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1. INTRODUÇÃO 

 

O debate atual sobre a “governança” da água, termo de uso recente no Brasil, 

provém de uma longa história de conflitos e questionamentos sobre as políticas de 

saneamento básico e recursos hídricos que têm prevalecido nos países em 

desenvolvimento desde a segunda metade do século passado, cujos modelos de gestão 

subjacentes têm se revelado incapazes tanto de garantir o acesso universal dos 

domicílios urbanos à água potável, coleta e tratamento de esgoto, quanto de promover a 

efetiva despoluição dos mananciais, a proteção dos ecossistemas aquáticos e o uso 

múltiplo dos corpos hídricos (CASTRO, 2007; JACOBI & SINISGALLI, 2009; SCHNEIER-MADANES, 

2010). O desempenho insatisfatório destas políticas, geralmente desarticuladas entre si, 

vem fomentando o debate internacional e a mobilização de diversos atores para discutir 

e criar paradigmas inovadores de gestão sustentável da água, visando enfrentar novos 

desafios relacionados ao meio ambiente, ao crescimento urbano nos países emergentes e 

às mudanças climáticas globais (MARENGO, 2008; TUCCI, 2008; WWAP, 2010).  
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Porém, as novas abordagens da gestão dos recursos hídricos e os resultados 

decepcionantes das políticas de saneamento básico pró-mercado adotadas nos países em 

desenvolvimento ao longo dos anos 1990 não conseguiram afastar o espectro de uma 

“crise mundial da água”, diagnosticada pela ONU como uma crise de “governança”.
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Mas quais são os pressupostos teóricos deste conceito? Que contribuição pode trazer 

para as políticas de saneamento e recursos hídricos? Qual o papel das águas urbanas 

neste debate? Quais seriam os atores e arranjos institucionais para uma governança 

adequada destas águas nas bacias industriais de São Paulo? 

O texto busca trazer alguns elementos de resposta para as questões acima à luz de 

resultados parciais de pesquisa em andamento, coordenada pelo autor, sobre a 

governança das águas urbanas nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí e na do Alto Tietê, cujos métodos e objetivos são discutidos abaixo.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Fruto do projeto A questão regional no novo Marco Regulatório do Saneamento: 

em busca de um modelo sustentável de governança das águas urbanas, apoiado pela 

FAPESP (proc. 2012/06682-3), a pesquisa visa identificar potencialidades e limites deste 

marco para promover a progressiva universalização dos serviços de saneamento, de 

modo sustentável, através de novos arranjos institucionais (gestão associada, prestação 

regionalizada de serviços, PPP, etc.). Trata-se de analisar se, como e em que medida tais 

arranjos colaboram para uma efetiva articulação entre os sistemas de saneamento básico 

e recursos hídricos na esfera regional ou metropolitana, visando universalizar os 

serviços, inclusive o tratamento de esgotos, através de novos modelos de governança.  

Parte-se da hipótese de que a gestão integrada das águas urbanas (abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais), tornou-se o 

principal problema socioambiental das bacias hidrográficas industrializadas. Nestas, a 

poluição hídrica deriva principalmente do tratamento precário dos efluentes urbanos e, 

secundariamente, da poluição difusa provocada pelo escoamento das águas pluviais no 

solo impermeabilizado, cujos efeitos, agravados pelas incertezas e riscos derivados da 

mudança climática, também ameaçam o abastecimento das cidades. 

                                                           
1
 Esse diagnóstico aparece nos quatro World Water Reports editados pela UNESCO (WWAP, 2003, 

2006, 2009 e 2012), particularmente no segundo, assim como no Relatório de Desenvolvimento Humano 

de 2006, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2006).  



A metodologia consiste na realização de dois estudos de caso, que envolvem uma 

análise da evolução dos indicadores disponíveis sobre a situação dos recursos hídricos e 

do saneamento nas bacias hidrográficas selecionadas, combinada com uma análise 

qualitativa sobre os arranjos institucionais e a percepção dos atores envolvidos na 

governança da água nestas bacias. As principais fontes de dados e informações a serem 

analisadas são documentos oficiais dos órgãos colegiados envolvidos (consórcio 

intermunicipal, comitês e agências de bacia hidrográfica), tais como planos de bacia, 

relatórios e deliberações, além de entrevistas semi-dirigidas com atores-chave. 

