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“Quando o assunto é água, não há vencedores e perdedores. Compartilhar é o segredo”
Szöllösi-Nagy

RESUMO
Título: Gestão e Regulamentação de Recursos Hídricos: Experiência em uma Bacia Hidrográfica
Objetivo do trabalho: O direito humano à água busca assegurar suficiência deste recurso natural
em qualidade e quantidade a todas as pessoas, bem como a multiplicidade de usos com finalidades
econômicas, sociais e ambientais. Estima-se que 2,2 bilhões de pessoas não têm serviços de água
potável e 4,2 bilhões não têm acesso a esgotamento sanitário seguro, tal carência pode ocasionar
instabilidade econômica e política no planeta nas próximas duas décadas com possíveis disputas
pelo controle de grandes mananciais. No Brasil, novos instrumentos legais foram criados para a
gestão dos recursos hídricos, visando disciplinar os diferentes modos de apropriação sobre as
águas. No entanto, as preocupações têm se centrado na cobrança pelo uso da água e se os objetivos
desta cobrança estão sendo alcançados. Portanto, a busca por novas alternativas para melhoria da
qualidade e disponibilidade da água, bem como a análise dos atuais instrumentos de gestão
disponíveis se mostra de fundamental importância do ponto de vista ambiental, social e
econômico. Diante ao exposto, este estudo objetiva identificar as barreiras na aplicação dos
recursos financeiros arrecadados pela cobrança pelo uso das águas na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul destinado às ações de recuperação da qualidade e disponibilidade hídrica.
Procedimentos/Método para solução do problema: Quanto aos procedimentos, utilizou-se a
revisão da literatura, pesquisa documental e método Delphi. Quanto aos métodos para coleta de
dados, foram utilizadas entrevistas com os integrantes do ciclo de implementação da cobrança
pelo uso de recursos hídricos e a aplicação das rodadas dos questionários conforme preconizado
pelo método Delphi. A análise dos resultados foi feita por meio da análise de conteúdo e
quantitativamente relativo ao método aplicado. Posteriormente, foram sugeridas proposições de
acordo com a valorização dos fatores de influência na aplicação dos recursos arrecadados
atribuída pelos especialistas.
Implicações práticas: Trata-se de uma demanda espontânea com impacto na área social e
econômica, sendo o impacto estimado desse estudo de médio teor, pois considera a combinação
de conhecimentos pré-estabelecidos.
Originalidade e contribuições: O estudo proposto é adequado ao ambiente de gestão de recursos
hídricos, que apesar de sua recente instituição no território brasileiro, principalmente quanto a
cobrança pelo uso das águas, não possui estudos que apontem os fatores de acúmulo dos recursos
não aplicados. Desta forma, as proposições têm o potencial de contribuir para uma maior agilidade
na aplicação dos recursos disponíveis. Essas contribuições têm aderência com a linha de atuação:
Estratégia, Governo e Desenvolvimento, sem vínculo à projeto de pesquisa específico pois se trata
de um projeto isolado.
Produção Técnica/Tecnológica: Enquadra-se como avaliação de política, pertencente ao eixo 4
– serviços técnicos, que se caracteriza por serviços realizados junto à sociedade/instituições
governamentais. As proposições sugeridas apresentam aplicabilidade, oportunizando eficiência
na gestão de recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul.
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Cobrança pelo uso da água, Comitê de bacias.

ABSTRACT
Title: Water Resources Management and Regulation: Experience in a Watershed
Objective of the work: The human right to water seeks to ensure the sufficiency of this natural
resource in quality and quantity for all people, as well as the multiplicity of uses for economic,
social and environmental purposes. It is estimated that 2.2 billion people do not have potable
water services and 4.2 billion do not have access to safe sanitation, such shortage could cause
economic and political instability on the planet over the next two decades with possible disputes
over major control. springs. In Brazil, new legal instruments were created for water resources
management, aiming at disciplining the different ways of appropriation over water. However,
concerns have centered on water charges and whether the objectives of water charges are being
met. Therefore, the search for new alternatives to improve water quality and availability, as well
as the analysis of the current available management instruments is of fundamental importance
from an environmental, social and economic point of view. Given the above, this study aims to
identify the barriers in the application of financial resources collected by charging for the use of
water in the Paraíba do Sul River Basin intended for actions to restore water quality and
availability.
Procedures / Method to solve the problem: As for the procedures, we used the literature review,
documentary research and Delphi method. Regarding the methods for data collection, interviews
were used with the members of the implementation cycle of charging for the use of water
resources and the application of the rounds of questionnaires as recommended by the Delphi
method. The analysis of the results was made through content analysis and quantitatively related
to the applied method. Subsequently, propositions were suggested according to the valuation of
the influencing factors in the application of the funds raised by the specialists.
Results: There is an excessive amount of resources collected by charging for water use without
its proper application. Thus, proposals are prepared to assist the management bodies and other
members of the water resources management system of the Paraiba do Sul River basin.
Practical Implications: This is a spontaneous demand with impact on the social and economic
area, and the estimated impact of this mid-term study, considering the combination of preestablished knowledge.
Originality and contributions: The proposed study is adequate to the water resources
management environment, which, despite its recent institution in the Brazilian territory, especially
regarding the charge for water use, has no studies that point to the factors of accumulation of
unused resources. Thus, the propositions have the potential to contribute to a faster application of
available resources. These contributions adhere to the line of action: Strategy, Government and
Development, not linked to the specific research project because it is an isolated project.
Technical / Technological Production: It is framed as a policy evaluation, belonging to axis 4 technical services, which is characterized by services performed with society / government
institutions. The suggested propositions present applicability, allowing efficiency in the water
resources management of the Paraíba do Sul river basin.
Keywords: water resources; water charges, watershed committee.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Situando o Estudo
A água é a seiva do planeta, é condição de vida de todo vegetal, animal ou ser
humano, sem a qual não haveria a atmosfera, o clima, a vegetação ou a agricultura. Assim a
Organização das Nações Unidas (ONU), em março de 1992, proclamou a Declaração
Universal dos Direitos da Água e definiu o conceito de água como o bem essencial à vida
do nosso planeta (ONU, 1992).
O direito humano à água busca assegurar suficiência deste recurso natural em
qualidade e quantidade a todas as pessoas, bem como a multiplicidade de usos com
finalidades econômicas, sociais e ambientais. Uma quantidade adequada de água segura é
necessária para evitar a morte por desidratação e para reduzir o risco de doenças relacionadas
(ZORZI; TURATTI; MAZZARINO, 2016).
Segundo a Organização das Nações Unidas (2019), da população mundial estimada
de 7,7 bilhões de pessoas, 2,2 bilhões não têm serviços de água potável gerenciados de forma
segura e 4,2 bilhões de indivíduos não têm acesso a esgotamento sanitário seguro. Esta
carência poderá trazer instabilidade econômica e política no planeta nas próximas duas
décadas com possíveis disputas pelo controle de grandes mananciais de água doce
(DETONI; DONDONI, 2008), assim se houver uma Terceira Guerra Mundial,
possivelmente será pela disputa desse recurso (COELHO et al., 2005). Por isso, a discussão
em torno dos recursos hídricos e sua gestão tem alcançado grande repercussão no mundo
inteiro.
No Brasil, ainda em 1937, Gilberto Freyre em seus livros já ressaltava o fato de as
casas não darem a frente para as águas dos rios, dando-lhes as costas com “nojo” (apud
FROEHLICH, 2000), tamanho descasos com os recursos hídricos. Após a promulgação da
Lei 9433/97 ou Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH),
e a Agência Nacional das Águas (ANA), esse tema passou a ter maior atenção, não somente
de especialistas vinculados ao governo, mas também de indústrias, empresas e associações
profissionais, principalmente após a ocorrência da crise de desabastecimento1 nos anos de

1

Quantidade insuficiente de água potável para os mais diversos usos.
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2014 e 2015 na macro metrópole de São Paulo, a qual afetou o consumo humano, a produção
de energia e a indústria (CAVALCANTI; MARQUES, 2016).
A escassez da água é a justificativa amplamente utilizada para que seja adotada uma
nova forma de relação com este recurso natural. A água sempre foi largamente explorada
sem maiores preocupações, e por isso vem se tornando escassa em ritmo acelerado e,
conforme Agenda 212, é decorrente do crescente consumo e do aumento da poluição em
diversas regiões do mundo, o que exigem planejamento e manejo integrado desses recursos
(ONU, 1992).
Segundo Vasconcelos (2013) o Brasil concentra cerca de 13% das águas superficiais
do mundo, sendo os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo acometidos pela falta d'água
para abastecimento público entre os anos de 2014 e 2015. A crise hídrica em uma das regiões
mais desenvolvidas do país já era uma crise anunciada, tendo em vista a demanda crescente
por água nesta região, combinada ao histórico de baixos índices pluviométricos causados
pela variação natural do clima, desmatamento da Amazônia e mudanças climáticas globais
(MARENGO et al., 2015).
Desde a promulgação da legislação sobre a gestão dos recursos hídricos, a Lei
9433/97, foram criados novos instrumentos legais, assim como novas instâncias, visando
disciplinar os diferentes modos de apropriação sobre as águas, considerada essencial e
escassa. Vários dispositivos da Lei 9433/97 foram regulamentados e, tiveram nas primeiras
ações, a incorporação dos conceitos introduzidos por este novo modelo de gestão começando
a ser concretizada. No entanto, as preocupações têm se centrado na cobrança pelo uso da
água e se os grandes objetivos desta cobrança (racionalização do uso, diminuição do
lançamento de efluentes e investimentos em ações de recuperação da qualidade e
disponibilidade hídricas) estão sendo alcançados, com foco para a efetividade de aplicação
dos recursos arrecadados com a finalidade de assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos
usos.
A legislação brasileira tem como principal referência na criação dos seus arcabouços
institucionais o modelo francês de gestão de recursos hídricos (MARTINS, 2013). Serricchio
et al. (2005) relatam que a grande novidade da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) foi inserir organismos colegiados deliberativos sob forma de conselhos e comitês,

2

Instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas,
que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.
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nas diversas instâncias da federação, estados e bacias hidrográficas, incorporando ao
processo de gestão atores tradicionalmente excluídos (municípios, usuários e organizações
civis). Ainda segundo Serricchio et al. (2005), o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH) favoreceu a descentralização da gestão, sendo esta
fortalecida pelas agências de bacia que prestam suporte técnico, administrativo e financeiro
aos comitês de bacia, conforme demonstrado na Figura 1.
Figura 1 – Organograma do SINGREH

Fonte: AGEVAP (2018)
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos de Estado, colegiados, criados por lei,
com funções deliberativas e consultivas ligadas à gestão de recursos hídricos, e reúnem os
representantes com interesses na gestão por bacia hidrográfica. Estes não possuem
personalidade jurídica, integram a administração pública e devem ser vistos como o foro
onde são decididas as políticas sobre a utilização das águas, o que lhe conferem a título de
parlamento das águas (CAMARGOS; CARDOSO, 2004).
O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) é um órgão de atuação regional e sua área
de ação é definida pela lei federal, como a totalidade de uma bacia hidrográfica, pela subbacias ou o grupo de bacias, ou ainda sub-bacias hidrográficas contíguas na forma do art.37
da Lei nº 9.433/97.
As agências de bacia, também chamadas de agências de águas, desempenham a
função de secretaria executiva dos Comitês de Bacia Hidrográfica, conforme art. 41,
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Lei9.433/97, possuindo papel de organizar os atores responsáveis pelo processo de tomada
de decisão e aplicação da PNRH.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) ocupa, desde 1998, a instância
mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
desenvolvendo regras para mediação de conflitos entre os diversos usuários da água, além
de aprovar as propostas de criação de CBHs e suas respectivas Agências de Bacia em bacias
de rios de dominialidade federal3 (Lei 9.433/1997, artigo 35), como é o caso da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
A descentralização do planejamento e da gestão das bacias, instituída na PNRH, será
efetivada na medida em que estiverem implantados os Comitês de Bacia conjuntamente com
as Agências de Bacia, que devem ser ágeis e flexíveis, para dar suporte técnico,
administrativo e financeiro às deliberações dos Comitês de Bacia (PEREIRA; FORMIGAJOHNSSON, 2005).
A principal medida instituída pelos Comitês de Bacia é a cobrança pelo uso da água,
que surge como um instrumento de gestão, sendo inserido na Política de Recursos Hídricos
como um instrumento financeiro e também não deixa de ser um instrumento de controle que
confere à água um valor econômico, objetivando o uso racional (SANTIN; GOELLNER,
2013).
A definição da cobrança é o resultado de um processo político e técnico dentro dos
Comitês de Bacias Hidrográficas. É essencialmente uma decisão política a implementação
da cobrança em uma determinada bacia hidrográfica, sendo em seguida uma decisão técnica
o nível dos valores a serem cobrados (OCDE, 2017).
Ficou definido na Lei 9433/97 que as entidades Delegatárias deverão propor os
valores de cobrança ao Comitê de Bacia Hidrográfica. No entanto, na prática, isto é discutido
dentro do próprio Comitê e submetidos aos Conselhos Nacionais ou Estaduais de Recursos
Hídricos para aprovação através de resoluções próprias dos citados Conselhos. Este sistema
é baseado no consenso e fundamentado na descentralização e participação da gestão de
águas, no entanto traz algumas desvantagens como a diminuição de sua eficácia e eficiência

3 Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 20, “são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam
a território estrangeiro ou dele provenham”. Sobre a dominialidade estadual, o artigo 26 traz que “incluem-se entre os bens
dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas” em sua área de abrangência. Não há previsão de águas de domínio
municipal na atual legislação.

20

pois, apesar de boas propostas sobre a cobrança se basearem em análises técnicas, a decisão
sobre os valores é predominantemente política, resultante de uma negociação (OCDE, 2017).
O ciclo de aprovação das políticas a serem implementadas na bacia hidrográfica é
representado na Figura 2.
Figura 2 – Ciclo da Cobrança

Fonte: Adaptado de OCDE (2017)
Na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, objeto deste estudo, em 20 de junho
de 2002, foi criada a AGEVAP – Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul para exercer as funções de Secretaria Executiva do Comitê de Integração da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, posteriormente assumindo também, as
funções de Agência de Águas definidas no Artigo 44 da Lei n° 9.433/1997 por meio do
Contrato de Gestão nº 14/04 com a Agência Nacional de Águas (ANA).
A AGEVAP foi constituída na forma de uma Associação de direito privado,
administrada por um Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva,
com sede na cidade de Resende/RJ.
Além do Contrato de Gestão assinado com a Agência Nacional de Águas, já citado
anteriormente, em 2010, a AGEVAP assinou novos Contratos de Gestão com o Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) para secretariar quatro comitês afluentes fluminenses do rio
Paraíba do Sul (Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do
Sul) e além do CBH Guandu.
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Em 2014, expandindo sua atuação, a Agência assinou Contratos de Gestão com o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), para secretariar o Comitê dos rios Preto e
Paraibuna e dos rios Pomba e Muriaé.
Já ano de 2016, a AGEVAP foi vencedora de dois editais para exercer as atividades
de Secretaria Executiva dos Comitês da Baía de Guanabara e da Bacia da Ilha Grande, sendo
estes assinados apenas no final de 2017, em decorrência da crise financeira que afetou do
estado do Rio de Janeiro.
Figura 3 – Composição AGEVAP

Fonte: Elaborado pelo autor
O atual arranjo da AGEVAP, possibilita a atuação de diversos atores, sejam eles
públicos, privados ou representantes da sociedade civil, envolvendo interesses de três
estados de grande relevância política, abrangendo um total de 184 municípios, 88 em Minas
Gerais, 57 no Rio de Janeiro e 39 em São Paulo (CAVALCANTI; MARQUES, 2016). A
partir das discussões destes atores foi proposto pelo CEIVAP a cobrança pelo uso da água,
e aprovada pelo CNRH em 20024. Desta forma a AGEVAP passou a administrar e gerir um

4

A Resolução CNRH nº 19 (14/03/2002) aprovou a cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul e a Resolução nº 27 (29/11/2002) definiu os valores e os critérios dessa cobrança inicial.
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grande volume de recursos financeiros, conforme informação obtida na prestação de contas
da AGEVAP referente ao exercício de 2018 elucidado na Tabela 1.

