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RESUMO 

 

Os conflitos pelas águas estão cada vez mais presentes tanto no cenário internacional como no 

nacional. Administrar os múltiplos conflitos existentes pelos recursos hídricos em uma 

determinada região exige uma abordagem participativa e colaborativa. O comitê de bacia 

hidrográfica, como determina a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei No 9.433/97) 

reúne os diversos atores em torno das discussões que procuram assegurar água em qualidade e 

quantidade adequada para os seus diversos usos. As reuniões no comitê de bacia demandam 

negociações entre os membros do colegiado (governo, usuários, sociedade civil) a fim de se 

chegar a um consenso sobre os múltiplos usos e para solucionar os conflitos existentes. Uma 

das principais falhas e problemas da negociação dentro dos comitês de bacia é a dificuldade 

que seus membros têm em estruturar os conflitos internos, seja pela falta de meios de 

comunicação adequados, interesses divergentes, presença de aspectos subjetivos ou posições 

fortes e rígidas. Desta forma, muitos conflitos são levados para outros setores de tratamento, 

como o sistema judicial. As ações no campo judicial podem ser morosas, muitas vezes 

levando anos para serem julgadas, desgastando ainda mais a convivência dos envolvidos 

naquele ambiente e muitas vezes não resolvendo o problema ambiental. O presente trabalho 

objetiva desenvolver um modelo de negociação integrativa que de maneira estruturada auxilie 

a resolução de conflitos aplicados aos recursos hídricos, mas especificamente aos Comitês de 

Bacias Hidrográficas, que facilite o entendimento de todo o contexto do conflito, promova a 

comunicação, leve em consideração os interesses dos atores envolvidos e que proporcione 

suporte para geração de alternativas de ganhos mútuos para as partes em conflito. 

Palavras-Chave: Negociação, Conflitos nos Recursos Hídricos, Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 
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ABSTRACT 

Conflicts about water are increasingly present in both international and national level. Manage 

the multiple conflicts over water resources in a certain region requires a collaborative and 

integrated approach. The watershed committee, as required by National Policy of Water 

Resources (Law No. 9.433/97) brings together various actors around the discussions that seek 

to ensure water in suitable quality and quantity for its several uses. Committee meetings 

demand negotiations among school members in order to have consensus about the multiple 

uses and solve existing conflicts. One of the main flaws and negotiation problems in basin 

committees is the difficulty that its members have in structuring the internal conflicts caused 

by lack of adequate means of communication, divergent interests, presence of subjective 

aspects or strong and rigid positions. Thus, many conflicts are taken to other areas of 

treatment, such as judiciary. The process in judicial field may be lengthy, often taking years to 

be tried, wearing more and more the acquaintanceship of those involved in that environment 

and usually without solution to the environmental problem. This work aims to develop a 

model of integrative negotiation in a structured way to assist conflict resolution applied to 

water resources, but specifically to the River Basin Committee, which enables the 

understanding of the whole conflict’s context, promotes communication, considers the 

interests of stakeholders and provides support for generating options for mutual gain for the 

warring parties. 

 

Key Words: Negotiation, Water Resources’ conflicts, Watershed Committees. 
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1. INTRODUÇÃO 

À medida que a humanidade aumentou sua intervenção na natureza para a satisfação de 

necessidades e anseios, surgiram tensões e conflitos. Surgindo assim, a habilidade de 

aproveitar os recursos hídricos para diversos usos em detrimento do desenvolvimento das 

civilizações. Porém, grande parte da população mundial vive em locais onde a procura de 

água excede a oferta, ou a má qualidade, limita seu uso.  

A escassez de água nas diferentes regiões do mundo tem como causa primária a 

distribuição irregular desse recurso pela superfície do planeta. A degradação da qualidade da 

água, oriundo dos altos níveis de poluição e mau uso dos recursos, tem inviabilizado e/ou 

restringindo seus usos múltiplos, e contribuindo para o aumento gradativo ou o agravamento 

de conflitos pela água apropriada ao consumo (ASSUNÇÃO & BURSZTYN, 2002). 

Este tipo de conflito pode ser definido como discordância com o curso adequado de 

ação a ser tomada em uma situação particular (MOSTERT, 1998). Ele ocorre quando 

indivíduos ou grupos possuem diferentes valores, prioridades, interesses e esperanças para o 

futuro. Neste sentido, os conflitos pelos recursos hídricos podem ocorrer em vários níveis, 

desde o internacional (entre países) até os subnacionais (dentro de um país), entre diferentes 

grupos na sociedade, tais como os interesses das empresas e grupos ambientalistas, ou entre 

partes situadas a montante e a jusante dos cursos de águas (WOLF et al., 2005). 

No passado, as questões de gestão da água eram frequentemente vistas como problemas 

técnicos que poderiam ser sanados por soluções estruturais, com reservatório, barragens e 

diques. E a satisfação das demandas da água era o principal objetivo. Esta visão foi alterada, 

pois, atualmente os recursos hídricos são cada vez mais escassos, as civilizações estão mais 

populosas, e a gestão da água está mais complexa. Outro ponto a ser considerado, são as 

considerações financeiras que têm crescido em importância, por conta do enxugamento do 

capital nos orçamentos de cunho social e o aumento das principais despesas de infraestrutura 

relacionadas com a água (UNITED NATIONS, UN, 2006).  

Todos os problemas acima citados são alvo de fóruns internacionais promovidos 

principalmente pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), com foco na discussão sobre a 

gestão dos recursos hídricos. A ONU recomenda aos Estados membros que assumam 

princípios mais modernos de gestão das águas, de modo a proporcionar uma governança 

descentralizada, que aposte na participação e colaboração entre setor público, privado, e 

sociedade civil (organizada e não organizada) de modo a harmonizar os interesses conflitantes 
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entre diferentes usuários. Esta governança descentralizada é identificada como Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH). 

A GIRH é definida pelo Global Water Partnership (GWP, 2002) como um processo 

sistemático para o desenvolvimento sustentável, a distribuição e o controle do uso dos 

recursos hídricos em um contexto de objetivos sociais, econômicos e ambientais. Isto implica 

considerar os distintos usos da água como um todo, tendo como base as necessidades hídricas 

humanas.  

Condições muito semelhantes ao que a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

se propõe. A PNRH foi instituída pela Lei 9.433/97, mas, esta além de atender a demanda 

social pela descentralização, integração e participação, determina a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a implantação e prática efetiva da gestão por meio do Comitê de Bacia 

Hidrográfica (CBH). O CBH é composto pelo poder público, sociedade civil e usuários e tem 

como atribuições promover debates, arbitrar, em primeira instância os conflitos sobre o uso 

dos recursos, estabelecer mecanismos de cobrança pelos diversos usos, além de aprovar e 

acompanhar a execução do plano de recursos hídricos. 

No Brasil, a tomada de decisão envolvendo os recursos hídricos remete a um cenário 

complexo e bastante mutável, devido à diversidade de atores e aos usos múltiplos dos 

recursos. Adiciona-se ainda, o fato de se tratar de um bem escasso, dotado de valor 

econômico (monetário), e assim, objeto de desejo e disputa. 

Deste modo, a participação de muitos atores com diferentes interesses, muitas vezes 

opostos, aliado a um contexto de incertezas e riscos, tornam o CBH um local de constantes 

conflitos, dificultando a formação do consenso tão imprescindível para a eficaz e eficiente 

gestão dos recursos hídricos (SOARES, 2008).  

Mesmo o CBH tendo a autoridade legal para solucionar administrativamente vários 

problemas, alguns conflitos são levados para outras esferas regulamentares, como sistema 

judicial. Contudo, a limitação dos meios judiciais de resolução de conflitos, como o 

tradicional Processo Civil, torna-os insuficientes para uma solução adequada dos conflitos 

socioambientais relacionados com os recursos hídricos. O simples trâmite de uma ação por 

cinco anos, por exemplo, pode ser tempo suficiente para que se tenha consumado a 

degradação ambiental que se tentava evitar por meio da prestação jurisdicional (SOUZA, 

1998). 

As soluções de um juiz ou de um árbitro proporcionam vencedores e perdedores; este 

modelo de tomada de decisão respectivamente comparado aos preceitos de gestão eficiente e 
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eficaz dos recursos hídricos implantados no Brasil (descentralização, participação, igualdade, 

corresponsabilidade, entre outros), pode causar perdas a todas as partes envolvidas. 

Para Jacobi et al.(2004) a gestão integrada, participativa e descentralizada dos usos 

múltiplos da água demanda negociações entre os órgãos dos diferentes níveis de governo, os 

usuários e a sociedade civil organizada a fim de se chegar a um consenso sobre os diversos 

usos e a uma solução para os conflitos existentes.  

A negociação é realizada especialmente por bacia hidrográfica, nos colegiados 

organizados que deliberam sobre as atividades e políticas públicas que possam afetar a 

quantidade e a qualidade das águas (JACOBI et al, 2004). Assim, a negociação para a 

resolução dos conflitos é uma temática contemporânea de acordo com as demandas sociais 

para uma nova governança da água.  

O processo de negociação vem obtendo crescente reconhecimento como ferramenta 

para lidar com conflitos, em detrimento dos métodos fundamentados na autoridade e na 

coerção. Neste sentido, Watkins (1999) demonstra que não se podem atingir todos os 

objetivos apenas por meio da autoridade ou coerção. Em contrapartida, as pessoas negociam 

constantemente atrás de seus próprios interesses e os das instituições que estes representam. 

Ou seja, atualmente existe uma revolução na tomada de decisões, já que cada vez menos 

questões são impostas, e sim negociadas. 

1.1 Justificativa 

Conforme foi exposto, os conflitos pelos recursos hídricos estão cada vez mais 

presentes tanto no cenário internacional como no nacional. No Brasil, o Comitê da Bacia 

Hidrográfica é o órgão mais próximo dos problemas locais relacionados aos recursos hídricos, 

pelos quais toda a sociedade representada convive. Este Comitê ao ser constituído por 

representantes de todos os setores da sociedade traz para a arena das ideias os conflitos 

socioambientais, de interesses e seus interlocutores.  

Uma das principais falhas e problemas da negociação dentro dos Comitês de Bacia é a 

dificuldade que seus membros têm em estruturar e solucionar os conflitos internos, por falta 

de meios de comunicação adequados, pela forte presença de aspectos subjetivos, de 

percepções, emoções, julgamento de valores distintos, interesses divergentes, posições fortes 

e rígidas (SOARES, 2008).  

Deste modo, há necessidade de se desenvolver ferramentas que auxiliem os membros 

dos Comitês de Bacia a desempenhar sua competência legal, e assim, buscar meios de 

solucionar conflitos existentes entre os diversos setores e usuários dos recursos hídricos. A 
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resolução dos conflitos deverá ter como arcabouço técnico os fundamentos do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos, para proporcionar a maior cooperação, adesão, participação de todos os 

interessados, bem como, a democratização do uso da água de forma sustentável. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

O presente trabalho propõe um modelo estruturado de negociação integrativa a fim de 

auxiliar a resolução de conflitos na gestão dos recursos hídricos. Este modelo visa facilitar o 

entendimento de todo o problema, promover a comunicação e transparência, levar em 

consideração os interesses de todos os envolvidos, de forma a proporcionar suporte para 

geração de alternativas de ganhos mútuos para as partes em conflito. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos, que servirão 

como base para o desenvolvimento das atividades consideradas necessárias para o 

desenvolvimento deste trabalho:  

 Identificar e contextualizar os conflitos e o processo de negociação; 

 Identificar na literatura especializada os principais tipos e abordagens de conflitos 

existentes pelo uso dos recursos hídricos;  

 Propor um modelo de negociação para apoiar a resolução de conflito na gestão dos 

recursos hídricos;  

 Explanar a aplicação do modelo em uma situação de negociação em um contexto de 

conflito de recursos hídricos, mostrando a sua viabilidade e operacionalidade. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O presente capítulo apresentou a introdução ao problema, a justificativa para o estudo e os 

objetivos pretendidos. No capítulo 2 são apresentadas uma discussão dos conceitos de 

conflito, negociação e métodos de estruturação de problemas, em especial a Análise e 

Desenvolvimento de Opções Estratégicas (SODA). Este capítulo apresenta as dimensões dos 

processos de conflito e negociação e os elementos que os caracterizam como fenômenos 

complexos. Dando ênfase aos aspectos que mais possam colaborar com a elaboração do 

modelo proposto. É analisada a abordagem SODA como método de estruturação que apoiará 

o modelo de negociação integrativa desenvolvida durante o trabalho. 
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O capítulo 3 apresenta os condicionantes para a geração de conflitos nos recursos hídricos, 

contextualizando as causas e suas tipologias. Analisa as mudanças na gestão dos recursos 

hídricos no Brasil, correlacionando com os preceitos de governança da água. Reforça a 

compreensão sobre os conflitos entre usuários e o espaço de tratamento, analisando a 

possibilidade de se utilizar a negociação como meio de resolução de conflitos nos recursos 

hídricos. 

O capítulo 4 tem como finalidade apresentar uma proposta de modelo de negociação 

integrativa que incorporada ao método de estruturação de problemas SODA fornecerá um 

método estruturado para operacionalizar o processo de construção de alternativas de ganhos 

mútuos entre as partes envolvidas.  

O capítulo 5 ilustra a aplicação do modelo de negociação integrativa em um contexto de 

conflito nos recursos hídricos. 

E finalmente, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões do trabalho e são discutidas as 

limitações do trabalho e sugestão para trabalhos futuros. 
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2. ARCABOUÇO TEÓRICO E METODOLÓGICO  

A negociação dos conflitos constitui uma área de estudo que tem despertado um 

interesse crescente por parte de pesquisadores de diversas áreas, já que abrange todo o 

conjunto das atividades dos seres humanos e dos grupos sociais. A proposta deste capítulo é 

realizar um arcabouço teórico metodológico referido ao tema conflito e o processo de 

negociação, bem como dos métodos de estruturação de problemas, em especial a abordagem 

SODA, tendo como objetivo estabelecer uma base conceitual que servirá de referência para o 

desenvolvimento da proposta de pesquisa. 

Deste modo, tenta-se compreender o processo de negociação no objetivo de conseguir 

instrumentos teóricos e técnicas que possam ser utilizados na redução ou solução dos conflitos 

na gestão dos recursos hídricos. A ênfase será dada aos aspectos que mais poderiam colaborar 

com a elaboração do modelo proposto, visando identificar conceitos e técnicas que facilite e 

contribua com um processo fundamentado na comunicação, entendimento do problema, nos 

interesses, nos resultados e no aprendizado das partes em relação a todo o contexto em que 

estão envolvidos, ou seja, na estruturação do processo de negociação que consiga gerar e 

avaliar alternativas que proporcionem ganhos mútuos. 

2.1 Conflitos 

Para Nascimento & El Sayed (2002, pg. 47) “os conflitos existem desde o inicio da 

humanidade, fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários para 

o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e 

organizacional”. Lewicki et al. (2002) afirma que o conflito é onipresente, visto que acontece 

em todo lugar e em todas as classes da sociedade. 

Várias definições de conflito podem ser encontradas. Apesar dos diferentes sentidos que 

o termo conflito adquiriu, encontram-se temas comuns na maioria de suas definições. Putnam 

& Poole (1987, p.552) afirmam que conflito é a “interação de pessoas interdependentes que 

proporcionam a existência de objetivos, desejos e valores opostos, que encaram a outra parte 

como potencialmente capaz de interferir na realização dos seus desejos”. 

Para De Dreu (1997, p. 9) conflito é o “processo que se inicia quando um indivíduo ou 

um grupo se sente negativamente afetado por outra pessoa ou grupo”. No mesmo sentido, 

Robbins (2002) define conflito como um processo que tem início quando uma das partes 

percebe que a outra parte afeta ou pode afetar negativamente, alguma coisa que a primeira 

considera importante.  
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O conflito, então, pode ser devido a necessidades bastante divergentes das partes 

envolvidas, podendo estar presentes nos processos (ou meios) ou nos resultados (LEWICKI et 

al., 2002). De acordo com Schermerhorn, Hunt & Osborn, (1999) o conflito surge numa 

ocasião social como qualquer divergência sobre questões de antagonismo substantivo ou 

emocional, que causa atrito entre pessoas ou grupos. E pode ser de cunho emocional (baseado 

em sentimentos pessoais) ou substantivo (baseado em metas e trabalho). Assim, é importante 

levar em conta a existência de diferentes tipos de conflitos, já que os efeitos sobre sua 

resolução variam de um para outro, eles podem ser classificados como:  

a) Conflito Intrapessoal - fontes de conflito podem incluir ideias, pensamento, 

emoções, valores, predisposições ou impulsos conflitantes, ou seja, o conflito ocorre dentro de 

um individuo;  

b) Conflito Interpessoal - compreende o conflito entre as pessoas, caracterizado pelo 

conflito interpessoal entre dois ou mais indivíduos;  

c) Conflito Intragrupo - é o conflito que acontece entre membros de um mesmo grupo, 

caracterizado como os conflitos que acontecem entre os membros de um comitê, em famílias, 

turma, fraternidade, grupos de trabalho;  

d) Conflito Intergrupo - o conflito neste nível é bastante complexo devido ao grande 

número de pessoas envolvidas e às interações entre elas. O conflito pode ocorrer dentro de um 

grupo e entre grupos simultaneamente. Caracterizado por conflitos entre sindicatos 

profissionais e econômicos, nações em guerra, famílias inimigas ou grupos de ações 

comunitárias segundo os autores Lewicki et al. (2002), Nascimento & El Sayed, (2002) e 

Schermerhorn, Hunt & Osborn (1999). 

O conflito tem seu desenvolvimento marcado por níveis, por isso é importante 

identificar em que nível o conflito está para conseguir encontrar a estratégia mais adequada 

para se chegar a uma resolução eficiente (ibid). São os níveis:  

1°) Condições Antecedentes – são as condições que criam os conflitos, pois constitui 

as condições a partir das quais os conflitos tendem a se desenvolver; 

 2°) Conflito Latente - o conflito latente não é declarado e não há, mesmo por parte das 

partes envolvidas, uma evidente consciência de sua existência; 

 3°) Conflito Percebido – os elementos envolvidos percebem racionalmente, a 

existência de um conflito, embora não exista ainda uma manifestação do mesmo, neste 

estágio, só existe o conflito se a percepção for das duas partes, pode se transformar em um; 
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4°)  Conflito Sentido – estágio onde ambas as partes são atingidas pelo conflito, existe 

uma tensão que origina uma vontade das partes de tomar  medidas que reduzam o sentimento 

de desconforto, se esta situação não for bem controlada, pode ocasionar um;  

5°) Conflito Manifesto – o conflito já atingiu ambas as partes, esta totalmente 

declarado, expresso em comportamento e já é percebido por terceiros;  

6°) Resolução do Conflito – neste estágio existe a necessidade da administração do 

conflito, onde sua resolução deve buscar providências capazes de atender às expectativas de 

ambas as partes. 

Segundo Nascimento & El Sayed (2002) é importante conhecer os níveis dos conflitos, 

saber qual é sua amplitude e como as partes envolvidas se prepararam para trabalhar com eles. 

Pois podem entendidos como fonte de conflito: direitos não atendidos ou não conquistados, 

mudanças externas, luta pelo poder, carência de informação, necessidades individuais não 

atendidas, divergências de objetivos, diferenças culturais e individuais, exploração de 

terceiros (manipulação), entre outras. 

Os conceitos e definições acima fazem menção a situações de rivalidade, competição, 

confronto ou disputa entre pessoas ou grupos. Apesar da confiança de que o conflito gere 

efeitos negativos, mas, de forma oposta, podem-se destacar resultados positivos do conflito, 

conforme está apresentado na Tabela 2.1. 

Essa visão é corroborada por Martinele e Almeida (1998) o conflito pode ser encarado 

de maneira positiva, pois, podemos sempre encontrar algo que possa trazer benefícios em 

termos de diferença de opiniões e visões, bem como de possibilidades de aprendizagem e 

enriquecimento em termos pessoais e culturais. No caso de já haver aspectos negativos, deve-

se tentar minimizar os seus efeitos, procurando, assim, todos os aspectos positivos que 

possam sobrevir do conflito.  

Martinelli (2002) destacou que o conflito pode trazer alternativas abertas de pensamento 

e comportamento. Pode, também, levar a administrar a vida de maneira que se utilizem as 

diferenças individuais para benefícios e crescimentos mútuos. 

Os conflitos quando mantidos dentro de limites toleráveis, podem ser uma fonte de 

aumento de criatividade e desempenho, de forma oposta, torna-se destrutivo quando esses 

limites são ultrapassados (SCHERMERHORN, HUNT & OSBORN, 1999). 
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Tabela 2.1 – Aspectos negativos e positivos do conflito 

Aspectos Negativos Aspectos Positivos 
 
Aprofunda as diferenças, polariza os indivíduos e 
grupos, tornando difíceis a comunicação, 
cooperação e o entendimento. 

