-a inicialmente da 

questão da revitalização. Subjacentemente se percebe uma fratura conceitual entre o velho e o novo 

paradigma.  

Persistem no interior da organização dos Comitês de bacia e nas interpretações da Lei nº 

9433/97, arraigados preconceitos alimentados por duas vertentes: a vertente produtivista, 

compreendendo pequenos e grandes empreendimentos, e cujo modelo levou à exaustão ambiental 

atual; a vertente ambientalista, que surgiu no rastro da degradação ambiental justificada por 

finalidades econômicas, acabando por desenvolver posicionamentos inicialmente radicais contra o 

modelo de desenvolvimento preponderante até os dias atuais, creditando a ele vícios insuperáveis.  

De qualquer forma, os conceitos de revitalizar, preservar e conservar bacias hidrográficas não 

estão muito claros e muitas vezes se confundem. Entende-se por revitalização de bacias 

hidrográficas como sendo um processo que deve considerar as principais linhas de ações: (i) 

recuperar e conservar a cobertura vegetal, em especial as nascentes, matas ciliares e áreas de 

recargas de aqüíferos, (ii) incentivar o uso racional da água nas atividades para as quais é requerida; 

(iii) despoluir os corpos d’água e (iv) o envolvimento social. 

A recuperação e conservação da cobertura vegetal com ênfase para as nascentes, matas 

ciliares e áreas de recargas de aqüíferos constitui uma ação de fundamental importância para bacias 

hidrográficas, como forma de garantia do fornecimento de água nas épocas de estiagem e a 

minimização de cheias e inundações nas épocas de chuvas. O uso racional objetiva diminuir os 

desperdícios, comuns nos dias atuais. E a despoluição envolve a tarefa de corrigir a queda da 
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qualidade da água, quando um determinado uso causar alterações que comprometam o seu estado 

natural. O envolvimento social é requerido para que a sociedade da bacia internalize a importância e 

da água em seu cotidiano assim como para o coletivo e passe a adotar novo comportamento, nova 

postura de forma a contribuir para a sua conservação, ou conforme o caso, preservação. 

Nos processos de revitalização de bacias hidrográficas, também outrora chamados de 

recuperação de bacias hidrográficas, invariavelmente as estratégias de ação são focadas nos 

aspectos relativos à despoluição das águas e ao uso racional. Não obstante, deve-se reconhecer que 

o conceito de desenvolvimento, em uma abordagem tradicional, desconsiderou o valor dos serviços 

ambientais e a realidade hidrológica da bacia hidrográfica. Essa realidade requer atenção especial 

em função do seu papel de produtor de água, ofertante do recurso, necessitando ações de 

conservação que viabilizem a sustentabilidade dos usos empreendidos. 

Daily (1997), por exemplo, descreve as conseqüências causadas pela perda da natureza, 

muitas sutis, mas sempre graves. A redução das áreas naturais, segundo a autora, afeta a própria 

sustentabilidade dos processos ecológicos naturais, nos quais os serviços que a natureza presta são 

inestimáveis e imprescindíveis. A purificação da água e do ar; o controle das enchentes e das secas; 

a decomposição e limpeza dos dejetos; a produção e renovação de solo fértil são exemplos de onde 

a humanidade vem retirando elementos essenciais para agricultura, medicamentos e indústria. 

Desses serviços, a humanidade depende de uma infinidade de espécies que operam 

naturalmente, sem ônus financeiro. Com a ruptura dos processos naturais esses processos ficam 

comprometidos e o valor para torná-los novamente efetivos é incalculável e sem chances de 

voltarem a ser eficientes como em sua situação de origem.  

Nesta perspectivas, há que se considerar ainda, a dinâmica de funcionamento das bacias 

hidrográficas com suas reservas subterrâneas naturais, responsáveis pela retenção temporária da 

água de chuva e por sua liberação continua e gradativa aos cursos d‘água. A ausência de 

abastecimento sistêmico desses mananciais interfere nos aspectos quantitativos, alterando assim a 

disponibilidade hídrica da bacia. Suas recargas ocorrem principalmente por meio das águas de 

chuva que infiltram em regiões específicas para a alimentação desses aqüíferos. 

Nas situações não favoráveis à infiltração, ou seja, quando não existe a conservação adequada 

das áreas de recarga, seja por remoção da cobertura vegetal ou por compactação de solos, as águas 

das chuvas são rapidamente drenadas pelas superfícies, carreando os materiais que contribuem para 

o assoreamento dos cursos d’água e problemas de erosão dos solos, como a formação de voçorocas, 

perdas de nutrientes de solos e alteração da qualidade da água, além de contribuir para as fortes 

inundações. 