Tabela 1 – Orçamento AGEVAP
Contrato de Gestão

Recursos não utilizado
exercícios anteriores

Previsão 2018

CG ANA

R$

93.537.119,19

R$

110.372.768,84

CG CBHS

R$

8.389.610,84

R$

22.279.985,36

1° TA Transposição

R$

25.422.597,81

R$

30.985.751,98

CG Guandu

R$

56.523.839,01

R$

109.641.260,44

CG IGAM PSI

R$

2.395.580,73

R$

4.674.335,03

CG IGAM PS2

R$

2.082.647,43

R$

4.064.988,07

Outras Fontes

R$

110.865,26

R$

336.721,77

Total

R$

188.462.260,27

R$

282.355.811,49

Fonte: AGEVAP (2018)

Ainda, que a cobrança pelo uso das águas tenha sido um importante instrumento de
gestão trazido pela Lei Federal nº 9.433/97, há dispositivos legais sem aplicabilidade ou sem
regulamentação, dificultando a aplicação dos recursos arrecadados. Portanto, há um longo
caminho a ser percorrido no que se refere ao ajuste dos dispositivos legais à situação fática,
adequando-o da melhor maneira em prol da eficiente aplicação deste instrumento de gestão
(ACSELRAD; AZEVEDO; FORMIGA-JOHNSSON, 2015).

1.2 Problema de Pesquisa e Hipótese
A questão central a ser respondida com a presente pesquisa é: “Quais as barreiras
encontradas na aplicação dos recursos disponíveis arrecadados com a cobrança pelo uso das
águas?”
A hipótese é que há um acúmulo de recursos financeiros não utilizados devido à
dificuldade de se realizar os investimentos necessários nas ações de recuperação da bacia
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul face à dificuldade na execução de projetos.
Os esforços deste estudo estão centrados na identificação e levantamento de fatores
de influência na falta de desembolso dos recursos arrecadados, analisando o quadro legalinstitucional criado pela legislação sobre recursos hídricos e a atual configuração do Comitês
de Bacias Hidrográficas.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
Identificar as barreiras na aplicação dos recursos financeiros arrecadados pela
cobrança pelo uso das águas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul destinado às ações
de recuperação da qualidade e disponibilidade hídrica.

1.3.2 Objetivos Específicos
A fim de contribuir para o alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos
i.

Levantar as atuais normas reguladoras relacionadas aos recursos hídricos
demonstrando a sua atual estrutura, através do histórico da legislação de
Recursos Hídricos no Brasil, bem como, sobre o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias
Hidrográficas;

ii.

Diagnosticar as dificuldades relacionadas ao acúmulo dos recursos
financeiros arrecadados com a cobrança;

iii.

Elaborar plano com alternativas para mitigação das barreiras encontradas
diante dos fatores de influência na aplicação dos recursos arrecadados.

1.4 Justificativa
A crise de hídrica de 2014 no Brasil serviu como alerta para a importância da Gestão
de Recursos Hídricos, e possibilitou a mudança de perspectiva proporcionando um novo
olhar para importância do tema. A concorrência entre os usuários criou a oportunidade para
a cobrança pelos recursos hídricos ser utilizada como um instrumento para gestão da crise
da água e para a gestão dos riscos associados a ela. Diante da crise foi construído diálogo
político para avaliar a situação corroborando a importância do tema, possibilitando uma
avaliação da atual forma de gestão de Recursos Hídricos por meio da análise integrada dos
instrumentos regulatórios, instrumentos econômicos e a necessidade de redução do consumo
de água (OCDE, 2017).
A redução da disponibilidade de recursos hídricos a longo prazo, aliada à crescente
demanda em decorrência do aumento da população, geram concorrência entre os usuários e
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a má gestão destas demandas concorrentes somadas a escassez natural, se não devidamente
ajustados, trarão prejuízos ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social. (OCDE,
2017). Pelo exposto, é mister afirmar que a cobrança não pode continuar sendo um mero
item na pauta da discussão sobre a água. A cobrança, segundo sua origem legal, deveria
definir quem pode captar e consumir água, além de lançar os efluentes, por meio de um valor
capaz de promover a recuperação do manancial de onde é retirada. A água deve ser entendida
como um bem, uma commodity, uma matéria-prima utilizada para a geração de lucro
(CARMO et al., 2007). Talvez seja a mais importante e com menor valor de mercado, até o
momento, não só na bacia em estudo, mas em diversas outras bacias brasileiras.
A área do presente estudo, sob o olhar da Agência de Bacia enquanto secretaria
executiva na bacia do rio Paraíba do Sul, se mostra de estrema relevância, pois este é o maior
sistema hidrográfico do sudeste brasileiro e o sistema com maior importância econômica e
estratégica (BIZERRIL, 1999), sendo o Rio Paraíba do Sul o responsável pelo abastecimento
de 16,4 milhões de habitantes (CEIVAP, 2017), e localizado no principal eixo econômico
do país entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
O grande volume de recursos sem a efetiva aplicação pode comprometer a
efetividade do sistema de recursos hídricos e afetar a credibilidade do próprio instrumento
de cobrança pelo uso das águas (ACSELRAD; AZEVEDO; FORMIGA-JOHNSSON,
2015). Portanto, a busca por novas alternativas para melhoria da qualidade e disponibilidade
da água, bem como a análise dos atuais instrumentos de gestão disponíveis se mostra de
fundamental importância do ponto de vista ambiental, social e econômico.

1.5 Delimitação da Pesquisa
A presente pesquisa possui como delimitação o estudo sobre a atuação, a
compreensão e os desafios encontrados na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos, na área de atuação da AGEVAP, em suas funções de agência de águas.
Como recorte, o objeto de estudo será a atuação da AGEVAP enquanto agência de
bacia do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP),
visto que esta foi a primeira experiência de implantação no Brasil e o maior volume de
recursos sem a devida aplicação, cerca de R$ 110.372.768,84 (AGEVAP, 2018).
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Figura 4 – Fluxo financeiro da cobrança pelo uso da água

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ANA (2009)
A bacia do Paraíba do Sul drena5 uma das regiões mais desenvolvidas do país
abrangendo 184 municípios, sendo 39 localizados em São Paulo, 57 no Rio de Janeiro e 88
em Minas Gerais, com território total ou parcialmente inseridos nos limites da bacia. Destes,
52 municípios são banhados pelo rio Paraíba do Sul (calha principal), ou por seus
reservatórios formadores, e 28 municípios captam água do Paraíba do Sul para
abastecimento público (ANA, 2017). Além de atender a população dessa região, as águas
do Rio Paraíba do Sul, ainda, são transpostas para abastecimento público das duas maiores
metrópoles brasileiras: o Sistema Guandu que abastece o município do Rio de Janeiro e,
recentemente, a transposição no reservatório Jaguari para o reservatório Atibainha, que
integra o Sistema Cantareira, responsável por abastecer o município de São Paulo (ANA,
2017).
Assim, uma vez analisado os principais fatores de influência, na falta de desembolso
dos recursos arrecadados na área da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, enquanto
secretaria executiva do CEIVAP, será possível buscar alternativas para maior efetividade,
agilidade e flexibilidade à aplicação dos recursos arrecadados a ser replicado aos demais
comitês aos quais a AGEVAP exerce a função de secretaria executiva, bem como, demais
Comitês existentes no país.

5 A Bacia Hidrográfica é uma área fisiográfica drenada por um curso ou vários cursos de água conectados, que
convergem direta ou indiretamente para um leito ou espelho de água. Os rios possuem maior volume de água e drenam a
maior vazão de uma bacia hidrográfica. São responsáveis pelo transporte de sedimentos. Devido ao seu volume, podem ser
rios principais (ou calha principal) que, muitas vezes, nomeiam bacias hidrográficas ou rios secundários ou terciários
(afluentes de dominialidade federal ou estaduais), classificados a partir de uma hierarquia.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Histórico da Legislação de Recursos Hídricos no Brasil
Apesar da gestão de recursos hídricos no Brasil ter tido maior foco a partir da
instituição da Lei Federal 9433/97, esta não é recente e tem seu primeiro marco regulatório
datado de 1909 (SETTI et al., 2001). No entanto, para Freitas (2000), o processo de
gerenciamento de recursos hídricos no Brasil iniciou-se 1904, com a criação da Comissão
de Açudes e Irrigação, da Comissão de Estudos e Obras Contra os Efeitos da Seca e da
Comissão de Perfuração de Poços.
O início da institucionalização do gerenciamento das águas no Brasil passou a ter
efetividade em 1920, com a Comissão de Estudos de Forças Hidráulicas, ligada ao Serviço
Geológico e Mineralógico do Ministério da Agricultura que, mais tarde, em 1933,
reformulou e criou em sua estrutura uma Diretoria de Águas, que posteriormente foi
transformada em Serviço de Águas (LANNA, 1995). Com a criação do Serviço de Águas
foi instituído, em 1934, o Código de Águas, instrumento básico de regulamentação da
propriedade e aproveitamento dos cursos d’água em todo o território nacional, vigorando até
1997.
O Código de Águas foi um marco das mudanças no desenvolvimento econômico do
Brasil, a introdução no país do modelo de produção capitalista internacional foi determinante
na dinâmica da sociedade e na forma como o debate socioambiental viria a ser desenvolvido
(FURSTENAU-TOGASHI; DE SOUZA-HACON, 2012), visto que deixava de ser uma
economia essencialmente agrária, tomando-se uma economia urbana e industrial.
Neste cenário, a água, cuja propriedade estava tradicionalmente atrelada à
propriedade da terra, passou a ter sua própria regulamentação, desobstruindo os obstáculos
legais, que dificultavam o aproveitamento de potenciais hidrelétricos existentes no país
(OLIVEIRA, 2018) e, consequentemente, impediam o desenvolvimento industrial.
No Código de Águas são diferenciados quatro tipos de propriedade da água: públicas
de uso comum, públicas de uso dominical, comuns e particulares, demonstrado no Quadro
1.
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Quadro 1 – Tipos de propriedade da água
Tipo de Propriedade da Água
(Código de Águas – 1934)
Águas públicas de uso comum
Águas públicas de uso dominical
Águas comuns
Águas particulares

Descrição
Aquelas que, em toda a sua extensão, ou em algum trecho, sejam
flutuáveis ou navegáveis por uma espécie de embarcação.
Todas as situadas em terrenos também dominicais, ou seja, que
pertencem ao Estado e não se enquadrem na categoria anterior
Correntes não navegáveis ou flutuáveis e que não viabilizem o
surgimento de tais correntes
São as nascentes e localização se encontram em terrenos particulares.

Fonte: Elaborado pelo Autor
Apesar da tentativa do Código de Águas estender o domínio público sobre as águas,
esse domínio não foi total, ou seja, ainda permaneceram águas com propriedade particular.
Esta é a grande distinção entre o Código de Águas e a Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei 9.433/97), já que esta última tem como primeiro fundamento que "a água é um bem de
domínio público''.
Com o Código de Águas, a regulamentação do aproveitamento da água passou a ser
também de competência da União, sendo regulamentados o controle e a fiscalização do
Estado sobre todos os usuários dos cursos d'água, públicos ou privados (BRASIL, 1934).
Por serem considerados de extrema importância para o desenvolvimento industrial do país,
dois setores foram regulamentados de maneira estrita: a navegação e a geração de energia
elétrica (MORAES, 2016). Entretanto, nesses dois setores houve favorecimento de usuários,
com prioridade de uso em relação aos outros.
A partir da Constituição Federal de 1988, inicia-se uma discussão quanto à utilização
dos recursos hídricos, sob a ótica do desenvolvimento sustentável, que mais tarde embasaria
os fundamentos da Lei 9.433/97.
A Constituição definiu que são bens da União: "os lagos, rios e quaisquer correntes
de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, ou sirvam de limites
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os
terrenos marginais e as praias fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as
praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras; o mar territorial; e os potenciais de energia
hidráulica" (BRASIL, 1988).
Os Estados da Federação passaram, a partir de 1988, a ter como bens as águas
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União; as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que
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estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União (BRASIL, 1988).
Com as inovações introduzidas pela Constituição de 1988, os Estados tiveram a
possibilidade de elaborar políticas, planos e programas relativos à administração dos seus
recursos hídricos, visando atender aos seus interesses, mas em articulação com a União. Isto
fica muito claro no inciso VI do artigo 24, onde "compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição" e no artigo 22, o inciso IV, deixa expresso que cabe à União legislar sobre as águas
mas, em seu parágrafo único, abre uma brecha aos Estados para, quando autorizados por lei
complementar federal, legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
mesmo artigo.

2.1.1 O Modelo Francês de Gestão dos Recursos Hídricos
Em janeiro de 1998 foi sancionada a Lei 9.433/97, ou Lei das Águas, que institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e teve como premissa promover profundas transformações no planejamento e na
gestão dos recursos hídricos no Brasil, baseando-se principalmente no modelo francês de
gestão das águas, introduzindo também, no seu escopo, noções de sustentabilidade.
Os princípios do sistema francês de gestão tiveram bastante influência no
pensamento da comunidade técnica e elaboração das leis brasileiras, principalmente nos
aspectos de estrutura institucional e instrumentos (MORAES, 2018).
O primeiro marco legal para a gestão de recursos hídricos na França foi por meio de
uma lei de 1964 (MARTINS, 2008), pela qual foi criado o sistema de gestão, cuja unidade
territorial é a bacia hidrográfica, composta por entidades colegiadas de gerenciamento com
representantes dos usuários, do Estado e do poder local. O território francês foi dividido em
seis grandes bacias hidrográficas, cada uma com um sistema institucional próprio, onde os
principais elementos em cada bacia são o comitê de bacia e a agência de água (MARTINS,
2008).
Os Comitês de Bacia tinham composição por representação paritária da
administração central, de representantes locais e de diferentes categorias de usuários, com a
função de arbitragem de conflitos no uso e no acesso à água, tendo por base a nova legislação
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nacional sobre o domínio do recurso e assumindo com o tempo a posição de pequeno
parlamento das águas (MARTINS, 2008).
As Agências de Bacia, por sua vez, cumpriam um papel técnico na realização das
metas estabelecidas pelos Comitês de Bacia, com composição técnica e um conselho de
administração, sendo metade dos membros indicada pelo governo central e metade eleita
pelo Comitê de Bacia.
A função das Agências era realizar estudos qualitativos e quantitativos relativos aos
recursos hídricos, definindo os estudos e os programas de intervenção na escala da bacia.
Contudo, seu papel primacial seria de ordem financeira, visto que estavam autorizadas por
lei a definir os valores e para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Em suma as Agências submetem um programa de ação ao comitê e aplicam as
decisões tomadas por esses comitês (SILVA, 1998).
Assim o sistema francês de gestão das águas tem como principal meta a
internalização dos custos ambientais para os usuários através da cobrança pelo uso e,
principalmente, pela poluição dos recursos hídricos. Os valores das cobranças são
estipulados em função das metas ambientais e necessidades de investimentos decorrentes, e,
consequentemente, são diferenciados para cada bacia. Esses valores são calculados em
função de um rateio de despesas futuras para a recuperação do meio ambiente regional de
acordo com os padrões preestabelecidos pelas partes envolvidas (usuários, poder local,
Estado).
A tendência do modelo francês, encabeçada pelo Ministério do Meio Ambiente, foi
de recentralização da gestão, e não de regionalização. A receita das agências de Águas era
de 15 bilhões de francos, sendo que a receita do Ministério do Meio Ambiente era de apenas
1,8 bilhões de francos (SILVA, 1998).
A implementação dos instrumentos econômicos e a criação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas como instâncias de governança de recursos hídricos, tornou o modelo francês
uma importante referência internacional, influenciando no Brasil o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, de 1997, principalmente no que respeito ao seu caráter
descentralizado e ao seu modelo técnico (MARTINS, 2008).

