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AMBIENTE

Fórum Alternativo Mundial das Águas
(Fama 2018), protagonizado por
movimentos sociais, lideranças
populares, grupos sociais e institui-
ções reunidos em torno do que há
de inegociável a respeito da água
(Foto: Rosilene Miliotti/Fase)
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Brasil sediou pela pri-
meira vez em 2018
dois eventos de escala
internacional abordan-
do o direito à água sob

diferentes perspectivas: o Fórum Mun-
dial da Água – convocado pelo Con-
selho Mundial da Água, formado por
300 organizações, entre ministérios,
agências reguladoras, bancos, comi-
tês – e o Fórum Alternativo Mundial
das Águas (Fama 2018), protagoniza-
do por movimentos sociais, lideranças
populares, grupos sociais e instituições
reunidos em torno do que há de ine-
gociável a respeito da água – sua di-
mensão humanitária e cidadã. A
Fiocruz esteve presente em ambos os
eventos e, enquanto instituição estra-
tégica de Estado no campo da saúde
pública, reforçou perspectiva vital ao
debate: água é vida e o direito a ela
precisa ser garantido. A partir da par-
ticipação no Fama, a Fundação – por
meio de sua Vice-Presidência de Am-
biente, Atenção e Promoção da Saú-
de (VPAAPS) – estruturou o Grupo de
Trabalho GT da Água para orientar po-
líticas e elaborar estratégias de ação
curto, médio e longo prazo.

O indicativo da urgência de arti-
cular ações existentes já havia apare-
cido no IV Seminário Saúde Ambiente
e Sustentabilidade da Fiocruz, reali-
zado em 2017, segundo o vice-presi-
dente (VPAAPS) Marco Menezes. Dois
temas inter-relacionados se destaca-
ram: a água, na perspectiva dos di-
reitos humanos e cidadania, e a
agroecologia. Ambos, discutidos e lis-
tados nas diretrizes aprovadas no VIII
Congresso Interno da Fiocruz. “Em
2018, esses temas estão no plano de
trabalho e metas da Presidência da
Fiocruz, que vem implementando em
suas atividades uma dinâmica de tra-
balho que se contrapõe à perspectiva
da água como mercadoria”, explicou
Menezes. A construção de um pro-
grama interinstitucional entre Fiocruz,
universidades, movimentos sociais e
organizações de base comunitárias
para a superação do quadro de ini-
quidades na sub-bacia do Canal do
Cunha, no Rio de Janeiro, foi um dos

O
Luiza Gomes

encaminhamentos do seminário Da
nascente à foz: participação social e
uso dos recursos hídricos, realizado
pela Coordenação de Cooperação
Social da Presidência e Observatório
da Sub-Bacia Hidrográfica do Canal do
Cunha, na Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz).

Na presença de pesquisadores da
Fundação e representante da Associa-
ção Pró-Gestão das Águas da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba do Sul
(Agevap), ficou indicada a captação de
recursos junto ao Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (FUNDRHI) para viabili-
zar o programa, por meio da parceria
com o Comitê de Bacia Hidrográfica da
Baía de Guanabara (CBH-BG). O evento
foi organizado em parceria com o CBH-
BG, Fórum Alternativo Mundial das Águas
e apoio da Ensp e VPAAPS. A sub-bacia
do Canal do Cunha concentra cerca de
130 territórios de favelas e é uma das
mais degradadas da Baía de Guanaba-
ra, de acordo com a tese Degradação
ambiental e perspectivas de saúde: um
olhar retrospectivo sobre a sub-bacia hi-
drográfica do canal do Cunha, de auto-
ria de Luís Cesar Peruci do Amaral,
mestre em saúde pública pela Ensp.

Ainda em março, durante o Fórum
Alternativo Mundial da Água (Fama), fo-
ram lançadas as páginas das redes soci-
ais do projeto Beiras d’Água, que é fruto
de pesquisa desenvolvida pela Fiocruz
Pernambuco, sob a coordenação do pes-
quisador André Monteiro. O Beiras d’Água
é um acervo colaborativo de conteúdo
audiovisual da Bacia do São Francisco e
de seus canais de transposição.

