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RESUMO - Após o sancionamento da Política Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil passou a se 
envolver mais nas questões a respeito desses recursos. Inclusive, os Estados que já possuíam suas 
leis estaduais, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará, adequaram sua 
implementação as base da Política Nacional, lei n.º 9.433/97. O presente trabalho faz uma análise 
sobre os processos de formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estados citados. A decisão 
sobre o objeto de estudo se baseou na necessidade que o Estado do Tocantins apresenta em definir 
uma metodologia de mobilização social para a formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
adequada à realidade local, respaldado pela Política Estadual de Recursos Hídricos, lei nº 1.307/02 e 
pelo Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Destaca-se que não há na Política definição 
quanto à quantidade de membros nos Comitês, ficando a critério do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos. Conclui-se que a participação social na formação do CBH é um marco importante na 
garantia de um processo transparente em todas as etapas. 

 

ABSTRACT - Thereafter Water Resource National Politics had been decreed Brazil has gotten 
more involved with this issue. Even the states that already had their laws before national guidelines 
as São Paulo, Rio Grande do Sul and Ceará, had followed an approach based on what is established 
in law 9.433/97. The present work analyses the arrangement process related to committees that deal 
with watershed conservation. The subject studied aims to help the State of Tocantins defining a 
social mobilization methodology locally adequated. A clear decision making process can only be 
guaranteed by society participation. 

 

Palavra Chave: mobilização Social, Comitê Bacia Hidrográfica, Política Estadual de Recursos 
Hídricos. 
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1.0 INTRUDUÇÃO 

 

Desde que foi instituída a Política de Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas 
no Brasil, os Estados que compõem a federação têm procurado se adequar à legislação. A 
importância dessa adequação necessita de maiores observações, devido a real ameaça que está 
acontecendo aos recursos hídricos mundiais em particular ao nosso país. Esta ameaça é devido às 
escassezes, tanto na parte quantitativa quanto qualitativa. 

O Estado do Tocantins é muito bem servido de águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, 
as quais ainda se encontram em boas condições qualitativas. Porém, tendo em vista a realidade da 
expansão urbana e do crescimento demográfico do Estado é de se esperar que, em um rápido espaço 
de tempo, as condições de higidez das águas venham a ficar comprometidas, portanto trabalhar-se 
na preservação dos recursos hídricos é um compromisso de cada cidadão. 

Em vista disso, este trabalho apresenta sua proposta para mobilizar, a curto e médio prazo, a 
sociedade civil, usuários das águas e poder público. Sobre a importância de preservar os recursos 
hídricos e a formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado será um dos métodos mais 
eficaz, segundo a legislação vigente visando disciplinar o uso da água. 

A conscientização da sociedade sobre a questão da água como um bem escasso, implica que 
seu gerenciamento deva ser tratado de forma estratégica visando, prioritariamente, sua preservação 
e conservação para que as futuras gerações possam desfrutar dos mesmos privilégios que as 
gerações atuais. 

Assim, torna-se evidente o quanto é imprescindível o início de um processo de mobilização 
social para tratar adequadamente a questão de formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que 
fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mediante a realização de 
uma análise dos métodos utilizados em outros trabalhos desenvolvidos em várias regiões do País. 

Desta forma, o presente estudo pretende trabalhar a questão do uso das águas e a necessidade 
de se desenvolver uma metodologia que seja adequada à realidade local para formação de comitês 
de bacias hidrográficas dentro do Estado do Tocantins. 

O principal objetivo foi de elaborar uma proposta metodológica para formação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas no Estado do Tocantins. 

Avaliar o processo de mobilização social para formação de Comitês de Bacias Hidrográficas 
em outros Estados citados na pesquisa e analisar o processo de implantação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos no Tocantins. 
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2.0 O ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Como parte da proposta metodológica, foi feito um estudo da legislação do Estado de São 
Paulo, pertinente à instalação dos Comitês de Bacias Hidrográficas poderá constituí o 
aperfeiçoamento da gestão da legislação do Estado do Tocantins. 

Na década de 70 com a reversão das águas do Rio Piracicaba para o abastecimento da região 
metropolitana de São Paulo -RMSP e, sobretudo, com a intensa poluição dos rios, em virtude do 
crescimento demográfico e industrial região. 

São da década de 70, portanto, as primeiras preocupações mais profundas com os recursos 
hídricos da Bacia do Piracicaba.  

