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Promulgada em 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) (ou Lei das Águas, como normalmente é conhecida) está 

completando neste ano de 2019 exatos 22 anos de sua instituição. Trata-se, 

portanto, do marco legal que aproxima a gestão das águas e a partidão direto 

da sociedade na tomada de decisões e no processo de gerenciamento dos 

recursos hídricos no país. 

Em sua estrutura normativa, a PNRH apresenta no artigo 1º a água 

enquanto um bem de domínio público, dotado de valor econômico e que em 

situações de escassez o uso prioritário é dado ao abastecimento humano e a 

dessedentação animal. Ainda como fundamentos, a PNRH evidencia que a 

gestão das águas deve ser descentralizada e contar com a participação dos 

diversos representantes que compõe a sociedade, ou seja, o poder público, os 

usuários, organizações civis e a comunidade em geral (BRASIL, 1997). 

Esses fundamentos permitem a compreensão de que a água é um bem 

inapropriável e inteiramente de domínio público. Para que assim ocorra (na 

forma da lei e na práxis), deve-se atentar ainda para a implementação de uma 

gestão social descentralizada, promovendo a participação de toda a sociedade 
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no debate e nos interesses envoltos ao tema água. A participação da 

sociedade nos processos decisórios e na gestão é garantida na formada lei 

(Artigo 39), e constitui as bases necessárias a gestão democrática e racional 

dos recursos hídricos. 

Segundo Assis e Silva Filho (2017, p. 95), o papel da sociedade é 

indispensável no processo de gestão social da água e avaliam que “uma 

gestão mal elaborada que exclua a sociedade paira no planejamento 

inadequado e no fracasso”. Além disso, é importante considerar que a 

participação deficitária ou uma gestão centralizadora e unilateral abre caminhos 

para a ocorrência de conflitos, resultantes principalmente de interesses 

particulares. 

A ocorrência de conflitos, nestas circunstâncias, se dá principalmente 

pelo não cumprimento dos fundamentos da lei, abrindo espaços para lacunas e 

interesses múltiplos e centralizadores. Os conflitos envoltos aos recursos 

hídricos devem ser administrados, em primeira instância, pelos comitês de 

bacias hidrográficas, que também são responsáveis pela aprovação e 

fiscalização dos Planos de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

Assim, dar-se a entender da necessidade de implantação e 

funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas, já que estes cumprem, na 

forma da lei, papel central no processo de gerenciamento. Para tanto, Rossi e 

Santos (2018, p. 156) chamam atenção para o fato de que na estrutura 

gerencial e no processo de tomada de decisões: 

“os comitês de bacias se revelam como espaços funcionais [...] e não 
exatamente como um espaço coletivo de formulação e efetivamente 
de tomada de decisões. Aqui, portanto, descentralização, participação 
e democracia não convergem, necessariamente”. 

Tal fato é um itinerário para o enraizamento de conflitos envolvendo 

interesses múltiplos quase sempre danosos ao ambiente e a sociedade em 

geral, atingindo de maneira incisiva, e de modo mais específico, a sociedade 

civil que se encontra, quiçá, desarticulada quando comparada aos grupos 

oligárquicos dominantes. 

Para além dos problemas no abastecimento urbano que afetam a 
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população brasileira, o comprometimento quanto à quantidade e a qualidade da 

água atingem sujeitos quase sempre específicos: ribeirinhos, pescadores, 

pequenos agricultores familiares e de subsistências, camponeses, 

comunidades tradicionais – indígenas, quilombolas, entre outras (MENDONÇA, 

2015; CPT, 2018; FIOCRUZ, 2018).  São grupos, em geral, que sofrem no 

cotidiano a desigualdade no acesso à terra e às águas em um processo 

histórico excludente que marginaliza os modos de vida e a forma de ser e 

existir. 

O pensamento histórico-cultural da água enquanto recurso de domínio 

privado está no cerne da sociedade brasileira o que, em parte, justificaria a 

crescente ocorrência de conflitos. Ao apropriar-se da terra, cria-se a ideia de 

posse, também, dos corpos hídricos, isto é, das nascentes, fontes, rios, etc. 

Segundo Maciel Junior (2000), esse pensamento centralizador tendeu a resistir 

mesmo após o Código das Águas (BRASIL, 1934) e a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), que apresentam como fundamentos, 

conforme já apresentamos, o domínio público das águas. 

Os conflitos inerentes a essa temática têm chamado atenção nos últimos 

anos, principalmente pelo alarmante número de ocorrências e de famílias 

atingidas1 tanto no campo quanto nas cidades. Essas ocorrências se 

assemelham àquelas relacionadas aos conflitos fundiários, estando quase 

sempre associados.   A notória visibilidade aos casos de ocorrência de conflitos 

por água no Brasil se deu, sobretudo, a partir do ano de 2002 quando a 

Comissão Pastoral da Terra passou a contabilizar os casos em separado 

daqueles relacionados aos conflitos por terra (CPT, 2018). 

Embora a contabilização e mapeamento desses conflitos estejam sendo 

amplamente debatidos é importante considerar que muitos desses dados ainda 

se encontram indisponíveis ou, grosso modo, são pouco sistematizados 

quando comparados aos conflitos por terra. Isso faz-nos entender que a 

ocorrência de conflitos envolvendo o tema “água” é pouco divulgada, sobretudo 

quanto nos referimos às áreas de maior concentração fundiária e palco do 

 
1 Consultar Comissão Pastoral da Terra – CPT (2018). 
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agronegócio, onde a subserviência social é a “’marca” registrada na estrutura 

de poder.  

Buscando conjecturas, consideramos ser inegável o papel social 

despendido pela Leia das Águas, principalmente pelo fato de dar “voz e vez” a 

sociedade civil, algo que até então era incipiente e centralizador. Para tanto se 

faz necessário um delineamento reflexivo quanto à aplicação da lei e como 

esta está sendo debatida pelos diferentes seguimentos sociais, promovendo o 

fortalecimento da gestão participativa e da atuação dos comitês de bacia.  

Esse fortalecimento é o caminho necessário a ser tomando em um 

momento histórico de desconstrução social e das políticas públicas, que assola 

de modo mais incisivo as minorias em diferentes escalar de tempo-espaço.  

Que a gestão participativa seja o marco de nossa sociedade e que, desse 

modo, possamos romper de mãos dadas a “ditadura do pensamento 

instrumental e utilitarista” que caracteriza a água apenas pelo viés econômico e 

de mercado (BOFF, 2018, p. 7). 
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