2.2 A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997
Após a apresentação dos aspectos gerais do modelo francês de gestão dos recursos
hídricos, que nortearam a elaboração da Lei 9433/97, pode-se iniciar a apresentação da atual
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legislação no Brasil. Para uma melhor clareza será dívida em duas seções: a primeira para
tratar da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e a segunda para descrever o
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

2.2.1 A Política Nacional de Recursos Hídricos
2.2.1.1 Os Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos
A Política Nacional de Recursos Hídricos fundamenta-se no fato da água ser um bem
de domínio público e um recurso natural limitado e dotado de valor econômico (Lei 9433/97,
Art. lº), tendo como uso prioritário, em situações de escassez, o consumo humano e para
dessedentação de animais. E ainda, define as bacias hidrográficas como a unidades
territoriais para a implementação da PNRH e atuação do SNGRH, através da gestão
descentralizada e participativa dos recursos hídricos.
Ao instituir a água como um bem de domínio público, a legislação estendeu a toda
sociedade brasileira o igual direito de acesso a ela, abarcando, no mesmo dispositivo legal,
a água como um recurso finito, limitado. Essa abordagem põe em discussão o redesenho da
fronteira entre a esfera do mercado, visto que quando é adotada a valoração de um recurso
natural, como finito e escasso, esta sugere que a degradação do meio ambiente é resultado
de uma brecha do mercado, pois tal recurso estaria sendo apropriado pela sociedade sem o
reconhecimento do seu real valor (ACSELRAD, 2001), portanto os recursos naturais
deveriam ser valorados economicamente, já que, por não estarem subordinados à lógica do
mercado, são apropriados indevidamente, causando a escassez destes.
Sob esta ótica, quando a água passar a ter reconhecido o valor econômico que lhe é
intrínseco, há a promoção do uso racional, tendo em vista o desenvolvimento sustentável ou,
como na economia, de alocação ótima de um recurso escasso (LANNA, 2008)
Outro fundamento trazido pela Lei 9.433/97 é a definição da bacia hidrográfica como
a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Assim como no
modelo francês de gestão das águas, a bacia hidrográfica passa a ser adotada como a unidade
territorial de planejamento para a gestão não somente dos recursos hídricos, mas também
para a gestão ambiental como um todo.
A argumentação para a adoção das bacias hidrográficas como a base territorial mais
adequada para o desenvolvimento dos processos de gestão ambiental, fundamenta-se, nos
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processos físicos, que completam o ciclo dentro de uma bacia, o que facilita a recuperação
dos ecossistemas, o controle dos efeitos dos seus usos, e a realização de ações preventivas
de proteção. Portanto tais divisões foram feitas de maneira que as necessidades da gestão
dos recursos hídricos estejam em conformidade com a configuração física e as características
locais (PORTO; PORTO, 2008), sem levar em consideração a divisão político
administrativas das unidades da federação.
Apesar de muitos municípios estarem dentro uma da bacia hidrográfica,
integralmente ou parcialmente, isto não significa que o rio desempenhe papel fundamental
em sua organização social. A população, muitas vezes, não se enxerga como integrante de
uma bacia hidrográfica, como no caso de um bairro comunidade e etc., o que implica, muitas
vezes, no não engajamento e/ou participação nas atividades que seriam para
desenvolvimento de toda a bacia hidrográfica como um todo.
Uma vez que a divisão das bacias hidrográficas não é coincidente com as outras
divisões territoriais há a sobreposição de diferentes unidades de planejamento, trazendo a
articulação e integração como principal desafio para os comitês no cumprimento do seu
papel.
Outro fundamento que foi incorporado pela Lei 9.433/97, é o do uso múltiplos da
água. Assim podendo se entender que anteriormente haveria uma hegemonia de um setor
sobre os demais, como era o caso da geração de energia elétrica, considerado um uso
privilegiado em relação aos outros (GOMES; BARBIERI, 2004). Não haveria mais o
predomínio de uma perspectiva setorial, já que a utilização dos recursos hídricos seria
planejada sob uma perspectiva, procurando satisfazer a múltiplas funções, de forma
descentralizada, tendo em vista os interesses existentes na bacia.
As diversas formas de utilização dos recursos hídricos devem ser pensadas conjunta
e articuladamente, pois existem usos que competem entre si, como o abastecimento público
humano e a diluição de esgotos, uso da água para irrigação com o uso para a geração de
eletricidade, além de outras. Havendo também os usos que são complementares, como a
pesca e o turismo/lazer, e ainda usos que podem ser ao mesmo tempo complementares
competitivos. Portanto deve ser levado em consideração especificidades na forma de gestão
deste recurso (SANTIN; GOELLNER, 2013)
A gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos foi outro alicerce da
Lei 9.433/97. No entanto é preciso compreender o que significa cada uma dessas noções
para uma melhor compreensão da intenção do legislador. A descentralização proporcionaria
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aos órgãos administrativos estaduais e municipais maior autonomia de ação e de decisão em
relação ao poder central. A descentralização não pode ser confundida com democratização
das relações intergovernamentais, e também com a devolução de funções governamentais
para grupos organizados da sociedade civil, visto que não reduz a capacidade do governo de
formulação de programas e políticas, e a implementação e seus desdobramentos (JACOBI;
BARBI; 2007).
De qualquer forma, em relação ao Código de Águas, a estrutura institucional para a
gestão dos recursos hídricos se apresenta menos concentrada na União, delegando para os
órgãos públicos e entidades civis, atuantes no âmbito da bacia hidrográfica, a capacidade de
gestão sempre observado as diretrizes instituídas na Lei 9.433/97.
A sociedade foi chamada a participar da gestão dos recursos hídricos, esta
participação de atores tradicionalmente excluídos dos processos de decisão sobre o uso das
águas, puderam finalmente, influenciar os rumos políticos de sua bacia. E sob esta ideia de
participação buscou-se, garantir a legitimidade do processo de gestão das águas, pois quanto
mais ampla a representação dos diversos segmentos, maior a legitimidade das decisões
(JACOBI; BARBI, 2007).
Na lei 9.433/97 é possível verificar que a gestão participativa deve contar com o
envolvimento do Poder Público, dos usuários e das comunidades (Lei 9433/97, Art. 1°,
inciso VI), através dos comitês de bacia, estes, por sua vez, devem ser compostos por
representantes da União, dos estados e municípios integrantes, total ou parcialmente, da
bacia hidrográfica, dos usuários das águas da bacia, e das entidades civis de recursos hídricos
com atuação comprovada na bacia (Lei 9433/97, Art. 39), havendo ainda a limitação da
representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à
metade do total de membros.
Após essas definições não resta dúvida que a legislação buscou proporcionar um
espaço para a participação, e remodelar a forma gestão de recursos hídricos, no entanto é
necessário verificar se os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos estão
efetivamente sendo cumpridos.

2.2.1.2 Os Objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos
Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos estão estampados no Art. 2
da Lei 9433/97 e visam assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, em também, a prevenção
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e defesa contra eventos hidrológicos críticos e o desenvolvimento sustentável, através da
utilização racional e integrada dos recursos hídricos.
Quando o intuito é assegurar a disponibilidade de água para as gerações futuras, é
levado em consideração dois aspectos, um qualitativo e o outro quantitativo. A gestão do
aspecto qualitativo de recursos hídricos visa a melhoria da qualidade da água, quando estas
já são críticas, ou prevenir possíveis deteriorações do recurso. Sob o aspecto quantitativo, a
gestão estaria relacionada ao equacionamento do problema de escassez e de alocação da
água, de modo a distribuir melhor a água disponível entre os usuários potenciais
interessados. Isso inclui otimizar os processos de utilização, de maneira a não apenas
redistribuir a água, mas sim efetivamente diminuir seu consumo para possibilitar o acesso a
novos usuários (SILVA, 1998).
O uso integrado dos recursos hídricos parte da premissa de que um rio navegável
deve manter essas características, independentemente da construção de uma barragem.
Mesmo que a navegação não ocorra atualmente, essa poderá ser de interesse social no futuro,
e por isso, deve ser preservada, mesmo que ela não seja implementada. Isto diverge dos
interesses do Setor Elétrico, que afirma que a previsão da navegabilidade e a obrigatoriedade
da adaptação das barragens, aumenta os custos das hidrelétricas, e os mesmos, por vezes,
inviabiliza algumas, aumentando os custos da energia para a sociedade (LANNA, 2008).
Trate-se de um ponto atrito entre dois setores usuários de água, e merece atenção dos
gestores coma a promoção de articulação entre eles, pois restrições à geração de energia
hidrelétrica, proveniente da navegação ou de restrições ambientais, poderão levar à ao uso
de energia menos limpa, como as de termelétrica, portanto, havendo acréscimo no custo da
energia. Mensurar estes custos ambientais e econômicos não é tarefa fácil, mas seguramente
é de relevante interesse para as negociações intersetoriais (LANNA, 2008), por isso passou
a vigorar como um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
A prevenção de eventos hidrológicos embora esteja relacionada a eventos climáticos,
muitos deles decorrem, em parte, pelo do mau uso do solo nas regiões urbanas e ao longo da
extensão das bacias hidrográficas, com o desmatamento de encostas e demais Áreas de
Preservação Permanente (APPs).
A manutenção de áreas verdes no perímetro urbano tem função efetiva para a
prevenção de desastres, a qual não pode basear-se apenas nas soluções de engenharia
pontuais, a visão fragmentada da bacia hidrográfica, desconectada dos processos de
expansão urbana e de transformação de áreas rurais para produção agropecuária, acarreta
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graves implicações para os sistemas hídricos. Entre essas implicações, destaca-se a gestão
das cidades de forma desconectada com a observância de dados meteorológicos e de
drenagem, onde há, consequentemente, a ocupação de áreas de risco (ARAÚJO NETO;
STEINKE; PINTO, 2014). Atrelado a isso estão as mudanças climáticas, com o aumento do
número de eventos meteorológicos extremos.
A gestão destes desastres é um problema com importância social, econômica e
ambiental a ser enfrentado por meio de políticas públicas específicas, que englobem a
preparação das comunidades, para enfrentar eventos naturais extremos e medidas de gestão
territorial, tendo tal tema sido abarcado pela Política Nacional de Recursos Hídricos.
Já o incentivo e promoção da captação, a preservação e o aproveitamento de águas
pluviais foi somado aos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos em 2017, e
atende inúmeros aspectos positivos, pois, não apenas se reduz o consumo de água potável,
mas também os riscos de enchente e diminui a degradação ao meio ambiente estando
intrinsecamente ligado ao objetivo de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água.

2.2.1.3 Diretrizes Gerais de Ação da Política Nacional de Recursos Hídricos
A implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos trouxe diretrizes que
devem ser observadas, tais como: I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; II - a adequação da gestão de recursos
hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das
diversas regiões do País; III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental; IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; V - a articulação da gestão
de recursos hídricos com a do uso do solo; VI - a integração da gestão das bacias
hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.
A ênfase dada pela legislação foi: gestão de recursos hídricos integrada e articulada
à gestão ambiental, à diversidade socioeconômica e cultural dos diferentes grupos sociais
que constituem a sociedade brasileira, e a outras políticas setoriais.
Segundo Leal (1998), é necessário a adoção de uma abordagem integrada dos usos
múltiplos do meio ambiente e de seus recursos pois, os ecossistemas e os fenômenos
ambientais são interligados e não ocorrem de forma isolada. O meio ambiente é entendido
como um todo único, composto por elementos físico, químicos e biológicos que estariam
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articulados (SILVA, 1998), sendo que a sociedade não estaria incluída na unidade da
natureza, pois é vista como um elemento indutor de modificações no estado de equilíbrio
ecológico
O principal objetivo é que a gestão dos recursos hídricos, vise o uso sustentável, ou
seja, sem causar danos ao meio ambiente. O meio ambiente é visto de maneira integrada, do
qual a água é apenas um dos seus elementos, sendo que a gestão dos recursos hídricos seria
parte integrante da gestão do meio ambiente.

2.2.1.4 Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos
Quando a água é considerada como finita e escassa, tanto em quantidade, como em
qualidade, tem-se a justificativa para a utilização de instrumentos econômicos, que, com a
Lei 9.433/97, passaram a vigorar, visando o equilíbrio da oferta e da demanda da água, e
garantindo o uso sustentável, através de instrumentos previstos na Lei 9433/97.
Os Planos de Recursos Hídricos tem o objetivo de orientar a implementação da
PNRH e o gerenciamento de recursos hídricos, sendo este uma espécie de plano diretor de
longo prazo no qual estarão descritos os programas e projetos planejados de forma integrada
pelos “stakeholders” para determinada bacia hidrográfica (FERREIRA et al., 2017) e devem
conter uma análise da situação atual dos recursos hídricos; o diagnóstico socioeconômico da
área; o balanço entre disponibilidades e a projeção das demandas futuras pelos recursos
hídricos, contendo a identificação de potenciais conflitos, as medidas de racionalização de
uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade, as prioridades para outorga, as
diretrizes e critérios para a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e
ainda assinalar quais as áreas estão sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos
recursos hídricos.
Um outro instrumento definido pela PNRH é a cobrança pelo uso da água. Visando
o uso sustentável dos recursos hídricos, que seriam finitos e escassos. Através da cobrança
seria possível reconhecer a água como um bem, dotado econômico e fornecer ao usuário a
indicação de seu real valor, incentivando a racionalização do uso da água, bem como, a
obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções
contemplados nos planos de recursos hídricos.
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A cobrança é feita para os usos sujeitos à outorga6, devendo ser considerados como
critérios gerais para a cobrança os seguintes: o volume retirado e seu regime de variação,
nos casos de derivações, captações e extrações de água; o volume lançado, seu regime de
variação, e suas características físico-químicas, biológicas e de toxicidade, no caso de
lançamento de resíduos líquidos.
No entanto, conforme Silva (1998), talvez fosse interessante atentar-se, primeiro,
para o fato que, quando um recurso natural é contabilizado monetariamente e o seu uso
começa a ser cobrado, não significa que esse bem se torne de propriedade privada, pois a
estratégia de uso e aplicação dos recursos recolhidos como decorrência de uso de um bem
comum deverá, a princípio, reverter para a própria sociedade, que é a proprietária do bem.
Ou seja, quem vier a gerir os recursos arrecadados pela cobrança do uso das águas deveria
fazê-lo de modo a satisfazer as reais demandas da sociedade.
Para Demajorovic, Caruso e Jacobi (2014), como o objetivo da cobrança é a
racionalização do uso da água, o usuário tenderia a diminuir ou mesmo eliminar a cobrança
que lhe seria destinada. Então, o sucesso da aplicação deste instrumento poderia ser
mensurado por uma diminuição da arrecadação. Acselrad (2001), analisando a pertinência e
a superioridade dos instrumentos de mercado no combate à degradação ao meio ambiente,
questiona a eficácia de tais instrumentos como capazes de reorientar o processo de
desenvolvimento em direção a padrões que deveriam ser social e ambientalmente benignos,
pois não teriam a capacidade de diminuir o uso do recurso.
Outro instrumento para assegurar o uso racional dos recursos hídricos é a outorga
dos direitos de uso, pelo qual o usuário recebe autorização, concessão ou permissão para a
utilização da água. Como está contido no artigo 11 da lei 9.433/97, a outorga de direitos de
uso de recursos hídricos tem os objetivos garantir o controle quantitativo e qualitativo e o
exercício dos direitos de acesso água.
Toda outorga estará condicionada às prioridades trazidas nos Planos de Recursos
Hídricos e deverá observar o enquadramento, bem como, a manutenção de condições para
transporte aquaviário, com vistas a preservar os usos múltiplos dos recursos hídricos.

6 Lei 9433/97, Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos
hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final
ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
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Um dos objetivos da outorga é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos
usos das águas (LINS, 2008), compatibilizando as demandas de água dos diferentes usos em
uma bacia com a disponibilidade hídrica, considerando tanto os usos atuais quanto os
considerados potenciais. Este instrumento da PNRH articula-se com a racionalidade do uso
da água e com os seus possíveis usos, pois permite o controle sobre os diferentes tipos de
usos da água, aplicando aos usuários critérios que traduzam as restrições desejadas,
compatibilizando as demandas e as disponibilidades hídricas.
Segundo a Lei 9.433/97, os critérios para a outorga de direitos de uso dos recursos
hídricos deverão ser definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sendo que as
outorgas para os usos energéticos são de responsabilidade da ANEEL, mas para os demais
usos, conforme o domínio das águas, são concedidas pelo poder público federal ou estaduais,
e devem estar sempre articuladas com as prioridades de uso estabelecidas nos Planos de
Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Ou seja, toda concessão de outorgas para o uso da
água deverá se basear no diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, na atual
situação ambiental da bacia, além de se levar em consideração o cadastro dos usuários e com
vistas a projeção das demandas futuras.
O último instrumento contido na PNRH é o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos. O Sistema foi idealizado como um sistema de coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores
intervenientes em sua gestão. Os dados deverão ser gerados pelos órgãos integrantes do
SINGREH. O Sistema deverá atualizar permanentemente as informações sobre
disponibilidade e demanda de recursos hídricos, de modo que também possa subsidiar a
elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.
A Lei 9433/97, com o objetivo de colocar em pratica todos os instrumentos gestão,
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, atribuindo
responsabilidades a cada um de seus integrantes.