Segundo Freitas em 1982 é instalado o Comitê Especial de Estudos Integrados das Bacias dos 
rios Jaguari e Piracicaba - CEEIJAPI, de iniciativa do então Departamento Nacional de Energia 
Elétrica - DNAEE que reunia apenas órgãos governamentais, muitas vezes predominando o nível 
federal.  

Foi a primeira experiência em congregar os órgãos estaduais e federais com atribuições na 
gestão das águas. O seu funcionamento, todavia, era muito precário, pois o comitê era meramente 
consultivo, e dependia de pessoal, instalações, equipamentos, e verbas dos órgãos diretamente 
envolvidos. Foi desativado em 1988. 

Em 1989 é criado o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba e Capivari, 
movimento independente, sustentado financeiramente pela contribuição das prefeituras dessas 
bacias hidrográficas. Foi, sem dúvida, uma importante iniciativa dos prefeitos demonstrando a 
"força de vontade" da comunidade da bacia do Piracicaba em organizar-se para enfrentar um 
problema de natureza regional.  

Em 1989 é promulgada a nova Constituição do Estado de São Paulo, que diferentemente da 
Constituição Federal, dá grande ênfase aos recursos hídricos. Em seu artigo 205, afirma que o 
Estado instituirá o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, congregando órgãos 
estaduais, municipais e a sociedade civil. Introduz também o conceito de "cobrança pelo uso de 
recursos hídricos".  

 

3.0 ESTADO DO CEARÁ 

 

O Estado do Ceará foi o primeiro da região nordeste a instalar um Comitê de Bacia 
Hidrográfica. Em setembro de 1997, no vale do rio Curu. Em 1998 foi realizado o Congresso de 
Constituição do Comitê do Baixo Jaguaribe, buscando-se ampliar ainda mais a participação dos 
usuários e da sociedade civil. 
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Segundo Garjulli (2001), o Ceará tem cerca de 90% de seu território encravado no semi-árido. 
A pluviosidade média anual do Estado não é baixa, se comparada com outras regiões semi-áridas, 
situando-se entre 400mm no sertão dos Inhamuns até 2.000 mm na Serra de Ibiapaba. Entretanto, o 
fato do Ceará ter 70% de seu território formado por rochas cristalinas quase não permite a 
penetração dessa água no solo. 

A questão dos recursos hídricos no Ceará sempre foi uma preocupação. Entretanto, as 
intervenções governamentais priorizaram a construção de barragens e açudes. 

O Ceará tem 11 bacias hidrográficas e, com a diversidade socioeconômica e cultural entre os 
municípios que constituem uma bacia hidrográfica, isso certamente dificulta o processo 
organizativo em um primeiro momento. Entretanto, o princípio de planejamento e gestão dos 
recursos hídricos por bacia hidrográfica tem-se mostrado coerente para garantir o equilíbrio 
ambiental e a sustentabilidade hídrica da própria bacia, em especial nos grandes vales perenizados. 

 

4.0 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

No Estado do Rio Grande do Sul a lei nº 10.350/94, prevê a instituição de alguns organismos 
fundamentais ao processo de gestão, como os Comitês de Bacias Hidrográficas e as Agências de 
Água, Esses órgãos que prestarão apoio técnico aos Comitês de Bacias, sendo estes considerados 
como órgãos integrantes da administração indireta do Estado. 

Além dos comitês de Bacias e Agências de Águas, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos é 
composto pelo: 

- Conselho de Recursos Hídricos – CRH; 

- Departamento de Recursos Hídricos – DRH; 

- Fundo Estadual de Proteção Ambiental – FEPM; 

No Estado do Rio Grande do Sul, todos os Comitês foram criados a partir da mobilização dos 
segmentos da sociedade. Atualmente existem 12 Comitês instituídos e 11 Comitês em fase de 
instituição. 