O estabelecimento de uma estratégia para o desenvolvimento de um conjunto de ações de 

revitalização necessariamente requer o conhecimento da dinâmica de funcionamento das bacias 
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hidrográficas e suas especificidades de forma a determinar as linhas de ação que mais convenha a 

cada uma individualmente.  

A bacia hidrográfica, um conjunto espacial geográfico que drena as águas para uma mesma 

saída comum tem na Lei nº 9.433, de 1997, a determinação como sendo também a unidade de 

planejamento do território delimitado sobre o qual se deve estabelecer o planejamento da gestão de 

recursos hídricos, buscando, para tanto, a articulação de políticas, com foco no desenvolvimento 

integrado, sustentado e no ordenamento territorial pleno. 

Considerando a definição acima e dependendo do estado de conservação da bacia, a água 

pode escoar rapidamente para o curso d’água, ser armazenada em forma de umidade no solo ou nos 

lençóis subterrâneos ou, então, ser devolvida à atmosfera por evapotranspiração. A Figura 1 

possibilita observar o fluxograma dos principais caminhos da água no âmbito do ciclo hidrológico 

aplicado às bacias hidrográficas.  

 

 
Figura 1: Os principais caminhos da água de chuva em bacias hidrográficas (Gomes et al., 2003). 

 
Com isso observa-se a coerência na Lei ao determinar a bacia hidrográfica com unidade 

territorial de planejamento e gestão, uma vez que busca atender aos princípios de interdependência 

entre solo, água e vegetação. E mesmo considerando que a referida Lei não aborde especificamente 

o tema “águas subterrâneas”, a dinâmica hidrológica das bacias reafirma a importância de 

considerá-la como parte do processo. 

Nesse processo de definição de estratégia para a revitalização de bacias hidrográficas é 

importante observar que, em sua maioria, os limites das bacias hidrográficas não coincidem com os 

limites geopolíticos estabelecidos para o país, prescindindo para tanto de um arranjo institucional 

complexo, que visa o envolvimento das diversas esferas de governo e atores em torno de uma 

perspectiva regional. 

Estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV, 2000, p.41, Apud. Carvalho, 2005) demonstra a 

relação de integração do ciclo hidrológico com os demais recursos naturais, onde o relevo, os 

materiais superficiais e a cobertura vegetal representam os princípios controladores da dinâmica do 

ciclo das águas, por meio dos estágios naturais que o compõe: escoamento superficial, infiltração no 
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solo e evaporação.  

No estudo citado as bacias hidrográficas representam sistemas abertos, decorrentes da 

dinâmica das interações entre os diversos elementos que a compõe tais como água, relevo, solo, 

cobertura vegetal, clima e pela existência de interação entre o ambiente e os fluxos de energia 

(consumidos, transmitidos e circulantes) por meio dos processos morfogenéticos (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Integração do ciclo hidrológico com os demais recursos naturais (FGV, 2000, p.41, Apud. 
Carvalho, 2005). 

 
A dinâmica apresentada refere-se a uma bacia hidrográfica em suas condições naturais, bacias 

onde identifica-se a ação antrópica requer um processo de gestão dos seus recursos de forma que o 

uso seja racional, e se mantenha um estado de equilíbrio que assegure recursos para as atuais e 

futuras gerações conforme prevista na Constituição Federal de 1988. Segundo Lanna (1994, p. 45): 

 
 [ ] o gerenciamento de Bacia Hidrográfica é um processo de negociação social fundamentado em 
conhecimentos científicos e tecnológicos, que visa à compatibilização das demandas e das 
oportunidades de desenvolvimento da sociedade com a capacidade de suporte do ambiente na 
unidade espacial de intervenção de bacia hidrográfica, considerando horizontes de planejamento de 
longo prazo  
 

Dessa forma, pode-se entender que o gerenciamento de recursos hídricos requer, além de 

articulação e integração, um amplo processo de negociação e conciliação dos diversos interesses 

entre os atores sociais da bacia em prol de um objetivo maior, que é o desenvolvimento sustentado 

para determinada porção territorial. 

Para que os mananciais funcionem como fontes permanentes de água é necessário que a 
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gestão respeite as condições naturais, econômicas e sociais das bacias que os suportam. O 

fluxograma constante da Figura 3 mostra que a gestão dos recursos hídricos pode ser divida em dois 

blocos bem distintos (Gomes et al., 2003). 