Gerando diversidades de pontos de vista, 
aumenta a probabilidade de surgirem soluções 
inovadoras e incrementa a qualidade das 
decisões. 

Suscita comportamentos irresponsáveis. Permite reconhecer problemas ignorados. 
Gera desgaste emocional e sentimentos de dor, 
antagonismo e hostilidade. 

Fortalece as relações quando é resolvido 
criativamente. 

Pode romper relacionamentos. Permite testar os méritos das diferentes 
propostas, idéias e argumentos. 

Pode levar a suspeições descabidas sobre os 
motivos, atitudes e intenções da outra parte. Gera 
em cada lado da barricada estereótipos negativo 
acerca do outro. 

Cada pessoa pode compreender melhor a sua 
própria posição, pois o conflito força a articular 
os pontos de vista próprios e a descobrir os 
argumentos que os apóiem. 

Pode afetar negativamente a cooperação entre 
pessoas e grupos. 

Motiva as pessoas dos dois lados do embate a 
compreenderem melhor as posições da 
contraparte. 

Afasta a atenção e as energias das tarefas maiores 
e dos reais objetivos. 

Desafia o status quo, encoraja a consideração de 
novas ideias e abordagens, facilitando a 
inovação e a mudança 

Pode levar os lideres a passarem de estilos 
participativos para autoritários. 

Aumenta a coesão, a lealdade, a motivação e o 
desempenho dentro dos grupos envolvidos na 
contenda. 

Cria suspeições e desconfianças. Pode elevar a motivação e a energia necessárias 
para melhor execução de tarefas. 

Fonte: Adaptado de Gomes & Pereira (2007)  

Sejam eles negativos ou positivos os conflitos podem ser avaliados como úteis pela 

função que cumprem na vida das pessoas. Assim, pelo que foi exposto não é interessante ou, 

ainda desejável a eliminação de todos os conflitos existentes, e sim buscar maneiras de tratar 

produtivamente com eles. Os conflitos nãos são primordialmente negativos, a maneira como 

lidamos com eles é que pode gerar algumas reações negativas. Sendo o aparecimento do 

conflito inevitável, as partes envolvidas devem desenvolver táticas que anulem as 

consequências ou sequelas negativas, assim como para guiar o desenvolvimento dos conflitos 

com potenciais positivos em função das finalidades fundamentais perseguidas. 

2.1.1 Conflito visto como um processo  

O conflito é caracterizado como um processo, composto a partir de uma sequência de 

eventos ou estágios que tendem ser cíclicos e repetitivos, ao passo que sua resolução não seja 

definitiva ou se existindo um alto nível de correlação entre as partes (WALTON & DUTON, 

1978).   

Robbins (2002) define o conflito como um processo que se inicia quando uma das 

partes envolvidas entende que a outra afeta ou pode afetar de forma negativa alguma coisas 
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que a primeira considera de grande importância. Segundo Robbins um conflito passa por 

diversas etapas como o apresentado na Figura 2.1. 

A primeira etapa é a “oposição ou incompatibilidade potencial”. Para que uma 

situação conflituosa se instaure, as partes envolvidas devem perceber que seus objetivos ou 

interesses são divergentes. A falta de comunicação eficaz pode dificultar a comunicação e 

gerar antecedentes potenciais para os conflitos. Outro fato gerador de antecedentes é a 

estrutura, as partes possuem interesses e objetivos distintos, mesmo que estes sejam 

divergentes dos interesses comuns da sociedade. Os diferentes sistemas de valores são 

variáveis pessoais mais ressaltadas no estudo dos conflitos, as diferenças de valores são a 

melhor elucidação para muitos conflitos, ao passo que gera preconceito, desacordos, inveja, 

autoritarismo entre outros. 

 
Figura 2.1 – Etapas de um processo de conflito 

Fonte: Adaptado de Robbins (2002) 

Na segunda etapa analisa-se o conhecimento e personalização do conflito. É nesta 

etapa em que as questões do conflito costumeiramente são determinadas. Se condições 

antecedentes afetam de forma negativa algo que seja de interesse de uma das partes, neste 

caso existe um potencial conflito surgindo. Existe o conflito que é percebido, ou seja, quando 

existe a consciência, “de uma ou mais partes da existência de condições que criam 

oportunidades para o surgimento de conflitos”. Quando as partes encontram-se envolvidos 

emocionalmente em um conflito, o conflito sentido está caracterizado, visto que “cria 

ansiedade, tensão, frustração e hostilidade” (ROBBINS, 2002, p.377). 
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A terceira etapa é a definição de estratégias ou intenções. Nesta etapa, ficam 

determinadas as estratégias para a resolução do conflito, ou seja, as decisões de como agir em 

meio ao conflito. Cinco intenções ou estilos são tratados: competição, colaboração, 

negociação, hesitação (evasão) e acomodação.  

 A etapa do comportamento é caracterizada pela visibilidade do conflito. O conflito já 

está declarado e manifesto, podem-se perceber ações e reações das partes envolvidas. Os 

comportamentos reproduzem as intenções reais de cada um das partes conflitantes. Os 

comportamentos definiram se os conflitos terão um nível de divergências enriquecedoras ou, 

num nível altamente maléfico e destrutivo.  

 Por fim, a etapa do resultado, onde são conhecidas as consequências geradas pelas 

estratégias e comportamentos utilizadas pelas partes envolvidas. Podendo convergir para o 

avanço positivo do desempenho ou, para a redução do processo de comunicação, diminuição 

da eficiência dos objetivos e interesses das partes, ou seja, diminuindo o desempenho de 

ambas as partes.  

2.1.2 Estratégias para Resolução de Conflitos 

 O conflito é inerente à sociedade, constitui, portanto, fatos naturais que derivam dela 

própria. Assim, existe a necessidade de serem administrados, antes que se tornem mais 

agressivos e entrem em um nível cuja resolução se torne mais complexa, conforme está 

ilustrado na Figura 2.2. 

                    
Figura 2.2 – Escala de intensidade do conflito 

Fonte: Adaptado de Robbins (2002) 
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 Cada estratégia de resolução de conflitos se emprega a uma situação diferente, ou seja, 

nem sempre é possível empregar uma mesma estratégia para todas as circunstâncias. 

Independe da estratégia utilizada, o importante é sempre a solução do conflito.  

As pessoas desenvolvem estilos específicos para administrar os conflitos. Estes estilos 

se baseiam no desejo de satisfazer seus próprios interesses (assertividade) versus o desejo de 

satisfazer os interesses das outras partes envolvidas (cooperativo) (THOMAS, 1992). O 

cruzamento entre estas duas dimensões resultam em cinco estilos: competição, colaboração, 

hesitação, negociação e acomodação (FIGURA 2.3). 

  
Figura 2.3 – Estilo de resolução de conflito 

Fonte: Adaptado de Thomas (1992) 

A seguir estão descritos os estilos de resolução de conflito, para melhor entendimento 

da matriz representada na Figura 2.3. 

Estilo competitivo: “desejo de satisfazer seus próprios interesses, independente, dos 

impactos que isto possa causar na outra parte envolvida” (ROBBINS, 2002, p. 378). Este 

estilo utiliza a rivalidade e competição como principal característica, os participantes utilizam 

jogos de poder para chegar aos seus propósitos. Geralmente, tenta persuadir a outra parte 
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envolvida de que suas propostas e conclusões estão certas e a dela está totalmente equivocada 

(THOMAS, 1992). 

Estilo evasão ou evitação: ignoram os conflitos esperando que assim desapareçam, 

também recorrem a métodos lentos para conter ou refrear o conflito. Os participantes neste 

tipo de estilo geralmente utilizam o sigilo para evitar uma possível confrontação (THOMAS, 

1992). Segundo Nascimento & El Sayed (2002, p.55), pessoas que se comportam de forma 

evasiva costumam “evitar todo e qualquer envolvimento com o conflito, chegando a negar 

sua existência e o contato com as pessoas que podem causá-lo”. 

Estilo Acomodação: trata-se do estilo considerado cooperativo e não assertivo. Para 

Chiavenato (2008, p.183) as pessoas se comportam desta maneira “quando manter a 

harmonia é o mais importante” ou “quando se pretende construir créditos sociais para 

utilizar em outras situações”. Para Thomas (1992) a parte que emprega este estilo pretende 

abrandar a situação, cedendo e submetendo-se a vontade da outra parte, ou seja, coloca os 

objetivos e interesses da outra parte acima de suas próprias convicções. 

Estilo Negociação: quando cada parte do conflito procura ceder algo para que se 

possa chegar a um acordo pertinente a um elemento de maior relevância, levando assim, a um 

resultado intermediário ou uma satisfação incompleta para ambas as partes. A principal 

característica é que ambas as parte fazem concessões, e ao mesmo tempo, recebem algo em 

troca (ROBBINS, 2002). 

Estilo colaboração: reflete um alto grau de cooperação e assertividade. Segundo 

Chiavenato (2008) o estilo colaboração é importante quando os interesses das partes são 

importantes, quando os pontos de vistas podem ser combinados para encontra uma solução 

mais ampla ou quando o compromisso das partes requer consenso. Para Thomas (1992) as 

partes colaboram e a intenção das partes é resolver o problema mediante a confrontação das 

diferenças compartilhando ideias e informações, buscando encontrar soluções nas quais todos 

ganham, o problema e conflito são encarados como um desafio. 

Robbins (2002, p. 378) definiu estes estilos como sendo “intenções primárias de 

conflitos”. Estes cinco perfis sintetizam os estilos pessoais de administração de conflitos. Para 

Schermerhorn, Hunt & Osborn, (1999) toda a situação de conflito tem seu termino com 

resultado que atinge as partes envolvidas como um todo. O resultado pode ser positivo, 

originando benefícios, comunicação e ganhos favoráveis, como também, pode ter efeitos 

negativos pela prática de estratégias que não propiciem comunicação, interação, entendimento 

e utilizem táticas desleais, gerando um conjunto de aspectos negativos. Segundo os autores, os 
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conflitos podem ser divididos pelos os possíveis resultados gerados pelos estilos e 

comportamentos dos indivíduos: conflito perde-perde; conflito ganha-perde e o ganha-ganha. 

Conflito perde-perde: ocorre quando as partes envolvidas não conseguem alcançar 

seus objetivos. Ambas as partes não conseguem realizar seus verdadeiros objetivos e 

intenções, e as razões que são subjacentes ao conflito continuam não sendo solucionadas. 

Geralmente resultam da administração do conflito por evasão ou acomodação. Existem 

grandes possibilidades de ocorrer conflitos futuros de naturezas semelhantes. 

Conflito ganha-perde: pode resultar de uma competição direta, ou seja, quando uma 

das partes envolvidas consegue os seus objetivos à custa e exclusão dos objetivos que a outra 

parte almejava. Neste tipo de situação onde existe a presença de uma competição extrema, a 

parte que conseguirá o melhor resultado será aquele que tem maior nível de força, maior 

habilidade ou dominação. O conflito ganha-perde, não considera os interesses das partes e as 

causas básicas do conflito, suprimindo os objetivos de pelo menos uma das partes envolvidas. 

Conflito ganha-ganha: é aquela na qual os participantes examinam as verdadeiras 

questões e colaboram para encontrar uma solução que reconciliem diferenças. A resolução do 

problema passa pela coleta e analise das informações obtidas para solucionar as disputas e 

fazer escolhas. Resultam da administração do conflito por colaboração ou negociação (mesmo 

que neste estilo as pessoas cedam em algum interesse para conseguir um objetivo maior). “O 

teste fundamental da solução ganha-ganha é se as partes em conflito acreditam ou não que: 

(1) atinge as metas de ambos; (2) é aceitável para ambas as partes; (3) estabelece um 

processo no qual todas as partes envolvidas sentem a responsabilidade de estarem abertas e 

honestas quando a fatos e sentimentos” (SCHERMERHORN, HUNT & OSBORN, 1999, 

p.377) .    

Em uma visão mais atualizada, tende-se a demonstrar que o conflito entre partes pode 

ser classificado em duas dimensões: uma distributiva, em que se dividem os resultados entre 

os envolvidos e outra integrativa, em que se procura o melhor para as partes envolvidas 

(HAMPTON 1991). 

 Segundo Vezzula (2001) existem dois possíveis modelos de resolução de conflitos, 

aquele na qual os indivíduos atuam durante o enfrentamento do conflito como adversários, 

representados pelos modelos judiciários e arbitragem, e aquele na qual atuam como 

colaboradores representados pela negociação, conciliação e mediação. Estes modelos são os 

mais utilizados para se resolver uma situação conflituosa. As características desses modelos 

estão expostas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Características dos modelos de resolução de conflitos 
COMPETIDORES NÃO COMPETIDORES 
As partes se enfrentam As partes cooperam 
O procedimento é controlado por terceiros  As partes controlam o processo 

Uma terceira pessoa decide As partes decidem 
Resolução focalizada no passado Aborda o presente e o futuro 
Trabalho sobre a realidade formal Trabalha sobre a realidade real 
Não pode ser interrompido Pode ser interrompido 
O resultado não satisfaz completamente O acordo satisfaz completamente (exceto no caso de 

conciliação) 
O resultado pode não resolver o conflito O acordo resolve o conflito 

Fonte: Adaptado de VEZZULLA (2001, p.13-14) 

Percebe-se é possível encontrar uma grande quantidade de opções para indivíduos e 

grupos administrarem os conflitos. Estes podem ser reprimidos ou ignorados, ou solucionados 

e modificado num componente auxiliar no desenvolvimento de uma sociedade.  

Ao analisar as técnicas de administração de conflitos, Robbins (2002) aborda o 

conceito de negociação como o processo que possibilita a maior quantidade de interações 

entre grupos e a sociedade. Este fato é evidenciado pela declaração de Colaiacovo (1997, 

p.11) na qual “o processo de negociação é, assim, um poderoso instrumento na solução de 

duas atividades sociais fundamentais pela sua frequência e importância, que são o conflito e 

as transações”. 

Para Wanderley (1998) os conceitos de negociação e administração de conflitos estão 

interconectados, sendo muitas vezes confundidas, pois, ambos têm como objetivo a busca de 

interesses, ao relacionamento interpessoal e a necessidade de tomar decisões. De uma forma 

mais clara Hodgson (1996), expõe que, ao se pensar em negociação, deve-se levar em 

consideração que praticamente todas se iniciam a partir de um conflito. Podem ser de natureza 

totalmente pacifico ou amigável de tal forma que nem leve os indivíduos a pensar em termo 

de conflito, porém se não houvesse algum tipo de conflito, não existiria a necessidade de se 

chegar a uma negociação. 

Pelo que foi exposto, pode-se definir que o processo de negociação encontra-se ligado 

ao conflito, pois tem em seus primórdios, a existência de conflitos explícitos ou não, sendo 

uma das formas determinantes com que as pessoas ou grupos conseguem uma resolução. A 

negociação se faz um dos meios mais eficazes para se alcançar a melhor solução para 

conflitos existentes, principalmente no meio em que será implementada a proposta de 

trabalho, visto que nos recursos hídricos, é amplo o debate de ideias, necessitando de soluções 

com grau elevado de participação e comprometimento dos indivíduos envolvidos. 
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2.2 Negociação 

Era visto como parte da rotina dos homens desde a antiguidade. E só após a Segunda 

Guerra Mundial, intensificaram-se os estudos para entender as particularidades dessa 

atividade, tão necessário em um mundo globalizado. 

Ao longo dos anos, o emprego da força e do poder em relações internacionais foi 

perdendo força e legitimidade, o que fez com que surgissem métodos alternativos para 

responder aos conflitos. Assim, observa-se, especialmente a partir da década de oitenta, um 

aumento significativo de estudos, livros e artigos acerca de negociação, e que tem resultado 

em extenso desenvolvimento de novas técnicas e abordagens. Esse conhecimento acumulado 

tem sido aplicado nas mais diversas áreas, desde problemas domésticos, judiciais, conjugais, 

além de questões comerciais (COLAIÁCOVA, 1997). 

Na literatura especializada existe uma considerável diversidade de definições do 

fenômeno que pode ser entendido como negociação. Segundo Fisher, Ury e Patton (1995, p 

15) “a negociação é um meio básico de conseguir o que se quer de outrem. É uma 

comunicação bidirecional concebido para chegar a um acordo, quando você e o outro lado 

têm alguns interesses em comum e outros opostos”. Com mais detalhes Colaiácovo (1997) 

afirma que negociação é um processo para obter solução para um problema em comum, com 

o emprego de técnicas de comunicação, atendendo de forma justa os interesses e necessidades 

em jogo. 

Segundo Kesrten (2001) a negociação é definida como um processo de tomada de 

decisão envolvendo duas ou mais partes que buscam encontrar um acordo que satisfaça aos 

requisitos dos participantes na presença de conflitos e informações limitadas. Neste mesmo 

sentido, Wanderley (1998) aponta que a negociação é o processo de alcançar objetivos através 

de um acordo nas situações em que existam interesses comuns e conflitantes. 

Para Raiffa (1982), existe uma arte e uma ciência na negociação. A arte está presente 

em função das habilidades interpessoais para convencer e ser convencido, das habilidades 

utilizadas para empregar manobras de barganha que frustrem os planos do adversário e da 

sabedoria para usá-las. Por ciência, entende-se como um meio de analise sistemático para 

solução de problemas. 

Keeney (1992) demonstra que as negociações são uma classe manifesto de decisões 

importantes, nas quais mais de um negociador deve concorda em uma alternativa para ser 

selecionada. É particularmente importante gerar alternativas que sejam desejáveis para todas 

as partes na negociação. Assim, cada parte envolvida deve avaliar o valor das compensações a 
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respeito a quanto renunciar em termos de um assunto para ganhar uma quantidade 

determinada de outro assunto. Através destas definições podemos destacar alguns elementos 

de essencial importância para o processo de negociação:  

1) partes ou atores do jogo; um indivíduo ou grupo de pessoas, que diante de seu 

conjunto de preceitos, possa interferir diretamente ou indiretamente na disputa;  

2) comunicação: entre os atores, buscando chegar de forma mais eficiente a um;  

3) acordo: que se apresenta como o meio pelo qual os atores tentam chegar ou atingir o 

próximo elemento;  

4) objetivo: ou seja, o assunto ou propósitos que eles querem conseguir ao negociar. 

Raiffa (1982) tenta classificar os tipos de negociação, para isso apresenta os seguintes 

questionamentos a respeito de características importantes das negociações: 

1. Há mais de duas partes no conflito? 

2. As partes são monolíticas (coesas)? 

 As partes são monolíticas quando não existem divergências internas de 

opiniões e valores. 

3. Existe a possibilidade de intervenção de uma terceira parte (mediador ou árbitro)? 

4. As negociações são repetitivas? 

5. Existe mais de um tema em pauta? 

6. Um acordo é necessário? 

7. Há necessidade de ratificação das decisões tomadas? 

8. A utilização de ameaças é possível? 

9. Existem restrições de tempo ou custos associados ao tempo? 

10. As negociações são publicas ou privadas? 

11. Quais são as normas de comportamento aceitas pelo grupo? 

Questões como estes podem servir como um roteiro para a caracterização das relações 

entre as partes. Respostas a estas perguntas devem ser definidas para que a negociação possa 

atender aos objetivos dos envolvidos de maneira mais eficaz, além de refletir a compreensão 

sobre as possibilidades de solução. 

Segundo Kersten (2001) negociações demonstram-se de formas múltiplas, acontecem 

em várias situações e são influenciadas por circunstâncias éticas, culturais, econômicas e 

sociais. Isso gerou um grande número de estudos e pesquisa em uma vasta quantidade de 

disciplinas.  

Em se tratando de abordagens de pesquisa pode-se dizer que em teoria de negociação 

existem segundo Raiffa (1982) as seguintes linhas de analise: 
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 Abordagem simétrica descritiva: a intenção do pesquisador é descrever a conduta dos 

negociadores envolvidos, sem preocupação com prescrever a conduta que seria 

apropriada para determina o problema. Considera os interesses e participações de todos 

os negociadores de maneira similar e por isso simétrica. 

 Abordagem simétrica prescritiva: o pesquisador objetiva analisar como um decisor 

considerado racional deveria se comportar em circunstâncias competitivas. Realizam 

análises para ajudar na seleção de uma escolha a ser feita para que as decisões sejam de 

fato racionais. As recomendações são expostas de forma simétrica para todas as partes.  

 Abordagem assimétrica prescritiva/descritiva: o pesquisador nessa área está 

preocupada com o estudo e compreensão do comportamento de pessoas reais em 

situações reais de conflito. Esta abordagem reflete a relação dialética, visto que existe o 

tipo de analise descritiva do ponto de vista do estudo sobre o comportamento e como 

as pessoas agem, e prescritiva na qual aconselha como as pessoas devem agir para 

alcançar o melhor resultado. 