 

4.1 Área de Estudo 

 

O Estado do Tocantins ocupa uma área de 278, 420,7 km2 e está inserido entre as coordenadas 
geográficas 46º 01’ 51º 01’ de longitude oeste e 05º 01’ 13º 00’ de latitude sul. Representa cerca de 
3,3% do território nacional e 7,2% da região Norte e 20,3% do Sistema Hidrográfico Araguaia-
Tocantins. Conta atualmente com uma população de aproximadamente 1,1 milhão de habitantes 
segundo censo do IBGE (2002). A figura 1 mostra o mapa das bacias hidrográficas e a 
disponibilidade hídrica do Estado do Tocantins. 
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1. - Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado do Tocantins 

 

Fonte: Atlas do Tocantins,( 2005) 
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5.0 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO 
TOCANTINS 

 

O Estado do Tocantins com 18 anos de criação está entre os principais Estados que possuem a 
Política Estadual de Recursos Hídricos e a frente das questões do gerenciamento de recursos 
hídricos e meio ambiente. Pensando nisso, o Governo do Estado sancionou a Política Estadual de 
Recursos Hídricos. A lei 1.307, de 22 de março de 2002, criando os Comitês de Bacias 
Hidrográficas no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com as atribuições 
normativa, deliberativa e consultiva. Esta Lei é pioneira e inovadora tendo a Educação Ambiental 
como um dos seus principais instrumentos. 

A Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Tocantins foi criada pelo 
decreto 2.928 de 16 de janeiro de 2007, e passar a ser o órgão gestor dos recursos hídricos do 
Estado, a qual  anteriormente esta função pertencia a Secretaria de Planejamento. O Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, de acordo ao que está contemplado nas leis Federal e Estadual no 
que diz respeito à criação de comitê de bacias hidrográficas, deram início a mobilização social para 
formação dos primeiros comitês das bacias no Estado. 

O Comitê de Bacias Hidrográficas é um órgão colegiado, onde sua principal função é negociar 
proposta, entre o órgão executor no caso a Agência o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

No Estado não há nenhum comitê de bacia hidrográfica instalado. No momento existem 
quatro propostas de criação de comitê no Estado: Um comitê na região Norte do Estado nas Bacias 
Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda, na região sudeste do Estado na Bacia Hidrografica do Rio 
Manuel Alves, nas Bacias Hidrográficas do entorno do Lago da UHE - Luis Eduardo Magalhães, e 
na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso na região sudoeste do Estado, onde já foram desenvolvidos 
dois trabalhos importantes para as regiões citadas os Diagnósticos os Planos de Bacia Hidrográficas. 

 

6.0 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho basear-se-á na sugestão de aplicação 
dos procedimentos usados nos Estados da Federação que possuem Comitês de Bacias Hidrográficas 
atuando com sucesso. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico sobre os métodos aplicados 
em outros Estados de como foi a mobilização social para formação dos Comitês Bacias 
Hidrográficas e aplicações das Políticas Federal e Estaduais de Recursos Hídricos e também do que 
já existe em termos de legislação no Estado do Tocantins. 
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7.0 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS 
RIOS LONTRA E CORDA NO ESTADO DO TOCANTINS 

 

O Sistema Hidrográfico do Estado do Tocantins abrange aproximadamente 2 (dois) terços da 
área da Bacia do Rio Tocantins, que equivale a uma área de 173.429,9 km2 e 1/3 (um terço) do Rio 
Araguaia com, uma área de 104.990,8 km2 . Está dividido em 30 Sub-bacias hidrográficas (dados do 
Atlas Estadual DZEE Tocantins, 2005), tendo como principais afluentes os rios do Sono, das Balsas 
e Paranã, tornando o Estado do Tocantins um dos mais ricos do Brasil em disponibilidade de água. 

As sub-bacias onde estão sendo desenvolvidos os trabalhos sobre a formação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas são as dos Rios Lontra e Corda e estão inseridas no sistema hidrográfico do 
Rio Araguaia, na região norte do Estado, entre as seguintes coordenadas geográficas 06º 18´00 “e 7º 
31´12” de latitude sul e 48º38´24 “e 47º49´12” de longitude oeste. 

As Sub-bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda drenam respectivamente uma área de 
3.926 km2 e 3.511,8 km2, no seu curso inferior na região norte do Estado do Tocantins. As sub-
bacias vizinhas são a do rio Piranha, ao norte, a bacia do rio Muricizal, a oeste, e a bacia do rio 
Tocantins, ao sul e a leste. De acordo com o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do 
Tocantins (2005), o Rio Lontra e o Rio Corda configuram as sub-bacias identificadas como A14 e 
A15, respectivamente. 