 

 
Figura 3: Fluxograma de gestão de recursos hídricos(Gomes et al., 2003). 

 
O manejo de bacias trata das inter-relações da água de chuva com os vários componentes da 

superfície, produzindo enxurradas ou abastecendo aqüíferos subterrâneos. Já o manejo de águas 

trata dos aspectos de captação, tratamento e distribuição da água, visando os múltiplos usos, 

envolvendo inclusive os aspectos tecnológicos e as implicações administrativas e econômicas. 

Segundo Rebouças (2002 apud Gomes et al., 2003) o ideal é o manejo adequado da bacia 

hidrográfica para que a água de chuva seja levada aos lençóis e possa ser retirada posteriormente 

por poços tubulares, poços escavados ou por nascentes, integrado com o manejo da água, que 

observa o seu uso racional. 

A Agencia Nacional de Águas – ANA propôs para a bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

no âmbito do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas, a adoção de uma matriz que 

proporciona melhor conhecer os elementos que influenciam a degradação de uma bacia, em especial 

da água, e melhor estabelecer uma estratégia que assegure resultados mais eficientes (Tabela 1). 

A matriz representada na Tabela 1 permite de forma geral verificar a interferência do uso do 

solo diretamente na quantidade e qualidade das águas, fatores que podem comprometer a sua oferta 

não só para a manutenção do equilíbrio do ecossistema, como também para os diversos usos 

econômicos, podendo inclusive contribuir para o surgimento de conflitos de uso, quando se torna 

escassa ou insuficiente para o atendimento da demanda. 

Retomando os outros dois aspectos relativos à despoluição dos corpos d’água e ao uso 

racional da água, temos a considerar que o primeiro envolve basicamente as questões de coleta e 

tratamento de efluentes e disposição final de resíduos sólidos e o segundo aborda um processo mais 

amplo e de longo prazo que implica em conscientização e mudança de comportamento por parte da 

sociedade, além do desenvolvimento de pesquisas e implementação de mecanismos que incentivem 

o uso de tecnologia apropriadas que objetivem otimizar o consumo, bem como a adoção de 

instrumentos econômicos, como é o caso da cobrança pelo uso da água. 
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Tabela 1: Matriz de conhecimento do problema (ANA, 2007). 

INFLUENCIADOR: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
CONHECIMENTO DO 

PROBLEMA 
TIPO DE SOLO RELEVO OCUPAÇÃO 

HUMANA 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

QUALIDADE 

Turbidez, 
sedimentação do 

corpo hídrico, 
retenção de 

substâncias tóxicas, 
escoamento 
superficial 

Processos de 
erosão acelerada 

Desmatamento, 
processos erosivos, 
efluentes poluídos, 
lixo, uso do fogo, 

mananciais 
desprotegidos, 

ocupação de APPs. 

Desmatamento, 
mineração, solos 

descobertos, 
poluição pontual e 

difusa, produção de 
sedimentos, 

poluição industrial. 

QUANTIDADE Favorecimento de 
eventos críticos 

Variação no 
processo de 

infiltração da água 
no solo, tempo de 
concentração da 

água nas 
cabeceiras. 

Redução da recarga 
de aqüíferos, 

nascentes 
desprotegidas, 

supressão da mata 
ciliar, favorecimento 
de eventos críticos, 

aumento do 
escoamento 
superficial. 

Desmatamento, 
erosão laminar, 
precariedade do 
sistema viário, 

irrigação, 
mineração, 
pastagens e 

agricultura mal 
manejados. 

I
N
F
L
U
E
N
C
I
A
D
O
: 
Á
G
U
A 

DISTRIBUIÇÃO 
Assoreamento dos 
cursos de água e 

reservatórios 

Favorecimento de 
eventos críticos Conflitos de uso 

Conflitos de uso, 
operação de 
hidrelétricas 

 

No que tange a questão do saneamento, a lógica da grande disponibilidade hídrica do país, 

determinou o modus operandi dos órgãos ou empresas que gerenciam os serviços de abastecimento 

e saneamento nas municipalidades e, em face dos poucos recursos orçamentários para o setor após a 

década de 1980, priorizou-se o abastecimento em detrimento da coleta e tratamento de esgotos 

(Souza Junior, 2006). Ficando, inclusive, a disposição final de lixo relegada aos lixões e não 

incluindo nesse processo as questões inerentes à coleta seletiva do lixo e sua reciclagem. 