 Abordagem externa prescritiva ou descritiva: esta abordagem visa avaliar a 

participação de interventores (facilitadores, mediadores, árbitros, manipuladores de 

regras) a fim de ajudar as partes negociadoras. Ao passo que prescreve ou recomenda o 

comportamento destes agentes, pode ser considerada prescritiva ou descritiva. 

 Raiffa (op. cit.) se posiciona na abordagem assimétrica prescritiva/descritiva. Sua 

principal intenção é fazer recomendações ao negociador, com ênfase sobre como deve atuar e 

procurar examinar as possíveis condutas que as outras partes envolvidas na negociação 

venham a ter, a partir de descrições de comportamentos observados em exemplos conhecidos. 

Busca estruturar a análise a partir da compreensão do conflito e dos objetivos das partes. Sua 

proposta de decisão em negociação pode ser delineada através das seguintes recomendações:  

 Conheça a si mesmo. Pense sobre suas necessidades e aspirações. Analise suas 

alternativas e determine um valor de equivalente de certeza para sua melhor alternativa 

ao acordo em questão; 

 Conheça seu oponente. Avalie as alternativas da outra parte; 

 Considere o contexto e as convenções de negociação. Avalie qual deverá ser sua 

postura em relação á confiança nas partes; 

 Considere a logística da situação. Quais pessoas devem negociar, o papel de cada 

participante, o local onde ocorrerá as negociação. 

 Faça simulações da negociação.  
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 Estabeleça seus parâmetros de avaliação da qualidade do acordo além da alternativa de 

abandono. 

Para Bazerman et al. (2000) esta abordagem de Raiffa foi um ponto decisivo nas 

pesquisas de negociações em função de:  

 Ter admitido a importância de desenvolver descrições precisas do oponente mais do 

que considerá-lo totalmente racional; 

 A noção de usar análise de negociação para dar conselho, implicitamente, reconheceu 

que os negociadores não seguem, intuitivamente, estratégias puramente racionais e; 

 Da perspectiva da psicologia, possibilitou o dialogo entre pesquisadores prescritivistas 

e descritivistas. 

Fisher, Ury e Patton (1995) e Fisher & Ertel (1999), cuja base teórica é a do Projeto de 

Negociação de Harvard apresentam uma abordagem de caráter normativo. Observam a 

importância do preparo e da análise para no planejamento da negociação. Demonstram foco 

na importância da análise para o planejamento da negociação. 

Bazerman & Neale (1998) apresentam uma abordagem de caráter descritiva. Através 

dessa analise os autores identificam os vieses presentes no processo de negociação e os 

principais erros cometidos por negociadores. Entre os principais erros cometidos encontram-

se:  

 Aumentar irracionalmente o compromisso com um curso inicial de ação; 

 Presumir que seu ganho deva necessariamente sair ás custas do outro; 

 Basear suas avaliações em informações irrelevantes como uma oferta inicial; 

 Ser demasiadamente afetado pelo modo como as informações são apresentadas; 

 Depender demais de informações prontamente disponíveis e ignorar dados mais 

relevantes; 

 Ter confiança demais em obter resultados favoráveis. 

2.2.1 Tipos de Negociação 

Negociação é o procedimento natural, baseada na comunicação direta, para se tentar 

resolver um conflito, tendo as partes total controle sobre o procedimento e o resultado. 

Contudo, duas são as categorias de negociação: distributiva e integrativa, que fazem o 

resultado final, o processo e o próprio conflito divergirem entre si. 

 Negociação Distributiva ou barganha posicional: distribuição do objetivo da 

negociação entre as partes de forma que cada indivíduo tenta obter a maior parcela 

possível; 
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 Negociação Integrativa: integração dos recursos de forma a ampliar o objetivo da 

negociação e gerar ganhos mútuos para as partes; 

2.2.1.1 Negociação Distributiva 

Na literatura especializada sobre os temas conflito e negociação, até os anos de 1960, a 

ênfase era colocada em aspectos de barganha. Os principais elementos neste tipo de trabalho 

costumavam ser ameaças, jogo duro, deformar fatos, atacar posições, pressões, tendo como 

objetivo fornecer dicas aos negociadores sobre como obter vantagens sobre a outra parte em 

uma negociação (IVARSON, 2001) 

As negociações distributivas são jogos competitivos de pura oposição de interesse 

(como não é possível propor trocas, o clima predominante é de competição), envolvendo 

disputas entre duas partes, com soma igual a zero: “se uma parte ganha, a outra perde”. Cada 

participante busca maximizar seus próprios resultados. 

Raiffa et al (2002, p. 97) define da seguinte maneira as negociações distributivas ou 

ganha-perde: “Entendemos por negociação distributiva aquelas negociações (ou aquelas 

partes de negociações maiores) interessadas na divisão de um único bem”. 

Segundo Raiffa (1982), esse tipo de negociação encontra-se relacionado às seguintes 

suposições em relação ao contexto em que se desenvolvem: 

 Os agentes da barganha estão interessados apenas com esse tema, ou seja, um único 

assunto em disputa. Ex: Dinheiro; 

 Interesses “quase” que estritamente opostos: quanto mais um ganha, mais o outro 

perde; 

 Negócios entre duas partes sobre um produto no qual um quer maximizar, enquanto o 

outro quer minimizar; 

 Qualquer erro de um jogador necessariamente beneficia o outro, que, por isso mesmo, 

não tem o mínimo incentivo a cooperar com o “adversário”. 

Negociações distributivas exigem preparação cuidadosa e o estabelecimento de limites, 

a fim de evitar que as emoções prevaleçam na hora de fechar um acordo. Se formos os 

compradores, por exemplo, devemos fixar um preço máximo acima do qual não desejaremos 

comprar o produto, ou seja, deve-se estipular o maior valor que se aceita pagar pela compra. 

Sendo este ponto denominado valor-reserva (VR), que representa os limites máximos e 

mínimos aceitáveis pelas partes. Na posição de vendedor, o valor-reserva é o menor valor 

baixo do qual não aceitaremos negociar (RAIFFA, 1982). 
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Segundo Raiffa (1982) a zona compreendida entre os valores – reservas do comprador e 

do vendedor é denominada zona de negociação ou ZOPA (Zona de Possível Acordo). Em 

algum ponto dessa zona ocorrerá o acordo entre as partes, de forma que aquele que fechar a 

transação mais distante de seu valor-reserva conquistará o maior excedente. Neste sentido, 

pode-se verificar no exemplo ilustrado pelas Figuras 2.4 e 2.5, abertura significa o valor 

utilizado para começar a negociação. O valor-reserva do vendedor é de R$150.000,00 e sua 

abertura é de R$ 180.000,00. O comprador estabeleceu um valor-reserva de R$165.000,00 e 

uma abertura de 130.000,00. Ao iniciar a negociação, o vendedor diz que vende o produto por 

R$180.000,00, mas o comprador responde que só paga R$130.000,00. Os dois negociadores 

são experientes, a transação ocorrerá entre R$ 150.000,00 e R$ 165.000,00, na zona de 

negociação.  

 
Figura 2.4 – Zona de acordo 

Fonte: Adaptado de Raiffa (1982) 

Observa-se que o excedente é maior para o vendedor do que para o comprador. Isso 

demonstra que dos R$15.000,00 disponíveis na zona de negociação (R$ 165.000,00 – R$ 

150.000,00 = R$ 15.000,00), o vendedor levou a melhor. Esse é o valor disputado entre as 

partes e o que caracteriza uma negociação distributiva: se um lado ganha, o outro perde. 

Existe a possibilidade de não existir a ZOPA, o valor-reserva do vendedor é mais alto 

que o do comprador, nestes casos nenhum dos dois lados estará disposto a negociar 

(RAIFFA, 1982). 

VENDEDOR 

COMPRADOR 

VR 

VR Abertura 

Abertura FECHAMENTO 
(e) 

ZOPA 

R$ 180 

 R$ 130 

    R$ 150 

R$ 165 
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Figura 2.4 – Zona de acordo negativa 

Fonte: Adaptado de Raiffa (1982) 

No estudo de negociações distributivas (duas partes, um único assunto), onde a única 

preocupação do negociador está na obtenção da maior fatia possível do “bolo”, Raiffa (1982, 

2002) chega a algumas conclusões. 

 Negociações distributivas são caracterizadas por um alto grau de incerteza; 

 Os agentes da barganha estão interessados apenas com esse tema; 

 Não abrir concessões pode dificultar um possível acordo; 

 Os jogadores não estão interessados com jogadas repetitivas ou vínculos com outros 

problemas pendentes; 

 Se a ZOPA (Zona de Possível Acordo) for muito estreita, esse jogo pode levar muito 

tempo, até que as partes cheguem próximas aos seus valores-reservas e o acordo seja 

fechado; 

 Neste tipo de negociação, as ofertas sucessivas de um vendedor são mono tonicamente 

decrescente, enquanto as ofertas dos compradores são mono tonicamente crescentes; 

 Geralmente, cada parte tenta mascarar seu valor-reserva, de maneira que o outro lado 

pense que ele é maior (no caso do vendedor) ou menor (no caso do comprador) do que 

realmente é. 

2.2.1.2 - Negociação Integrativa 
Este tipo de negociação é identificado na literatura por meio de termos como negociação 

ou barganha integrativa, negociação colaborativa ou cooperativa, negociação “ganha-ganha”, 

negociação baseada em princípios e surge como alternativa às colocações da negociação 

distributiva. A partir da metade da década dos anos 60 começam a divulgarem-se, na literatura 

sobre negociação, propostas tendentes a promover comportamentos colaborativos entre as 

VENDEDOR 

COMPRADOR 
VR Abertura 

Abertura 

R$ 180  R$ 130     R$ 150 

R$ 165 

VR 
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partes, assim como a ampliação do objeto de negociação, na procura de ganhos mútuos 

(KERSTEN, 2001; IVARSON, 2001) 

Segundo Raiffa et al. (2002, p.97): “negociações distributivas é oposta a negociação 

integrativa, onde integrativa significa integração dos recursos e capacidades das partes para 

gerar mais valor”. Negociação Integrativa é aquela na qual duas ou mais partes e várias 

questões estão envolvidas, caracterizando-se um fenômeno complexo. 

Para Raiffa (1982) a negociação integrativa apresenta as seguintes características: 

 Existem vários assuntos sobre disputa que diferem em importância para as partes; 

 Possibilidade de ganhos mútuos que podem ser obtidos com compromisso ao longo 

das diversas questões 

 As partes podem cooperar para aumenta o valor total da operação a ser eventualmente 

dividido; 

 As partes não são estritamente competitivas, ou seja, são jogos cooperativos onde 

todos os jogadores ganham, ainda que não necessariamente as mesmas recompensas; 

 Considerado jogo de soma diferente de zero para a teoria dos jogos; 

O relacionamento cooperativo favorece o alcance dos resultados esperados, porque 

nessa perspectiva, os negociadores se enxergam como parceiros, ou seja, consideram que cada 

um possua a parte complementar da solução conjunta do problema de ambos.  

Kersten (2001, p. 504) identifica quatro características chave, presentes nas negociações 

integrativas, que permitem distingui-las das negociações distributivas: 

 Criação de valor; 

 Foco em interesses e não em posições; 

 Abertura e intercambio da informação relevante; 

 Aprendizado e reestruturação do problema; 

Segundo Melo (2010) é possível chegar ao acordo por meio da cooperação entre os 

negociadores com o aumento do valor total do negócio, e consequentemente, da parte de cada 

um, ou seja, expandi o bolo de forma que cada lado possa receber o máximo possível do que 

procura. A negociação integrativa enfoca a criação de valor por meio da cooperação e da troca 

de informações. 

Para Fisher, Ury e Patton (1995, p.22) os negociadores devem focar em interesses e não 

posições.  Afirma que “quando os negociadores discutem posições, tendem a fechar-se nela. 

Quanto mais procura convencer o outro lado da impossibilidade de modificar sua posição 

inicial, mas difícil se torna fazê-lo. Seu ego se identifica com sua posição”. Em termo de 
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alcançar um acordo satisfatório, “à medida que se presta maior atenção as posições, menos 

atenção é voltada aos interesses subjacentes” (FISHER, URY E PATTON, 1995, p. 23) o 

que torna o acordo menos possível, e no caso de ser atingindo, tende a ser menos favorável 

para as partes. 

Neste tipo de negociação, a troca legitima de informações se torna uma condição 

fundamental que possibilita a uma parte conhecer melhor os problemas da outra parte e partir 

para uma solução conjunta que atenda ao interesse de ambas as partes (MELO, 2010).  

Raiffa (1982) ao analisar as negociações com dois participantes e muitos assuntos, 

concluiu que ambas as partes podem decidir associar as negociações e assim obter acordos. 

Cada parte deverá tentar ordenar suas próprias preferências. A existência de vários atributos 

de decisão favorece o alcance de um acordo entre duas partes envolvidas, já que facilita para 

as partes encontrar uma forma de ceder em algum atributo em troca de beneficio em outro. 

Após os negociadores terem chegado a um acordo, Raiffa (1982) aponta que os 

participantes podem tentar melhorar seus desempenhos juntos. Não se trata mais de uma 

negociação distributiva, mas algo como “aumentar o bolo para depois repartir”.   

Na Figura 2.6, tem-se traçadas as curvas de indiferença de dois negociadores, entende-

se por curva de indiferença o conjunto de alternativas entre as quais o negociador é 

indiferente. As curvas com traços cheios são as do negociador 1, já as tracejadas são as do 

negociador 2. Para o negociador 1, as curvas mais a nordeste são melhores, enquanto para o 

negociador 2, ao sudoeste. 

 

Figura 2.6 – Curva de indiferença e de apoio 

Fonte: Adaptado de Raiffa (1982) 
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Neste exemplo, o ponto P representa o acordo selado pelos negociadores. O negociador 1, 

identifica que o ponto P é considerado indiferente a qualquer um na curva PQV. De forma 

semelhante, para o negociador 2, os pontos da curva PRV são considerados indiferentes. A 

área em verde representa todos os pontos possíveis que o acordo pode ser melhorado. 

É possível observar que os pontos SQRT são juntamente eficientes. Estes pontos são 

chamados na negociação de Fronteira de eficiência ou Curva de Acordo. Por fronteira de 

eficiência entende-se como sendo o local de possíveis avaliações conjuntas, dentre as quais, 

nenhuma pode ser considerada melhor ou pior, ou seja, é o subconjunto que não é dominado 

do conjunto de consequências possíveis para todas as alternativas. 

Se um conjunto de consequências de uma alternativa está contido na fronteira eficiente, 

não há melhor alternativa para o problema. Nesta curva não existe como aperfeiçoar a 

negociação de forma integrativa, ou seja, os ganhos do negociador 1 poderia ser melhorado 

somente com a redução dos ganhos do negociador 2.  Uma solução fora desta fronteira 

implica que a negociação poderia ser ainda melhor para alguém, voltando assim a uma 

negociação distributiva. 

Após se chegar um acordo P qualquer que seja este, o principal obstáculo é melhorá-lo, 

preferencialmente, para algum dos pontos contidos na fronteira de eficiência. Para isto, os 

negociadores precisam avaliar os vários valores de trade-offs e o efeito desses valores na 

dinâmica da negociação. Por exemplo, na Figura 2.6, o negociador 1 pode examinar se o 

negociador 2 está interessado em ganhar um pouco do atributo x1 (eixo das ordenadas) em 

troca de renunciar um pouco do atributo x2 (eixo das abscissas), ou seja, ao analisar suas 

preferências devem avaliar o que podem perder para alcançar seus objetivos. 

Para Fisher, Ury e Patton (1995), os métodos de negociação podem ser analisados 

considerando três critérios: deve produzir um acordo prudente, deve ser eficiente, em termos 

do uso de tempo e outros recursos das partes, e deve melhorar, ou ao menos não prejudicar, o 

relacionamento entre as partes. Nesses três aspectos, a negociação baseada em princípios 

(integrativa) conduz a um melhor desempenho que a barganha posicional (distributiva). Estes 

autores introduziram o conceito de “negociação baseada em princípios”, e tornaram-se uma 

das principais referências sobre a negociação ao colocar em cheque a ideia tradicional de 

negociação baseada em posições. 

Os princípios desta abordagem são os seguintes: a) separar as pessoas dos problemas; b) 

concentrar-se nos interesses e não nas posições; c) criar opções de ganhos mútuos e, por 

último d) insistir em critérios objetivos (e não subjetivos). 
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a) Separar as pessoas dos problemas: em qualquer interação humana há possibilidade 

de existirem conflitos de natureza interpessoal. No processo de negociação, devem ser 

atacados os problemas objeto de negociação, e não as pessoas envolvidas no mesmo. 

As pessoas, em um processo de negociação, muitas vezes são contra nossas opiniões e 

contra o que representamos para elas, e não contra nós como humanos. É por esta 

razão que o negociador deve separar bem as coisas.  

b) Concentrar-se nos interesses, e não nas posições: em muitas negociações, as partes 

se concentram em lutar para defender sua posição a qualquer custo. Os interesses são 

as necessidades, preocupações, desejos de cada parte, com relação ao contexto de 

negociação.  Cada parte em negociação almeja por uma parte cada vez maior, muitas 

vezes não conseguem perceber que os interesses que ambos tinham são extremamente 

complementares. Ao tratar os interesses, podem descobrir que seus objetivos são 

totalmente antagônicos. Logo, negociar através dos interesses permite às partes 

chegarem a um acordo muito mais eficaz do que disputar quem conseguiria maximizar 

sua parte. Por isso, para que uma negociação seja bem sucedida, é necessário 

desenvolver instrumentos que permitam identificar claramente os interesses de cada 

uma das partes. 

c) Criar opções de ganhos mútuos: à medida que as partes em negociação buscam 

mostrar os seus interesses, abre-se a oportunidade de serem construídas opções de 

ganhos mútuos, ou seja, criar opções que permitam contemplar os interesses de todas 

as partes envolvidas. Segundo os autores, existem quatro obstáculos que atrapalham a 

invenção de uma grande quantidade de opções: 1) o julgamento prematuro; 2) a busca 

de uma resposta única; 3) a pressuposição de um bolo fixo, e 4) o raciocínio de como 

o problema do outro lhe é estranho. 

d) Insistir em critérios objetivos: o negociador deve formular o seu argumento negocial 

tendo como fundamentação critérios objetivos de avaliação que possam tornar a 

discussão de opções mais fácil e objetiva. “Quanto mais você aplicar padrões de 

imparcialidade, eficiência ou mérito científico a seu problema específico, maior será 

sua probabilidade de produzir uma solução final sensata e justa”, ou seja, a 

negociação baseada em princípios contempla os padrões objetivos para um acordo 

sensato e duradouro (FISHER, URY E PATTON, 1995, p. 101). 

Para que este tipo de negociação tenha sucesso, Mello (2010, p. 96) aponta algumas 

atitudes a serem tomadas pelos negociadores: 

 A troca de informações legitima; 
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 A construção da relação de confiança; 

 A percepção correta do outro negociador; 

 A atenção às concepções diferentes de justiça. 

2.2.2 - Comparativo Entre Negociação Distributiva e Negociação Integrativa 

A comparação ente a negociação integrativa e a distributiva podem ser sintetizadas de 

acordo com a Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Comparação entre negociação distributiva e integrativa 
CARACTERÍSTICA DA 

NEGOCIAÇÃO 
NEGOCIAÇÃO DISTRIBUTIVA 

(COMPETIÇÃO) 
NEGOCIAÇÃO INTEGRATIVA 

(COOPERATIVA) 
 

Estrutura de liquidação 
Normalmente um montante fixo de 
recursos a ser divididos. 

Normalmente um montante 
variável de recursos a ser 
divididos. 

   
 

Objetivo 
Busca de metas próprias à custa 
dos outros. Obter maior parte 
possível do bolo. 

Busca de metas a serem alcançadas 
em conjuntos. Aumentar o bolo. 

   
Motivação Ganha-perde; perde-perde Ganha- ganha 

Motivação primária Maximizar resultado próprio. Maximizar resultado em conjunto. 
 

Confiança 
Sigilo e defensiva: alta confiança 
em si mesmo, baixa confiança nos 
outros. 

Confiança e abertura: exploração 
conjunta de alternativas. 

   
 

Compartilhamento  
de informação 

Baixa: as partes escondem ou 
representam incorretamente seus 
interesses. Nenhuma das partes 
deixa o outro saber suas reais 
necessidades. 

Alta: as partes sabem e exprimem 
suas reais necessidades, enquanto 
buscam e respondem às 
necessidades dos outros. 

   

Foco Posição Interesses 
Duração do relacionamento Foco em curto prazo: as partes não 

esperam trabalhar juntas no futuro. 
Foco em curto prazo: as partes 
esperam trabalhar juntas no futuro. 

Agressividade As partes usam ameaças e blefes, 
 tentando manter a posição de 
controle. 

As partes tratam-se com 
 compreensão e respeito. 

 
Comportamento de procura de 

solução 

As partes fazem esforços para 
parecer comprometidas com a 
posição, usando de argumentação e 
manipulação do outro. 