2.2.2 O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)
A Lei 9433/97 estabeleceu um novo arranjo institucional para a gestão do uso da
água, criando, assim, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH). O SINGREH foi criado para coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a
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Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso e a preservação e
a recuperação dos recursos hídricos; além de promover a cobrança pelo uso de recursos
hídricos (Art. 32).
Originalmente o SINGREH era composto pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), órgão mais elevado da hierarquia do sistema, em termos administrativos,
pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, pelos Comitês de
Bacia Hidrográfica, que seriam os parlamentos das águas, os fóruns de decisão no âmbito
das bacias hidrográficas, pelos órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais
relacionados com a gestão dos recursos hídricos e pelas Agências de Água, ou também
considerados os braços técnicos dos comitês, já que são as Agências de Água que irão efetuar
a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos era quem iria articular o planejamento
nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e implementar a Política
Nacional de Recursos Hídricos.
Atualmente, após a aprovação, em julho de 2000, da criação da Agência Nacional de
Águas, esta também passou a integrar do SINGREH, com a função de Secretaria Executiva
do CNRH e estruturada para ser a entidade federal responsável pela implementação da
PNRH.
A ANA tem o dever de supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades
referentes ao cumprimento da legislação inerente aos recursos hídricos, devendo, também,
normatizar e controlar e avaliar a implementação, operacionalização, dos instrumentos da
PNRH, assim como irá outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos
hídricos em corpos de água de domínio da União, sendo responsável, ainda, pela
organização, implementação e gestão do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos.
Entre as atribuições da ANA também está a elaboração de estudos técnicos para
subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos valores a serem
cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, além da implementação da
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União.
A promulgação da lei 9433/97 foi um marco para a gestão de recursos hídricos; ela
esteve, no entanto, vinculada a outras mudanças nos arranjos institucionais de gerenciamento
da água. Até 1995, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) era o
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órgão com as atribuições de gestão dos recursos hídricos, mas com a reformulação da
estrutura administrativa do Governo Federal, foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos,
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que assumiu essas atribuições, a transferência
para o Ministério do Meio Ambiente sinaliza para a incorporação do conceito de usos
múltiplos da água e de gestão integrada no planejamento da utilização e consumo dos
recursos hídricos, não sendo mais um assunto setorial, discutido separadamente, e sim parte
integrante do meio ambiente (KETTELHUT; AMORE; LEEUWESTEIN, 1998).
Permitindo esta modificação institucional uma verdadeira gestão dos recursos hídricos
integrada aos outros recursos ambientais.
Conforme já descrito o Código de Águas foi o marco inicial da gestão pública da
água no Brasil, sendo instituído num período de grande centralização de poder por parte do
governo central. A partir deste momento o Estado passa a interferir diretamente nas formas
de apropriação e utilização dos cursos d'água nacionais, buscando promover o
desenvolvimento do país.
A Lei 9.433/97 introduziu novos conceitos no gerenciamento de recursos hídricos,
tais como usos múltiplos, cobrança pelo uso da água, adoção da bacia hidrográfica como
unidade territorial e a participação social. Deste modo, a Lei 9.433/97 pode ser considerada
como um marco que deu um novo formato institucional da gestão de recursos hídricos, no
qual a ideia de sustentabilidade, segundo a lógica do discurso econômico, seria o objetivo a
ser a1cançado.
É neste novo contexto que será analisada os desafios da implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos na visão de uma Agência de Bacia.

2.3 Os Comitês de Bacias Hidrográficas
Pela Lei 9.433/97 foram criados os comitês de bacia hidrográfica e a instalação
desses comitês de bacias hidrográficas, segundo Kettelhut, Amore e Leeuwestein (1998),
sinalizou para a ocorrência de modificações profundas no âmbito cultural e administrativo
do estado brasileiro, marcando o fim das políticas desenvolvimentistas e ambientais pontuais
e se estabelecendo como uma das peças fundamentais para garantir a implementação da
gestão sustentável dos recursos hídricos no Brasil.
As principais atribuições dos comitês de bacia são: promover o debate das questões
relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, arbitrar
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os conflitos relacionados aos recursos hídricos, aprovar o Plano de Recursos Hídricos da
bacia, acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia, propor ao Conselho
Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos os casos de obrigatoriedade de
outorga de direitos de uso de recursos hídricos, estabelecer os mecanismos de cobrança pelo
uso de recursos hídricos e estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
O comitê de bacia constitui-se como o espaço institucionalizado de definição de
prioridades para aplicação de recursos e articulação entre os diversos agentes (PORTO;
PORTO, 2008). É também o fórum de negociação entre os usuários de águas para promover
o bom entendimento e firmar parcerias visando a preservação dos recursos naturais e a
garantia do uso múltiplo da água. Além disso, é no âmbito dos comitês são deliberadas as
ações a serem implementadas pelas Agências de Água.
As Agências de Água, conforme foi situado na Lei 9.433/97, exercem a função de
Secretaria Executiva dos comitês. Mas a sua criação está vinculada à existência prévia do
comitê, além de ter assegurada a viabilidade financeira através da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos.
As Agências de Água possuem como algumas de suas atribuições, no âmbito de sua
área de atuação, que pode ser uma ou mais bacias hidrográficas: elaborar o Plano de Recursos
Hídricos; além de propor ao(s) respectivo(s) Comitê(s) o enquadramento dos corpos de água
nas classes de uso, os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, o plano de
aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o rateio
de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo (Lei 9433/97, Art. 44).
Ou seja, as agências de água devem fornecer elementos para a sustentabilidade
técnica e administrativa relacionados a gestão dos recursos, exercendo funções executivas,
produzindo informações sobre a bacia. Ainda que o Comitê de Bacia seja o responsável pelas
tomadas de decisão, será a Agência de Água quem irá executar as ações.
Como ressaltam Nogueira e Santos (2000), o Comitê deverá desenvolver
mecanismos para controlar a ação da Agência, evitando a captura desta por agentes que não
tenham interesse em participar de um fórum de discussão e deliberação, para não tornarem
públicos seus interesses.
O primeiro comitê de bacia de domínio federal criado, já incorporando os princípios
do novo modelo de gestão de bacias hidrográficas, foi o Comitê para Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o CEIVAP. O CEIVAP foi instituído pelo Decreto
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Presidencial 1.842, em março de 1996, antecipando-se até mesmo à promulgação da Lei
9.433/97, mas somente foi oficialmente instalado em dezembro de 1997.
A rapidez na criação deste novo comitê seria explicada pela necessidade de mudança
da estrutura do antigo comitê, estrutura considerada inoperante e inadequada às diretrizes da
PNRH, assim como também não era compatível com a viabilização da aplicação de recursos
financeiros.
A cidade de Resende (RJ) passou a sediar o CEIVAP. Na reunião de instalação,
realizada no dia 18/12/1997, além de ter sido aprovado o Regimento Interno, foi eleita a
primeira diretoria, com mandato válido até 31/03/99. O novo comitê deveria atender a
necessidade de descentralização das ações desenvolvidas pelos governos, permitindo uma
maior participação dos setores usuários. Segundo o decreto de criação cabe ao Comitê
promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômicofinanceira de programas de investimento e a consolidação de políticas de estruturação urbana
e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da bacia e promover a articulação
interestadual, de modo a garantir que as iniciativas regionais de estudos, projetos, programas
e planos de ação sejam partes complementares, integradas e em consonância com as
diretrizes gerais e as prioridades que forem traçadas para a bacia.
Conforme Cavalcanti e Marques (2016) o CEIVAP também tem entre suas
atribuições o incentivo a instalação de organismos para a gestão dos recursos hídricos,
entidades representativas fundamentais no dinâmico e complexo processo de negociação no
contexto da bacia hidrográfica, aptas a assumir uma gama de tarefas que a Agência da Bacia,
por si só, não consegue abarcar. A integração destes organismos, no sentido de minimizar
conflitos a partir da negociação de soluções e da convergência de energias para a gestão da
bacia como um todo é um desafio que passa pelo aprimoramento dos mecanismos de
interlocução entre poderes públicos, usuários e sociedade civil, visando a melhoria contínua
do organismo de bacia a partir da implementação e da operacionalização de novas e cada
vez mais avançadas formas de gestão dos recursos hídricos (CAVALCANTI; MARQUES,
2016).

2.4 A Gestão de Recursos Hídricos e a influência do Neoliberalismo
Conforme Dardot e Laval (2016) o neoliberalismo não é apenas uma ideologia ou
uma forma de atuação política econômica, é uma racionalidade e tem o intuito de estruturar
e organizar não só a ação dos governantes, mas também a ação dos governados. Tendo esta
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racionalidade neoliberal como principal característica a generalização da concorrência como
norma de conduta.
O neoliberalismo é o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam
uma nova forma de governar segundo o princípio universal da livre concorrência
(DARDOT; LAVAL, 2016).
A implantação do neoliberalismo no Brasil é de grande complexidade em
consequência das disputas dentro das classes sociais. Ainda que revestido em um discurso
de democracia e responsabilidade social (MORAES, 2002), as reformas neoliberais buscam
fundamentalmente atender interesse de grupos e setores hegemónicos (IORIS, 2009). Estas
reformas serviriam para remover barreiras que surgiram, visto que a economia é subordinada
e dependente dos recursos naturais.
A justificativa para a nova configuração institucional da gestão de recursos hídricos,
conforme já dito, teve como base o conceito de escassez de recursos. Essa noção de escassez
introduziu um novo marco regulatório de recursos hídricos, que permite que uma
racionalidade capitalista seja sobreposta aos procedimentos de uso e conservação,
apresentada indevidamente como um marco de cidadania, pois essa nada mais seria que uma
ação neoliberal, com concessões democráticas pequenas em comparação as influências
impostas pela própria atividade econômica (IORIS, 2009).
A relação entre neoliberalismo e meio ambiente é complexa, tratando-se de uma
verdadeira mistura de inovação e continuidade, influenciando as reformas institucionais
relacionadas ao uso e à conservação de recursos naturais no Brasil (IORIS, 2009). O marco
legal que instituiu o gerenciamento integrado dos recursos hídricos, a Lei Federal 9433, fixou
expressamente que os recursos hídricos são considerados um bem público e, portanto, de
propriedade de todos, limitado, e revestido de valor econômico, e cujo uso deve ser
redistributivo para gerar recursos financeiros suficientes para garantir padrões aceitáveis de
qualidade e quantidade para as gerações atuais e futuras (GOMES; BARBIERI, 2004).
Assim poderá ser analisada a forma de atuação de alguns atores no sistema de gestão
de recursos hídricos em as situações que os preceitos neoliberais podem ser um importante
fator de influência.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
3.1 Tipificação da pesquisa
A presente pesquisa se caracteriza por ser aplicada, pois possui uma ênfase prática
na resolução de problemas em uma realidade circunstancial, no caso a análise do atual
cenário institucional e o sistema de reguladores dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, levantando fatores de influência e buscando alternativas para a efetiva
aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança, não buscando apenas o
desenvolvimento de teorias de valor universal (GIL, 2008).
Quanto aos objetivos a pesquisa tem classificação exploratória descritiva, pois
proporciona maior familiaridade com o problema da aplicação dos recursos da cobrança pelo
uso das águas com vistas a torná-lo mais explícito e constituir hipóteses para a solução,
descrevendo as características do sistema de gestão na bacia do rio Paraíba do Sul,
estabelecendo as relações entre variáveis (GIL, 2008). Com ênfase em uma pesquisa
propositiva por objetivar a apresentação de soluções de problemas organizacionais a serem
identificados (MARTINS; LINTZ, 2000).

3.2 Formas de obtenção dos dados
3.2.1 Pesquisa Documental
Segundo Neves (1996) a pesquisa documental é baseada no exame de materiais que
não receberam um devido tratamento analítico ou, ainda, que podem ser reexaminados com
vistas a uma interpretação complementar. É base útil para estudos qualitativos, possibilita
que o pesquisador conduza a investigação por enfoques diferenciados, sendo os documentos
uma fonte não-reativa e especialmente propícia para o estudo de longos períodos de tempo.
No primeiro momento foi realizada pesquisa documental sobre os projetos existentes
para a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança dos recursos hídricos na bacia do
Rio Paraíba do Sul, com intuito de se identificar a forma de realização de ações efetivas e
consequente incipiente execução financeira destes recursos.
Foram consultados 400 projetos realizados sob a responsabilidade da AGEVAP,
sendo estes inseridos em uma planilha de Excel, com as seguintes informações: nome do
projeto, fase, comentário, com o objetivo de analisar a execução destes projetos e o
cumprimento de suas etapas. Também durante o estudo, diante do grande número de
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documentos, foram realizadas análises não sistematizadas de atas de reuniões para levantar
as informações pertinentes para a elaboração dos questionamentos da entrevista.
Ressalta-se que as fontes documentais foram empregadas de forma secundária e teve
o objetivo de buscar informações para direcionar as demais fases do presente estudo.
A partir da análise destes dados foi possível, por meio de entrevistas dos atores
sociais responsáveis pela formulação dos critérios de aplicação dos recursos, a apuração das
possíveis causas do acúmulo dos recursos.

3.2.2 Entrevistas
Entrevista é o método que permite o entrevistador entrar na mente do entrevistado.
Ressalta que através dele o entrevistador consegue se inserir no mundo das pessoas e
perceber a maneira como elas veem o mundo, entrando no mundo da vida e, assim, tornandose mais consciente sobre as experiências diárias da pessoa que convive com o tema
pesquisado (DUARTE, 2004)
A entrevista foi realizada com o uso de um roteiro com perguntas programadas
(APÊNDICE A). Os entrevistados foram selecionados considerando seu tempo de
experiência nas instâncias do sistema de gestão da bacia do rio Paraíba do Sul, como na
Agência Nacional de Águas, Conselho Nacional de Recursos Hídricos e AGEVAP,
O foco principal das três entrevistas realizadas foi buscar na experiência de cada um
dos envolvidos no ciclo da implementação e operacionalização da cobrança na bacia do Rio
Paraíba do Sul (Figura 5), ao longo de 17 anos7, uma forma de preparação para a próxima
fase do estudo. Assim, foram entrevistados:
•

Um representante do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, responsável
pela aprovação das políticas a serem aplicadas.

•

Um representante da Agência Nacional de Águas, responsável pela cobrança
e arrecadação, bem como, a fiscalização dos recursos arrecadados.

•

Um representante da Agencia de Bacia, responsável pela gestão da política
definida.

7

A cobrança pelo uso da água em rios federais da bacia do Rio Paraíba do Sul teve início em 2002,
por meio da Resolução CNRH nº 27, de 29 de novembro de 2002.
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Figura 5 – Ciclo cobrança CEIVAP

Fonte: Adaptado de OCDE (2017)
Assim como no uso de fonte documental, a etapa de entrevista foi aplicada de forma
complementar ao estudo, desta forma o número de entrevistados fora considerado suficiente
para o que se busca alcançar. Tendo em vista que, o foco principal do estudo é o Comitê de
Bacia, responsável pela definição da política a ser aplicada, que possui um número
expressivo de membros composto por diversos setores da sociedade, o que torna inviável
entrevistar todos seus membros, optando-se desta forma pela aplicação do método Delphi.