Por sua vez, a mudança de padrões e comportamentos em relação à água e a necessidade de 

conservação, preservação e recuperação de bacias hidrográficas demandam um amplo processo de 

conscientização e capacitação para o uso da água e o seu papel enquanto elemento natural e como 

insumo para o desenvolvimento da maioria das atividades produtivas. 

Nesse sentido, uma estratégia para a revitalização de bacias hidrográficas deve contemplar um 

conjunto de ações que observem o desenvolvimento de um amplo processo de capacitação nos 

diversos níveis da sociedade, devidamente acompanhando de campanhas de sensibilização e 

comunicação que explorem a percepção do individuo em relação a essas questões. 

Tal abordagem deve incluir o que vem a ser uma bacia hidrográfica, a importância da 

associação da água como solo, a vegetação e a fauna e sua conexão com as atividades do dia-a-dia 

dos integrantes da sociedade de uma bacia. Deve considerar a ética do cuidado para com os bens 

naturais, o homem enquanto ser integrante da natureza no sentido de superar a visão antropocêntrica 

dominante, o caráter finito água e a sua valoração econômica, entre outros aspectos. 
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Em complemento, esta terceira vertente do processo de revitalização de uma bacia deve 

observar os aspectos que incentivem o uso racional e a inovação e modernização dos processos 

tecnológicos, assim como a utilização de práticas operacionais sustentáveis, contribuindo 

sobremaneira para ampliar a oferta de água numa bacia e o atendimento aos seus usos múltiplos. 

Os Programas de Revitalização devem garantir uma abordagem sistêmica, oferecendo espaços 

para a gestão participativa e capacidade de negociar conflitos de interesses, assim como uma 

capacidade de produzir capilaridade junto a opinião pública de que a proposta é factível e realizada. 

Ampliar e diversificar a participação dos vários segmentos da sociedade em etapas da gestão dos 

Programas, bem como incrementar a qualidade dessa participação deveriam ser um horizonte 

factível.  

A administração dos conflitos e problemas existentes, além da minimização dos conflitos 

potenciais, poderiam se constituir em uma grande contribuição da Revitalização na medida que 

oferece ações efetivas de intervenção no território, sejam ambientais, estruturais, institucionais e 

socioambientais, de forma a melhor compatibilizar os usos dos recursos ambientais e hídricos na 

Bacia. É imperioso para a revitalização, enfatizar a necessidade de considerá-los de forma 

integrada, visando à maximização da performance do conjunto.  

Além de propor as diretrizes e a estratégia para implementação dos instrumentos de gestão 

integrada dos recursos hídricos, ações de revitalização podem definir estratégias para a prevenção 

sobre a qualidade e quantidade hidroambiental das bacias. Dessa forma, os investimentos em 

serviços e obras de recursos hídricos, uso da terra, saneamento ambiental e sustentabilidade hídrica  

também poderão assumir perspectivas do uso de modelos de produção sustentáveis. Da mesma 

forma, pode estar contida nos planos de bacia hidrográfica com definições de regras para a 

distribuição dos usos dos recursos hídricos para serem aplicadas pelos órgãos gestores de recursos 

hídricos.  

Se assim ocorrer, amplia-se as chances das ações de revitalização poderem apoiar e fortalecer 

ações propostas compatíveis com o cenário de disponibilidade hídrica e capacidade de suporte 

ambiental para as estas demandas de recursos hídricos nas bacias hidrográficas. 

As estratégias institucionais conferem um efeito de alavanca sobre as estratégias econômicas, 

na razão direta da sua qualidade e do poder de articulação dos atores envolvidos. Por outro lado, 

pode-se contar com o crescente aparecimento dos comitês de bacia hidrográfica como agentes de 

planejamento, implementação e monitoramento local e regional das ações de revitalização, situação 

desejável e conveniente para os próximos passos evolutivos da gestão de recursos hídricos. 

Os Comitês da Bacia Hidrográfica são certamente ferramentas inovadoras e desafiadoras para 

o desenvolvimento de ações de revitalização. Uma de suas finalidades seria promover a gestão 

integrada dos recursos hídricos, apoiando a integração entre as políticas públicas e setoriais, visando 
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o desenvolvimento sustentável; assegurar a integração entre os sistemas de gerenciamento de 

recursos hídricos, incorporando as políticas municipais e as iniciativas regionais às metas para a 

bacia hidrográfica.  