As partes fazem esforços para 
encontrar soluções mutuamente 
satisfatórias, usando de lógica, 
criatividade e construtivismo. 

 
Evidência de um extremo não-

saudável 

Extremo não-saudável é alcançado 
quando uma das partes assume um 
jogo de soma total zero, derrotar o 
outro se torna uma meta em si. 

Extremo não-saudável é alcançado 
quando um classifica todo o 
interesse próprio como bem 
comum, perdendo a auto-
identidade e a auto-
responsabilidade. 

 
Solução para um colapso 

Se ocorrer um impasse, pode ser 
necessário um árbitro. 

Se ocorrerem dificuldades, pode 
ser necessário um mediador de 
dinâmicas de grupo 

Fonte: Adaptado de Lewicki (2002, p. 58-59) 
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As estratégias distributivas projetadas para conseguir a maior parte possível do valor, 

entram em choque com as estratégias integrativas, onde se pretende gerar valor através da 

cooperação e colaboração. Esta afirmação é corroborada por Ury (1999), ao apontar que o 

progresso advindo das mudanças ocorridas no século XX, afetou os processos de negociação 

tanto em relação ao número de negociações realizadas quanto às estratégias de negociar.  As 

formas tradicionais de desenvolver a negociação, caracterizada por uma disputa competitiva, 

estaria cedendo campo para estratégias movidas pela procura de ganhos mútuos, caracterizado 

pela cooperação. 

A negociação integrativa, para Melo (2010) é mais transparente, os riscos são 

compartilhados, a relação de confiança é maior e a informação é utilizada como ferramenta e 

não como arma. A negociação é vista como instrumento para solucionar um problema comum 

e não uma forma de se conseguir vantagem um do outro. Negociar de forma cooperativa não 

significa ingenuidade, renunciar suas metas ou objetivos, significa que as partes decidiram 

alcançar seus objetivos e interesses utilizando a criatividade como ferramenta, a flexibilidade 

como atitude e a comunicação como tática. 

No mesmo sentido Ury (1999), considera que as melhores soluções para os conflitos são 

atualmente determinadas muito mais através de um processo de aprendizado conjunto, onde 

as partes envolvidas compartilham informações sobre os problemas, seus interesses e as 

possíveis soluções e, cada vez menos através da barganha tradicional. 

Na negociação distributiva a competição é causada pelo poder que um negociador 

exerce sobre o outro, a negociação é feita por meio de extração de concessões. Na negociação 

integrativa, também existe certas concessões, porém ao contrário da anterior, elas são dadas e 

não extraídas a força (FERREIRA, 2008).  

Deve-se negociar de forma competitiva ou cooperativa quando for adequado usar um 

estilo ou outro. Não se deve negociar de forma cooperativa quando o outro negociador atuar 

de forma competitiva. Nos dois casos, o objetivo dos negociadores é o mesmo: concluir um 

acordo aceitável, o que muda é a forma de obtenção do acordo (MELO 2010). 

Independente de qual seja a melhor maneira para se negociar, qual ofereça as melhores 

condições para o sucesso dos negociadores, o importante é observa que o contexto na qual os 

processos de negociação se desenvolvem determinam as vantagens que cada tipo de 

negociação trará para os negociadores. Negociações distributivas podem ter seu uso adequado 

nos casos onde exista apenas um assunto desejado por ambas às partes, as partes não desejam 

ter um relacionamento de longo prazo e nem que o processo de negociação se repita. Pode-se 

identificar este tipo de negociação na compra de uma casa, de um carro etc. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 2                                                                                                           Arcabouço Teórico e Metodológico           
 

 29 

Utiliza-se a negociação integrativa quando preservar objetivos importantes mantendo o 

relacionamento, quando é necessário chegar a um consenso para atingir metas importantes, 

para solução de conflitos, cuja causa raiz deve ser identificada e tratada, para aumentar o valor 

dos ganhos de ambas às partes, entre outros. 

2.2.3 - Fases de um Processo de Negociação 

A negociação como todo processo, é composta por fases distintas. Em Kersten (2002) o 

autor afirma que uma negociação compreende em três fases: a fase de pré-negociação, 

negociação e pós-negociação (FIGURA 2.7). 

1. Pré - Negociação: o objetivo é o estudo e entendimento da negociação. Esta fase 

envolve a analise da situação, problema, oponente, pontos de discussão, critérios, 

alternativas, preferências, níveis de reserva e estratégia.   

2. Negociação: é a fase de condução da negociação, envolve trocas de mensagens, ofertas e 

contra-ofertas para obter o acordo. Sendo que, nesta fase, as partes agem segundo uma 

estratégia. 

3. Pós-Negociação: envolve a avaliação dos resultados obtidos e do compromisso das 

partes envolvidas na negociação, incluindo o acordo e a satisfação dos negociadores. 

 
Figura 2.7 – Fases da negociação 

Fonte: Adaptado de Kersten (2001) 

Ao analisar a negociação integrativa, Melo (2010) decompõe o processo em três fases, 

como apresentado na figura 2.8. Segundo ele a negociação cooperativa pode ser vista como 

um processo de aprendizado mútuo, sendo conveniente seguir fases para negociar.  

 
Pré-Negociação 

 

 
2-Negociação 

 

3-Pós-
Negociação 

 

Preparação; 
Análise; 

Planejamento; 
 

Abertura; 
Condução da 
negociação; 

Explorando questões; 
Criando opções; 

Fazendo ofertas e 
contra-ofertas; 

Chegando a um acordo 
 

Documentando o acordo; 

Monitorando o acordo; 
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A fase de abertura tem como principal objetivo conhecer os outros negociadores e 

iniciar a construção de um relacionamento positivo e harmonioso. Deve-se nesta fase, analisar 

o estilo pessoal do outro negociador, se terá atitudes mais agressivas ou cooperativas, além de 

verificar o seu estado emocional. 

A segunda fase, ciclo da cooperação, baseia-se no fato de que a troca de informações 

entre as partes produz um aumento da confiança e este estimula ainda mais a troca de 

informações, levando a um conhecimento maior dos problemas a serem resolvidos para que a 

negociação seja concluída de forma satisfatória. Esta fase é dividida em três etapas; troca de 

informações, aumento da confiança, aprendizado sobre o tema. 

A troca de informação, dever ser realizada com dois objetivos: primeiro, obter dados 

com relação aos interesses, questões e percepções dos demais participantes e segundo, criar e 

fortalecer a confiança entre os negociadores, conforme está apresentado na Figura 2.8.                                                                  
 

Ciclo de Cooperação 

                                              

Figura 2.8 – Etapas da negociação cooperativa 

Fonte: Adaptado de Melo (2010) 

O aumento da confiança esta centrada na troca de informações. Com a troca de 

informações, a confiança entre tende a aumentar, aumentando também o conhecimento que 

cada negociador tem dos problemas e interesses dos outros. Em nenhuma fase da negociação 

deseja-se que blefes, truques e qualquer tipo de tática agressiva seja utilizado. 

O aprendizado e solução do problema é a ultima etapa do ciclo de cooperação. Com os 

processos de troca de informação e crescimento da confiança iniciadas, acontece 

naturalmente, um aprendizado sobre os problemas de cada parte e esses problemas devem ser 

resolvidos utilizando critérios objetivos e racionais. Ainda segundo o autor, é conveniente 

Aumento da 
confiança

Aprendizado 
e solução do 

problema

Troca de 
informações

Abertura 

Fechamento 
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seguir as fases do processo de solução de problemas tais como definição precisa do problema, 

diagnóstico da situação, formulação de alternativas e apresentação de proposta de solução. 

O ciclo de cooperação deve ser trabalhado até que uma solução para o problema seja 

encontrada, quando este fato acontece, o fechamento do acordo é necessário. Os 

compromissos devem ser firmados nesta fase. 

2.3 Os Métodos “Soft” de Estruturação de Problemas 

A pesquisa operacional (hard) – PO surge após a segunda guerra mundial, contribuindo 

para a tomada de decisões através do desenvolvimento de múltiplos métodos e técnicas 

matemáticas, orientadas para a busca da solução ótima do problema. Este paradigma assume 

um comportamento racional dos decisores e considera os problemas como sendo nitidamente 

definidos e estruturados, dando maior atenção apenas a questões técnica para sua resolução a 

partir da organização de informações. 

As abordagens soft surgiram como mudança de paradigma aos métodos de pesquisa 

operacional tradicional (hard), desde a definição de seu campo de trabalho, não se 

caracterizando como métodos de otimização de soluções, mas como método que busca por 

um conjunto de soluções de compromisso entre as partes. Incorpora ao modelo a 

subjetividade inerente às decisões; ao supor que o problema estratégico não se encontra 

claramente definido e estruturado. Esta abordagem permite reconhecer a percepções dos 

atores, estruturando o problema da melhor forma possível, dando forma às diferentes 

maneiras que os atores envolvidos se utilizam para refletir as futuras decisões a serem 

tomadas e, sugerir opções de resolução para problemas considerados complexos, para 

decisões em um ambiente de incerteza ou conflito. 

A estruturação do problema é um modelo que permite que os atores expressem seus 

sistemas de valores e serve de base para a elaboração e modificação de julgamentos 

anteriormente tidos como absolutos ou relativos sobre as ações potenciais ou oportunidade de 

decisão (LEVINO, 2009); 

Segundo Eden (1989), a estruturação de um problema constitui um processo de 

aprendizado interativo que procura construir uma representação formal, na qual integra os 

componentes objetivos do problema e os aspectos subjetivos dos atores, de forma que o 

sistema de valores seja explicitado. Para Corrêa (1996) os métodos de estruturação de 

problemas complexos são abordagens de auxílio à tomada de decisão e são uteis por 

acomodar múltiplas perspectivas do problema que está sendo analisado. Estas abordagens 
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podem facilitar a negociação de uma solução de compromisso entre o grupo de decisores, bem 

como uma lista dos assuntos que devem ser discutidos a cada encontro. 

Estes métodos utilizam-se de representações gráficas do problema, ao invés de 

representações numéricas, facilitando a compreensão por parte dos atores envolvidos, gerando 

um engajamento maior no processo de decisão. Estes métodos operam fundamentalmente de 

forma cíclica, alternando entre as diversas etapas do processo, o que torna a tomada de 

decisão mais robusta, já que existe a possibilidade de retrocesso ou avanço dentro da 

metodologia a qualquer momento (CORRÊA, 1996). 

2.3.1 Principais Métodos de Estruturação de Problema 

Esta dissertação estuda a utilização de um desses métodos de estruturação de problemas 

para apoio à negociação de conflitos, procurando nestes métodos uma descrição que possam 

auxiliar os seguintes elementos: no entendimento dos conflitos; na caracterização das 

estratégias e preferências dos diferentes atores envolvidos; na estruturação dos assuntos objeto 

do conflito no campo dos recursos hídricos. Diante deste cenário, vários métodos para 

estruturação de problemas complexos foram estudados e muitos poderiam atender a estes 

requisitos.  

A Abordagem Q-sort é um procedimento onde as pessoas modelam seus pontos de vista 

sobre o problema através da ordenação de um conjunto de afirmações. As vantagens deste 

método são: o reduzido tempo necessário para responde ao questionário; a facilidade na troca 

de posições entre os questionamentos, a possibilidade de repetir o processo, o método força os 

participante a considera o problema como um todo (MORGADO, 1995). 

Soft Systems Metodology (SSM) é uma abordagem que trabalha com o ambiente e o 

aprendizado para analisar problemas complexos. Enfatiza a avaliação do mundo real, no qual 

as pessoas vivem e com qual se relacionam, através de debates com um grupo estabelece 

quais as mudanças são possíveis de serem realizadas (CHECKLAND, 2004).  

Strategic Choice Approach (SCA) é uma abordagem centrada na administração das 

incertezas em situações estratégicas. Comparações interativas dos esquemas alternativos de 

decisão ajudam a trazer as principais incertezas à tona, auxiliando os decisores a trabalharem 

juntos para conseguirem avanços seguros em um ambiente decisório. 

Rosenhead, apud Corrêa (1996), apresenta seleção de seis métodos de estruturação de 

problemas: SODA, Strategic Choice Approach (SCA), Soft Systems Methodology (SSM), 

Análise de Robustez, Metagame e Hipergame. As abordagens SSM e SCA já foram 
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explanadas acima, as outras são sínteses do trabalho de Corrêa (1996) utilizando as análises 

realizadas por Rosenhead. 

A Análise de Robustez é uma abordagem que se preocupa com a manutenção da 

flexibilidade da decisão em situações de incerteza. Analisa-se a compatibilidade dos 

comprometimentos iniciais com possíveis configurações do sistema está sendo construído. 

A Abordagem Metagame é um procedimento interativo que visa analisar a cooperação e 

os conflitos entre os diversos atores dentro de uma situação decisional. O processo é 

desenvolvido através da construção de um mapa estratégico a partir de possíveis opções dos 

atores. A interpretação do mapa estratégico é, basicamente, uma discussão das emoções 

envolvidas nas relações entre os atores buscando estabelecer a credibilidade de promessas e 

ameaça. A credibilidade dos atores será estabelecida na medida em que argumentos racionais 

sejam desenvolvidos na direção de interesses comuns. 

A Abordagem Hypergame também é um procedimento interativo para tomada de 

decisão em situações de conflito. Tem como base, a ideia de que cada participante tem uma 

percepção diferente dos problemas. Esta abordagem está focada essencialmente na exploração 

da natureza das interações entre os atores e nos efeitos das diferentes percepções dos atores 

envolvidos sobre o processo de tomada de decisão.  

Como ferramenta para atingir o processo de negociação, esta dissertação fará uso da 

abordagem de Análise e Desenvolvimento de Opções Estratégicas (SODA) como ferramenta 

ao processo de estruturação que possibilitará cria uma aprendizagem sobre todo o ambiente e 

todo o contexto onde o problema esta inserido, o estabelecimento das relações entre os 

elementos considerados importantes dentro do processo de negociação, que gerem um 

conjunto de soluções de compromisso que através da negociação sejam benéficas para ambas 

às partes.  

2.3.1.1 Mapeamento Cognitivo e Desenvolvimento e Análise de Opções Estratégicas (SODA) 

A Análise e Desenvolvimento de Opções Estratégicas (Strategic Options Development 

And Analysis – SODA) é um método de estruturação de problemas (PSMs) e tem suas raízes 

na Pesquisa Operacional soft e na Psicologia cognitiva, esta última, baseia-se na compreensão 

de como os seres humanos pensam e raciocinam a respeito de situações complexas e 

problemáticas. Foi desenvolvida por Eden (1989) para assessorar consultores, ou facilitadores, 

no apoio aos seus clientes envolvidos em problemas complexos, possibilitando a estruturação 

e definição dos problemas, auxiliando na geração criativa de uma solução ou de uma carteira 

de soluções de compromisso. 
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Segundo Corrêa (1996) esta metodologia caracteriza-se essencialmente por sua 

capacidade de lidar com fatores qualitativos, de estruturar situações difíceis, de dar suporte 

para o trabalho em grupo e de ser útil no desenvolvimento e implementação de direções 

estratégicas. 

O facilitador tem papel decisivo para o bom funcionamento do método SODA, pois este 

deverá desempenhar um papel de mediador eficaz em reuniões para tomada de decisão em 

grupo e auxiliar na construção de um modelo que, ao mesmo tempo em que pertença ao grupo 

como um todo, contenha todas as considerações (desejos, ideias, interesses) individuais de 

cada ator. (EDEN 1989). Para Eden et al. (1983) o facilitador deve assumir uma postura de 

negociação, não adotando uma postura totalmente amigável (atuando de forma passiva 

durante todo o processo), nem  assumindo uma postura de coerção (forçando que os decisores 

aceitem a sua percepção do problema). Esta postura permite que o facilitador busque negociar 

uma melhor definição do problema, possibilitando um maior engajamento e aprendizado deste 

em relação a todo o contexto. 

A metodologia SODA utiliza o mapeamento cognitivo como principal ferramenta para a 

estruturação dos problemas, visa obter e registrar percepções individuais de um contexto 

problemático para melhor entendê-lo e estruturá-lo. Segundo Eden (1989) o método está 

fundamentado na crença do subjetivismo inerente ao processo de tomada de decisão, na qual 

pessoas diferentes interpretam de maneiras diferentes a mesma situação. Portanto, prestam 

atenção em certas coisas, ignoram outras, e levam em consideração algumas com maior 

evidência do que outras, ou seja, existe em cada individuo uma diversidade de valores e 

interesses, gerando muitas vezes conflitos. Deste modo, o método considera os membros 

dentro de um grupo de maneira individual e reconhece os diferentes pontos de vista 

relacionados ao problema mediante a construção de mapas cognitivos individuais.  

O mapeamento cognitivo pode ser visto como uma tentativa de isolar e representar 

constructos de uma pessoa e dispô-lo de maneira hierarquizada. Um constructo é considerado 

uma ideia, uma informação. As ideias de um indivíduo sobre determinada situação se 

apresentam interligadas, de forma que uma delas é superior às outra, formando um sistema de 

constructos particular a cada indivíduo. Assim, um mapa tem a forma de uma rede de frases 

(de 10 ou 12 palavras) ligadas entre si por meio de arcos direcionados, na qual cada frase 

captura e reflete diretamente a maneira como o indivíduo expressa uma ideia ou constructo 

(RIEG & FILHO, 2003). 

Segundo Eden (1989) o mapa pode ser pensado como um grafo orientado, composto por 

nós, representados por conceitos ou constructos e arcos direcionados que ligam os mesmos. 
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As setas podem ser acompanhadas de um sinal em sua ponta, embora a ausência de sinal 

usualmente indique uma ligação positiva, ao passo que um sinal negativo indica uma ligação 

negativa. A direção da seta indica a direção causal do relacionamento, um conceito propende 

a levar a outro. 

Os conceitos no mapa cognitivo podem ser reflexos de explicações, necessidades, 

imposições, objetivos, fatos, estratégia, oportunidades, etc. Estas ligações, embora deixem o 

mapa com formato de diagrama de causa e efeito, tem faixa bem mais ampla de significados, 

dependendo justamente dos sentidos assumidos pelos conceitos que estão sendo relacionados: 

se os conceitos refletem objetivos, problema, fatos, estratégias (Figura 2.9). Portanto, as 

ligações refletem não só a conexão de explicações a consequências, mas também a conexão 

de opções a resultados, meios a fins, ações a objetivos; todas elas obedecendo à lógica de que 

os resultados/fins/objetivos mais importantes são hierarquicamente superiores no mapa (RIEG 

& FILHO, 2003). 

 
Figura 2.9 – Formas genéricas do mapa cognitivo 

Fonte: Adaptado de Rieg & Filho (2003) 

 Para Ackerman & Eden (1998) estes mapas estabelecem uma vinculação direta entre 

causa-efeito, meio-fim, antecedente-consequente. Esta metodologia estrutura os constructos 

em três grupos de conceitos. As metas ou objetivos, que devem aparecer no topo do mapa. As 

direções estratégicas a serem seguidas e, finalmente na base as opções potenciais, ou seja, as 

possíveis ações que sugerem soluções para as questões-chave a que estão ligadas. Nesse caso, 

as linhas que unem os conceitos estabelecem uma relação que pode ser interpretadas como 

“pode conduzir a” ou “pode implicar em”, ou seja, causa e efeito.  

A Figura 2.10 identifica a hierarquia de um mapa cognitivo. As opções potenciais são 

aqueles que têm flechas saindo deles, mas não chegando. Indicam o conjunto de iniciativas a 

 
Consequências 

Explicações 

Finalidades 

Meios 

Resultado 

Opções 

          Objetivos 

          Ação 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 2                                                                                                           Arcabouço Teórico e Metodológico           
 

 36 

serem atingidas para viabilizar as direções estratégias ou as opções de ações possíveis, ou 

seja, o conceito no inicio da seta deve ser considerado os meio para se atingir o conceito no 

final da seta, sendo este consequência do anterior.   

As direções estratégicas são conceitos cruciais para o entendimento do problema em 

análise, possibilitando as partes entenderem os pontos de vistas, valores, crenças, interesses, 

chegando assim em um conjunto de soluções. As metas ou objetivos encontram-se no alto da 

pirâmide e não possuem flechas saindo deles, somente chegando, representam a solução 

futura desejada, objetivos, fins ou as metas procuradas pelos indivíduos envolvidos no 

problema.  

 

 
 Figura 2.10 – Hierarquia de Mapa cognitivo 

Fonte: Adaptado de Eden & Ackermann (1998) 

Os mapas cognitivos dos indivíduos quando prontos devem ser agrupados pelo 

facilitador, mediante a união dos conceitos similares que transmitam as mesmas ideias e 

relacionando os conceitos que sejam relacionáveis, formando assim, um mapa estratégico 

agregado. O mapa estratégico é apresentado pelo facilitador ao grupo através de um 

Workshop. Tem por objetivo possibilitar aos participantes o direito de negociar a adição, 

modificação ou redução dos conceitos que considerem relevantes ou não para o problema. 