Os resultados preliminares discutidos abaixo, refletindo a fase atual da pesquisa, 

dizem respeito apenas ao caso da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, cujas articulações com a bacia do Alto Tietê serão exploradas posteriormente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A noção de governança descreve novas maneiras de formular e implantar políticas 

públicas, em que o Estado compartilha responsabilidades com a sociedade civil. Indica a 

capacidade do governo e da sociedade tomarem decisões e firmarem compromissos 

negociados através de regras e instituições, formais e informais, que permitam enfrentar 

problemas complexos, bem como acomodar interesses diversos ou conflitantes, através 

de arranjos cooperativos. Em sua dimensão territorial, implica articulações e 

interdependência entre atores sociais na definição de formas de coordenação horizontal 

e vertical da ação pública e regulação dos processos socioeconômicos que se 

desenrolam em diferentes escalas nos diversos territórios envolvidos (Pires, 2011).  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Pode-se dizer que, na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, atores públicos 

e privados vêm construindo um modelo multinível de governança das águas, baseado no 

princípio de subsidiariedade, que permite articular os sistemas de recursos hídricos e 

saneamento em diferentes escalas através de diretoria integrada e deliberações conjuntas 

dos comitês PCJ (paulista, mineiro e federal). Mas, se o capital social ali acumulado 

permitiu contornar os complexos problemas de dominialidade das águas nestas bacias, a 

atual crise do sistema Cantareira mostra que a governança das águas urbanas nesta 

região ainda carece de uma articulação estratégica na escala macrometropolitana.  



REFERÊNCIAS 

 

ABERS, R. N. (Org.) Água e política: atores, instituições e poder nos organismos 

colegiados de bacia hidrográfica no Brasil. São Paulo: Annablume, 2010. 

CASTRO, J. E. (2007) “Water governance in the twentieth-first century”, Ambiente & 

Sociedade, v. X, nº 2, jul-dez. 2007, pp. 97-118. 

JACOBI, P. R. (Org.) Atores e processos na governança da água no Estado de São 

Paulo. São Paulo, Annablume, 2009. 

JACOBI, P. R. et al. « Governança da água no Brasil : dinâmica política nacional e 

desafios para o futuro.” In: JACOBI, P. R.; SINISGALLI, P. A. (Orgs.) Governança da 

água na América Latina e Europa: atores sociais, conflitos e territorialidade. São 

Paulo, Annablume, 2009.  

JACOBI, P. R.; SINISGALLI, P. A. (Orgs.) Dimensões politico-institucionais da 

governança da água na América Latina e Europa. São Paulo, Annablume, 2009. 

MARENGO, J. A.(2008) “Água e mudanças climáticas”, Estudos Avançados 22 (63), 

pp. 83-96. 

PIRES, E. L.S. et al. Governança territorial: conceito, fatos e modalidades. Rio Claro: 

UNESP – IGCE: Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2011. 

RICHARD, S.; RIEU, T. “Uma abordagem histórica para esclarecer a governança da 

água” In: Jacobi, P. R; SINISGALLI, P. A. (Orgs.) Dimensões politico-institucionais 

da governança da água na América Latina e Europa. São Paulo, Annablume, 2009, 

pp.227-43 

SCHNEIER-MADANES, G. (dir.) L’eau mondialisée: la gouvernance en question. 

Paris : La Découverte, 2010. 

SILVA, R. T.; PORTO, M. “Gestão urbana e caminho das águas: caminhos da 

integração”, Estudos avançados 17 (47), 2003, pp.129-45. 

SVENDSEN, M.; KUNKEL, N. (2008) Water and Adaptation to Climate Change: 

consequences for developing countries. Eschborn (Alemanha), GTZ, 36 p. 

TUCCI, C. E. M. “Águas urbanas”, Estudos Avançados, nº 22, vol. 63, 2008, pp. 97-112. 

UNDP (United Nations Development Program) Beyond Scarcity. Power, poverty and 

the global water crisis. World Development Report 2006. Washington: UNDP, 2006. 

VARGAS, M. C. «Universalização dos serviços de saneamento básico” in Philippi Jr. 

A.; GALVÃO Jr. A. C. (Orgs.) Gestão do saneamento básico. Barueri, SP: Manole, 

2012, p. 721-750.  

WWAP - World Water Assessment Programme. Water for people, water for life. The 

United Nations World Water Report. Paris e Nova York: UNESCO, Berghahn Books, 2003. 

______ Water, a Shared Responsability. The United Nations World Water Report 2. 

Paris e Nova York: UNESCO e Berghahn Books, 2006. 

______ Water in a Changing World. The United Nations World Water Development 

Report 3. Paris, UNESCO e Londres, Earthscan, 2009. 

______ Managing Water under Uncertainty and Risk. The United Nations World 

Water Development Report 4 (3 vol.). Paris, UNESCO, 2012. 