Política Nacional
de Recursos Hídricos

A discussão se acirra provocada
ainda por uma proposta de alteração
da Política Nacional dos Recursos Hí-
dricos em tramitação no Congresso
Nacional: o projeto de Lei 495/2017,
de autoria do senador Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE), que propõe a criação
dos “mercados de água” – situação
em que o direito de uso sobre corpos
hídricos e fontes de água seria passí-

vel de ser vendido e comprado, em
contexto de crise hídrica. Em consul-
ta pública online do site do Senado
Federal, 76.173 votantes se manifes-
taram contrários à proposta; 724, a
favor. Os dados foram apurados em
18 de abril.

A privatização das companhias
estaduais de saneamento básico
também está na agenda do governo
federal. No ano passado, o presiden-
te Michel Temer editou uma medi-
da provisória que estabeleceu novas
regras para realizar as Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPPs), concessões e
privatizações.

Suyá Quintslr, mestre em Ciência
Ambiental (PGCA/UFF) e doutoranda
em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ), foi uma das palestran-
tes do seminário Da nascente à Foz:
participação social e uso dos recursos
hídricos. Ela esclarece que a medida
acelera o processo de financeirização
do saneamento e, ao contrário do que
argumentam os favoráveis à medida,
acaba implicando em uma redução
dos investimentos em infraestrutura e
consequente precarização do serviço.

Privatização do
saneamento básico

“Quando uma empresa privada
assume o saneamento de uma região
ela cobra tarifa, arrecada, mas não
reinveste tudo justamente porque
tem a premissa de gerar lucro para
os acionistas”, disse Suyá. Segundo
ela, o recurso arrecadado que pode-
ria servir para ampliação da rede de
coleta e distribuição de esgoto, redu-
zir a tarifa, tornando-a mais acessível
às famílias e territórios empobrecidos,
não retorna à população como me-
lhoria do serviço.

Ao mesmo tempo, a interposição
de um ente privado para cumprimen-
to de uma obrigação original do po-
der público impõe dificuldade de
outra natureza. “Quando as pessoas
não pagam, a empresa privada tem
mais facilidade para cortar água, ape-
sar de ser uma decisão juridicamen-
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te delicada. A empresa pública, por
ser vinculada ao governo estadual,
está mais suscetível à pressão popu-
lar e de políticos”, continuou.

No campo das convenções inter-
nacionais, o direito à água limpa e
ao saneamento básico é um dos Ob-
jetivos do Desenvolvimento Susten-
tável da Agenda 2030, que irmana
as nações signatárias no compromis-
so de assegurar condições dignas de
vida e saúde para “todas e todos”,
conforme afirma o documento.

Em abril, Leo Heller, relator es-
pecial do Direito Humano à Água e
ao Esgotamento Sanitário das Nações
Unidas e pesquisador do Instituto René
Rachou (IRR/Fiocruz Minas) deu uma
entrevista ao site do Centro de Estu-
dos Estratégicos da Fiocruz sobre o
assunto. “É como se o Estado esti-
vesse se afastando da obrigação cons-
titucional de promover saneamento
para assumir, apenas, a função de
criar situações favoráveis para a atu-
ação privada”, analisou.

Na entrevista, ele explicou que o
Plano Nacional de Saneamento Bási-
co (Plansab) foi lançado em 2013,
com metas previstas para até o ano
de 2033, e prevê o incremento do

acesso da população brasileira à água
potável e ao esgotamento sanitário.
Para Heller, o grande desafio é que
hoje o Brasil passa por uma desconti-
nuidade em relação às políticas an-
teriores. “Eu vejo com bastante
preocupação esta mudança tão brus-
ca e tão ampla no direcionamento
das políticas públicas do setor, que
são muito complexas e requerem es-
tabilidade e tempo de execução para
gerar resultados expressivos. Descon-
tinuidades deste porte desmobilizam
fortemente o setor”.