Este mapa representa a estrutura cognitiva do grupo (ACKERMAN & EDEN, 1998). As 

principais fases para a aplicação do método SODA são:  

1) negociação (em que são definidos os termos do processo de cooperação entre o grupo 

e o facilitador e define-se claramente o objetivo e as expectativas);  

Metas ou Objetivos 

Direções Estratégicas 

Opções Potenciais 
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2) construção do problema (exploram-se as visões do problema de cada membro do 

grupo construindo mapas para cada indivíduo);  

3) desenvolvimento do mapa estratégico (o facilitador une os diversos mapas 

possibilitando uma comparação das diferentes visões das pessoas); e  

4) SODA Workshop (onde o grupo a partir do mapa geral desenvolvido na etapa 

anterior discute o problema procurando encontrar a solução para o mesmo). 

Os passos para a construção dos mapas cognitivos a seguir, terão como base os 

trabalhos de Eden et al. (1983), Eden (1989), Ackermann  et al.(1990),  Ackerman & Eden  

(1998),  Neto (1996), Corrêa (1996) e Rieg & Filho (2003). 

2.3.1.1.1 - Construção de Mapas Cognitivos 

 O emprego de mapas cognitivos em processos de tomada de decisão em grupo é 

extremamente proveitoso, especialmente pela característica destes atuarem como um 

instrumento de negociação e participação. Segundo Eden (1989), um mapa cognitivo é um 

modelo do "sistema de conceitos" usados por uma pessoa para comunicar a natureza de um 

problema, isto é, um modelo utilizado para representar a maneira como uma pessoa interpreta 

uma determinada situação problemática.  

O processo de construção de mapas cognitivos é extremamente útil para a estruturação 

de problemas complexos, pois proporciona uma análise do problema com uma riqueza de 

informações que dificilmente seria possível de se obter sem a utilização desta ferramenta 

(CORRÊA, 1996) 

Através de uma abordagem empática, não impositiva, o facilitador ouve os atores 

envolvidos para criação do primeiro conceito, o processo terá continuidade por meio de 

perguntas elaboradas pelo facilitador ao cliente. Segundo Ackermann et al (1990) é necessário 

utilizar perguntas que auxiliem a superação das dificuldades inicias, desta forma, surge quatro 

perguntas que ajudaram o facilitador no entendimento inicial sobre as expectativas dos atores 

envolvidos:  

 Por quê?:  Esta pergunta procura explorar as razões iniciais de determinada afirmação; 

 Como? Busca explorar as formas que o ator envolvido descobre como possíveis para 

viabilizar uma ação; 

 Como isto se liga a (...)? Pergunta fundamental, pois, procura identificar explicações e 

consequências que determinada afirmação possa gerar. 

 Ao invés de (...)? Procura explorar o conteúdo concreto daquilo que foi expresso pelo 
indivíduo. 
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Assim, são estabelecidos os elementos primários de avaliação, que representam valores 

dos decisores, ações, alternativas, opções, carências, sugestões mencionadas por outros. Na 

abordagem cognitiva para a estruturação de problemas complexos e estabelecimento de 

estratégias de ação, utiliza-se eficientemente o modelo bipolar para a construção dos mapas 

cognitivos (EDEN et al., 1983).   

Segundo Rieg & Filho (2003) um sistema de constructo pessoal é composto de 

constructos dicotômicos, ou seja, um constructo pode ser representado por um pólo 

denominado de emergente ou positivo e outro chamado de contrastante, oposto ou negativo. O 

polo positivo representa a primeira ideia que o individuo teve, significando a verdadeira 

percepção do individuo. O polo negativo significa o oposto “psicológico” do polo positivo. 

Assim, o sentido dos conceitos é obtido através do contraste entre os dois polos. O polo 

negativo ajuda a definir o polo positivo, dando maior precisão e clareza ao significado que a 

pessoa atribui à primeira ideia. A construção do mapa cognitivo, com os polos presentes 

obtidos dessa maneira, pode fornecer uma indicação da personalidade, atitudes e posições 

gerais do decisor, bem como de aspectos culturais da organização a qual o mesmo pertence 

(EDEN et al., 1983).  O motivo de se usar um par de polos é ajudar a tornar mais claro o que a 

pessoa quer dizer com esse conceito. 

É necessário destacar que o que se procura com este procedimento é a determinação do 

oposto psicológico e não do oposto lógico do decisor em relação a uma ideia. O oposto 

psicológico de uma determinada afirmação é o que o individuo entende como sendo o 

contrário dentro do contexto do problema analisado, e não, a situação logicamente contrária 

(alto – baixo, maior – menor etc.). Esses conceitos devem ser expressos de forma que seja 

orientado para a ação, como “prefiro comprar um carro econômico”, expressando um desejo 

de maneira clara e específica. 

Para ficar mais claro, admita-se que, um fazendeiro deseja aumentar sua produção de 

soja, para isso deseja aumentar a vazão de água do açude publico para suas terras, visando o 

estabelecimento de estratégias de ação, um dos elementos primários de avaliação adotados 

tenha sido água. Se o primeiro polo expresso pelo decisor fosse aumentar o volume da vazão 

de água, ter-se-ia o conceito a partir da junção entre esse polo e seu polo contraste, ou oposto 

psicológico: 
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Os três pontos (. . .) constitui  “ao invés de”. Considerando o oposto lógico, o conceito 

teria a seguinte forma 

 
A estrutura de um mapa cognitivo é constituída de uma rede de ideias ligadas por 

flechas. Estas flechas indicam a forma com que uma ideia leva a, ou tem implicações sobre 

outra. Objetivamente, o mapa cognitivo é uma hierarquia de conceitos relacionados por 

ligações meio e fim, que representa o sistema de valores dos decisores na forma de objetivos 

estratégicos, como visto na Figura 2.10 anteriormente (EDEN et al., 1983).   

As setas demonstram as ligações entre os pares dos conceitos. O símbolo          (+) 

indica que o primeiro polo de um conceito leva ao primeiro polo de outro conceito, aponta o 

sentido do relacionamento entre os conceitos. O símbolo          (–) indica que o primeiro polo 

de um conceito leva ao polo contraste de outro conceito, ou seja, significa que os conceitos 

estão interligados negativamente. 

Ao obter uma definição inicial, composto por um polo positivo e outro negativo, o 

facilitador tentará conduzir o decisor a desenvolver ideias a respeito do problema. O decisor 

fará isso com perguntas tais como “porque este conceito é importante para você?” ou “Porque 

você está interessado ou preocupado com isto?”, ou ainda, “Como você poderia explicar 

isto?” (EDEN et al., 1983).   

 Para identificar o conceito fim, o facilitador recorrerá à pergunta acima citada “Porque 

este conceito é importante para você?”. O decisor provavelmente responderá que o conceito 

tem importância por permitir o alcance de um determinado fim. Posteriormente, se questiona 

sobre o oposto psicológico do conceito fim. O processo se repete até que o conceito esteja 

definido, chegando a um nível hierárquico (no topo) mais elevado no mapa cognitivo, ou seja, 

metas ou objetivos a serem alcançadas.  

 

       Aumentar o volume da vazão de água 
. . .    Diminuir o volume da vazão de água 

       Aumentar o volume da vazão de água 
. . .    Manter o volume da vazão de água 
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Figura 2.10 – Construção da Hierarquia – direção ao fim 

Fonte: Adaptado de Eden et al. (1983) 

Segundo Ackerman & Eden (1998), em casos envolvendo mais de uma pessoa, deve-se 

realizar mapa individual com cada ator e depois agregá-los, gerando um único mapa com 

todas as informações agregadas. Este mapa é denominado mapa estratégico. O mapa 

estratégico é elaborado para que todos os participantes possam se identificar com a ideia de 

levar o grupo em direção ao comprometimento com o objetivo ou meta. Pode-se afirma que 

os mapas cognitivos individuais são uma descrição subjetiva das questões construídas e o 

mapa estratégico é uma descrição intersubjetiva.  

 Devem ser respeitadas as hierarquias existentes entre as pessoas, como os outros 

conceitos estão ligados, o consultor usa o julgamento pra manter as relações hierárquicas da 

união final do mapa, ou seja, dispõe lado a lado as diferentes concepções sobre o problema e 

organização. O facilitador deve conseguir por meio da comparação dos mapas cognitivos 

individuais: a união de conceitos, ou seja, conceitos similares que tramitam ideias 

semelhantes soa unificados por aquele sentido mais amplo, ou mais rico; relação entre 

conceitos, conceitos que claramente se relacionam devem ser conectados por ligações de 

influência (EDEN et al, 1983). 

Segundo Eden et al (1983) quando unificam-se os conceitos está se assumindo que 

existe um certo grau de similaridade entre os conceitos de diferentes decisores, de tal forma 

que pessoas diferentes querem dizer alguma coisa parecida através de palavras similares. O 

mapa estratégico é utilizado como base para uma reunião entre todos os membros, 

denominada SODA workshop, em que as questões são discutidas e deriva-se as ações a serem 

implementadas ou o planejamento estratégico do grupo.  

Fins 

Meios 

    Aumentar a produtividade de soja 
    ... Manter a produtividade de soja 

     Aumentar o volume da vazão de água 
 
. . .   Manter o volume da vazão de água 
 

Resposta Decisor: Para 
aumentar minha produção de 

soja. 

Pergunta Facilitador: Por 
que é importante aumenta a 

vazão da água? 

(+) 
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Eden (1989) indica os passos para que o workshop SODA seja realizado: a primeira 

parte é a introdução, neste momento os indivíduos veem seus pontos de vista como parte de 

algo maior e começam a entender todo o contexto, bem como os pontos de vista dos outros. A 

segunda parte é dedicada a discutir as questões com maiores detalhes buscando o aprendizado 

e a geração de um conjunto de soluções de compromisso. 

Resumindo, os passos utilizados para se construir um mapa cognitivo são os seguintes: 

 Estruturação do pensamento com base nos conceitos; 

 O sinal de “...” antecede um oposto psicológico ou, também chamado, negativo (“ao 

invés de”). O polo negativo ajuda a dar sentido ao polo positivo ao mostrar a visão 

antagônica do polo positivo e deve ser; 

 Seta que sai “leva” a uma consequência e seta que chega “leva” a uma explicação; 

 Sinal negativo na ponta da seta indica o relacionamento do polo positivo de um 

conceito com o negativo do outro e vice-versa; 

 O significado dos conceitos é dado pelo contexto, ou seja, por aqueles com que eles 

estão relacionados; 

 Os conceitos são hierarquizados e orientados conforme os desejos da pessoa mapeada. 

2.4 Considerações Finais Sobre Este Capítulo  

 Este capítulo apresentou os conceitos que servirão de aporte para o desenvolvimento 

da proposta de pesquisa. Inicialmente, apresentaram-se os conceitos de conflito, considerado 

como o processo onde as partes envolvidas percebem que a outra parte frustrou ou irá frustrar 

os seus interesses, identificando seus tipos, níveis e evolução. Destacando que o conflito é 

considerado um processo, composto de eventos ou estágios. Em seguida, demonstraram-se as 

estratégias de resolução de conflitos, abordando seus estilos, os possíveis resultados e os 

modelos utilizados atualmente. 

Na segunda secção, estudaram-se os conceitos de negociação, sendo este um processo 

de comunicação com o propósito de atingir um acordo sobre diferentes ideias e necessidades. 

Posteriormente, examinaram-se os tipos de negociação mais encontrados na literatura 

especializada: negociação distributiva e negociação integrativa. Examina-se uma 

caracterização das fases do processo de negociação, sendo dividida em: pré-negociação, 

negociação e pós-negociação. 

Em relação aos conflitos existentes nos recursos hídricos, existem razões claras para se 

utilizar uma estratégia integrativa. Pela importância que os recursos hídricos tem para a 

sobrevivência do ser humano e para o desenvolvimento da sociedade, é mister, que se utilize 
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uma estratégia que privilegie o crescimento de um relacionamento de longo prazo, que busque 

os ganhos mútuos, as trocas de informações claras e genuínas, que evidencie os interesses de 

todas as partes, mas que tenha responsabilidade ambiental e forneça entendimento sobre as 

consequências que os resultados do processo de negociação venham a ter. 

A negociação integrativa é considerada um fenômeno complexo, tendo como ponto 

fraco a falta de métodos e procedimentos estruturados para a geração de alternativas de 

ganhos mútuos. Desta forma, a incorporação do método de estruturação de problemas SODA  

e do modelo de pontuação aditiva de Raiffa (1982) na negociação integrativa, facilitará a 

estruturação de todo o problema, proporcionando maior comunicação entre as partes e um 

aprendizado aprofundado sobre todo o contexto, possibilitando o tão esperado consenso e o 

encontro de uma solução de compromisso. No âmbito da participação pública, a metodologia 

SODA pode ajudar a estruturar múltiplos aspectos conflitantes e definir os pontos de vista 

individual. Em nosso trabalho de pesquisa, mapas cognitivos são, em primeiro lugar usado 

para capturar as peças do ponto de vista individual dos interessados. Em seguida, serão 

agregados e utilizados para desmonstrar o ponto de vista de todo o grupo.  

A busca de soluções negociadas calçadas, sobretudo, na dimensão integrativa requer um 

enfoque na solução de problemas, sejam estes situações atuais não desejadas ou situações 

futuras esperadas. Solucionar problemas, conflitos potenciais e/ou efetivos, exige a 

capacidade de criar adequadas representações da realidade (modelos) e, com ajuda deles, 

encontrar um algoritmo que auxilie a solução e que explique como remover ou superar tal 

dificuldade. 
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3. CONFLITOS NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Este capítulo pretende estudar os principais condicionantes para a geração de conflitos 

nos recursos hídricos e sua importância para a efetiva gestão. Na primeira e segunda seção 

contextualizam-se as causas e tipologias dos conflitos. Na terceira e quarta, serão 

apresentadas as mudanças na gestão de recursos hídricos no Brasil, correlacionando com os 

preceitos de governança da água (baseado na Lei federal 9433/97, que instituiu o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos - PNRH). Reforçou-se a compreensão sobre os conflitos entre 

os usuários dos recursos hídricos, bem como o espaço institucional de tratamento (Comitês de 

Bacias Hidrográficas).  

3.1 Conflitos em Recursos Hídricos   

A água é indispensável às necessidades humanas básicas, para o desenvolvimento de 

suas atividades, como agricultura, indústria, geração de energia, pesca etc. Os recursos 

hídricos assim como os demais recursos naturais, a população e as riquezas são distribuídas de 

forma desigual sobre a superfície do planeta. Grande parte da população mundial vive em 

locais onde a procura de água excede a oferta ou a má qualidade limita seu uso. A escassez de 

água e a desigualdade no acesso impedem o desenvolvimento integral da sociedade.  

A soma de toda a água disponível no mundo é hoje praticamente o mesmo que existia 

em 2500 a.c (FERNÁNDEZ, 1999). A massa de água ocupa 75% da superfície terrestre, 

apenas 2,5% de todo o total é de água doce, estando o restante distribuida entre mares, 

oceanos (97,5%) (figura 3.1). Dos 2,5% de água doce, cerca de 69% esta em forma de gelo e 

29% no subsolo profundo.  Isso significa que os recursos de água doce acessível para uso é de 

apenas 0,4% da totalidade (cerca de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água) (UNITED 

NATIONS- UN, 2006).  

A água adequada para consumo está repartida em rios, lagos, cursos de água, subsolo 

até 800 metros,  sob a forma de umidade e vapor de água. A degradação da qualidade de água 

reduz a oferta, enquanto a demanda por água aumenta na mesma proporção que a população 

mundial (em 50 anos a população passa de 2,5 bilhões para 6 bilhões de pessoas, um 

crescimento de 1,3% a.a).  
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Figura 3.1 – Porcentagem de água doce  

Fonte: Adaptado da UN (2006) 

Aproximadamente um terço da população mundial vive em países com carência de 

água, principalmente na Ásia e na África. Em 2025, a proporção de pessoas vivendo em 

países com carência de água deverá aumentar para dois terços.  A absoluta escassez já afeta 

mais de 500 milhões de pessoas em mais de 30 países (UN, 2006).  Além disso, cinco a dez 

milhões de pessoas morrem anualmente de doenças relacionadas com a água ou saneamento 

inadequado, ou devido a inundações e secas. Vinte por cento das terras irrigadas do mundo 

estão carregadas de sal, afetando a produção de alimentos (WOLF, 2006). 

Os dados sobre o abastecimento de água e saneamento básico refletem a dura realidade 

da vida para muitas pessoas, onde a maioria dos quais vivem em países em desenvolvimento. 

Mais de um bilhão de pessoa vivem sem acesso à água potável e cerca de 2,4 bilhões vivem 

sem acesso a saneamento adequado (UN, 2006). Segundo Gleick (2002), aproximadamente 

80% das doenças que mais matam estão relacionados à qualidade ou quantidade da água. 

Segundo Christofidis (2003) se a oferta de água renovável do país, ou de uma região, 

for inferior a 4650 litros por pessoa/dia (1700m³/hab/ano), pode-se afirmar que o estresse 

hídrico é periódico e regular, assim, encontra-se na condição de alerta de escassez hídrica. 

Este valor estando abaixo dos 2740 litros/pessoa/dia (1000m³/hab/ano), apresenta-se em 

estado de regime de escassez crônica em seus recursos hídricos, situação em que não existe 

quantidade de água suficiente, nem existe folga para o uso de água em produção agrícola, 

pecuária e industrial, ou seja, afeta o desenvolvimento econômico, o bem estar e a saúde da 

população. Abaixo dos 500 m³/hab/ano, considera-se que a situação corresponde à escassez 

absoluta, como observado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Volume disponível de água per capita água per capita m³/hab/anol 

Fonte: Postel & Wolf (2001) 

Observando os números pode-se concluir erroneamente que existe água suficiente para 

todos, porém a variação temporal e espacial é muito grande e existem muitas regiões 

vulneráveis. Apenas nove entre os quase duzentos países que compõem a comunidade 

internacional concentram cerca de 60% dos recursos hídricos do mundo (UN, 2006). 

A água tem vindo a sofrer, nos últimos 50 anos, uma drástica redução quantitativa na 

provisão renovável por pessoa (quase 58%) e qualitativa (com alteração profunda das 

condições ecológicas dos cursos de água), devido, sobretudo ao crescimento demográfico, 

explosão do parque industrial e descarga directa de efluentes domésticos, industriais e agro-

pecuários não sujeitos a tratamento (nos países em desenvolvimento, 90% das descargas de 

águas residuais não são precedidas de tratamento). Cerca de 2 milhões de toneladas por dia de 

dejetos humanos são depositados em cursos de água (CAP-NET – 2005). 

Conforme Setti et  al. (2001) existem 3 classes nas quais as demandas pelas águas estão 

incluídos:   

1) A primeira é descrita pelas demandas que a sociedade nas quais a água é um bem 

caracterizado como de consumo final, ou seja, para uso fisiológico, uso doméstico ;  

2) a segunda classe se refere às demandas de água como bem de consumo intermediário, 

onde a água é utilizado para a criação de condições ambientais favoráveis para o 

desenvolvimento da agropecuária e agricultura;  
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3) a terceira classe se demarca pelas demandas para atividades de processamento 

industrial e energético nas quais a água entra como um bem de consumo intermediário (ou 

bem industrial). 

O uso global de água quase triplicou na segunda metade do século 20, aumentando 

muito mais rápido que a população mundial no mesmo período de tempo. Os recursos 

hídricos são utilizados para uma infinidade de atividades humanas, em geral divididos entre a 

agricultura (70%), indústria (22%) e uso doméstico (8%), conforme demonstra a Figura 3.2 

(UN. 2006). O aumento da população mundial provocou um aumento na produção de 

alimentos e implicou na ampliação da área irrigada. O aumento do consumo de água doce 

pelos setores da sociedade muitas vezes ocasionam uma elevada competição por este bem 

limitado, sendo causa frequente de conflitos inter-setorial. 

 
Figura 3.2 – Uso dos Recursos Hídricos 

Fonte: Adaptado de UN (2006) 

Todos estes fatos citados acima criam condições de desgaste hídrico em varias partes 

do mundo. Nas últimas décadas, o aumento de procura de água foi sendo satisfeitos com o 

incremento da oferta, através da construção de grandes reservatórios ou pelo aumento da 

exploração de águas subterrâneas, com a perfuração de poços. Segundo o Ministério de 

Ciência e Tecnologia (2001) o total de água retirada de rios, aquíferos e outras fontes 

aumentaram nove vezes. Na década de 50, as reservas mundiais representavam 16,8 mil 

m³/pessoa, na atualidade este número reduziu para 7,3 mil m³/pessoa e espera-se que venha a 
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se reduzir para 4,8 mil m³/pessoa nos próximos 25 anos como resultado do aumento da 

população, industrialização e agricultura. 