Os trabalhos desenvolvidos nas sub-bacias dos Rios Lontra e Corda fazem parte do Projeto de 
Gestão Ambiental Integrado da Região do Bico do Papagaio – PGAI/BICO.  

A escolha das sub-bacias justifica-se pela existência na região de ações que provocaram, de 
alguma forma a poluição dos rios nas bacias dos Rios Lontra e Corda, seja pelo despejo de efluentes 
industriais e/ou domésticos seja pelo assoreamento provocado pelo desmatamento.  
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8.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para iniciar um Processo Metodológico para Formação dos Comitês de Bacias propõe-se um 
contato maior com a comunidade da (s) bacia (s) onde se pretende trabalhar com a mobilização 
social, quando serão realizadas várias reuniões e encontros, para passar informações às 
comunidades interessadas pela questão hídrica da região. Nem sempre haverá interesse da 
comunidade. Para que isso funcione será necessário que os representantes do poder público levem a 
questão a todos os segmentos. O contrário seria o caso da comunidade se manifestar e não haver 
interesse por parte do poder público local.  

Esse tipo de trabalho é uma questão de curto, médio e longo prazo, onde se deve trabalhar 
muito a comunidade, temos as experiências de outros Estados brasileiros o caso do Estado do Ceará 
que levou entre 3 a 4 anos para formar seu primeiro comitê. Cada Estado tem sua particularidade, a 
metodologia aplicada no Rio Grande do Sul foi diferente do Ceará e de São Paulo. E o Estado do 
Tocantins tem que propor a sua própria metodologia para trabalhar de acordo com a comunidade de 
cada bacia e região do Estado. 

Como o Estado do Tocantins ainda não tem nenhum comitê formado, propõe-se aos órgãos 
gestores responsáveis pela questão hídrica estadual um roteiro que poderá servir como norteador do 
processo de mobilização para formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado, sua 
extensão e seu sistema hidrográfico soma um total de 30 bacias. Haverá regiões que terão um 
processo mais lento, outros, um processo mais rápido, tudo irá depender da metodologia aplicada na 
mobilização social, para o processo de instalação dos comitês. 

A seguir temos um fluxograma de passo a passo da proposta medotológica de como estar 
sendo desenvolvido o processo de mobilização social aplicada na formação dos comitês de Bacias 
Hidrográficas no Estado. 
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9.0 FLUXOGRAMA DO PROCESSO METODOLÓGICO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
SENSIBILIZAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Visitas Específicas aos 
Municípios 

4. Contato individual com Atores 

6. Formar Equipe Mobilizadora ou grupo 
de trabalho 

8. Realização de oficinas para 
nivelamento de informação 

9. Reuniões Regionalizadas 
(nas bacias) 

10. Oficina para Nivelamento 
de Informações 

5. Reunir os Atores/ Governo, Comunidade 
(Segmento convite) 

7. Divisão de tarefas

13. Discussão da 
forma CBH 

14. Aprovação junto a 
Comunidade 

15.Solicitação de criação 
ao CERH 

1. Identificação e caracterização 
do Público Alvo 

2. Elaboração da lista de 
Lideranças 

12. Reconhecimento 
da Comissão pelo 

CERH 

11. Formação da 
Comissão Pró-Comitê 

16. Criação pelo Governo 
do Estado - Decreto 

 

* Sociedade Civil 
organizada 

* Órgão Gestor 
Municipal e Estadual 

*Usuário das 
águas 
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10. DESCRIÇÃO DE CADA ITEM DO FLUXOGRAMA 

 

1. Identificar os principais atores municipais, as lideranças de todo os segmentos, setores e 
grupo representativos da sociedade local para dar inicio ao processo de formação; 

2. Nessa ocasião é importante a elaboração de uma lista de lideranças a serem convidadas. É 
fundamental assegurar a inclusão de representantes de todos as segmentos, setores e grupos 
relevantes. Não se devem admitir vetos de nenhuma natureza; 

3. Elaborar um cronograma de visitas específicas nos municípios, distritos e povoados, para 
contactar cada segmento individualmente sobre a importância do envolvimento de cada um no 
processo de formação dos comitês de bacias hidrográficas, nesta etapa a comissão deverá verificar 
se a localidade tem algum meio de transporte disponível para o deslocamento dessa comunidade 
para participar das reuniões; 

4. Para que tudo caminhe bem faça um contato prévio e individual com os atores de todos os 
segmentos; 

* Essa iniciativa pode partir de qualquer órgão ou entidades que se dispuserem a iniciar o 
processo de formação dos comitês de bacias hidrográficas. Nessa etapa do processo devem ser 
contactados os representante de cada segmento, para o desenvolvimento e divulgação das ações a 
serem aplicada no início do processo de formação do comitê de bacia como mostra o item 4.do 
fluxograma. 