Um conjunto de novas tecnologias encontra-se à disposição devendo ser incentivada a sua 

adoção no setor agrícola para que utilizem técnicas avançadas de cultivo, processos de irrigação 

mais racionais; para o setor de abastecimento com a otimização e operação de reservatórios com 

vistas aos usos múltiplos e ao controle de perdas nos processos de distribuição; o uso de fontes 

alternativas de abastecimento como a dessalinização de águas e a captação e reservação de águas de 

chuvas; para a indústria por meio do reuso da água e do estabelecimento de processos que 

incentivem a sua racionalização, entre outros. 

Finalmente, para as bacias em processo de gestão avançado, onde a estrutura institucional e 

respectivos instrumentos de gestão estejam implementados, conforme previsto na Lei das Águas, 

convêm incentivar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, não só pelo seu caráter educativo e de 

reconhecimento da água dotada de valor econômico, como também para a obtenção de recursos 

para potencializar investimentos em ações de revitalização, assim como para o próprio sustento do 

Comitê de Bacia e respectiva Agência de Bacia ou Agência Delegatária. 

Desta forma, recomenda-se que o conjunto de ações a serem propostas seja implementado de 

forma integrada e sistêmica, uma vez que são complementares entre si. Essa estratégia objetiva 

contribuir para que as ações empreendidas tenham sustentabilidade e continuidade no espaço e no 

tempo e encontra-se alinhada com as diretrizes previstas na reestruturação do Programa Nacional de 

Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

Algumas dificuldades devem ainda ser vencidas na governabilidade da revitalização das 

bacias, que ainda está de certa forma indefinida. Por exemplo, em bacias de grande porte que passa 

por muitos Estados existirão vários comitês, como os mesmos tomarão decisão? E sua abrangência?  

O desenvolvimento institucional é a condição básica para todo processo de elaboração, 

implementação e gerenciamento da revitalização de bacias em todo o país. É fundamental levar em 

consideração o panorama e condições geo-políticas do Brasil em relação à América do Sul. 

Uma primeira questão envolve a política internacional a exemplo das bacias brasileiras do 

Prata que estão a montante de outros países, portanto a situação país é se prevenir de acusações 

sobre suas ações no seu território que impactem os países vizinhos.  

Portanto, revitalizar trata de algo muito superior, que é compatibilizar o desenvolvimento 

econômico com o meio ambiente e a vida. A preservação e a conservação dos ecossistemas e das 

suas biodiversidades são inseparáveis, da possibilidade de termos água em abundância e qualidade 

para todos os usos e para sempre.  

Um novo imaginário que se necessita criar, uma lógica de bacia não tem cabimento recortes 
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territoriais arbitrários do tipo das tradicionais divisões administrativas. As bacias obedecem a uma 

configuração ambiental natural. Isto é fundamental na gestão e recuperação das bacias 

hidrográficas, este sentido a aplicação dos recursos financeiros nas bacias elementares e no conjunto 

da bacia, devem necessariamente obedecer a uma lógica de intervenção que a recuperação do 

conjunto - sua revitalização- seja sem prejuízo para os municípios e estados. 

Por fim, o trinômio “revitalização de bacias hidrográficas” pode significar, a partir de sua 

instituciolização na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, consolidação o processo de efetivo 

trabalho intersetorial que pode transcender como o elemento catalizador da prática de planejamento 

e execução integrados, realizando a transversalidade das políticas públicas e, iniciando um ciclo 

virtuoso para o Brasil. 

A abordagem do tema objeto da revitalização de bacias hidrográficas, parte da assertiva de 

que estas relações, postas à sociedade contemporânea, explicitam a necessidade de serem 

desenvolvidas alternativas que busquem conciliar os termos - até o momento antagônicos -, do 

binômio "padrão de apropriação dos recursos territoriais versus limites da reprodução do antropo-

social, do biológico e do físico". 

Sendo válida a assertiva, dois conceitos pressupostos passam a ser assumidos. O primeiro 

trata do entendimento do meio ambiente enquanto "recurso", o que implica numa série de 

desdobramentos sobre sua avaliação econômica, social e cultural. O segundo conceito refere-se à 

admissão de limites - muitas vezes pouco explícitos - impostos ao exercício das atividades humanas 

de apropriação dos recursos ambientais, subentendidas no termo inicial do binômio enunciado.  

Preliminarmente, esses limites podem ser ordenados em categorias gerais, como: aqueles 

provenientes da capacidade de suporte do substrato natural; da dinâmica dos processos e fenômenos 

do meio físico; da oferta de recursos naturais (finitos); e das condições necessárias à reprodução dos 

processos biológicos próprios à cada porção de território considerada. 