Estas obras de engenharia (grandes reservatórios, barragens, poços etc), executadas 

sem os necessários cuidados ambientais, aumentaram a disponibilidade de água, porém 

contribuíram para a degradação da qualidade das águas e do meio ambiente, gerando de toda 

forma, conflitos.  

Os primeiros registros de conflitos envolvendo o acesso á água datam de 2500 a.C. O 

primeiro a ser relatado ocorreu em Lagash, cidade á beira do rio Tigres, no sudeste da 

Mesopotâmia, atualmente sul do Iraque, onde o Rei Eannatum em 2450 a.C. a 2400 a.C. 

desviou água desta região para outra, deixando a cidade de Umma quase que totalmente sem 

água (GLEICK, 2008).  

Entre 2500 a.C. e 209 a.C., encontram-se relatos de dezenove conflitos, dos quais 

dezessete num contexto de extrema violência. De 209 a.C., a 1503 d.C. existiram apenas dois 

conflitos, porém considera-se uma lacuna nos registros sobre conflitos. Os registros voltam a 

aparecer entre 1503 e 1950, onde foram registrados cerca de trinta e um conflitos. Entre 1950 

e 2000, ocorreram oitenta e um. Entre 2001 e 2008 há registro de cinquenta e três conflitos, 

quarenta e três dos quais envolvendo violência (GLEICK, 2008). 

Segundo Postel e Wolf (2001) o único incidente registrado de uma guerra total por 

causa dos recursos hidrícos foi de 4500 anos atrás entre as duas cidades-estados 

mesopotâmicas, Lagash e Umma (acima citado). Entre 805. e 1984, os países do mundo 

assinaram mais de 3.600 tratados relacionados com a água. Uma análise de 1831 eventos 

internacionais relacionados com a água ao longo dos últimos 50 anos revela que dois terços 

destes encontros foram de natureza cooperativa. Conforme os autores, ao que parece a água é 

tão importante que as nações não podem se dar ao luxo de lutar por ele. Funcionando mais 

como um “conector” do que um “divisor”, a água tende a servir de catalisador para uma maior 

interdependência entre as nações.  

Para Barlow (2008) quando se trata de água no passado, não se torna um guia 

confiável para o futuro. Um recurso renovável, mas não infinito, a água potável  se torna cada 

vez mais escasso. Ao contrário do petróleo e muitos outros recursos estratégicos, água doce 

não tem substituto na maioria de seus usos. E enquanto a história sugere que a cooperação 

sobre a água tem sido a norma, não tem sido a regra, pois, um quarto das interações 

relacionadas com a água durante a última metade do século eram hostis. Embora a grande 

maioria das hostilidades não envolvia mais do que o antagonismo verbal, alimentaram 
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décadas de tensoes regionais, frustrando o desenvolvimento, alguns paises rivais dispararam 

tiros, explodiram represas, porém não chegaram a uma guerra.   

De acordo com Eriksson et al (2002), entre 1988 e 2004, entre 80 e 90% dos conflitos 

armados existentes no mundo, idependente da causa, tiveram caráter interno, ou seja, dentro 

das nações, e nem um motivado em especifico pelos recursos hídricos. 

Face ao divisado até então, pode-se constatar que inúmeros são os conflitos pelos recursos 

hídricos nos mais diversos continentes, conforme exemplificados a seguir na Tabela 1. 

Tabela 3.1 – Exemplos de conflito relacionados a água 
RIOS E LAGOS PAÍSES ENVOLVIDOS QUESTÕES 

 
 
 
Brahmaputra, Ganges, 
Farakka, Dadu. 
Cauvery, Mekong. 

ÁSIA 
 
Bangladesh, India, Nepal,             
China. 
Camboja, Laos, Tailândia, Vietnã, 
Tamil Nadu, Índia. 

 
 
Depósito aluvial, barragens, 
enchentes, irrigação, cotas 
internacionais   
Enchentes, cotas internacionais, 
irrigação. 

 
 

Tigres, Euphrates, West 
Bank aqüífero, Jordão. 

          ORIENTE MÉDIO 
 
Iraque, Síria, Turquia, Israel, 
Líbano Jordânia. 

 
 
Cotas internacionais, níveis de 
salinidade, desvio de água, escassez. 

 
Nilo,  
Zambezi e Chobe. 

ÁFRICA 
 
Egito, Etiópia, Sudão, Zâmbia, 
Botsuana. 

 
 
Depósito aluvial, desvios de água, 
enchentes, irrigação, costas 
internacionais, escassez. 

 
 
Rhine 
Danube 

EUROPA 
 
Suíça, Alemanha, França, Países 
Baixos 
Romênia, Yugoslavia, hungria, 
Bulgária. 

 
 
Poluição Industrial 
Poluição por mineração, barragem, 
fluxo de água, poluição por práticas 
agrícolas. 

 
 
Colorado 
Grandes Lagos 
Lauca 

AMÉRICA 
 
EUA, México 
Canadá, EUA 
Bolivia, Chile 

 
 
Poluição química, cotas internacionais 
salinidade 
Poluição 
Barragens, salinidade 

Fonte: Adaptado de Gleick (2008) 

Na América do Sul conflitos recentes (século XXI) pelos recursos hídricos podem ser 

encontrados na Bolívia, mais especificamente em Cochabamba com revoltas antiprivatistas 

dos recursos hídricos. No Brasil, pela transposição das águas do rio São Francisco, onde 

existem conflitos de interesses políticos e econômicos, construções de barragens. No Oriente 

Médio e norte da África, os principais problemas são a escassez real das águas. Sul e leste da 

Ásia, detém cerca de 36% da água existente no mundo, porém, a densidade demográfica (60% 

da população mundial) e os cultivos irrigados provocam conflitos. Entre Israel, Jordânia e 
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Palestina, a disputa por água acirra ainda mais as diferenças religiosas e culturais (POSTEL E 

WOLF, 2001). 

Assim, verifica-se a concentração de populações humanas, de indústrias, de atividades 

agrícolas e socioeconômicas fazendo uso excessivo da capacidade hídrica das bacias, de 

regiões hidrográficas e dos aquíferos subterrâneos.  Sob essas condições, a água passa a ser 

escasso, o que leva à geração de conflitos entre seus diversos tipos de usos e usuários. Embora 

a escassez da água esteja nos primórdios do problema, o caráter complexo dos conflitos nos 

recursos hídricos, influenciado por fatores ambientais, econômicos, sociais, culturais entre 

outros, demonstram a necessidade de se entender os vários organismos que causam e nutrem 

esses conflitos. 

3.1.1 A situação dos recursos hídricos no Brasil 
 

O Brasil possui uma das maiores reservas de água do planeta, estima-se que nosso país 

detenha algo entre 12% dos recursos hídricos totais do mundo (48.314 m³/hab/ano). No 

entanto, as regiões mais populosas e industrializadas apresentam menor disponibilidade de 

recursos hídricos. A Amazônia é habitada por menos de 7% da população e possui 68% da 

água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração 

populacional do país tem disponíveis 6% do total da água (UNESCO 2003), conforme está 

ilustrado na Figura 3.4. 

 

 

 Figura 3.4 – Distribuição dos Recursos Hídricos no Brasil 

Fonte: Adaptado UNESCO (2003) 

Entre 1950 e 2000 a população urbana brasileira passa de 36% para 81% do total 

nacional. As regiões Sul e Sudeste apresentam uma intensa concentração populacional, 

consumo elevado de água e possui bacias hidrográficas localizadas em regiões com alta 
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concentração industrial que, há tempos, apresentam conflitos de uso, sobretudo pela poluição 

nas margens dos rios. Já no nordeste do Brasil, devido às características naturais, a escassez 

quantitativa tende a se agravar (ANA, 2007). 

O principal problema se encontra nas regiões metropolitanas dos grandes centros, onde 

importantes rios se encontram em estado grave de poluição, às vezes comprometendo de 

forma severa os seus ecossistemas naturais, como por exemplo, o Rio Capibaribe em Recife, 

rio Tiete em São Paulo (com sua qualidade totalmente danificada pelos lançamentos de esgoto 

sem tratamento), entre outros. 

Além dos problemas de qualidade e quantidade, as questões de ordem político-

institucional também são marcantes, pois estes comprovam a incapacidade dos órgãos 

gestores de conduzirem e solucionarem os problemas, demonstrando falta de vontade política 

ou coordenação entre os órgãos.  Estes fatos são decorrentes, das dificuldades apresentadas 

pelos governantes em identificarem as prioridades de investimentos, visto a existência de uma 

grande quantidade de anseios e problemas a serem resolvidos e principalmente a necessidade 

de se ajustarem aos recursos orçamentários disponíveis (DEL PRETTE, 2000). 

Segundo Guiante e Jacobi (2003) as consequências destas intervenções naturais e 

humanas são: (1) contaminação aguda das águas superficiais e subterrâneas; (2) ampliação de 

ocorrências de cheias de maiores dimensões, caracterizando limitações de macrodrenagem, 

usualmente associadas ás altas taxas de impermeabilização; (3) pressão crescente sobre os 

recursos hídricos disponíveis para a finalidade de abastecimento publica (problemas de 

quantidade); (4) dificuldades para a proteção dos mananciais de abastecimento ameaçados 

pelo crescimento urbano; (5) aumento no custo de tratamento das águas para consumo 

humano e para a produção de alimentos; (6) limitações de qualidade da água bruta nas 

captações, por poluição domestica, industrial e agrícola, agravada pela redução de vazão para 

abastecimento; (7) aumento dos conflitos entre os diversos usos da água. 

Percebe-se que nos últimos 50 anos a população urbana cresceu rapidamente, surgindo 

grandes cidades e metrópoles. O consumo de água aumentou exponencialmente, sendo 

utilizado para as necessidades básicas humanas, para o desenvolvimento da agricultura e para 

o desenvolvimento das indústrias. Entretanto, a deterioração da qualidade da água pela 

poluição ultrapassou a capacidade do nosso ecossistema de dar uma resposta e renovar-se. 

Assim sendo, conflitos foram surgindo em todo o território nacional, são cada vez mais 

complexos, pois, envolvem os vários tipos de usos (na maioria das vezes concorrentes) e 

vários usuários interessados. 
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Esses são fatores que obrigaram o país a adotar um sistema nacional de recursos 

hídricos, com gestão integrada, tendo a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento. 

Nos últimos anos, tem-se observado um significativo esforço e devido engajamento relativos 

ao aproveitamento dos recursos hídricos, sobretudo nas áreas institucionais e gerenciais, 

evidenciados mediante uma série de leis pertinentes, seguidas de iniciativas para a 

implantação de instrumentos de gestão. 

Este sistema se sustenta em dois principais fundamentos: inicialmente, constatou-se que 

as regulamentações existentes não foram capazes de evitar os desequilíbrios, assim, sustenta-

se na necessidade de regulamentações que possibilitem a sustentabilidade dos recursos e a 

preservação do ecossistema. Em segundo, constatada a possibilidade de conflitos, devido à 

dificuldade de acesso, quantitativo ou qualitativo, aos diferentes usos da água, ocorre a 

necessidade de criar espaços de negociação e resolução (GODOY, 2007).  

 3.2. Tipologia e Fontes dos conflitos 

Segundo Wolf et. al. (2005) conflito nos recursos hídricos ocorrem em três níveis 

interdependentes: 

Local: entre os grupos sociais competindo por água em uma área específica, ou entre 

um Estado e seus cidadãos em uma determinada área. Os exemplos vão desde a tensão tribal 

sobre o acesso a um ponto de água, comunidades sendo deslocados de suas casas pela 

construção de barragem,  a resposta de uma população em geral a má governança dos recursos 

hidricos. 

Nacional: entre diferentes grupos de interesse em relação às políticas nacionais de 

gestão dos recursos hídricos.  Os exemplos incluem os conflitos gerados por insuficiência de 

leis, regulamentações contraditórias sobre setores concorrentes e suas prioridades (agricultura, 

indústria, proteção ambienta, abastecimento de água para municipios e regiões etc.). Tais 

conflitos decorrem da falta de gestão integrada dos recursos hídricos a nível nacional.  

Internacional: entre os estados sobre a utilização de recursos hídricos compartilhados.  

Os exemplos incluem a tensão e hostilidades entre países pela partilha dos recursos hídricos. 

Essa tensão entre os países pode dificultar o desenvolvimento sustentável, de forma indireta a 

condução da pobreza, migração e instabilidade social. 

O caráter complexo dos conflitos nos recursos hídricos vem gerando na literatura 

especializada, uma enorme quantidade de conceitos para os tipos e prováveis causas. Estes 

são considerados incompletos, pois, dão maior atenção a alguns aspectos em detrimento de 
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outros. Embora integralmente ligados e se reforçarem mutuamente, as formas em que a água 

contribui para o conflito pode ser dividido em linhas:  

 Conflitos de disponibilidade quantitativa ou recursos limitados; 

 Conflito sobre a qualidade dos recusos; 

 Conflitos de percepção e comunicação; 

 Conflitos por reflexo de mudanças ambientais;  

 Conflitos gerados pelas estratégias do setor público e fragilidades institucionais. 

As classificações apresentadas a seguir são consideradas representativas por abrangerem 

vários aspectos importantes e  muitas vezes se sobrepõem. 

Conflitos de disponibilidade quantitativa ou recursos limitados 

É importante reconhecer que o "limitado" não significa essencialmente que o recurso é 

escasso, mas, significa também que existe uma concorrência ou uma "incompatibilidade" 

sobre o uso ou acesso ao recurso.  

Ohlsson & Turton (1999) identificam que a escassez dos recursos hidricos é a principal 

fonte de conflitos, e faz uma distinção entre conflitos de primeira ordem, que são aqueles 

resultantes da escassez de recursos naturais em si, e os conflitos de segunda ordem, que 

resultam das estratégias de adaptação pelo qual as sociedades tentam superar a escassez de 

recursos naturais (como os conflitos que emergem quando um grande número de pessoas são 

deslocadas por projetos de construção de barragens). 

Ohlsson & Turton (1999) indicam ainda que a escassez de primeira ordem pode ser 

estimulada pela oferta, pela demanda ou pode ser resultado de desiguladades estruturais entre 

os diferentes grupos de usuários da água. O conflito de primeira ordem induzida pela oferta é 

resultado da escassez de água em rios, lagos, açudes, da diminuição das águas subterrâneas ou 

poluição destes recursos. O conflito induzido pela demanda é  resultado da escassez da água 

pelo aumento da população (enquanto a população mundial triplicou no século 20, a demanda 

por recursos hídricos renováveis cresceu seis vezes). As desigualdades estruturais acontecem 

quando setores mais poderosos da sociedade ficam com a maior parte dos recursos, resultando 

na marginalização social e econômica dos menos poderosos. 

Originados por distribuição desigual - deriva da maneira como os recursos hídricos 

escassos são distribuídos entre os mais diversos setores da sociedade ou grupos da 

comunidade. Podendo ser dividido em: de primeira ordem, quando setores ou grupos com 

maior poder se apoderam da água, em detrimento dos grupos mais frágeis da sociedade; ou de 

segunda ordem, quando transcorre da fundação de mecanismos de regulação da demanda, 
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objetivando uma distribuição mais equitativa dos recursos entre os seus múltiplos usos, os 

quais podem ir de encontro interesses e valores tradicionais ou danificar relação de poder 

entre os diversos grupos ou setores usuários (OHLSSON & TURTON 1999); 

Conflitos podem surgir através da escassez gerada pelo nível de desenvolvimento 

nacional. Os baixos níveis de desenvolvimento econômico, como em grande parte do mundo 

em desenvolvimento, impõem uma série de restrições em alguns países, impedindo estas de 

adotarem políticas de gestão mais eficaz. Por exemplo, muitos estados que enfrentam estresse 

hídrico são incapazes de investir em dessalinização, a irrigação por gotejamento. (WOLF & 

HAMMER, 2000).  

Originados pela privação relativa - nascem da insatisfação da população pelas 

condições econômicas existentes, onde a população com uma melhor condição econômica é 

considerada causadora da miséria e os favorecidos da injusta e desigual distribuição de 

recursos. Este fato acontece quando a quantidade dos recursos é suficiente, mas a distribuição 

é desigual, assim gerando uma escassez relativa (HAFTENDORN, 1999). 

Enfim, os conflitos pela disponibilidade quantitativa podem surgir quando: (1) a curva 

de oferta e demanda de água se aproximam um do outro; (2) importantes mudanças podem 

ocorrem em seu fornecimento ao longo do tempo (construção de desvios no curso da água ou 

extração de água para abastecimento urbano reduzindo a quantidade de água para irrigação 

etc.); (3) ocorrer mudanças na demanda (devido aos novos usuários) e, (4) mudanças naturais 

(enchentes, seca crônica etc.). 

Conflito de disponibilidade qualitativa e reflexo de mudanças ambientais 

A contaminação das fontes de água -  maior parte destes casos refere-se à poluição por 

parte das indústrias e despejo de esgoto, lixos, etc. Os resíduos gerados pelas indústrias, 

cidades e atividades agrícolas são sólidos ou líquidos, tendo um potencial de poluição muito 

grande. A poluição além de inviabilizar o uso da água, pela redução da qualidade, também 

reduz a quantidade deste recurso disponível para a sociedade, gerando assim conflitos, 

principalmente quando a poluição é percebida pela população (FORO DAS ÁGUAS, 2008).  

A poluição gera graves problemas a nível mundial, não só no terceiro mundo. O 

abastecimento de água tende a gerar mais conflitos em países pobres, enquanto os conflitos 

sobre a poluição e qualidade da água são mais comuns nos países mais ricos e mais 

ambientalmente conscientes (UN, 2006).   

Aquecimento Global: segundo Molen & Hildering (2005) diversos estudos sugerem que 

as alterações climáticas (secas, enchentes, aumento do nível do mar) terão um impacto 

significativo sobre a disponibilidade dos recursos hídricos, sobre a qualidade da água e sobre 
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sua demanda. A disponibilidade de recursos hídricos não é apenas influenciada pelas 

condições climáticas, mas também de outras mudanças ambientais, como o desmatamento 

acelerado das florestas.  

Conflitos de percepção e comunicação 

Metas ou objetivos conflitantes - os conflitos pela água, muitas vezes surgem quando 

grupos de pessoas diferentes têm objetivos diferentes. Os objetivos são relacionados à tomada 

de decisão dos participantes em relação aos seus interesses e valores. Os desejos conflitantes 

para alcançar diferentes objetivos são comuns em cenários de gestão das águas. As partes 

podem acordar sobre os efeitos de determinadas ações, mas discordam sobre a conveniência 

destes efeitos, portanto, fundamentalmente discordam sobre a própria ação (MOSTERT, 

1998). 

Desacordos Factuais - as diferenças sobre o curso preferencial de ação para resolver os 

problemas dos recursos hídricos resultam de divergências sobre os fatos percebidos na 

situação. Essas divergências são muitas vezes verdadeiras diferenças de opinião e pode estar 

relacionada à baixa qualidade da informação ou à falta de dados. Vários fatores podem levar 

a desacordos factuais: 

 Primeiro - os fatos muitas vezes são incorretos e incertos: discordância sobre a 

capacidade de financiamento do projeto, sobre direitos da população local, a real 

necessidade de abastecimento e capacidade da represa;  

 Segundo – limitações das capacidades das partes para processar a informação. Tanto o 

perito como o cidadão comum utilizam apenas algumas peças de informação para tirar 

conclusões no processo decisório; 

 Terceiro as partes podem ter informações distintas: por exemplo, os técnicos da 

hidrelétrica inclinam a dar maior atenção para a quantidade, custo e margem de lucro 

que podem ser gerados com o projeto, enquanto os grupos ambientalistas inclinam a 

olhar para as situações que gerem agressões aos ecossistemas (MOSTERT, 1998).  

Desconfiança e lutas pelo poder – decorre do estado da relação em curso entre as partes 

discordantes. A desconfiança é frequentemente o resultado de uma comunicação deficiente e 

muitas vezes levam a um mal entendido entre as partes, essas tensões causam uma menor 

disposição das partes para a cooperação. A desconfiança é o resultado de conflitos de 

personalidade ou circunstâncias históricas. As lutas pelo poder estão relacionadas à 

competição pelas fontes de poder (informações, recursos financeiros, entre outros), essas 
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partes se recusam a aceitar soluções viáveis, porque a luta pelo poder torna-se mais 

importante do que resolver o problema real (MOSTERT, 1998). 

Conflitos gerados pelas estratégias do setor público e fragilidades institucionais 

Embora o entendimento do sistema hídrico, sua dinâmica e as limitações sejam 

considerados essenciais para o desenvolvimento das estratégias de gestão sustentável da água, 

atualmente é reconhecido por muitos autores que os problemas de hoje e do amanhã são tanto 

uma consequência da escassez como da falta ou deficiência de como estes recursos são 

governados (UN. 2006; GWP, 2002; RAVNBORG, 2004; ROGERS & HALL, 2003; WOLF 

et al. 2005, entre outros). 