3.2.3 Método Delphi
O método Delphi foi desenvolvido dentro da RAND Corporation na década de 1950
e concebido como um processo participativo organizado para a construção de consenso, para
elucidar as opiniões de especialistas (LIMA; PINSKY; IKEDA, 2016).
O método Delphi é conhecido por previsões confiáveis em relação à ocorrência de
eventos ou tendências, sendo originalmente criado e usado para a tomada de decisões de
questões militares, atualmente, seu uso é difundido em uma variedade de domínios, como
tecnologia, engenharia, enfermagem e previsão de eventos futuros, bem como em diferentes
campos das ciências sociais (MARQUES; FREITAS, 2018).
Em seu de procedimento, o Delphi conta com uma sequência de questionários
distribuídos a especialistas em um processo gerenciado por um coordenador da pesquisa.
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Após a primeira rodada de perguntas, o coordenador da pesquisa fornece aos participantes o
feedback sobre as respostas oferecidas por todos os membros do painel, garantindo que as
opiniões não sejam individuais e particulares. Dessa forma, os participantes podem refletir
sobre as questões e reconsiderar suas opiniões ao responder o questionário da rodada
seguinte. Esse processo, intercalando questionários e retorno da opinião controlada, deve
continuar até que um nível desejado de consenso seja alcançado entre os entrevistados
(LIMA; PINSKY; IKEDA, 2016).
O uso do Delphi segue algumas características centrais, no entanto o método é
flexível em sua aplicação (LIMA; PINSKY; IKEDA, 2016). Assim, o pesquisador tem a
possibilidade de personalizar o processo para as características particulares do problema em
discussão ou aos seus objetivos específicos, atentando-se aos quatro elementos centrais em
uma pesquisa Delphi (Quadro 2), conforme preconizado por Wright e Giovinazzo (2000).
Quadro 2 – Elementos Centrais da Pesquisa Delphi
Anonimato

Interatividade

Feedback

Representação estatística
das respostas do grupo

Possibilidade de fornecer opiniões de forma anônima e livre de interação direta
com outros entrevistados sem figuras dominantes potenciais ou conflitos de
grupo. As opiniões e argumentos podem ser assim avaliados apenas pelo seu
mérito.
As múltiplas rodadas em um Delphi permitem que os participantes reavaliem
seus próprios julgamentos e, dado o anonimato do processo, reconsiderem
respostas anteriores.
Após cada rodada, os participantes são confrontados com as opiniões do grupo
e encorajados a reavaliar suas próprias respostas. Este feedback é normalmente
apresentado através de estatísticas baseadas em respostas agregadas, podendo
ser incluídos alguns argumentos textuais em apoio de certas opiniões.
No final dos questionários, a opinião do grupo é tomada como a média
estatística das opiniões gerais dos participantes no final da rodada.

Fonte: Adaptado de Wright e Giovinazzo (2000)
O método Delphi apresenta diversas vantagens como: realizar previsão com ausência
de dados históricos, maior reflexão e cuidado nas respostas em comparação a uma discussão
em grupo, reduz supressão de posição minoritária e manipulação política, não há custo de
deslocamento de pessoal, induz à criatividade e confere credibilidade ao estudo devido à
participação de vários especialistas. Dentre as desvantagens, podemos destacar: amostra
estatisticamente não aceitável, dependência do resultado em relação a escolha dos
especialistas, dificuldade em elaborar questionário sem ambiguidades e/ou enviesado,
demora na realização do processo completo, tempo elevado para sua elaboração (WRIGHT;
GIOVINAZZO, 2000). Desta forma, apesar de suas limitações é considerado adequado às
atividades que buscam a opinião de especialistas baseada no consenso (LEAL JR, 2010).
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Método Delphi foi escolhido por não existir dados históricos sobre os motivos que
levam ao acúmulo de recursos financeiros arrecadados com a cobrança de recursos hídricos.
Também em função da necessidade de que a opinião do grupo se sobressaia a de indivíduos,
e ainda, da preferência de emissão de opiniões de forma anônima, visto que, os Comitês de
Bacia são órgãos eminentemente políticos.
Diante de todo o exposto, o processo de execução do método Delphi foi realizado em
três fases conforme Figura 6, e detalhado mais adiante nos itens 3.2.3.1 ao 3.2.3.3.
Figura 6 – Aplicação Método Delphi

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Marques e Freitas (2018)
Nesta pesquisa o método Delphi foi utilizado como parte integrante do modelo de
avaliação proposto, para eleger as principais barreiras encontradas para desembolso da
cobrança pelos recursos hídricos na visão do CEIVAP.

3.2.3.1 Escolha dos especialistas
Foram convidados para participar do painel Delphi os integrantes do CEIVAP, visto
que o comitê é o principal responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e, como discutido no item 4.2 desta dissertação, possui composição diversificada8.
8

O CEIVAP foi criado por meio do Decreto nº 1.842, de 22 de março de 1996, da Presidência da República e,
conforme previsão, foi elaborado Regimento Interno para normatizar o funcionamento e dinâmica do Comitê havendo,
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Esta opção justifica-se pela necessidade da escolha de pessoas bem informadas sobre o
assunto, e pessoas com opiniões divergentes (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000), o que é
recorrente na formação dos Comitês de Bacia, isso aliado ao fato de que, ao se convidar
especialistas não conhecedores das particularidades da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul, o resultado desta pesquisa poderia não refletir seus objetivos.
Assim, foram enviados convites aos 120 membros titulares e suplentes do CEIVAP,
considerados titulares e suplentes, da lista de composição disponível no site do Comitê, dos
quais 48 responderam.

3.2.3.2 Elaboração do questionário da 1ª rodada
A elaboração das questões teve como base os apontamentos mais recorrentes nas
entrevistas, sendo também consideradas questões relevantes apontadas na revisão das atas
(fase de pesquisa documental) com o objetivo de garantir uma maior diversidade de assuntos
e questões.
Com intuito de permitir uma interpretação mais precisa das avaliações feitas pelos
especialistas, os questionários do método Delphi devem ser feitos em escalas de Avaliação
(MARQUES; FREITAS, 2018).
O questionário (APÊNDICE B) foi elaborado com treze questões e quatro opções de
resposta para cada uma. Os especialistas poderiam responder: (1) Concordo plenamente; (2)
Concordo; (3) Concordo com ressalvas e (4) Não Concordo.
Segundo Wright e Giovinazzo (2000), há um limite máximo de questões, em torno
de 25. Esse número pode ser modificado de acordo com o perfil dos respondentes e o tipo
de questores, considerando que a apresentação de um número muito grande, compreenderá
questões sem muita relevância.
Para agilizar as respostas, optou-se por disponibilizar o questionário via internet, com
a criação de formulário utilizando a ferramenta Google Form para a elaboração, envio e
recebimento das respostas. A consolidação dos resultados dos questionários foi em realizada
em planilhas do Excel.
O acesso ao questionário foi realizado através de link enviado aos 120 convidados.
A primeira sessão do questionário teve a apresentação da pesquisa, seguida pela
identificação do perfil dos participantes e, pelas questões a serem respondidas.
inclusive, destinação de percentuais de participação para a tríade: poder público (mínimo de 40%), usuários de recursos
hídricos (máximo de 40%) e organizações da sociedade civil (pelo menos 20%).
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3.2.3.3 Elaboração do questionário da 2ª rodada
O questionário utilizado na 2ª rodada (APÊNDICE C) foi elaborado com base nas
questões da 1ª interação, com a apresentação dos resultados desta, e a apresentação de uma
nova questão para que os participantes pudessem manter ou rever sua reposta sobre aquele
tema conforme preconiza o método Delphi.
Foram elaboradas 11 questões, observadas apenas as que não obtiveram consenso na
primeira interação, sendo possível a escolha de quatro opções de resposta pelos especialistas:
(1) Concordo plenamente; (2) Concordo; (3) Discordo e (4) Discordo Plenamente, sendo
realizada uma adequação ao questionário, com objetivo de se buscar o consenso dos
participantes.
Na segunda interação foi incluído no questionário a possiblidade dos respondentes
atribuírem valorização para a questão apresentada, através de uma nota de 0 a 5 que, segundo
o entendimento destes, contribuiria para o acúmulo dos recursos financeiros arrecadados
pela cobrança pelo uso das águas, onde 0 (zero) quer dizer “não contribui” e 5 (cinco) quer
dizer “contribui muito”.

3.3 Análise dos Dados
Os dados coletados foram interpretados com a técnica de análise de conteúdo,
especificamente através da organização em categorias, tendo por aporte o material extraído
das entrevistas e documentos analisados.
De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, utilizada para estudar e analisar material qualitativo, buscando-se
a melhor compreensão de uma comunicação ou discurso, além de relacionar suas
características gramaticais às ideológicas e teóricas, extraindo os aspectos importantes para
a pesquisa.
A análise de conteúdo estabelece três fases, conforme o diagrama apresentado
na Figura 7: a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados e a
interpretação (BARDIN, 2011).
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Figura 7 - Fases análise de conteúdo
Análise de conteúdo

Pré-análise

Exploração do material

Tratamento dos resultados e
a inferência e a
interpretação

Fonte: Adaptado de Marques e Freitas (2018)
Após a realização das três fases, as interpretações foram realizadas no sentido de
buscar o que se oculta sob a aparente realidade, o que significa verdadeiramente (CÂMARA,
2013), isto é, buscou-se identificar as principais barreiras na aplicação dos recursos
arrecadados.
Na técnica Delphi, a análise dos dados é qualitativa e quantitativa. A análise
qualitativa foi aplicada ao resultado do primeiro questionário através da análise de conteúdo,
agrupando-se itens de resposta, já em relação à análise quantitativa, foram utilizadas técnicas
estatísticas (MARQUES; FREITAS, 2018).
Na presente pesquisa optou-se por triangulação metodológica (Figura 8), como forma
de obter dados mais completos e detalhados sobre o fenômeno, evitando falhas de uma
investigação ou método (ABDALLA et al., 2018), bem como, objetivando identificar um
consenso através dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos na bacia do Rio
Paraíba do Sul.

Figura 8 - Triangulação

Fonte: Elaborado pelo autor
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Análise Documental
Considerando que, o CEIVAP em 2012 instituiu o Plano de Aplicação Plurianual
(PAP)9, que tem a finalidade de funcionar como instrumento de planejamento e orientação
das ações a serem executadas com recursos da cobrança, foram verificadas as ações deste
Plano, fundamentais nos programas de investimentos descritos no Plano de Recursos
Hídricos 2007-2020, sendo que a execução destas ações está diretamente relacionada ao
cumprimento dos objetivos do Comitê de Bacia, bem como, da Agência de Bacia, órgão
responsável por executar a metas estabelecidas.
Desta forma, foram consultados 400 projetos realizados sob a responsabilidade da
AGEVAP, sendo estes inseridos em uma planilha de Excel, contendo as seguintes
informações: nome do projeto, fase, comentário, com o objetivo de verificar como tem sido
a execução destes projetos. Posteriormente, foram elaborados os gráficos e tabelas.
Em relação a fase em que se encontra o projeto, foi possível identificar que 38,5%
foram concluídos e 21,5% foram cancelados conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Projetos acompanhados pela AGEVAP
Status do Projeto

Quantidade

Porcentagem

Cancelado

86

21,5%

Comprometimento de recursos

86

21,5%

Concluído

154

38,5%

Concluído - Em prestação de contas

6

1,5%

Em contratação

8

2,0%

Em execução

59

14,8%

Suspenso
Total

1

0,3%

400

100%

Fonte: Elaborado pelo Autor

Analisando as informações dos projetos em execução, observa-se que 36% dos
projetos estão em atraso, alguns superando 300 dias, conforme representado pela Figura 9.

O Plano de Aplicação Plurianual – PAP é uma ferramenta estipulada pela Agência Nacional de
Águas aos Comitês de Bacias Hidrográficas visando tratar mais objetivamente das ações prioritárias para
melhoria da qualidade e quantidade hídricas e respectivos valores gerados por meio da cobrança pelo uso da
água. O CEIVAP aprovou seu PAP por meio da Deliberação CEIVAP nº 199/2012, de 6 de dezembro de 2012.
9
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Figura 9 – Projetos em atraso em dias

Até 100
43%

Acima 300
52%
De 101 a 300
5%

Fonte: Elaborado pelo Autor

A análise dos projetos permitiu relacionar, ainda, as principais causas dos
cancelamentos indicadas. Identificou-se como causas mais recorrentes: descumprimento do
prazo contratual para realização de licitação, incapacidade técnica para continuidade do
contrato e projeto com desenvolvimento insatisfatório.
Quanto às origens das causas, depreende-se que estas estão relacionadas ao não
atendimento pelos tomadores de recursos em relação aos prazos, bem como, inobservância
de procedimentos necessários ao desenvolvimento dos projetos.
Encerrada a análise dos projetos do CEIVAP, foram realizadas as entrevistas com os
especialistas para verificar suas perspectivas sobre o tema e posterior formulação das
perguntas da primeira rodada do Delphi.

4.2 Entrevistas
As entrevistas foram utilizadas com intuito de elaborar de forma adequada as
questões a serem levadas à fase seguinte (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000), bem como
extrair a experiência dos envolvidos na Gestão de Recursos Hídricos.
As entrevistas foram realizadas de forma presencial, com o auxílio de perguntas
semiestruturadas constantes no Apêndice A, sendo as respostas gravadas com o devido
consentimento dos entrevistados.
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A partir da análise do conteúdo das entrevistas, o processo de formação das
categorias foi realizado como preconizado por Bardin (2011), ou seja, após a realização das
entrevistas e revisão dos áudios, a exploração foi feita de acordo com a repetição de palavras
e termos, onde agrupou-se os pontos mais citados como relevantes em categorias no
questionário. Assim, fora considerado como critério de inclusão os temas relativos às
percepções dos entrevistados sobre a gestão de Recursos Hídricos na Bacia do rio Paraíba
do Sul, tais como:
•

O poder de decisão conferido à sociedade pela Lei Federal nº 9.433/97;

•

A participação da sociedade através do Comitê de Bacia, pode ser afetada
pela falta de consenso nas decisões;

•

A atuação de grupos de interesses pode trazer dificuldade na aprovação de
algumas ações;

•

A cobrança pelo uso da água com um dos principais instrumentos de gestão
estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos;

•

O volume de recursos financeiros acumulados vinculado a baixa capacidade
técnico/operacional dos municípios tomadores;

•

A dificuldade trazida pela legislação aplicável e a quantidade inadequada de
funcionários da Agência de Bacia diante da quantidade de projetos;

•

A necessidade de revisão da legislação de recursos hídricos para oferecer
maior relevância aos municípios.

Ressalta-se que, as entrevistas foram aplicadas com intuito de se obter informações
relevantes para a elaboração das questões apresentadas na etapa seguinte, Apêndice B, do
painel Delphi.

4.3 Aplicação do Método Delphi
4.3.1 Perfil dos Especialistas da Primeira Rodada
No total, 120 convites foram enviados aos membros titulares e suplentes do CEIVAP
para participarem da pesquisa respondendo aos questionários eletrônicos, destes, 48 foram
respondidos, ou seja, 40%, percentual considerado satisfatório pois esse é o índice de
participação nas reuniões do CEIVAP, bem como, atende ao quórum para deliberações.
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Observa-se que o setor com maior representatividade dos respondentes é o de
usuários de recursos hídricos. Porém, se for considerado números relativos, é possível
perceber que a maior adesão à pesquisa foi da sociedade civil que, de um total de 26
instituições-membros, 15 forneceram suas posições por meio do questionário (quase 60%
das componentes do CEIVAP), conforme demonstrado na Figura 10.
Figura 10 – Representação no CEIVAP

Poder Publico
13
27%

Sociedade Civil
15
31%

Usuários
20
42%

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quanto à faixa etária, verifica-se que 56% dos membros respondentes do CEIVAP
possuem entre 30 e 60 anos (Figura 11).
Figura 11 – Faixa etária
mais de 60 anos
5
10%
entre 46 e 60
anos
18
37%

Fonte: Elaborado pelo Autor

menos de 30 anos
7
14%

entre 30 e 45
anos
19
39%
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No quesito diversidade de gênero, observa-se que há uma heterogeneidade pelo
número expressivo de mulheres representantes em suas organizações (Figura 12).
Figura 12 – Gênero

Feminino
21
44%

Masculino
27
56%

Fonte: Elaborado pelo Autor
Outro ponto importante é em relação ao elevado nível de escolaridade dos
respondentes, onde 42% têm nível superior e 25% possuem pós-graduação strictu sensu,
reafirmando assim a capacidade técnica dos membros do Comitê (Figura 13).
Figura 13 – Nível de Formação
Mestrado
8
17%

Doutorado
4
8%

Ensino Médio
3
6%
Ensino Superior
20
42%

Especialização
13
27%

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Quanto à experiência profissional, constata-se que 56% do total de respondentes
possuem de 15 a 30 anos de experiência, o que certamente contribui de forma significativa
para o grupo, dentro de sua especialidade seja saneamento, barragens, biodiversidade, gestão
de projetos, atividades industriais, políticas públicas e/ou educação ambiental (Figura 14).
Figura 14 – Experiência Profissional
mais de 30 anos
7
15%

menos de 15 anos
14
29%

entre 15 e 30
anos
27
56%

Fonte: Elaborado pelo Autor
4.3.2 Resultados da Primeira Rodada
Na primeira rodada do método Delphi, assim como na segunda, o critério de
validação foi realizado através do cálculo do Índice de Validação de Conteúdo (IVC), ou
seja, após as repostas dos participantes do painel foi calculado o IVC para determinar o nível
de concordância entre eles, para cada um dos itens apresentados no questionário.
Para Alexandre e Coluci (2011), este é um método muito utilizado para medir a
proporção ou a porcentagem de especialistas que estão em concordância sobre determinados
aspectos do instrumento e de seus itens.
A equação utilizada para calcular o IVC pode ser representada por:
𝐼𝑉𝐶 =

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 Concordo Plenamente 𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠

Para este estudo é utilizado uma taxa não inferior a 0,78 para determinar o nível de
concordância entre eles, conforme recomendação da literatura (ALEXANDRE; COLUCI,
2011).
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Observa-se que das 13 questões levadas ao Painel Delphi, apenas duas obtiveram
consenso dos participantes na primeira rodada, sendo estas questões de caráter geral, com
objetivo de verificar a opinião dos mesmos sobre a importância do instrumento de gestão, a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a forma de construção da Política Nacional de
Recursos Hídricos, com a participação popular (Tabela 3).
Tabela 3 – Resultados primeira rodada Delphi
Opções de Resposta
Questão apresentada no questionário

1.