É oportuno observar que, se num primeiro momento, o respeito a esses limites implica em não 

explorar ao extremo as possibilidades de desenvolvimento econômico, numa perspectiva mais 

abrangente, significa conferir ao mesmo a necessária característica de processo sustentável e assim, 

no longo prazo, viabilizar a própria reprodução da sociedade. 

A opção por um Programa de Revitalização deve resultar em um compromisso potencial desta 

proposta orientada para o Desenvolvimento Local. A estrutura de um Programa de Revitalização 

deve buscar a articulação com diferentes aspectos comunitários, em relação aos quais a 

revitalização funcione como pólo aglutinador das ações propostas. As ações do Programa devem ser 

criadas e discutidas por diversos tipos de público. 

Um aspecto relevante para a seleção das microbacias que receberão as intervenções da 

revitalização deve ser o grau de engajamento ao Programa dos municípios e estados as quais 
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pertencem, resultando nas comunidades que residem e usam este território considerando a 

conjuntura que a integram e a própria demanda de ações necessárias.  

O Programa deve se basear em um tema gerador como a água, de forte representação social 

vinculado aos problemas, desafios e oportunidades de superação dos mesmos, portanto, a um 

grande potencial de sensibilização, no sentido de trazer as questões sociais e ambientais para o 

contexto da ação comunitária. As comunidades participantes devem ser entendidas, nesse contexto, 

como agentes de transformação social nas microbacias de sua inserção.  

Por meio do Programa de Revitalização, o tema gerador pode ser visto à luz das premissas da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Nacional de Meio Ambiente com amplas 

regiões de contato entre elas. Estas políticas, por sua vez, devem propor novos pressupostos de 

entendimento e relacionamento da sociedade com o uso dos recursos ambientais com conseqüências 

políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais orientadas para a busca do Desenvolvimento 

Sustentável. 

A práxis dessas idéias, contudo, ocorre necessariamente ao nível das comunidades, onde as 

diversas “transformações” tornam patente um conjunto diferenciado e complexo de representações 

sociais de qualidade de vida e na qual a “água” figura como elemento referencial. De modo 

exemplar, as premissas da revitalização de bacia hidrográfica podem suscitar respostas às demandas 

e conexões entre todas as representações de qualidade de vida. 

O Programa deve ressaltar, na sua proposta metodológica, aspectos integrados do processo de 

revitalizar a partir de microbacias ao promover a interface dos diversos segmentos do tecido social. 

Esta articulação é representativa para demarcar um universo amostral que contribui para a 

compreensão e o aperfeiçoamento das relações sociais e o enfrentamento do desafio da revitalização 

ao nível local, além de incentivar, conforme previsto em ambas as Políticas Nacionais, a 

participação da sociedade no processo de tomada de decisões. 

Para o Programa, o “local” extrapola o seu conceito espacial e/ou político e passa a 

representar uma dimensão social dialética, dado que também pode adquirir ou perder o seu status 

global conforme a perspectiva do olhar que lhe for lançado, o qual se move como uma lente zoom. 

A idéia é fazer uma analogia da percepção dialética do conceito de local proposto com o conceito 

óptico. Zoom, do inglês, é o conjunto de lentes cujo alcance focal pode ser continuamente ajustado 

para fornecer vários graus de grandeza sem perda de foco, ora se aproximando, ora se afastando de 

determinado ponto. A cada movimento do zoom, o campo da visão expressa uma realidade local 

singular, que pode ser a da comunidade de um município, a do próprio município, a de uma região 

ou, finalmente, a da própria bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento.  

Segundo o Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, cabe aos representantes 

institucionais de cada esfera de interesse e intervenção traçar politicamente o plano estratégico de 
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ação na bacia hidrográfica, prevendo da melhor maneira possível a representação de qualidade de 

vida vis-à-vis o uso da água no conjunto das percepções locais resultantes das negociações entre 

todos os níveis atuantes. Os Comitês da Bacia são, pois, o eixo central de decisão sobre a gestão dos 

recursos hídricos. Ademais, para cada nível reúnem-se e/ou separam-se e/ou mutuamente se 

excluem as representações sociais e políticas do que seja desenvolvimento, daí advindo 

reivindicações e oportunidades as mais diversas de solução participativa, dados os espaços políticos 

que a Política Nacional de Recursos Hídricos provê com igual representatividade aos órgãos 

governamentais federais, estaduais e municipais, aos usuários do setor produtivo e à sociedade civil 

organizada. 