5. Nesta fase, do processo é importante que sejam feitos reuniões entre diversos atores 
contactados para discussão em conjunto do processo apresentado entre o poder público a sociedade 
civil organizada e usuários da água em geral; 

6. Nesta etapa a formação de uma equipe mobilizadora nos municípios deverá fortalecer o 
desenvolvimento das atividades de divulgação e sensibilização da comunidade local, tendo como 
tarefas: distribuição do material informativo, realizar um levantamento detalhado das entidades, 
instituições e associações tanto da sociedade civil organizada quanto usuário das águas para melhor 
inserir a todos no processo, é importante que nesta fase seja eleito um coordenador; 

7. A divisão das tarefas visa à convocação e mobilização da comunidade local entre diversos  
setores, cada membro da equipe deverá ser responsável e saber o seu papel. Objetivo é fazer contato 
corpo a corpo, para sensibilizar o maior número possível de representante de segmento a 
comparecer nas atividades desenvolvida na localidade da bacia; 

8. Nesta fase, incluir atividades como oficina de capacitação para nivelamento da compreensão 
do papel dos parceiros no processo de formação dos comitês de bacias, nessa etapa, é fundamental 
para que cada setor trabalhe com os mesmo interesses e objetivo para desencadeamento do processo 
em questão; 

9. Depois de concluir as etapas mobilizadora nos municípios passa-se a trabalhar regionalmente por 
bacias. Prepõem-se então, reuniões entre o Poder Público, Usuários das Águas e Sociedade Civil 
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Organizada para discutir e definir sobre os procedimentos que deverão ser tomados sobre a questão 
água; 

10. Nesta fase é importante o nivelamento da compreensão do papel dos parceiros no processo 
de formação dos comitês de bacias para bom desenvolvimento e progresso das atividades, visando o 
entendimento entre os segmentos e a busca para soluções acordadas entre eles; 

11. Nesta fase é fundamental que diante de todas essas questões seja definida a comissão pró-
comitê é, que deverá se responsabilizar em implementar o processo de formação do Comitê de 
maneira que garanta a participação igualitária a todos os segmentos; 

12. Nesta etapa do processo a comissão pró-comitê deverá encaminhar ao Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos uma solicitação do reconhecimento da existência do movimento a favor da 
criação do Comitê de Bacias; 

13. Nesta fase será discutido pela comissão pró-comitê, a forma do Comitê de Bacia 
Hidrográfica e a sua estruturação, comissão e número de participantes e proporcionalidade; 

14. Depois da solicitação aprovada e definida junto à comunidade, será encaminhado para o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

15. Nesta fase, o Conselho irá submeter solicitação a uma análise para o parecer final sobre a 
necessidade da implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas naquela região e só então, 
encaminhado ao Governo do Estado; 

16. Fase final o Governo do Estado através de decreto, cria o Comitê de Bacia Hidrográfica, 
que só então é implementado. 
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11. Mobilização Social 

 

Como parte da metodologia é necessário considerar a mobilização social, pois sem o apoio da 
comunidade, esses procedimentos que envolvem a área ambiental, não serão bem sucedidos. 

A fundamentação do processo de mobilização social para formação dos comitês de bacias 
hidrográficas deve abranger um eixo de ações estratégicas voltado para os recursos hídricos, por 
meio de: 

Reconhecimento incondicional do direito igualitário, tanto das gerações atuais quanto das 
futuras, do direito de acesso a esse recurso; 

Reconhecimento incondicional do dever coletivo de preservar a água para assegurar esse 
direito; 

Considerar a participação de todos como um valor democrático e uma necessidade social; 

Respeitar e confiar na capacidade das pessoas de decidir coletivamente sobre suas escolhas. 

Como também a integração de todos os usuários do setor. 

A mobilização social é uma oportunidade de congregar pessoas com os mesmos interesses de 
se dispor a contribuir para que possam alcançar os mesmos objetivos. Na medida em que todos 
trabalham pela mesma causa, fica mais fácil realizar o que pretendemos e quando se tratar de 
mobilizar tem que haver um envolvimento ou participação efetiva da comunidade envolvida.  