Para realizar uma "governança efetiva", o Relatório da ONU propõe uma lista que inclui 

o seguinte critérios:participação;transparência; eqüidade; eficácia e eficiência; estado de 

direito; responsabilização; coerência; capacidade de resposta; integração e considerações 

éticas. 

Cada uma destas dimensões está ligada a gestão dos recursos hídricos através de três 

níveis: governo, sociedade civil e setor privado. A ausência de algumas ou todas essas 

dimensões resultam de uma gestão ausente ou deficiente, uma simples demonstração da 

incapacidade ou falta de vontade para se alterar os padrões de utilização, alocação e gestão 

destes recursos. Desta forma uma gestão deficiente dos recursos hídricos poderá promover o 

surgimento de inúmeros conflitos, originados por: 

Incompatibilidade ou falta de leis - são decorrentes da incompatibilidade de diferentes 

conjuntos de leis (leis federais e estaduais de recursos hídricos); de diferentes interpretações 

de uma mesma lei por diferentes atores; ou causados pela coexistência de leis 

consuetudinárias que respondem as necessidades tradicionais, ou pela adição de novas regras 

e/ou leis. O fracasso em alcançar um consenso entre as partes interessadas, afetadas pela falta 

de lei públicas de controle para setores específicos que competem pelos mesmos recursos 

hídricos (VIERA, 2006). 

Por motivos políticos - referentes às abordagens adotadas em relação à gestão hídrica, 

incluindo diretrizes para a alocação de água, a utilização de instrumentos econômicos, e o 

nível de participação da sociedade, em geral, e usuários de água em particular (ibid, 2006). 

Motivos organizacionais – originados por deficiências na estrutura administrativa de 

gestão de recursos hídricos seja por ausência ou incompatibilidade de um quadro regulatório 

consistente, por superposição de funções atribuídas ás várias entidades, ou por interesses e 

objetivos opostos. (ibid, 2006). 
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Transferência de responsabilidades: Corresponde a transferência da propriedade e 

gestão dos recursos hídricos das autoridades públicas para empresas multinacionais privadas 

(POSTEL & WOLF 2001). A privatização de forma arbitrária dos recursos hídricos, a falta de 

atenção às necessidades dos grupos mais vulneráveis da sociedade, junto com negação do 

controle das comunidades sobre seus recursos naturais, resultam em conflitos pelo mundo 

inteiro (por exemplo: Bolívia, África do Sul, entre outros) (MOLEN & HILDERING 2005).  

Corrupção: A corrupção é sintoma de uma gestão deficiente. Desvia os recursos 

escassos que poderiam ser utilizados para reforçar os orçamento e melhorar os serviços de 

água e saneamento, especialmente para os pobres. Reduz o crescimento econômico e 

desestimula investimentos no setor da água. Põe em cheque o desempenho e eficácia dos 

setores públicos para uma gestão competente. O enfraquecimento das instituições leva a uma 

alocação desigual e ineficiente dos recursos hídricos e serviços relacionados. (PNUD, 2004 

apud UN.2006). 

Gestão da oferta (captação da água): geram conflitos, possivelmente, entre moradores 

locais e as autoridades governantes. É o jogo entre a parte montante, de onde vêm as águas e a 

parte a jusante, para onde estão indo as águas. Este é causado pelas ações realizadas para 

aumentar a captação das águas, aumentando assim sua oferta, como por exemplo, a criação de 

barragens e desvios de fluxo de águas etc. Segundo Ohlsson & Turton (1999) pode ser 

considerado de primeira ordem pela captação de recursos para os diversos fins gerando 

conflitos entre os usuários do montante e da jusante. De segunda ordem como resultado do 

grande número de pessoas deslocadas pelos projetos de construção civil, ou seja, pelos  

impactos negativos destas construções gerando um enorme custo social e ambiental. 

Como observa-se nesta secção a escassez de água é amplamente reconhecido como uma 

das causas da violência e dos conflitos dentro das nações. Na maioria dos casos, no entanto, 

não é a falta de água que leva ao conflito, mas a maneira inadequada como os recursos são 

gerenciados. A crescente escassez de água, em combinação com o baixo desenvolvimento 

econômico, a degradação do meio ambiente e a gestão deficiente, são indicadores de que o 

conflito e a instabilidade são suscetiveis de ocorrer com frequência. 

Independente das nomeclaturas utilizadas para distinguir os diversos tipos de conflitos e 

causas existentes, é de suma importancia identificar e compreender os mecanismos primais 

que levam a sua geração, e ainda, distinguir aqueles que atuam como gatilho, canais, 

incentivadores para que estes surjam. 
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3.3 Governança e Participação na Gestão dos Recursos Hídricos  

Como observado, invés de escassez de água em si, os conflitos relacionados com a água 

são causados pela maneira em que a água e sua utilização são governadas. A crise da água são 

freqüentemente crises de governabilidade, a governança eficaz da água é uma das principais 

prioridades de ação. A governança é definida como “o conjunto de sistemas políticos, sociais, 

econômicas e administrativos que estão no local para desenvolver e gerenciar os recursos 

hídricos, e fornecer a prestação de serviços de água, em diferentes níveis da sociedade” 

(ROGERS & HALL, 2003, p. 16). 

O enfraquecimento e descrédito do Estado em conduzir a sociedade sozinho, aumentou a 

necessidade de envolver todos os usuários no processo de desenvolvimento de políticas e 

regulamentos apropriados para a gestão e uso dos recursos hídricos, como forma de garantir a 

existência de responsabilidade suficiente e legitimação das decisões tomadas. A governança é 

vista como habilidade de construir políticas públicas e instituições que sejam socialmente 

aceitáveis e que mobilize o empenho conjunto do governo, setor privado e dos vários grupos 

da sociedade civil, particularmente a nível local/comunidade, para alcançar o 

desenvolvimento e trabalhar com os problemas de forma participativa (GWP 2002). 

Segundo UN (2006) a gestão ideal dos recursos hídricos tem quatro dimensões, conforme 

está apresentado na Figura 3.3: 

 Uma dimensão social preocupada com o “uso equitativo”; 

 Uma dimensão econômica preocupada com o “uso eficiente” 

 Uma dimensão ambiental preocupada com “uso sustentável”; e 

 Uma dimensão política preocupada com “igualdade de participação”. 

Ao observar a Figura 3.3 percebe-se inicialmente que a gestão dos recursos hídricos é/ou 

deveria ser um processo que promove e desenvolve a gestão das águas de forma coordenada 

com outras dimensões relacionados, com o intuito de elevar ao máximo o bem estar social e 

os resultados econômicos, de forma sustentável, sem afetar o meio ambiente. 

Este tipo de gestão traz à tona a necessidade de interação entre as pessoas, onde o dialogo 

é uma fonte importante de aprendizado. O dialogo ajudará a construir a confiança entre os 

participantes e promover a troca de informações. As discussões são centradas em casos reais e 

foco na ação (GWP, 2002). 
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 Figura 3.3 – Dimensões da gestão dos Recursos Hídricos 

Fonte: Adaptado UN (2006) 

A participação de todos os interessados possibilita uma tomada de decisão mais racional 

e enraizada no diálogo, utilizando uma menor quantidade de barganha e dados técnicos. 

Possibilita uma gestão participativa, envolvendo a negociação entre os interessados, dando 

ênfase a transferência de poder para a localidade (gestão por bacia hidrográfica), permitindo 

assim a utilização de mecanismos mais eficientes para a gestão de conflitos de forma menos 

agressiva, rápida e aceitável. 

3.3.1 - Governança dos Recursos Hídricos no Brasil 

3.3.1.2 - A Política Nacional de Recursos Hídricos – descentralização, participação e 
integração 

Segundo Jacobi (2005) no contexto de transição democrática e por força de pressões de 

uma sociedade civil mais ativa e mais organizada foram sendo criados novos espaços públicos 

de interação, mas principalmente de negociação. A participação social insurge principalmente 

como referencial de rupturas e tensões e as práticas participativas associadas a uma mudança 

qualitativa da gestão assumem visibilidade pública e repercute na sociedade. 

Nessa linha, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) tem seus fundamentos 

legais postos na Lei Federal nº 9.433 / 1997. Trata-se de um marco legal inovador, inspirado 

nos procedimentos adotados pela França, e que procura gerir os recursos hídricos utilizando-

se do um novo conceito de organização do setor de planejamento e gestão dos recursos 

DIMENSÃO SOCIAL 

D
IM

EN
SÃ

O
 A

M
BI

EN
TA

L 

DIMENSÃO 
POLÍTICA  

D
IM

EN
SÃ

O
 E

C
O

N
Ô

M
IC

A
 

GESTÃO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

Uso Sustentável  Uso Eficiente  

Uso Equitativo 

Igualdade de 
Participação 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 3                                                                                               Conflitos na Gestão dos Recursos Hídricos 

 59 

hídricos, tanto no contexto nacional quanto estadual, e excessivamente importante, em termos 

de participação dos atores envolvidos na questão, utilizando a Bacia Hidrográfica como 

unidade de gestão. 

Esta lei forma um modelo sistêmico de integração de gestão que apresenta uma 

organização institucional fundamentada em novos tipos de organização para a gestão 

compartilhada do uso da água. Dessa maneira, a partir de princípios norteadores, que 

preconizam a gestão integrada, descentralizada e participativa, o atual Plano de Gestão, 

transfere muitas decisões para a esfera local da bacia hidrográfica, esta passa a ser gerenciada, 

no sentido de maximizar seu uso de forma racional implantando ações que visem uma 

adequada gestão ambienta da bacia. 

Pereira (2003, p.8) destaca que: 

“De fato, o arcabouço institucional atualmente existente no país, a partir, sobretudo, 
da instalação da Agência Nacional de Águas e dos Comitês de Bacias, juntamente 
com os instrumentos de gestão de recursos hídricos, legalmente definidos (Lei 
Federal nº 9.433), propiciaram as condições ideais para a governabilidade dos 
recursos hídricos no Brasil. Esse novo desenho institucional, que está disponível à 
sociedade brasileira, baseia-se numa estreita parceira entre o Estado e a Sociedade 
Civil, o que requer a construção de grandes acordos sociais, a partir de consensos 
sobre as bases da política de recursos hídricos existente, tendo em vista os requisitos 
e as exigências institucionais e técnicas para o funcionamento do Sistema Nacional 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos”. 

Os princípios sobre os quais se fundamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos 

podem ser sintetizados: 

 Considera a água como um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado 

de valor econômico; 

 A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas; 

 Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 

e a dessedentação de animais; 

 Impõe que a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação dos diferentes 

setores do poder público, dos usuários e da sociedade civil, no processo de negociação 

e tomada de decisão; 

 Adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial para implantação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH) no planejamento e gestão das águas. 

O SINGREH constitui um conjunto de mecanismos jurídico-administrativos para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e é formado por:  
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(1) órgãos colegiados deliberativos, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

os Conselhos Estaduais e do Distrito Federal e os Comitês de Bacia Hidrográfica;  

(2) órgãos executivos como a Agência Nacional de Águas e as Agências de Águas;  

(3) demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais relacionados com a gestão 

dos recursos hídricos. 

Todos estes órgãos devem respeitar e trabalhar sob as diretrizes de ação estabelecidas 

pela PNRH, que são:  

(1) a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades regionais;  

(2) articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;  

(3) articulação com as políticas setoriais (usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional);  

(4) integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;  

(5) a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade;  

(6) articulação da União com os Estados para a gestão de recursos hídricos de interesse 

comum. Dessa forma, o modelo político estabelece novos requisitos para a gestão dos 

recursos hídricos: descentralização, participação e integração (Figura 3.5).  

 
 Figura 3.5 – Estrutura da Política Nacional dos Recursos Hídricos 

Fonte: Adaptado de Del Prette, (2000). 
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Nesse contexto, com a finalidade de assegurar o equilíbrio entre a oferta e a demanda 

pelos diversos usos dos recursos hídricos, a degradação da qualidade e minimizar as 

possibilidades de conflitos a lei prevê e estipula ambientes para negociações, cria mecanismos 

de gestão e delibera novas funções para entidades já existentes, que se passa a descrever a 

seguir. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) é constituído por representantes 

dos ministérios do Governo Federal, além de representantes designados pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, representantes dos usuários de água e organizações civis 

relacionados com a gestão de recursos hídricos. É a organização mais alta na hierarquia do 

sistema. Tem por objetivo promover a integração do planejamento de recursos hídricos no 

nível nacional, regional e estadual e também entre os setores de usuários, além de arbitrar os 

conflitos de maior relevância.  

A Agência Nacional de Águas (ANA) é responsável pela implantação do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. Tem autonomia administrativa, estrutural e financeira, 

vinculada e não subordinada ao Ministério do Meio Ambiente.  A ANA compõe-se de 10 

superintendências funcionais com responsabilidade administrativa sobre o uso das águas da 

União.  

As Organizações Civis de Recursos Hídricos devem ser representadas no Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos e devem participar do processo de tomada de decisões. Essas 

organizações podem ser quaisquer dos seguintes grupos: (1) consórcios intermunicipais, (2) 

associações das bacias hidrográficas, (3) associações regionais, locais ou setoriais dos 

usuários de água, (4) organizações técnicas, acadêmicas e de pesquisa, e (5) organizações 

não-governamentais (ONGs) 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) O comitê de bacia tem como funções 

arbitrar em primeira instancia os conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovar o plano 

de recursos hídricos da bacia; propor adequações e estabelecer mecanismos de cobrança pelo 

uso da água e sugerir valores a serem cobrados. Os comitês reúnem grupos interessados para 

discutir e solucionar os próprios problemas, com o objetivo de proteger os recursos hídricos 

na região da bacia hidrográfica. 

As Agências de Águas das Bacias Hidrográficas atuam como as secretarias 

executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Embora exista uma estreita relação entre os 

comitês e as agências, as últimas são bastante diferentes das primeiras. A principal diferença 

está na sua natureza e organização: enquanto os Comitês atuam segundo o que é denominado 

parlamentos da água, as Agências de Águas atuam mais como organizações executivas. 
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Desta forma o Plano Nacional de Recursos Hídricos possibilita a interação sociedade/ 

Estado e o exercício da cidadania. Agindo nesse processo, os comitês de Bacia Hidrográfica 

tem papel fundamental ao abrigar na arena política os diversos discursos, possibilitando a 

interação e a negociação dos atores sobre os usos dos recursos hídricos (JACOBI 2006). 

3.3.1.3 - Comitês de Bacia Hidrográfica – espaço para negociação 

Para implantação da gestão da água em cada bacia hidrográfica, a Lei 9.433/97 instituiu 

os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), onde devem estar representados o poder público 

(federal/ou estadual), os usuários e a sociedade civil, para, coletivamente, decidir sobre a 

gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação. A gestão integrada, participativa e 

descentralizada dos usos múltiplos da água postula negociações, e estas se dão principalmente 

por bacia hidrográfica, nos colegiados organizados que decidem sobre as práticas e política 

pública que possam compromete a quantidade e a qualidade das águas. As principais 

atribuições do CBH são:  

(1) articular a atuação das entidades;  

(2) promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; (3) 

estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 

serem cobrados;  

(4) Estabelecer critério e promover o rateio dos custos das obras de usos múltiplos, de 

interesse comum ou coletivo; 

(5) Arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos e entre 

seus usuários, a provar e acompanhar a execução do Plano de Recursos hídricos de cada bacia 

(Figura 3.6). 

A composição do comitê é de 40% de representação da União, Estado e municípios, 

40% de usuários e 20% de entidades civis. Reúne setores diversificados em conhecimento, 

poder econômicos e interesses. No Brasil, atualmente, existem 140 comitês (ANA2007).  

A descentralização possibilita que comunidades locais monitorem e fiscalizem os 

assuntos de seus interesses, as decisões são tomadas localmente e por aqueles que 

normalmente estão mais próximos aos problemas e que na maioria das vezes sofrem com os 

efeitos. Portanto, é importante estabelecer um ambiente para a população local discutir seus 

problemas e necessidades, assumir a responsabilidade pelo uso dos recursos ao seu redor e 

adquirir conhecimentos e habilidades para tomar decisões e gerar iniciativas.  

A lógica da participação democrática permite que todos os atores envolvidos atuem, 

tendo como atribuições e responsabilidade a busca pela neutralização de práticas ilícitas 
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norteadas pelo interesse econômico ou político. A dinâmica do colegiado facilita a articulação 

e a transparência entre os diferentes setores envolvidos, diminuindo a chance de abuso do 

poder (depende da capacidade de organização da sociedade civil) (JACOBI 2006).  

 

 
 Figura 3.6 – Gestão de Bacia Hidrográfica no Brasil 

Fonte: O autor (2011) 

Segundo Guivant e Jacobi (2003) as relações de poder não desaparecem, mas passam a 

ser tratadas e negociadas conjuntamente entre leigos e peritos. A gestão colegiada permite que 

os atores envolvidos integrem e acordem suas práticas tendo como base uma lógica de 

negociação sócio-técnico que substitui uma compreensão tecnocrática apontada para ajustar 

interesses e propostas nem sempre condizentes e articulados para uma finalidade comum. 

Entretanto, a participação de muitas instituições da sociedade na tomada de decisão 

torna o processo bastante complexo, devido aos objetivos e interesses conflitantes dos atores, 

o que transforma o Comitê de Bacia um lugar de conflitos frequentes, tornando difícil chegar 

a uma decisão que atenda aos interesses de todos os envolvidos no processo e inibindo o 

desenvolvimento do consenso tão importante para uma eficiente gestão dos recursos hídricos 

(LEVINO, 2009).  

Mesmo sendo a autoridade legal para resolução administrativa dos conflitos, os Comites 

de Bacias muitas vezes não exercem esta atribuição, seja por ausência de regulamentação, 

falta de informação e incerteza sobre as forma de solução de disputas, seja pelo descrédito das 
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possíveis soluções institucionais, sujeitos a questionamentos judiciais. Os CBHs não 

exercendo a atribuição de administrar os conflitos propiciam que os mesmo sejam tratados por 

outras esferas, como o Poder Judiciário, estes podem agir de forma desarmônica com a opção 

brasileira por uma nova governança da água (SOARES, 2008). As ações no campo judicial 

podem ser morosos, muitas vezes levando anos para serem julgadas, desgatando ainda mais a 

convivencia dos envolvidos naquela ambiente e muitas vezes não resolvendo o problema 

ambiental. 

A melhora no acesso a informação e a participação social têm promovido mudanças de 

atitudes que favorecem o desenvolvimento de alternativas mais eficazes para solucionar os 

conflitos existentes nas Bacias hidrográficas. Assim, surge à necessidade de criação de 

procedimentos alternativos ao do poder judiciário, que não estimule a competição entre os 

envolvidos, que crie soluções que maximize o conjunto de seus interesses, valores e 

necessidades. Aumentando assim a confiança mútua e facilitando as ações coletivas.  

3.3.1.4 - A Política Nacional de Recursos Hídricos como espaço de negociação entre usuários 
dos recursos hídricos 

A negociação é à base do PNRH, que presume a necessidade de integração e 

articulação entre as diversas instituições participantes da tomada de decisão. O Comitê da 

Bacia Hidrográfica é o órgão mais próximo dos problemas locais, pelos quais toda a 

sociedade representada convive. Ao ser instituído por representantes de todos os setores da 

sociedade traz para a arena das ideias os conflitos socioambientais, de interesses e seus 

interlocutores. Constituem um fórum privilegiado para se estabelecer a negociação integrativa 

em torno das múltiplas demandas por recursos hídricos, mediante aos diferentes usos destes 

recursos ao longo da bacia (considerando a disponibilidade de água), ou seja, pode ser 

considerado o lócus principal de negociação e resolução dos conflitos (LEI FEDERAL nº 

9.433 / 1997, artigos. 37 a 40).  

 Antes de qualquer coisa, é importante observar que o Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos além de ser um mecanismo político para debates e deliberação entre as 

diversas representatividades. Tem como um de seus objetivos “arbitrar administrativamente 

os conflitos relacionados com os recursos hídricos” (LEI FEDERAL nº 9.433 / 1997, artigos. 

32, II). 

 Segundo Soares (2008) a lei ao especificar essa função inovou drasticamente visto que 

tradicionalmente a função de resolver conflitos era deixada nas mãos do poder judiciário. 

Apesar de ser uma novidade, segundo a autora não existe notícia do uso de algum 
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procedimento para “decidir” conflitos dentro dos CBH´s. Além disso, para Houaiss & Villar 

(2001) apud Soares (2008), a leitura da lei deve ser implementada de forma cautelosa, 

começando pelo significado e compreensão do vocábulo arbitrar, no qual pode ser 

interpretado de duas formas: a primeira relacionada como a arbitragem como método 

alternativo de disputas (já visto no primeiro capitulo); o segundo, em um sentido mais 

genérico e amplo, pode ser considerado como o ato de opinar, decidir segundo sua 

consciência, acompanhar ou dirigir os andamentos da disputa. 