Por conseguinte, a visão do que é local e global, a partir da bacia hidrográfica - como fronteira 

macrogeográfica - e das comunidades da microbacia - como base – limita os diversos planos que o 

Programa propõe e realiza em seu contexto.  

MICROBACIAS COMO UNIDADES DE PLANEJAMENTO PARA PROGRAMAS DE 

REVITALIZAÇÃO  

As Microbacias Hidrográficas constituem-se em unidades de planejamento dentro de uma 

visão integrada, onde os princípios da gestão dos recursos naturais incorporam a questão social. As 

Microbacias Hidrográficas são igualmente áreas delimitadas por divisores de água, cujo sistema de 

drenagem converge direta ou indiretamente para determinado curso d'água, porém, em uma escala 

de menor dimensão territorial. 

A implementação de programas regionais de Microbacias Hidrográficas, a exemplo de 

diversos municípios de São Paulo e Paraná, poderiam surgir como uma alternativa viável, já que 

além de solucionar em grande parte os problemas relativos à conservação da água e do solo, seriam 

ainda responsáveis por aumentos significativos de produção e produtividade das culturas. 

Historicamente, as políticas rurais utilizadas no Estado do Rio de Janeiro priorizaram a 

monocultura (cana-de-açúcar e café, por exemplo) e a pecuária extensiva, excluindo os pequenos e 

médios produtores do processo de desenvolvimento sócio-econômico. Com a decadência dos 

sistemas de monocultivo, ficaram expostas à sociedade as conseqüências deste modelo de 

desenvolvimento, que resultou em degradação ambiental e social, especialmente nas regiões Norte e 

Noroeste Fluminense.  

Considerando-se que as Microbacias Hidrográficas também apresentam este mesmo perfil 

agropecuário, dessa forma podem ser consideradas como unidade ideal de planejamento para a 

revitalização e podem ser assim resumidas: 

• os fatores sociais, econômicos, agrícolas e ambientais de degradação, extrapolam os limites 

das comunidades e das propriedades; 
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• o planejamento macroescala em bacias ou sub-bacias dificulta a absorção e precisão de todas 

as possíveis variáveis destes fatores de degradação; 

• a verificação de que a microbacia “por ser uma área geográfica de captação de água, 

composta por pequenos canais de confluência e delimitada por divisores naturais” (Rocha, 

1991), é a unidade territorial factível de concentrar com reduzida variação os fatores de 

degradação supramencionados. 

A microbacia hidrográfica atuando como o referencial territorial em um dado nível assume o 

caráter de local. Assim, a complexidade do relacionamento humano estará associada à 

complexidade do grande ecossistema da bacia hidrográfica (ou ainda das sub-bacias até 

microbacias). Nesse cenário, os mecanismos de gestão confundem-se com os de Desenvolvimento 

Local em muitos aspectos, fazendo da práxis do sistema de gestão um modelo efetivo de 

desenvolvimento com as premissas desejadas. 

A adoção de modelos com foco na bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial é a 

base da proposta de revitalização, enquanto paralelamente se gerencia toda a cadeia de recursos 

ambientais e de atividades humanas de forma integrada, graças às inter-relações de dependência 

entre fenômenos físicos. 

Constata-se pois que, extrapolando o seu significado estritamente geográfico, o conceito de 

microbacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão tem como premissas a participação 

social e a descentralização das decisões.  

A idéia de microbacia pode ainda avançar no conceito de bacia hidrográfica em direção ao 

conceito delineado por Hjort-Af-Ornäs (1996), que traz a noção de bacia socioambiental. Segundo o 

autor, essa unidade seria “construída a partir de critérios hidrológicos, aos quais são combinadas 

características políticas, sociais, econômicas e ambientais de uma região, de modo a delinear áreas 

hidrográficas de gestão com identidades mais ou menos afirmadas: identidades de condições e/ou 

problemas ambientais, identidades de interesses econômicos e/ou qualquer outro tipo de identidade 

regional. As unidades geográficas de atuação assim determinadas, tanto podem ser uma sub-bacia 

quanto um conjunto de sub-bacias ou mesmo um trecho de bacia com problemas comuns 

relacionados à água”. 

INDICADORES DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Finalizando esta breve análise das dificuldades e das perspectivas relacionadas ao processo de 

revitalização de bacias hidrográficas no país, ressalta-se a importância da discussão do 

estabelecimento de indicadores que permitam a delimitação do estado inicial e do acompanhamento 

dos resultados das ações desenvolvidas. 