Um dos principais objetivos da mobilização social é a integração de todos. Neste caso envolve 
a questão Ambiental, a questão da Educação Ambiental e a Gestão dos Recursos Hídricos. 

O Processo de Mobilização Social tem início quando uma pessoa ou um grupo ou instituição 
decide iniciar um movimento no sentido de compartilhar os mesmo objetivos. Cabe a cada um 
responder as perguntas: em que medida pode contribuir e alcançar esse objetivo? O que mais posso 
fazer?  São várias as perguntas e respostas para se ter à definição do que realmente se está fazendo e 
contribuindo para esse processo. 

O êxito da mobilização social participativa depende da forma como é introduzida a mensagem 
e se ela chega ao campo de atuação da mesma forma em que foi passada (Toro 1997). 
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12. PROCESSO DE FORMAÇÃO DO COMITÊ 

 

A Política Estadual de Recursos Hídricos exige que a formação dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas seja de forma descentralizada e participativa e que obedeça às peculiaridades da bacia 
em questão. 

É importante que, no processo de formação do comitê de bacia, haja interesse de toda a 
comunidade envolvida, e apresente reações positivas por parte das lideranças locais. A partir do 
interesse dessas lideranças sejam formadas as Comissões Provisórias Pró-Comitê, com a 
participação paritária das três categorias dos atores sociais da área da bacia. 

O trabalho dessas comissões é permanentemente acompanhado por técnicos do poder 
executivo e reconhecido oficialmente pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Dependendo 
do processo de formação estende-se por curto, médio e longo prazo. Durante esse período, a equipe 
que estiver envolvida deverá realizar várias reuniões nos diferentes locais das bacias. Através da 
comissão do pró-comitê, serão escolhidos seus respectivos coordenadores, sempre em condição de 
ter o devido apoio de suas instituições respectivas. Essa comissão, além de ser escolhida antes 
mesmo do ato da publicação do decreto que cria a Comitê de Bacia, deverá ter um cronograma da 
execução das atividades que serão desenvolvidas durante o processo de formação do comitê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“VIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS”. 
1 Geógrafa, especialista em planejamento e Gestão Ambiental. Endereço: 1203 Sul, QI 24 Lote 01 Alameda 03 CEP= 77000-000 – Palmas -TO – 
Brasil E-mail goreht@gmail.com 
1 Engenheira Ambiental, Mestre em ciências da Engenharia Ambiental E-mail iracema@seplan.to.gov.br 

14

13. DISCUSSÃO / RESULTADOS 

 

Em 2000 a 2002 foram realizados na região norte do Estado, o diagnóstico sobre a situação 
dos recursos hídricos e o Plano de Bacia Hidrográfica nas bacias dos Rios Lontra e Corda, com o 
objetivo de retratar as condições de uso da água na região identificando a qualidade e quantidade 
(relação demanda oferta) das águas pára propor ações como coleta, geração, análise e avaliação de 
dados e informações relacionados aos recursos hídricos. 

O Estado do Tocantins com apenas 5 anos do sancionamento da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, já desenvolveu vários estudos sobre a situação dos Recursos Hídricos em diferentes 
regiões do Estado. Hoje o Tocantins em relação a outros estados da região norte se destaque no que 
diz respeito às políticas relacionadas ao meio ambiente, banhado por duas importantes bacias 
Araguaia/Tocantins, a qual sua divisão soma um total de 30 bacia hidrografias com deferentes 
características. Sendo assim, o Estado vêm trabalhando de maneira acelerada para dar suporte as 
demandas que existe na região no que diz respeito a manutenção qualidade e quantidade das águas. 

 
O Estado possui dois planos de bacias concluídos um na região norte e outro na região central, 

e 3 em processo de elaboração sendo nas bacias hidrográficas do Rio Formoso, Manuel Alves e 
Palma. Hoje o Estado além destes planos vem trabalhando os processos de formação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, dentro dos planos usando, assim, a metodologia proposta aqui neste artigo, 
apenas adequando à realizada local de cada região. 

O apoio à formação dos comitês das bacias esta sendo dado pelos técnicos da Secretaria de 
Recursos Hídricos e Meio Ambiente, envolvendo representantes de todos os setores usuários, de 
organizações da sociedade civil, do poder público municipal e instituições governamentais ou não 
governamentais que atuam na área. 