2.

3.

4.

5.

A Lei Federal nº 9.433/97 deu à sociedade
o poder de participar da gestão dos recursos
hídricos. Nesta participação, os atores
tradicionalmente excluídos dos processos
de decisão sobre o uso das águas puderam,
finalmente, influenciar os rumos políticos
de sua bacia.
O Comitê é parte de um sistema, e
constitui-se
como
o
espaço
institucionalizado de definição
de
prioridades para aplicação de recursos
financeiros e articulação entre os diversos
atores. As decisões são baseadas no
consenso, podendo ocorrer morosidade na
aplicação da Política Nacional de Recursos
Hídricos pela falta deste consenso,
afetando assim o prazo de sua implantação.
A atuação de grupos de interesses
influencia diretamente na forma que o
comitê delibera suas ações, o que pode
dificultar a aprovação de suas ações.
Um dos principais instrumentos de gestão
instituído pela Lei Federal nº 9.433/97 e
implementado pelos Comitês de Bacia é a
cobrança pelo uso da água que surge como
um instrumento de gestão, que permite que
os Comitês desenvolvam suas ações.
Muitos projetos são de longo prazo e
demoram ocorrer o desembolso dos
recursos previstos, como exemplo a
construção de uma estação de tratamento
de esgoto.

Concordo
Plenamente

Concordo

Concordo
Não
com
concordo
ressalvas

IVC

Qt

%

Qt

%

Qt

%

Qt

%

19

40%

23

48%

6

13%

0

0%

0,875

10

21%

14

29%

20

42%

4

8%

0,500

12

25%

13

27%

18

38%

5

10% 0,521

29

60%

12

25%

7

15%

0

0%

13

27%

2

4%

23

48%

10

21% 0,313

0,854
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A Agência de Bacia possui número de
empregados insuficientes para aplicação
6. dos recursos financeiros, diante do valor
disponível
para
sua
manutenção
administrativa.
Os principais tomadores de recursos
financeiros são os municípios, ou os
responsáveis pelo saneamento destes, e
7. possuem dificuldades de executar os
projetos, frente a demandas já existentes na
cidade, fazendo com que os recursos
retornem ao caixa da Agência de Bacia.
A falta de recursos financeiros dos
municípios da bacia para contrapartida nos
projetos, bem como, a inexistência de
8.
projetos na área de saneamento dificulta a
captação dos recursos financeiros do
Comitê.
Permitir o acesso dos usuários de recursos
hídricos, aos recursos da cobrança, através
9. de financiamentos reembolsáveis, poderia
aumentar a rotatividade dos recursos
arrecadados.
As contratações são feitas respeitando a
Resolução 552/2011 e subsidiariamente os
preceitos da Lei Federal nº 8666/93, que
10.
prima pelo controle muito mais que a
eficácia e eficiência, e geram dificuldades
na aplicação dos recursos.
A bacia do Rio Paraíba do Sul envolve três
Estados mais a União, coexistem dois
domínios dos recursos hídricos e quatro
legisladores diferentes (União, Estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais),
11.
isso causa uma assimetria na implantação
da política de recursos hídricos, pois em
parte da bacia pode haver a implementação
de um instrumento de gestão e em outra
não.
Para as Entidades Delegatárias que atuam
em mais de um estado e para o Governo
Federal deve-se harmonizar as regras de
compras e contratações para Entidades
12.
Delegatárias que possuem contratos de
gestão em uma mesma bacia hidrográfica
para adotar um único conjunto de regras,
garantindo maior agilidade e eficiência.

12

25%

11

23%

12

25%

13

27% 0,479

24

50%

12

25%

10

21%

2

4%

0,750

22

46%

15

31%

10

21%

1

2%

0,771

0

0%

12

24%

27

54%

11

22% 0,240

7

15%

12

25%

21

44%

8

17% 0,396

9

19%

23

48%

12

25%

4

8%

0,667

16

32%

22

44%

12

24%

0

0%

0,760
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Há necessidade de revisão da legislação,
para dar aos municípios uma maior
relevância no sistema de gestão de recursos
hídricos, visto que não há águas de domínio
13.
municipal, apenas estadual e federal, e
algumas regaras são de responsabilidade
dos municípios, como a lei de uso e
ocupação do solo.

18

38%

19

40%

9

19%

2

4%

0,771

Fonte: Elaborado pelo autor
Do total de respondentes da primeira rodada, 88% concordaram com a Questão 01
relativa à inclusão de grupos anteriormente desconsiderados nas decisões sobre a gestão das
águas de uma bacia hidrográfica. Entende-se que o compartilhamento das decisões acerca
da bacia em três setores distintos é considerado uma evolução, se comparado à situação
anterior à legislação que priorizava a utilização pelo setor elétrico.
Apesar da percepção de ampliação da participação, o consenso sobre as questões
relacionadas à gestão das águas é difícil de ser alcançado, talvez devido ao fato do poder
público e usuários de água serem detentores de aproximadamente 80% dos assentos em
Comitês de Bacias Hidrográficas e, dessa forma, assuntos de interesse da sociedade civil
organizada podem não ter votantes suficientes para que se tornem prioridade.
Nota-se que em decorrência da falta de consenso, as ações e respectivos recursos
financeiros a serem executados pelo Comitê ocorrem de forma morosa, tornando a
implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos ineficiente. Relatam 50% dos
respondentes sobre a Questão 02, e 42% concordam com ressalvas.
Outra barreira para a efetiva implantação da PNRH é a burocracia na utilização dos
recursos financeiros gerados por meio da cobrança pelo uso da água, abordado na Questão
03. A cobrança foi proposta na lei como indutor de uma mudança de comportamento: o valor
deveria inibir ações poluidoras, caso contrário, o usuário da água deveria pagar um valor que
fosse suficiente para a promoção da recuperação e conservação ambientais. Gerando
questionamento acerca da efetividade do sistema de cobrança e desdobramentos.
Em relação à Questão 04, nota-se que 85% dos respondentes concordaram que as
ações do Comitê para melhoria da qualidade e quantidade de água em uma bacia hidrográfica
é possível por meio da cobrança pelo uso da água. O esforço é válido e a lei, considerada
inovadora, porém ao analisar o valor necessário para sanear a bacia (R$ 4 bilhões, em 2007,
segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul) em relação ao valor
arrecadado anualmente (em média R$ 15 milhões), seria necessário em torno de 260 anos
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para alcançar a arrecadação apontada pelo Plano. Assim, observa-se uma grande diferença
entre o modelo Francês inspirador e sua adaptação à realidade política e econômica
brasileira.
Sobre a afirmação “há relação entre a demora no desembolso e os projetos de longo
prazo” na Questão 05, 21% dos respondentes não concordaram e 48% concordaram com
ressalvas. Talvez em função da maioria dos tomadores de recursos da cobrança serem
departamentos dos municípios que compõem a bacia e que, muitas vezes, não têm o número
necessário de pessoas qualificadas para acompanhar a execução do projeto. Acrescenta-se o
fato do período eleitoral e consequente mudança de governo o que provoca descontinuidade
das ações e projetos nos municípios.
Já a Questão 06, que trata da insuficiência de funcionários da Agência de Bacia em
relação à aplicação dos recursos financeiros, obteve 27% “não concordo” e apenas 25%
“concordo plenamente”. AGEVAP foi criada em 2002, e em 2004 iniciou a cobrança pelo
uso da água, até o ano de 2011 a agência contava com apenas sete funcionários e a
dificuldade de desembolso de recursos para os tomadores (prefeituras, na maioria dos casos),
já era realidade.
Sobre a Questão 07 quanto à dificuldade na execução de projetos com recursos da
cobrança pelo uso da água por parte da administração municipal, em decorrência da grande
demanda existente nas cidades, 75% dos respondentes entendem que o município não é
capaz de gerir o recurso de forma satisfatória e que, por este motivo, muitos contratos são
cancelados, retornando os recursos financeiros ao caixa da agência de bacia.
A Questão 08, relacionada às dificuldades na gestão municipal, enfatizando que tanto
a falta de recursos para contrapartida, quanto a inexistência de projetos na área de
saneamento dificultam a execução dos recursos financeiros do Comitê pelos municípios,
obteve 77% concordância, sendo 46% plenamente, o que é endossado pelo relatório
Conjuntura de Recursos Hídricos 2019, da ANA.
No que diz respeito a Questão 09, possibilidade dos usuários acessarem os recursos
da cobrança pelo uso da água, através de financiamentos reembolsáveis, de forma a
alavancar a execução de ações de melhoria da quantidade e disponibilidade hídricas, objetivo
primeiro da Política Nacional de Recursos Hídricos, 54% concordaram com ressalvas, pois
no artigo 22 da Lei 9.433/1997 diz que “os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram
gerados e serão utilizados no financiamento de estudos, programas, projetos e obras
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incluídos nos Planos de Recursos Hídricos. Poderão ser aplicados a fundo perdido em
projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a
quantidade e o regime de vazão de um corpo de água”.
Questão 10, sobre a dificuldade de aplicação dos recursos da cobrança relacionada
às exigências das leis e resoluções para a aquisição de bens e contratação de serviços,
alcançou 44% de concordância, com ressalvas, fato motivador da baixa eficiência em ações
de recuperação e conservação das águas. Sendo que 17% não concordaram que seja este o
cerne da questão.
No que tange a Questão 11, da dominialidade da água (federal ou estadual) presente
na discussão acerca da aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água em virtude do
fato da diferença de parâmetros, metodologias e formas de cobrança utilizadas pela União e
pelos três Estados integrantes da bacia do rio Paraíba do Sul, 19% dos respondentes
concordaram plenamente, apesar da falta de padronização e interferência na implantação dos
instrumentos de gestão.
Ainda em relação ao campo da diferença entre as legislações da União e dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a Questão 12 trata da possível agilização das
atividades da agência de bacia caso houvesse um modus operandis único para compras e
contratações, onde 24% dos respondentes concordaram “com ressalvas”.
Por fim, a Questão 13, abordou a necessidade de revisão da legislação devido ao
impasse entre a ausência de gerência dos municípios sobre as águas (não existem águas
municipais no Brasil) e a total gerência destes em relação ao uso e ocupação do solo, onde
78% concordaram, sendo 38%, “plenamente”.
Apenas as questões 1 (IVC = 0,875) e 4 (IVC = 0,854) apresentaram consenso,
sugerindo que os temas mais básicos da PNRH têm opiniões convergentes dos membros do
Comitê e que temas relacionados à alteração da legislação, melhoria na eficiência, resolução
de conflitos internos permeados por motivações político-econômicas apresentam
discordância.

4.3.3 Perfil dos Especialistas da Segunda Rodada
A segunda rodada obteve a participação de 34 respondentes, 30% a menos do que na
primeira rodada, estando o número de abstenções dentro o esperado, que é de 20% a 30%,
conforme preconizado por Wright e Giovinazzo (2000).
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Em relação aos setores de representatividade dos respondentes observa-se que os
usuários continuaram em maior número, porém com cinco a menos em relação à primeira
rodada. O setor da sociedade civil permaneceu em maior número relativo, com três
respondentes a menos nesta rodada e o poder público, com apenas sete respondentes (Figura
15).
Figura 15 – Representação no CEIVAP
Poder Publico
7
21%

Sociedade Civil
12
35%

Usuários
15
44%

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quanto à idade, verifica-se que a maioria dos membros respondentes do CEIVAP
possuem entre 30 e 60 anos, representado na Figura 16.
Figura 16 – Faixa etária

mais de 60 anos
4
12%
entre 46 e 60 anos
13
38%

Fonte: Elaborado pelo Autor

menos de 30 anos
6
18%

entre 30 e 45 anos
11
32%
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Em relação à diversidade de gênero, constata-se que há um equilíbrio entre os
respondentes da segunda rodada (Figura 17).
Figura 17 – Gênero

Feminino
16
47%

Masculino
18
53%

Fonte: Elaborado pelo Autor
Já no que diz respeito ao nível de escolaridade dos respondentes, observa-se que 47%
possuem nível superior e 29% pós-graduação (Figura 18).
Figura 18 – Nível de Formação
Mestrado
5
15%

Doutorado
2
6%

Ensino Médio
1
3%

Ensino Superior
16
47%
Especialização
10
29%

Fonte: Elaborado pelo Autor
Quanto à experiência profissional, verifica-se que 56% dos respondentes possuem de
15 a 30 anos de experiência e 32% menos de 15 anos (Figura 19).
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Figura 19 – Experiência Profissional
mais de 30 anos
4
12%

menos de 15
anos
11
32%

entre 15 e 30
anos
19
56%

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.4 Resultados da Segunda Rodada
O questionário utilizado na segunda rodada (APÊNDICE C) foi elaborado com base
nas questões da primeira interação, e a apresentação da questão para que os participantes
pudessem manter ou rever sua reposta sobre aquele tema. Foram reformuladas as onze
questões que não obtiveram consenso na primeira interação, sendo possível escolher quatro
opções de resposta pelos especialistas: 1 (concordo plenamente); 2 (concordo); 3 (discordo)
e 4 (discordo plenamente).
No questionário da segunda interação foi incluída a possiblidade dos respondentes
atribuírem uma nota, de 0 a 5, para a questão apresentada que, segundo o entendimento
destes, contribuiria para o acúmulo dos recursos financeiros arrecadados pela cobrança do
uso das águas, onde 0 (zero) quer dizer “não contribui” e 5 (cinco) quer dizer “contribui
muito”, com intuito de identificar os itens mais valorizados e relevantes.
A falta de consenso apresentada na primeira rodada não se repetiu na segunda pois,
de 11 questões, apenas três não obtiveram respostas convergentes. Sendo estas três questões
sem consenso, relacionadas à Agência de Bacia.
O assunto de maior discordância é abrangido pela Questão 04, onde os respondentes
deveriam se posicionar quanto à insuficiência de empregados para o atendimento aos
projetos, concordando ou discordando, e 59% se posicionaram contrários à afirmativa.
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Na Questão 06 é proposto centralizar a elaboração e execução de projetos pela
própria agência de bacia, o que obteve 47% de discordância.
Em relação a Questão 03, 29% dos respondentes discordaram que a morosidade na
transformação dos recursos financeiros em ações concretas, para melhoria dos recursos
hídricos da bacia, se deva ao descumprimento do cronograma de projetos de longo prazo.
As demais questões da segunda rodada do painel Delphi obtiveram consenso,
conforme apontado na Tabela 4.
Tabela 4 – Resultado segunda rodada Delphi
Questão apresentada no questionário

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A falta do consenso acarreta atraso na
implantação
de
projetos
e,
consequentemente, na aplicação dos
recursos financeiros arrecadados com a
cobrança.
A atuação desses grupos dificulta a
aprovação de determinadas ações devido à
tentativa de influência na sua forma ou local
de aplicação.
O desenvolvimento de projetos de longo
prazo faz com que os recursos financeiros
destinados a eles fiquem no caixa da
Agência de Bacia até a sua conclusão e, por
muitas vezes, o descumprimento no
cronograma amplia o acúmulo destes
recursos.
O número de empregados da Agência de
Bacia não é suficiente para atendimento da
quantidade
de
projetos
a
serem
desenvolvidos.
A falta de um suporte técnico/operacional
aos municípios para o desenvolvimento dos
projetos aprovados pelo Comitê aumenta as
dificuldades para sua execução.
A elaboração de projetos através da Agência
de Bacia, bem como a execução direta de
projetos já existentes, aumentaria a
execução destes nos municípios inseridos
na Bacia Hidrográfica.