Participação social

A atuação da sociedade civil nos es-
paços de participação previstos pela
Política Nacional de Recursos Hídricos é
decisiva, como afirmou a geógrafa Re-
jany Ferreira, membro-fundadora do Ob-
servatório da Sub-Bacia Hidrográfica do
Canal do Cunha e trabalhadora da Co-
operação Social da Presidência. A par-
tir da sua experiência como integrante
do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía
de Guanabara, ela esclarece a seguir
os mecanismos de controle social pre-
vistos na legislação brasileira das águas.

Quais as leis e políticas referen-
tes aos recursos hídricos e ao sanea-
mento básico que preveem espaços
de participação?

Rejany Ferreira: A Política Nacio-
nal Recursos Hídricos tem como um de
seus fundamentos a descentralização
do gerenciamento das águas, com a
participação do Poder Público, dos usu-
ários e das comunidades. E essa parti-
cipação se dá nos Comitês de Bacia
Hidrográfica e nos Conselhos Estadu-
ais de Recursos Hídricos.

Também na Lei 11.445/2007, que
trata do saneamento básico, em seus
artigos 2º, 9º, 11º, 47º obriga que se-
jam estabelecidos mecanismos de con-
trole social, realização de audiências e
consultas públicas em editais de licita-
ção, nas atividades de planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços
dessa natureza. A participação de or-
ganizações da sociedade civil é previs-
ta também em órgãos colegiados de
caráter consultivo, ou seja, em que a
população pode ser ouvida em relação
a um tema ou decisão em pauta.

Quais são os lugares de partici-
pação e deliberação relativas aos re-
cursos hídricos?

A atuação da sociedade civil nos
espaços de participação previstos
pela Política Nacional de Recursos
Hídricos é decisiva (Foto: Webert
da Cruz/Fama 2018)
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Rejany: A sociedade pode par-
ticipar de instâncias consultivas e das
deliberativas (que envolvem a toma-
da de decisão). Os comitês de baci-
as hidrográficas têm configuração
tripartite, isto é, formados pelo po-
der público, usuário e a sociedade
civil organizada. As reuniões do co-
mitê são abertas, todos os presen-
tes têm dire i to a voz – sendo
vinculados ou não a alguma organi-
zação –, e o direito a voto é exclusi-
vo dos integrantes do Comitê.

O poder público é formado por
instituições dos governos federal,
estadual e municipal; o que chama-
mos de “usuários” é definido por
empresas e também associações,
como a de pescadores e agriculto-
res; já a sociedade civil é represen-
tada por organizações formais, com
CNPJ e que desenvolvam ações nas
áreas c i rcunscr i tas  pela Bacia.

Exemplificando, o Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara
(CBH-BG) compreende 16 municípi-
os e é formado por 6 subcomitês: os
do Trecho Leste e do Trecho Oeste
da Baía de Guanabara; Lagoa Rodri-
go de Freitas; Lagunar de Jacarepa-
guá; Lagunar Maricá-Guarapina;
Lagunar Itaipu-Piratininga. A parti-
cipação ocorre nesses subcomitês e
de forma semelhante - quanto à sua
composição - nos Conselhos Esta-
duais de Recursos Hídricos (Cerhi),
que também prevê a participação
da sociedade civil organizada para
implementação das diretrizes da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos.

Como é possível participar des-
ses espaços, como os comitês de
bacia hidrográfica?

Rejany: Para ter direito a voto
nas plenárias é preciso que as orga-

nizações sociais se candidatem e pas-
sem pelo processo eleitoral que ocor-
re a cada dois anos. Mas, por se
tratarem de reuniões públicas, todos
podem e devem participar enquanto
pessoas física, e se valer desses es-
paços para expor suas demandas para
plenária do Comitê.

Um exemplo: há dois anos, al-
gumas pessoas de Cachoeiras de
Macacu levaram ao Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara
uma dificuldade que a população da
região estava tendo com as barra-
gens. A partir disso, ações foram
elaboradas e atitudes tomadas para
solucionar a questão. A participa-
ção social nesses espaços se mos-
tra muito importante, pois quando
há conflitos e violações que envol-
vam os recursos hídricos, uma im-
portante instância de resolução é
justamente o Comitê.

As reuniões dos comitês são
abertas e todos os presentes têm
direito a voz, sendo vinculados ou
não a alguma organização
(Foto: Rosilene Miliotti/Fase)
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