O processo de avaliação ambiental requer a proposição de variáveis facilmente detectáveis e 
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mensuráveis, que possibilitem correlacionar os indicadores de alterações ambientais aos impactos 

iminentes ou futuros (Pessoa et al., 2003). Dessa forma, é extremamente útil a utilização de índices 

e de indicadores ambientais, os quais expressam valores ou fornecem informações sobre o estado de 

um fenômeno/área/ambiente com maior significado que apenas aquele relacionado diretamente ao 

seu valor quantitativo, respectivamente (OEDC, 1989). Martos e Maia (1997) também definem 

indicadores ambientais como todos os parâmetros, quantitativos ou qualitativos, capazes de 

evidenciar modificações no meio. 

Em sistemas complexos como as bacias hidrográficas, combinando processos naturais como 

precipitação, evapotranspiração, deflúvio superficial e subterrâneo com fatores relativos às 

atividades humanas tais como desmatamento, produção agrícola e construção de represas, em 

diferentes escalas espaciais e temporais, é extremamente complicada a elaboração de uma 

representação, com base em indicadores, completa de cada processo associado ao ciclo hidrológico 

O estabelecimento de formas de avaliação contínuas, quali-quantitativas, do estado dos 

recursos ambientais de uma bacia hidrográfica é fundamental para o planejamento da revitalização 

desses sistemas hídricos, contribuindo para o processo de tomada de decisão relacionado às 

melhores opções de manejo do solo e à manutenção da qualidade da água.  

No intuito de avaliar a qualidade da água, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA) desenvolveu um índice que envolve indicadores das condições e da vulnerabilidade 

dos recursos hídricos e bacias hidrográficas do país, de forma a avaliá-los antecipadamente (EPA, 

2002). Os indicadores de condições foram desenvolvidos para mostrar a qualidade da água dos 

corpos aquáticos daquele país. Os indicadores de vulnerabilidade foram desenvolvidos com o 

objetivo de indicar onde as descargas de poluentes e outras atividades podem exercer pressão sobre 

as bacias hidrográficas. 

Reforçando a tendência de avaliar as condições atuais do ambiente e entender as 

transformações que estão ocorrendo para prever cenários futuros, a EPA publicou o Relatório de 

Avaliação Ambiental 2003 (EPA, 2003), no qual destaca como um dos indicadores das condições 

da água e bacias hidrográficas, a contaminação das águas interiores e costeiras por sedimentos. 

Para Macedo (1991), a avaliação ambiental precisa estabelecer uma medida de comparação 

entre situações alternativas, mensurando-as e comparando-as. Dessa forma, é fundamental a 

utilização de conceitos de cenários ambientais, temporal e especificamente distintos, de modo que 

se proceda à avaliação entre as situações concretas e potenciais diversas, porém, essencialmente 

comparáveis.  

Nos estudos de avaliação ambiental, para a elaboração de cenários, emprega-se um conjunto 

de técnicas específicas, como as de predição de impacto, destinadas a estimar a magnitude das 

alterações a serem causadas pelas atividades a serem desenvolvidas. Exemplos dessas técnicas 
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envolvem o emprego da modelagem matemática, simulação de sistemas, avaliação da paisagem, 

projeções estatísticas, além de experimentos e medições no campo e no laboratório (Pessoa et al., 

1997). 

De acordo com informações da Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o 

Desenvolvimento Sustentável – ILAC (MMA, 2007), com participação do governo brasileiro, por 

meio do Ministério do Meio Ambiente, foi estabelecida a meta de manejo de bacias hidrográficas, 

visando melhorar e fortalecer a institucionalidade do manejo integrado de bacias hidrográficas e 

aqüíferos, entre outros, por meio do estabelecimento de comitês de bacias hidrográficas, com a 

participação de todos os níveis subnacionais de governo, a sociedade civil, o setor privado e todos 

os demais atores envolvidos. 

Dentre os indicadores para avaliação dessa meta, foram identificados: percentual de bacias 

hidrográficas com comitê gestor, aprovado pelo Fórum de Ministros, número de unidades da 

federação com conselhos de recursos hídricos e percentual dos territórios estaduais com comitês de 

bacia hidrográfica, ambos adotados no Brasil. 

Tendo em vista que essa é a iniciativa mais recente do governo federal relacionada ao 

delineamento de indicadores ambientais e de recursos hídricos, associando com indicadores de 

bacias hidrográficas, percebe-se o longo caminho a percorrer na busca, identificação e 

desenvolvimento de indicadores para avaliação da melhoria ambiental das bacias hidrográficas 

quando submetidas a processo de revitalização. 
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