Opções de Resposta
Concordo
Discordo
Concordo Discordo
IVC
Plenamente
Plenamente
Qt
% Qt % Qt %
Qt
%

11

32%

19

56%

4

12%

0

0% 0,882

2

6%

25

74%

6

18%

1

3% 0,794

15

44%

9

26% 10 29%

0

0% 0,706

1

3%

10

29% 20 59%

3

9% 0,324

30

88%

4

12%

0%

0

0% 1,000

0

0%

18

53% 16 47%

0

0% 0,529

0

66

Não permitir o acesso dos usuários aos
recursos financeiros da cobrança, através de
financiamentos de ações de saneamento,
7.
com o devido retorno dos recursos
financeiros devidamente corrigidos, torna
menos eficaz a aplicação destes recursos.
A falta de flexibilidade na legislação de
8. contratações afeta a aplicação dos recursos
financeiros.
A não uniformidade das decisões para uma
mesma Bacia Hidrográfica influencia na
9.
eficiência da implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos.
A multiplicidade de normativas aplicadas às
Entidades Delegatárias que atuam em mais
10.
de um estado compromete a execução de
suas funções.
Deixar de criar responsabilidades aos
municípios na Gestão de Recursos Hídricos
faz com que características locais não sejam
11.
levadas em consideração, dificultado a
aplicação dos preceitos da Política Nacional
de Recursos Hídricos.

3

9%

24

71%

6

18%

1

3% 0,794

7

21%

22

65%

5

15%

0

0% 0,853

8

24%

22

65%

4

12%

0

0% 0,882

1

3%

26

76%

7

21%

0

0% 0,794

10

29%

19

56%

4

12%

1

3% 0,853

Fonte: Elaborado pelo autor
Do total de respondentes da segunda rodada do questionário, 88% concordaram com
a Questão 01, cuja afirmativa é que a falta de consenso gera o atraso na implantação de
projetos e na aplicação dos recursos financeiros, apesar de saberem que existem vários outros
fatores que interferem nas ações que possibilitam melhorias na qualidade e quantidade de
água disponível.
A Questão 02 menciona “grupos” em referência aos três setores representados em
um Comitê de Bacia (usuários de água, as três esferas do poder público e organizações da
sociedade civil) que, por terem interesses setoriais divergentes acabam influenciando a
gestão da bacia, por meio de votações no âmbito das reuniões do Comitê, buscando
minimizar “transtornos” ou “custos” ao seu setor. Com a afirmativa desta questão, 80% dos
respondentes concordaram.
No que se refere às dificuldades para a execução dos projetos, por parte dos
municípios, a Questão 05 alcançou maior consenso, 100% dos respondentes concordaram.
Desta forma, foi unânime o entendimento de baixa capacidade de realização das prefeituras.
Na Questão 07, 80% concordaram que a não permissão do acesso de usuários aos
recursos financeiros da cobrança para financiar ações de saneamento na bacia, torna menos
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eficaz a aplicação destes recursos. Enquanto, 18% discordam. Cabe a reflexão de que
enquanto as prefeituras têm a possibilidade de obtenção de recursos financeiros a fundo
perdido e, mesmo assim, não se empenham na execução de seus, por outro lado, a iniciativa
privada (usuários) têm interesse nestes mesmos recursos, e certamente respeitariam os
cronogramas e execução de seus projetos e ainda devolveriam o recurso reajustado à Agência
de Bacia a longo prazo.

4.3.5 Classificação dos fatores de influência no desembolso dos recursos
Os participantes puderam atribuir uma pontuação, de acordo com o seu
conhecimento, sobre qual seria o fator de maior influência no desembolso dos recursos
financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Após esta avaliação, chegou-se ao resultado de quais são os fatores de influência
mais relevantes, classificados conforme a média das notas atribuídas nos quesitos que
apresentaram consenso (Tabela 5).
Tabela 5 – Classificação dos fatores de influência no acumulo dos Recursos
Classificação

Fator

Nota

1º

Falta de capacidade técnica/operacional dos Municípios

4,06

2º

Atuação de Grupos de interesses

3,26

3º

Falta de consenso

3,21

4º

Não uniformidade das decisões para uma mesma bacia hidrográfica

3,21

5º

Acesso restrito aos recursos financeiros da cobrança

3,18

6º

Multiplicidade de normativas aplicadas as Entidades Delegatária

3,15

7º

Falta de flexibilidade na legislação de contratações

2,97

8º

Exclusão de responsabilidade dos Municípios na gestão de recursos hidricos

2,76

Fonte: Elaborado pelo autor
A seguir discute-se os fatores de influência do acúmulo de recursos arrecadados com
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos relacionados na Tabela 5.

4.3.5.1 Falta de Capacidade Técnica/Operacional dos Municípios
O fator apontado pelos membros do CEIVAP, bem como, observado na análise dos
projetos, sendo o que mais contribui para o acúmulo dos recursos financeiros arrecadados
pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos está além da gestão de recursos hídricos. Essa
questão envolve toda a construção do sistema federativo brasileiro, visto que, a baixa
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capacidade técnica dos municípios é apontada por diversas outras ações governamentais,
como na aérea de saúde, saneamento, etc. (LISBOA; HELLER; SILVEIRA, 2013).
A Federação brasileira é composta por um pacto indissolúvel entre União de Estadosmembros e Municípios, e pela própria criação verifica-se que nas relações entre estes deve
valer-se da cooperação, pois estão interligados e com objetivos em comum. Entretanto a
variedade de autoridades políticas, dependendo de como estão estruturadas as relações entre
elas e a forma como estão distribuídas suas atribuições políticas tem como consequência
variações na capacidade de coordenar políticas públicas, dependendo da maneira como estão
estruturadas estas relações em cada membro (CARNEIRO et al., 2010).
A Constituição Federal de 1988, foi estabelecida com uma tendência
descentralizadora, delegando aos municípios uma função importante na gestão pública e,
além disso, regulamentou as práticas de gestão participativa, essa nova configuração de
governança atrás alguns benefícios, visto que os municípios se constituem esfera importante
para o entendimento das demandas habituais dos cidadãos (JACOBI, 2003).
Ao enquadrar o município como ente federativo, assim como a União e os Estados,
a CF de 1988 trouxe também competências tributárias e receitas para os municípios, contudo,
essas fontes de receitas vieram seguidas de responsabilidades na implementação das políticas
públicas (CARNEIRO et al., 2010), que por muitas vezes não conseguem ser executadas de
forma satisfatória.
Tomio (2005) afirma que, a própria forma de institucionalização dos governos locais
traz um elevado grau de autonomia formal aos municípios com um padrão constitucional
nas prerrogativas e nas atribuições. Mas intuir que unidades de governo local possuam a
mesma capacidade de conduzir as questões locais, implementar políticas públicas e gerar
recursos, beira o absurdo, pois a ausência de uma variável na definição das competências e
das funções dos municípios de acordo com seu tamanho, seja pela via constitucional ou
através delegação dos estados, cria obrigações irrealizáveis maioria dos governos locais.
Ressalta, ainda, que os pequenos municípios têm conduta de grupos de interesse, mais do
que como organizações governamentais, já as grandes metrópoles são legalmente proibidas
de gerir políticas que exerceriam com maior eficácia e eficiência, com o devido controle
público. Assim fragmentação municipal contribui para a fragilidade dos municípios.
Portanto, a falta de capacidade técnica dos municípios em aplicar os recursos oriundo
da cobrança deve ser objeto de medidas que visam mitigar tal problema por parte dos
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responsáveis por sua gestão, tendo em vista que se trata de um problema estrutural forma de
constituição do estado brasileiro.

4.3.5.2 Atuação de Grupos de Interesses e a Falta de Consenso
No Brasil, a gestão e o planejamento dos recursos hídricos são baseados em um
modelo participativo, no qual um comitê composto por representantes de usuários de
recursos hídricos, sociedade civil e governo é responsável por todas as decisões relativas a
uma bacia hidrográfica. Esses comitês, geralmente, enfrentam dificuldades para encontrar
uma solução consensual para problemas no gerenciamento e planejamento de recursos
hídricos, pois normalmente quem possui maior articulação política sai vencedor. Ioris (2009)
já abordou o tema e alega que as concessões democráticas são pequenas em comparação as
influências impostas pela própria atividade econômica, e que estas buscam,
fundamentalmente, atender interesse de grupos e setores hegemónicos.
Além disso, o próprio grupo é muito complexo, pois envolve indivíduos com
diferentes pontos de vista e conflito de interesses. Nesse ambiente confuso, que gera
conflitos, decisões e ações do comitê podem produzir impactos positivos ou negativos sobre
a economia, a sociedade e o meio ambiente. A existência de múltiplos atores, com diferentes
perspectivas, conflito de interesses e um alto nível de incertezas, caracteriza situações como
problemas complexos não estruturados
No CEIVAP a composição seguiu exatamente o previsto nas Resoluções do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos, conferindo a participação mínima de 20%
(vinte por cento) à sociedade civil, 40% (quarenta por cento) para o poder público e 40%
(quarenta por cento) para os usuários de recursos hídricos (CEIVAP, 21013).
A partir da criação do CEIVAP, segundo Facioli (2016) pode ser percebida nas
regras para o seu funcionamento a tendência à atribuição de poder às classes
historicamente dominadoras, visto que a bacia do rio Paraíba do Sul é altamente
industrializada e possui alta densidade demográfica, o modelo de democracia trazido pela
Política Nacional de Recursos Hídricos e tratado com efetivamente implementado há duas
décadas, é passível de críticas quanto à efetividade na representação de seus membros,
visto que a atuação de alguns setores é politicamente cerceada por grupos hegemônicos.
No âmbito das discussões no CEIVAP acerca dos projetos a serem implementados
na bacia, muitos atores passam a representar os interesses de determinadas instituições,
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colocando de lado a racionalidade, bem como, os princípios de descentralização e
participação, no durante o processo de discussão o que dificulta a busca do consenso e do
entendimento entre os componentes do comitê (FACIOLI, 2016).
A racionalidade deriva da composição de trabalho e conhecimento em prol da
emancipação humana, e através dessa racionalidade, tanto instrumental quanto
comunicativa, toda discussão deveria ser pautada, havendo qualquer estratégia de fala que
venha a induzir, persuadir ou coagir a outra parte a não se manifestar a seu favor, pode-se
dizer que não há racionalidade no processo e que o mesmo tem uma orientação política
ou econômica (MÜHL, 2011).
A base do processo deliberativo, como se dispõe a gestão de recursos hídricos, é
o acesso à informação (LUBENOW, 2010), a partir do nivelamento e entendimento do
objeto das discussões seria possível a igualdade de oportunidades argumentativas entre os
setores representados no CEIVAP, visto que o real nivelamento de informações entre os
representantes não advém apenas da disponibilização de materiais para consulta em
determinados períodos pré-reuniões, mas de condições de igualdade para entendimento e
diálogo quanto às questões abordadas, sem a frequente sobreposição do entendimento
técnico em detrimento do social, ou da interpretação político-econômica sobre a
acadêmica (FACIOLI, 2016).
Portanto, como observado na prática, para garantir uma gestão descentralizada e
participativa efetiva de bacias hidrográficas no Brasil, a instituição dos comitês não é
suficiente, sendo necessário uma abordagem técnica para apoiar as atividades desses
comitês, através da atuação da Agência de Bacia.

4.3.5.3 Não uniformidade das decisões para uma mesma Bacia Hidrográfica
As unidades de gestão divididas em bacias hidrográficas foram definidas na Lei
9.433/97, e a dominialidade, trazida na Constituição de 1988, criam o conceito de dupla
dominialidade das águas, ou seja, uma bacia nacional é composta por rios de diferentes
domínios e submetidos a diferentes administrações (NUNES, 2009).
Segundo Nunes (2009) em uma mesma bacia é a outorga que assegura a alocação
qualitativa e quantitativa da água estabelecendo mecanismos de controle, sendo o principal
instrumento de gestão articulador com os demais, além de estar ligado ao licenciamento
ambiental, e por isso há impactado pela ausência de uma solução legal e institucional sobre
o domínio das águas.
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A dupla dominialidade é um enorme desafio à gestão, e, segundo a Agência Nacional
de Águas (2016), a integração da gestão é mais efetiva naquelas bacias interestaduais onde
os Comitês Estaduais são mais atuantes.
A estrutura da gestão de recursos hídricos na bacia do Paraíba do Sul envolve a além
dupla dominialidade das águas, também se submetem a gestão a quatro diferentes
ordenamentos político- institucionais e jurídicos, incluindo a diferenciação dos instrumentos
de gestão, sendo eles Federal e dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Com esses fatores os instrumentos de outorga, cobrança, enquadramento e plano de
recursos hídricos são afetados. Carneiro et al. (2010) apontam como solução para este
problema, o estabelecimento de convênios de integração e de cooperação entre a União, os
Estados e os comitês de bacia de diferentes domínios.
Assim, integração dos diferentes domínios na Bacia Hidrográfica traria mais
uniformidade as decisões, garantindo maior efetividade para a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, assegurando a evolução no desempenho dos instrumentos
de gestão, facilitando assim a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos.

4.3.5.4 Não permissão de acesso dos usuários aos Recursos Financeiros da Cobrança
Apesar de ser trazido como exceção, as aplicações dos valores arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos na modalidade fundo perdido, ou seja, não
reembolsáveis, estabelecida no § 2º do art. 22 da Lei nº 9.433/971, e tem sido, até o momento,
a única modalidade de aplicação realizada não só pelo CEIVAP e pela AGEVAP, mas
também por outros Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União e pelas suas
respectivas Agências de Água.
Ao realizar somente aplicações na modalidade não reembolsáveis, está se perdendo
a oportunidade de fazer com que os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos de domínio da União tenham uma maior contribuição na execução das ações
previstas nos Planos de Recursos Hídricos, os quais visam a melhoria quantitativa e
qualitativa dos recursos hídricos da bacia hidrográfica.
Assim não reflete o previsto na legislação, pois a aplicação em financiamentos
reembolsáveis propiciaria uma maior disponibilidade de recursos para financiamento dos
programas e intervenções contemplados nos Planos de Recursos Hídricos. Desta forma, com
aplicação na modalidade de financiamentos reembolsáveis, os recursos financeiros
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retornariam às Agências de Água e estariam disponíveis para serem novamente aplicados
em outros programas e intervenções contempladas nos Planos de Recursos Hídricos,
multiplicando, assim, a execução e o alcance das ações realizadas com os recursos
provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Portanto ao instituir financiamentos reembolsáveis, com os valores arrecadados com
a cobrança pelo uso de recursos hídricos, de estudos, programas, projetos e obras previstos
nos Planos de Recursos Hídricos, a entidades públicas ou privadas, com ou sem fins
lucrativos, tornaria mais efetiva a sua aplicação, bem como, aumentaria as formas de
aplicação de tais recursos, assim como no sistema Francês, do qual se espelhou o sistema
brasileiro de gestão, que no início da operacionalização das Agências, foram necessários
investimentos do Estado a fundo perdido, até que as Agências adquiriram fundos de reserva
para financiamento dos planos plurianuais de investimentos, fornecendo empréstimos e
subsídios às coletividades locais e às indústrias (MAGALHÃES JR, 2001).