O processo de formação do Comitê de Bacia Hidrografica para os Rios Lontra e Corda teve 
inicio no final do ano de 2002, mediante a realização de reuniões junto à comunidade, com a 
finalidade de mobilização social para sensibilizar os atores locais sobre a importância da 
implantação do comitê nestas bacias. 

Durante este processo, foram constituídos grupos municipais de mobilização para Gestão de 
Recursos Hídricos, que tem a finalidade de informar e sensibilizar a comunidade de seus 
respectivos municípios sobre a importância deles se apropriarem do processo. Após a mobilização 
da comunidade por município passou-se a trabalhar com grupos no contexto de Bacia Hidrográfica, 
para sensibilizar sobre a percepção das relações existente entre eles dentro desta região. 

O objetivo maior é identificar os atores, por municípios, que poderiam integrar uma comissão 
regional com a finalidade de discutir e definir critérios para orientar processo de formação do 
Comitê de Bacias Hidrográficas. As realizações das oficinas de capacitações, para nivelamentos dos 
grupos envolvidos foram realizados em etapas diferentes, o qual, no final da realização de todo o 
processo foi realizado um seminário regional para formação da comissão pró-comitê. 

Trabalho que demanda tempo e dedicação é necessário que haja uma disponibilidade política 
do governo do Estado para dar continuidade e apoio à criação dos Comitês. O processo de 
mobilização social das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda e do Manuel Alves 
demonstrou que a efetivação da formação do Comitê é necessária uma participação ativa de 
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técnicos do Governo do Estado nas ações administrativas e gerenciais do processo, para efetivará a 
comissão pró-comitê, até formação dos comitês. 
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 14. CONCLUSÃO 

 

Levando-se em consideração que o desperdício da água ocorre, na maioria das vezes, por falta 
de informação, os comitês de bacias hidrográficas no Brasil, por ter poder deliberativo, nas últimas 
duas décadas estão sendo a melhor solução para redimir conflitos e intervir nos problemas 
ocasionados pelo uso das águas. 

Ao analisar as experiências estaduais de implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
observa-se que eles foram formados de maneira diferenciada, a exemplo do Estado de São Paulo, 
em que os comitês foram criados mediante decreto do Governo do Estado sem um processo amplo 
de participação da sociedade. 

Ao fazer análise sobre a metodologia de mobilização social para formação dos comitês de 
bacias hidrográficas nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará, ver-se que o Tocantins 
apesar de ser um Estado de grande potencial em recursos hídricos, faz-se necessária uma 
mobilização para preservação dos mesmos, através de campanhas de educação ambiental para que 
esse bem finito seja preservado. 

Outra parte importante na formação dos comitês de bacias Hidrográficas nos Estados citados é 
a mobilização social, que além de ser um método mais eficaz para a implementação do comitê de 
bacia hidrográfica é uma maneira de incluir as comunidades em todas as etapas do processo de 
formação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“VIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS”. 
1 Geógrafa, especialista em planejamento e Gestão Ambiental. Endereço: 1203 Sul, QI 24 Lote 01 Alameda 03 CEP= 77000-000 – Palmas -TO – 
Brasil E-mail goreht@gmail.com 
1 Engenheira Ambiental, Mestre em ciências da Engenharia Ambiental E-mail iracema@seplan.to.gov.br 

17

 
 
15. BIBLIOGRAFIA 

Werneck, N.M. Duarte, Toro. J. B. A. Mobilização Social, Um modo de construir a democracia e a 
participação. Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis da Amazônia Legal Brasília –  

Freitas, S. A. I. Análise dos elementos que Compõem a Política de Recursos Hídricos, Dissertação 
de Mestrado, 2000. 

Cánepa, E. Mi. Gr, Timm L. A. Uma Experiência Histórica da formação dos Comitês do Rio 
Grande do Sul.Porto Alegre, fevereiro de 2001.www.abes.org.br. 

Alves, F. C, R. Bontempo G. B.  Experiências de Gestão de Recursos Hídricos. Brasil, Ministério 
do Meio Ambiente, Agência Nacional de Água, Brasília, DF, 2001. Brasil. 

Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, Resolução nº 05 Brasília, DF, 2002. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