4.3.5.5 Multiplicidade de normativas aplicadas as entidades delegatária e necessidade de
flexibilidade na legislação de contratações
Estes dois fatores estão relacionados a falta de uniformidade das decisões em uma
mesma bacia hidrográfica, assim como já foi explicitado, a estrutura da gestão de recursos
hídricos na bacia do Paraíba do Sul envolve quatro diferentes ordenamentos jurídicos, sendo
eles Federal e dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, gerando muitas
vezes, conflito entre as normas existente, dificultando assim a aplicação dos recursos
disponíveis, pois havendo um conflito de normas existentes, deve-se aplicar a regra mais
restritiva (OLIVEIRA; ZANQUIM JR; ESPINDOLA, 2016).
Um exemplo claro, são as contratações feitas pelas AGEVAP, das quais são aplicadas
três normas, a Resolução ANA nª 552/2010, a Resolução Conjunta SEMAD IIGAM nº
1044/2009 e a Resolução INEA nº 13/2010. Sendo que muitas contratações não são
concretizadas, conforme informações disponíveis no site da AGEVAP, por restrições
existentes em uma das normativas que não está presente em outra dificultado a contração,
por trata-se de procedimentos conjuntos.
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4.3.5.6 Necessidade de revisão da legislação, para dar aos municípios uma maior
relevância no sistema de gestão de recursos hídricos
Hoje na gestão de recursos hídricos, o papel dos municípios se condiciona a
participação em organismos de bacia, e tem sido a única forma de atuação conjunta com
outros demais atores públicos e privados da gestão da água.
Um argumento importante na defesa da competência específica do município está
relacionado ao planejamento e controle do uso e ocupação do solo, atribuição reforçada com
a aprovação do Estatuto da Cidades, sugerindo que a construção de uma gestão sustentável
dos recursos hídricos deve ser articulada com as diretrizes, objetivos e metas e dos planos
reguladores do uso do solo (FABBRO NETO; SOUZA, 2017).
Apesar da esfera administrativa do município possuir maior proximidade da
realidade local, sua escala de atuação não lhe permite uma visão sistêmica da área na qual
está inserido, apenas a visão das demandas locais, ocasionando numa atuação dos municípios
como usuários de recursos hídricos, e não como gestores imparciais desses recursos
(CARNEIRO et al., 2010).
Talvez esse fator apontado na fase de entrevistas e com consenso dos participantes
do painel Delphi, não tenha tanta influência no desembolso dos recursos disponíveis com o
desenho institucional existente, pois apesar de ser uma grande barreira para a efetividade da
gestão dos recursos hídricos como um todo, a inserção dos municípios poderia dar mais
agilidade na aplicação dos recursos disponíveis dependendo de sua estrutura, porém vai de
encontro com o fator apontado como maior responsável pelo acúmulo dos recursos que é a
falta de capacidade técnica dos municípios para execução de projetos.
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5 PROPOSIÇÃO PARA MITIGAÇÃO DOS IMPASSES ENCONTRADOS
Conforme os impasses identificados no tópico anterior, foi elaborado um Plano de
Medidas, inspirado no método 5W2H, de forma a minimizar os fatores apontados como
responsáveis pela dificuldade na aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo
uso dos recursos hídricos.
O Plano visa minimizar os fatores encontrados, já que cada fator encontrado se
demonstra complexo e necessitando aprofundamento de suas causas de maneira isolada com
o intuito de erradica-las.
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Quadro 3 – Plano de medidas
Impasse encontrado

1

2

3

4

Falta de Capacidade
Técnica/Operacional
dos Municípios

Atuação de Grupos
de Interesses e a
Falta de Consenso

Não uniformidade
das decisões para
uma mesma Bacia
Hidrográfica.

Não permissão de
acesso dos usuários
aos Recursos
Financeiros da
Cobrança

Proposta de Mitigação
Elaboração de Resolução
permitido que a Entidade
Delegatária contrate a prestação
de serviços técnicos para
acompanhamento dos projetos,
estudos e elaboração de pareceres
diretamente no município
beneficiado, através de
pagamento de hora técnica.
Atuação da Agência de Bacia
como mediadora dos conflitos e
inibidora de sobreposição de
interesses nas deliberações do
comitê, através do fornecimento
de argumentos técnicos.

Objetivo

Referência

Responsável

Prazo

Assegurar que os Municípios
tenham capacidade técnica para
executar de projetos aprovados
pelo Comitês

LISBOA, Severina Sarah; HELLER,
Léo; SILVEIRA, Rogério Braga.
Desafios do planejamento municipal
de saneamento básico em municípios
de pequeno porte: a percepção dos
gestores.

Agência
Nacional de
Águas e
Entidades
Delegatárias.

Até 1 ano

Inibir a atuação de grupos de
interesse e a falta de consenso nas
decisões do Comitê

CAMARA, João Batista Drummond.
Governança ambiental no Brasil: ecos
do passado. Rev. Sociol. Polit.,
Curitiba, v. 21, n. 46, p. 125-146,
June 2013

Agência de
Bacia

Até 1 ano

Órgãos
Gestores

De 1 a 2
anos

Agência
Nacional de
Águas e
Entidades
Delegatárias.

Até 1 ano

Celebração de convênios e
acordos de cooperação técnica
entre a União e Estados
integrantes da Bacia Hidrográfica
com intuito de propiciar uma
maior unidade nas ações a serem
tomadas, garantido efetividade no
planejamento e na gestão.

Uniformizar as decisões da bacia
hidrográfica

Edição de norma com critérios
para seleção dos projetos que
poderão ser contemplados pelo
financiamento, bem como, definir
o agente financeiro responsável
pelo acompanhamento.

Permitir o acesso dos usuários
aos recursos financeiros da
cobrança através de
financiamentos reembolsáveis.

CARNEIRO, PRF; CARDOSO, AL;
ZAMPRONIO, GB; MARTINGIL,
MDC. A gestão integrada de recursos
hídricos e do uso do solo em bacias
urbano-metropolitanas: o controle de
inundações na bacia dos rios
Iguaçu/Sarapuí, na Baixada
Fluminense. Ambient. soc.,
Campinas, v.13, n.1, p.29-49; 2010
MAGALHAES JR., Antônio.
Variáveis e desafios do processo
decisório no contexto dos Comitês de
Bacia Hidrográfica no Brasil.
Ambient. soc. Campinas, n. 8, p. 2148, June 2001
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5

Multiplicidade de
normativas
aplicadas as
entidades
delegatária e
necessidade de
flexibilidade na
legislação de
contratações

Criação de um grupo de trabalho
para revisão das normas.

Revisão das normativas
aplicáveis a Agência de Bacia
evitando a multiplicidade destas e
visando flexibilizar as normas de
contratação.

6

Necessidade de
revisão da
legislação, para dar
aos municípios uma
maior relevância no
sistema de gestão de
recursos hídricos

Elaboração de proposta de
alteração da legislação trazendo
mais responsabilidades aos
municípios na gestão de recursos
hídricos, observada sua
capacidade.

Revisão da legislação para dar
aos municípios uma maior
relevância no sistema de gestão
de recursos hídricos

Fonte: Elaborado pelo autor

CARNEIRO, PRF; CARDOSO, AL;
ZAMPRONIO, GB; MARTINGIL,
MDC. A gestão integrada de recursos
hídricos e do uso do solo em bacias
urbano-metropolitanas: o controle de
inundações na bacia dos rios
Iguaçu/Sarapuí, na Baixada
Fluminense. Ambient. soc.,
Campinas, v.13, n.1, p.29-49; 2010
CARNEIRO, PRF; CARDOSO, AL;
ZAMPRONIO, GB; MARTINGIL,
MDC. A gestão integrada de recursos
hídricos e do uso do solo em bacias
urbano-metropolitanas: o controle de
inundações na bacia dos rios
Iguaçu/Sarapuí, na Baixada
Fluminense. Ambient. soc.,
Campinas, v.13, n.1, p.29-49; 2010.

Órgãos
Gestores e
Entidades
Delegatárias.

De 1 a 2
anos

Agência
Nacional de
Águas

De 2 a 4
anos
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa propôs identificar as barreiras que dificultam a efetiva aplicação
dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso das águas, discutindo questões
relacionadas à Gestão de Recursos Hídricos e a sua implementação no CEIVAP
identificando as barreiras institucionais no processo de gestão desses recursos.
A discussão sobre gestão das águas foi ganhando espaço ao entrar para a agenda
internacional através de convenções sobre meio ambiente realizadas pela ONU e por tratarse de um tema conflituoso, estando atrelado a diversas outras áreas e setores, como a
economia, por exemplo. As questões relacionadas à água sempre foram postergadas até o
momento em que se verificou a possibilidade de conflitos, uma vez que esta atende os mais
diversos usos, e poderiam contrariar os interesses dos que antes detinham supremacia de
utilização.
Não obstante, esta forma de gestão de recursos hídricos no país ser recente, os
problemas relacionados água não são, e por isso existe uma grande expectativa sobre a
Política Nacional de Recursos Hídricos e a implementação de ações reais para garantir sua
qualidade e disponibilidade.
O presente trabalho buscou avaliar a forma gestão de recursos hídricos sob a ótica da
sua concepção e a efetividade dos seus objetivos, identificando o que os atores envolvidos
na sua aplicação na Bacia do Rio Paraíba do Sul consideram como os principais entraves na
aplicação dos seus objetivos, especificamente do instrumento de cobrança pelo uso dos
recursos hídricos.
Através de entrevistas individuais, realizadas com os envolvidos no ciclo da
implementação da cobrança na bacia do Rio Paraíba do Sul, foi possível identificar questões
de caráter geral sobre a dificuldade na aplicação dos recursos arrecadados, que certamente,
muito contribui para com a elaboração dos questionários do painel Delphi, aferindo maior
diversidade devido a consulta prévia desses especialistas.
Os resultados das avaliações promovidas no Delphi ratificaram oito constatações
registradas anteriormente nas entrevistas, corroborando com as ideias e opiniões expressas
nos enunciados.
O fator apontado como o que mais contribui para o acúmulo de recursos, a falta de
capacidade técnica/operacional do municípios na conclusão dos projetos, está relacionado
com a própria construção do sistema federativo brasileiro, onde são criados diversos
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municípios sem que os mesmos tenham condições de se manter economicamente,
dependendo exclusivamente de repasses dos governos federal e estadual, resultando na
incapacidade de aplicação de diversas políticas públicas e não só as relacionadas a gestão de
recursos hídricos.
A atuação de grupos de interesses e a falta de consenso para aprovação de projetos
no Comitê, permeiam influências impostas pela própria atividade econômica, como a
burocratização para interferência na aprovação de medidas, através de representação em
defesa de interesses meramente institucionais e não coletivos.
A discordância nas decisões para uma mesma bacia hidrográfica é outro fator
destacado, que se distancia da intenção do legislador quando definiu que a bacia hidrográfica
é a unidade territorial para implementação da PNRH, não sendo razoável a aplicação de
políticas divergentes em uma mesma unidade territorial.
A forma de acesso aos recursos da cobrança hoje é realizada em uma modalidade
tratada como exceção pela legislação, e que se tornou regra, sendo claro que este fator traria
consequência na forma do desembolso dos recursos arrecadados existente no caixa da
Agência.
Diante ao exposto, propões a elaboração de um Plano de Ação, objetivando mitigar
os fatores apresentados como interferência na aplicação dos recursos, com a finalidade de
conferir maior agilidade na sua aplicação, pois sem medidas corretivas, o próprio sistema
pode entrar em descredito, tornando-se argumento para os que são contrários a esta política.
Nesse sentido, conferir mais agilidade na aplicação dos recursos arrecadados, trará
maior visibilidade aos investimentos e ao desempenho dos projetos deliberados pelo
CEIVAP, garantido a continuidade e a efetividade da Política Nacional de Recursos Hídricos
na bacia do Rio Paraíba do Sul.
A pesquisa foi restrita a legislação, revisão bibliográfica e entrevistas com integrantes
da gestão de recursos hídricos e aplicação da técnica Delphi com os integrantes do CEIVAP
sobre os possíveis fatores de influência no desembolso dos recursos arrecadados com a
cobrança, poderia ter sido incluído outros atores, como os Municípios, para se avaliar as
dificuldades enfrentadas na aplicação dos recursos. No entanto deve ser registrado que não
houve a pretensão de exaurir a matéria na presente dissertação, mas se dar um primeiro passo
na busca pela efetividade na aplicação dos preceitos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, tendo seus objetivos sido alcançados.
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A relevância desse tema, atualmente, implica na necessidade de uma investigação
mais aprofundada de cada um dos fatores apontados como influenciadores no desembolso
do recursos arrecadados com a cobrança pelo uso das aguas através de estratégias e
mecanismos gerenciais, com intuito de operacionalizar de forma eficaz a política pública de
gestão das águas, visto que esta possui inegavelmente um arcabouço legal completo e
avançado, que acaba se demonstrando inoperante frente aos recursos acumulados.
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO

ROTEIRO ENTREVISTA
Este questionário parte da dissertação de mestrado e é destinado a objetivo da
pesquisa é identificar as barreiras que dificultam a efetiva aplicação dos recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso das águas.

Perfil do participante:

Nome: _____________________________________________________
Idade: ( )menos de 30 anos ( ) entre 30 e 45 ( ) entre 45 e 60 ( ) mais de 60 anos
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Formação:__________________________________________________________
Nível de formação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Órgão, entidade ou empresa que trabalha: __________________________________
Cargo ou função:____________________________________________________
Experiência Profissional: ( ) menos de 15 anos ( ) entre 15 e 30 ( ) mais de 30 anos
Ocupação Profissional:
( ) Análise técnica /Assessoria ( ) Consultoria/Pesquisa/Ensino ( ) Gerência/Direção

Serão assegurados o anonimato do entrevistado e os dados do estudo serão
divulgados de forma a não identificar os entrevistados.

__________________________________

Entrevistado
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PERGUNTAS
1) Como você avalia o processo de Gestão de Recursos
Hídricos no Brasil, principalmente a aplicação Lei Federal
nº 9.433/97?
2) O CEIVAP foi o primeiro comitê de domínio federal,
instituído pelo Decreto Presidencial 1.842, em março de
1996, antecipando-se até mesmo à promulgação da Lei
9.433/97, qual é a importância dos Comitês para a gestão de
recursos hídricos? E como você vê a atuação do CEIVAP?
3) O CEIVAP também foi o primeiro comitê a instituir a
cobrança, qual a sua opinião sobre este instrumento de
gestão instituído pela Lei Federal nº 9.433/97?
4) Para o ano de 2019, o Contrato de Gestão ANA-CEIVAP
possui um montante de R$ 121.360.598,50, sendo de R$
103.929.458,56 o saldo remanescente de exercícios
anteriores, considerando os valores comprometidos e ainda
a contratar.
Na sua opinião, o que tem contribuído para este volume
acumulado de recursos dos exercícios anteriores?
5) Ao consultar os Projetos do PAP, Período: 2013 – 2016
e 2017 – 2020, verifica-se um grande número de
cancelamento de contratos acompanhados pela Caixa
Econômica, cerca de 47% e 36% respectivamente. Desta
forma:
a) Que fatores você acredita ter influenciado nesse número
expressivo de cancelamento?
b) Esse percentual de contratos cancelados pode ter
contribuído para o volume de recursos acumulados de
R$103.929.458,56?

MOTIVO DA PERGUNTA

REFERÊNCIAS

Verificar
o
nível
de
conhecimento sobre o tema de
Gestão de Recursos Hídricos
Verificar
o
nível
de
conhecimento sobre os Comitês
e o CEIVAP
Verificar
o
nível
conhecimento
sobre
instrumento de Gestão

de
o

Entender
os
motivos
considerados pelo entrevistado
para acumulo de recursos
arrecadados com a cobrança

Entender a percepção do
entrevistado para o grande
número de cancelamento de
contratos e a influência no
acumulo
de
recursos
arrecadados com a cobrança

ALVES, Zélia Mana Mendes Biasoli; SILVA, Maria Helena G. F. Dias
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6) Quanto atuação do CEIVAP, você acredita que o comitê
possa agir de alguma forma para agilizar a aplicação dos
recursos arrecadados pela cobrança?
7) Em relação as normativas que regem a Gestão de
Recursos Hídricos, na sua visão, estas têm influência na
forma/agilidade da aplicação dos recursos? Se sim, quais?
8) De forma geral, o que você acredita como influenciar na
capacidade de aplicação dos recursos da cobrança pelo uso
dos recursos hídricos.
9) Tem alguma questão, comentário ou consideração que
gostaria acrescentar a respeito desta temática?

Verificar se o entrevistado
acredita que a atuação do comitê
influencia na aplicação dos
recursos
Verificar se o entrevistado
identifica
algum
entrave
jurídico na aplicação dos
recursos
Confirmar qual fator, para o
entrevistado,
tem
maior
influência na agilidade de
aplicação dos recursos
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APÊNDICE B - QUESTÕES DA PRIREIRA RODADA DELPHI
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APÊNDICE C - QUESTÕES DA SEGUNDA RODADA DELPHI
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