 Sobre a arbitragem nos conflitos de uso de recursos hídricos Machado (2002, p. 112) 
afirma que:  

“(...) inobstante tenha sido usado o termo “arbitrar”, não se trata de 
arbitramento, ou arbitragem, costumeiramente utilizado. Na Espanha 
já existe há séculos o Tribunal de Águas de Valência, que se reúne em 
plena praça pública e agiliza os julgamentos, em procedimento oral. 
Todos os usos das águas poderão ser questionados, assim como os 
respectivos usuários das águas poderão ser sujeitos ativos ou 
passivos perante o Comitê de Bacia Hidrográfica”. 
 

 Apesar de a arbitragem ser bastante usado como um método de resolução de conflito, 

as soluções alcançadas poderiam exibir aqueles que venceriam o conflito (ganhadores) e 

aqueles que perderiam (perdedores), ou seja, o processo é competitivo, indo de encontro com 

os princípios do Plano Nacional de Recursos Hídricos de encontrar o entendimento entre os 

demais usuários dos recursos hídricos e a busca pela cooperação na tomada de decisão em 

grupo.  

Desta forma, Soares (2008) recomenda que os Comitês de Bacias Hidrográficas 

possuam a mediação ou negociação como primeira tentativa de tratar um conflito, e somente 

quando não for possível, é que a arbitragem deve ser utilizada.  Destaca a utilização de meios 

alternativos para um melhor tratamento dos conflitos existentes na gestão dos recursos 

hídricos, alternativas estas que visem à manutenção dos vínculos sociais de confiança entre as 

partes e a cooperação, estas sendo opostas ao judiciário e a arbitragem. 

 Como vimos durante todo este capitulo a complexidade inerente e a diversidade de 

interesses pela água é um desafio social e político, pois muitas vezes as decisões ao serem 

determinadas de cima para baixo não propiciam soluções duradouras. A falta de compromisso 

ou o não reconhecimento da legitimidade das decisões sobre a água podem fazer com que os 

envolvidos não cumpram os acordos. As partes com interesses nas decisões sobre a água 

precisam trabalhar juntos para entender as suas diferenças e buscar soluções viáveis para 

ambos. 

 Assim, com o intuito oferecer um caminho legítimo para lidar com as diferenças 

coletivas, preservando os princípios do PNRH, a negociação integrativa é um dos meios mais 
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eficazes, visto que, este se for abordado de uma forma ponderada e construtiva, pode 

estimular a compreensão e a solução conjunta dos problemas, gerando um maior respeito 

mútuo entre os diversos interesse e valores e a possibilidade de integração destes em 

resultados sustentáveis, e desta forma viável. 

 A negociação integrativa pode ajudar os envolvidos a chegar numa solução viável que 

de uma forma arbitraria não iriam conseguir. O maior objetivo deste tipo de negociação em 

relação ao tratamento dos conflitos provenientes dos usos das águas é transformar os 

potenciais conflitos em acordos justos e duradouros, que possam ser efetivamente 

implantados. As partes envolvidas podem criar novas opções para o acordo, examinando os 

interesses interdependentes dos diversos atores e explorando como estes podem encontrar 

ganhos mútuos, a fim de chegar a um acordo justo. 

 A negociação entre os membros do CBH´s pode ser falha por não conseguir estruturar 

e elaborar bem os conflitos, por muitas vezes não propiciar uma comunicação e trocas de 

informações adequadas para que os princípios da gestão sejam consolidados, no sentido de 

uma eficaz implantação da PNRH. Visto isso, necessita-se de um modelo de negociação que 

consiga estruturar todo o contexto, que assegure a troca de informações legitimas e o 

entendimento por parte dos representantes envolvidos. 

3.4 Considerações Finais Sobre Este Capítulo 

O crescimento acelerado da população junto ao atual desenvolvimento da economia, da 

tecnologia e do campo social demanda cada vez mais água para consumo humano, agricultura 

e indústria. A poluição dos corpos de água e o desperdício associado ao exposto anteriormente 

tornam cada vez mais escasso este recurso natural, não somente do ponto de vista quantitativo 

como igualmente no aspecto qualitativo, alterando um quadro de livre disposição. 

 Os efeitos da escassez da água são traduzidos nos conflitos entre usos e usuários. A 

escassez pode ser em termos absolutos (escassez física, contínua ou sazonal), e em termos 

relativos (expectativas de desenvolvimento de um país, comunidade local ou grupo de 

utilizadores). O aumento dos níveis de consumo de água segue a mudança nos padrões de 

consumo forçada pelas tendências de globalização. Os conflitos podem surgir quando o 

recurso não é escasso, mas alguns usos da água estão limitados, quer em quantidade, por 

aumento da procura por um setor, quer em qualidade, em resultado dos impactos negativos 

das atividades humanas nos recursos. As mudanças climáticas contribuem para esta situação 

aumentando a desigualdade espacial e temporal da distribuição dos recursos hídricos. Em 

geral, o conflito surge quando há um vazio nas relações de governança de uma comunidade.  
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No Brasil, a Lei Federal 9433/97 instituiu o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que 

prega a participação, integração e descentralização. A descentralização da gestão pressupõe a 

mudança de comportamento e que a sociedade pode se unir em torno de um propósito comum 

que é a melhoria continua na gestão, ou seja, tem como princípio a participação dos usuários 

nos comitês de bacia para tomada de decisão em grupo. No entanto, provocam disputas locais 

que envolvem interesses diversos, gerando conflitos entre usuários sobre os vários tipos de 

usos.  

Desta forma, surge a necessidade da criação de mecanismos ou instrumentos que 

possibilitem a gestão destes conflitos. A negociação integrativa surge como uma das 

alternativas para resolução destes conflitos, pois ao ser utilizado de forma legitima, gera um 

aumento na comunicação, entendimento do problema, dos interesses e principalmente 

proporciona ganhos mútuos.  
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4. PROPOSTA DE MODELO DE NEGOCIAÇÃO INTEGRATIVA 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar uma proposta de modelo de 

negociação integrativa incorporando o método de estruturação de problemas, SODA, para 

auxiliar o processo de construção de alternativas de ganhos mútuos entre as partes envolvidas. 

Além disso, este modelo visa ajudar as partes a examinarem os seus interesses e necessidades; 

proporcionar uma maior comunicação e troca de informações, participação efetiva de todos os 

envolvidos e o maior entendimento sobre o problema, pontos essenciais para uma gestão 

eficaz dos recursos hídricos. 

4.1. Caracterização do modelo proposto 

Como foi discutido no capítulo anterior, a gestão descentralizada e participativa 

envolve tomada de decisões conjuntas entre diversas entidades, o principal pressuposto é que 

a tomada de decisão compartilhada irá melhorar o processo de gestão dos recursos hídricos 

tornando o processo mais sensível a uma série de necessidades. Este tipo de gestão é visto 

como uma forma de promover as metas de conservação e subsistência de uma maneira 

eficiente, equitativa e sustentável.  

A diversidade de usos dos recursos hídricos, os conflitos existentes em decorrência 

entre a oferta e a demanda, os múltiplos interesses, a falta de comunicação e informação 

aumentam o grau de complexidade das decisões e, desta forma, o número de conflitos. 

Segundo Feyerabend et al. (2000) a gestão descentralizada e participativa envolve uma série 

de processos que ajudam a estabelecer e manter de forma aceitável por parte dos envolvidos, 

os princípios e praticas de gestão dos recursos hídricos, sendo a gestão de conflitos um desses 

processos. 

 No ambiente do CBH, a comunicação, transparência e confiança resultam um 

elemento fundamental para uma gestão eficiente, neste sentido, a negociação integrativa 

aparece como uma das formas mais adequadas para se gerir de forma justa e equitativa os 

recursos da localidade. Feyerabend et al. (2000) afirma que a gestão colaborativa é uma 

situação em que duas ou mais partes negociam e garantem entre si, o direito a compartilhar as 

funções, direitos e responsabilidades da gestão dos recursos naturais. 

A negociação integrativa além de contribuir para um melhor relacionamento entre as 

partes, busca a adição de valor por meio da cooperação, da troca de informações, e da 

construção de alternativas de compromisso que aumentem a área de prováveis acordos, assim 

podendo gerar ganhos mútuos, além daqueles inicialmente previstos por meio de extração de 
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concessões de forma competitiva.  Ou seja, geralmente as partes tendem a negociar de uma 

forma que os levam a reivindicar o valor, em vez de criá-lo; gastam mais tempo e energia em 

dividir o bolo do que preparando um maior (Figura 4.1). Desta forma, gerenciar as diferenças 

de opinião é fundamental para nutrir uma atmosfera na qual soluções construtivas podem ser 

identificados e levadas para a frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Criação de valor na negociação integrativa 

Fonte: O autor (2011) 

Segundo Moore (2003) os atores participam das negociações porque possuem interesses 

subjacentes que desejam que sejam abordados e satisfeitos. Pórem, raramente identificam seus 

interesses de forma clara ou objetiva, provavelmente porque estes: 

 Não sabem quais são seus interesses genuínos, ou não conseguem estruturar seus 

objetivos; 

 Acreditam que ganham mais quando suas metas não são conhecidas pelos demais 

participantes; 

 Adotam posições tão fortes que os seus verdadeiros interesses são encobertos, ou se 

equiparam a posição inicial adotada (MOORE, 2003). 

Desta forma, um modelo de negociação integrativa deve ajudar os atores 

compreenderem as diferenças existentes entre negociar segundo posições e segundo 

interesses. Sendo as posições tudo aquilo que as pessoas demonstram querer em um conflito e 

os interesses aquilo que as pessoas realmente querem, ou seja, o que verdadeiramente os 
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motiva. As posições inflexiveis, imediatistas e radicais reduzem a criatividade e inibe a 

capacidade de exploração para alcançar soluções possiveis para o conflito. A Figura 4.2 

permite observa de forma mais clara a distinção de posições e interesses em uma negociação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Exemplo de distinção entre Interesses e Posições 

Fonte: Adaptado de Fisher et al. (2000) 
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alternativas possíveis, suas limitações, implicações e o apoio na especificação de suas 

próprias preferências. 

Este trabalho baseia-se no conceito de que a negociação é um processo de interação 

social e de comunicação. Nesta perspectiva, a identificação de conflitos desempenha um 

importante papel, fornecendo um meio de compreensão dos interesses das partes envolvidas.  

Devido às dificuldades no encontro da solução de compromisso nas negociações, a 

estruturação do problema visa tornar o modelo menos complexo para os decisores, 

estimulando estes ao encontro de alianças estratégicas para os membros dos comitês. 

A proposta agrega uma análise sistêmica e permite uma abordagem integrativa da 

negociação. Verifica-se um conjunto de entidades com interesses interdependentes (em 

relação aos recursos hídricos) e onde cada um dos membros percebe que ao comportar-se 

como um sistema, o resultado é maior do que o resultado que as entidades poderiam ter se 

procurassem uma solução independentemente. 

Esta proposição se insere no contexto da negociação que proporcione um resultado 

ganha-ganha em que surgem os acordos benéficos para ambos os lados, com foco em 

relacionamentos de longo prazo. Assim, considera-se que, na interação entre as diversas 

entidades, os acordos devem ser baseados nos verdadeiros interesses dos participantes. 

Para apoiar todo o processo de negociação uma terceira parte será necessário. Segundo 

Moore (2003) uma terceira parte é uma pessoa ou um grupo de pessoas que auxiliam os 

individuos na negociação para que alcancem um possível acordo. Neste caso, a terceira parte 

seria o mediador. É importante que o mediador simplesmente facilite o processo e não tente 

impor uma solução, ele deve apenas dirigir o processo e buscar alternativas baseadas nos 

interesses das partes para um acordo benéfico. 

O mediador deve ser um especialista externo ao conflito, pois, exatamente por não 

conhecer o fato, irá frequentemente pedir esclarecimentos a quem estiver ligado diretamente 

ao conflito. O mediador externo e a utilização do método SODA irão forçar as pessoas a 

pensarem em como transferir e justificar suas posições pré-concebidas, muitas vezes 

explicando conceitos que só teriam existência implícita em suas mentes. O mediador será 

responsável pela aplicação da abordagem SODA, bem como administrar todo o processo de 

negociação.  

O mediador externo terá a preocupação de manter o foco e a imparcialidade nas 

discussões, comprometendo-se em obter uma boa carteira de soluções de compromisso e o 

máximo de consenso entre as partes. Assim, terá que ser uma pessoa neutra, imparcial, isenta 

de interesses e que tenha conhecimentos na área de recursos hídricos.  
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Nesta proposta compete ao mediador: a) estabelecer sua credibilidade como uma 

terceira pessoa imparcial e explicar o processo e as etapas da negociação; b) aplicar o método 

SODA de forma a privilegiar a exposição de ideias, interesses, valores, de forma ampla, mas 

sempre estruturada c) equilibrar o poder entre as partes, favorecendo a troca de informações; 

d) facilitar a negociação. 

A estrutura metodológica do modelo proposto está organizada por fases e etapas inter-

relacionadas com o objetivo de alcançar melhores patamares de resultados tendo em vista o 

enfoque principal: resolução de conflitos nos recursos hídricos através da negociação.  Assim, 

o entendimento de que toda a negociação é um processo que comporta três momentos 

distintos, permitiu-nos elaborar as fases, subdividindo-as em pré-negociação, negociação e 

pós-negociação e, estas em etapas. 

4.2. Fases metodológicas do modelo 

A negociação para resolução de conflitos nos recursos hídricos é um processo 

complexo, interativo que pode sofrer retrocessos e avanços. 

 O processo foi subdividido em três fases, cada uma dotada de suas próprias atividades, 

formando a estrutura do processo de negociação. Esta estrutura não tem um padrão rígido, 

sendo bastante flexível à mudanças, podendo retroceder no processo, de acordo com a 

necessidade da situação (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Estrutura do processo de negociação 

Fonte: O autor (2011) 
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4.2.1 - Fase 1 - Pré Negociação 
 

A pré negociação caracteriza-se pelo planejamento que antecede à mesa de negociação 

propriamente dita, e refere-se à construção de um caminho de conhecimento mútuo entre o 

mediador e os atores envolvidos com vistas a criar elos e um relacionamento saudável. 

Caracterizada como uma área comportamental ancorada pela linguagem interpessoal, na 

tentativa de desenvolver comportamentos que gerem confiança e consenso. A fase de pré-

negociação é importante, pois servirá de base fundamental para fornecer os mecanismos que 

servirão de suporte à etapa de negociação.  

4.2.1.1 Identificação dos atores e esclarecimento da metodologia 

É necessária a realização de um primeiro workshop com os atores, a fim de garantir o 

contato entre o mediador, e os interessados no conflito. Esta reunião fornecerá informações 

fundamentais para o mediador acerca da natureza do conflito, suas origens e 

desenvolvimento, assim como as tentativas anteriores para resolução. 

O primeiro passo consiste na identificação dos atores envolvido no conflito a fim de 

verificar os membros que irão participar do processo de negociação e o ambiente em que estes 

estão inseridos.  Os membros são convidados a participar de acordo com suas necessidades e 

interesses no conflito.  

Para que a resolução dos conflitos através da negociação seja bem sucedida os membros 

interessados devem ter a oportunidade de participar do processo; liberdade para decidir 

quando participar e quando se retira da negociação. A decisão de negociar, tomada por um 

grupo, só se torna eficiente se as demais partes também acreditarem que este é o melhor 

caminho.  

Com os atores identificados é realizado um esclarecimento com estes sobre a 

metodologia que será utilizada e as etapas a serem desenvolvidas. O mediador esclarece o seu 

papel no processo e tem o primeiro contato com o cenário do conflito. Demonstrando que seu 

papel é ajudar a garantir que todas as opiniões e interesses serão levados em consideração e 

que o processo de negociação será o mais justo possível. O mediador explica que não é 

responsável pelo resultado, pois, a resolução do conflito depende fundamentalmente das 

próprias partes, e que o processo de negociação não garantirá que as pessoas que não desejam 

fazer um acordo sejam obrigadas a fazê-lo. 

O mediador explica que para se construir um mapa cognitivo o primeiro passo é definir 

um rótulo (título), este deve relatar o conflito que o mediador irá apoiar sua resolução. O 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 4                                                                              Proposta do Modelo de Negociação Integrativa 

 75 

mediador deve definir o rótulo de acordo com a forma com que os atores consideram ser a 

melhor. Desta forma, deve evitar interferir no que os atores relatam, pois isso poderia 

direcionar o rótulo de forma imprópria. 

4.2.1.2 Entrevistas Individuais e elaboração dos Mapas Cognitivos 

Após o contato inicial entre facilitador e atores foram realizadas as entrevistas 

individuais para a elaboração dos mapas cognitivos. Cada ator é incentivado a expressar suas 

próprias opiniões, a fim ajudar as partes na sua própria análise do conflito, bem como de 

enriquecer progressivamente a maturidade do mediador em relação ao mesmo.  Quanto mais 

se conhecer e compreender o conflito em que se esta operando, menor será a probabilidade do 

mediador cometer erros na elaboração dos mapas cognitivos, e assim, na aplicação da 

metodologia SODA. 

A importância da compreensão de todo o problema por parte do mediador surge do 

entendimento que o mapa cognitivo é uma representação gráfica do conjunto de ideias feitas 

por um indivíduo (ator), tendo em vista um objeto (o conflito) e delineado utilizando a reserva 

mental do mediador. 

Segundo Neto (1996) na elaboração dos mapas, as representações mentais do ator sobre 

um problema no momento t1 vão gerar representações discursivas proferidas no momento t2. 

Estas representações discursivas do ator vão originar no mediador representações mentais 

sobre o problema no momento t3 que vão gerar representações gráficas no momento t4. São 

estas representações gráficas (do mediador) que vão influenciar novamente o pensamento do 

ator sobre o problema e desta forma modificar em um momento posterior suas representações 

mentais (t5), conforme apresenta a Figura 4.4. 

Nas entrevistas com as partes o mediador tentará identificar os elementos primários de 

avaliação (EPAs) que permitirão a construção do mapa cognitivo. Esses elementos são 

constituídos de objetivos, metas, valores das partes e alternativas de ação e soluções. A partir 

dos EPAs são construídos os conceitos. A estruturação do mapa é formada por conceitos meio 

e fins, relacionados por ligações de influência. Construídos os conceitos, o mediador realizará 

a hierarquia entre estes, questionando os atores sobre quais são os meios necessários para 

atingir determinado objetivo, ou sobre quais os fins a que o conceito se designa. 
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 Figura 4.4 – Operação cognitiva para construção de um Mapa Cognitivo 

Fonte: Adaptado de Neto (1996) 

Depois desse processo de interação o mediador já dispõe de informações para 

construção do mapa cognitivo de cada ator, como pode ser visualizado na Figura 4.5. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 4.5– Exemplo de Mapas Cognitivos individuais dos atores A e B 

Fonte: Adaptado de Levino (2009)  

O desenvolvimento de um mapa cognitivo em direção a seus fins proporcionará a cada 

ator explicitar seus sistemas de valores através de conceitos superiores na escala hierárquica. 

O desenvolvimento aos meios fornecerá um conjunto de possíveis ações, através dos 

conceitos subordinados.  
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Durante esta etapa o mediador está tentando diagnosticar a situação para recolher 

informação, organizá-la e estruturar os conflitos. Irá analisar se existem conflitos de cunho 

pessoal, de percepções partidárias, de emoções, de comunicação, bem como identificar os 

interesses envolvidos em jogo.  

4.2.1.3 Elaboração do Mapa Agregado 

 Ao final desse processo de entrevistas individuais, o facilitador agrega os mapas 

formando um único mapa, chamado de “mapa estratégico”, este, tem como finalidade facilitar 

o processo de negociação.  O mediador deve conseguir por meio da comparação dos mapas 

cognitivos individuais: a união de conceitos, ou seja, conceitos similares que tramitam ideias 

semelhantes são unificados por aquele sentido mais amplo, ou mais rico; relação entre 

conceitos, conceitos que claramente se relacionam devem ser conectados por ligações de 

influência (EDEN et al., 1983). 

Quando se unificam conceitos está se admitindo que exista certo grau de similaridade 

entre os conceitos de diferentes atores, de tal forma que diferentes indivíduos querem dizer 

alguma coisa parecida através de palavras similares. O processo de agregação dos mapas 

cógnitos é exemplificado nas Figuras 4.5 e 4.6, onde podemos identificar as similaridades 

entre os conceitos B2 e A3 e A7 e B7, sendo mais extensos, os conceitos A3 e B7. 

 
Figura 4.6 – Exemplo de Mapa Cognitivo Agregado dos atores A e B 

Fonte: Adaptado de Levino (2009) 
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O objetivo é produzir um “dispositivo facilitador” para promover a negociação entre os 

membros do grupo afim de que uma definição do problema possa ser estabelecida. O 

propósito de unir os mapas é de alinhar a opinião dos membros do grupo e assegurar um 

acordo sobre a natureza do problema, descobrindo um portfólio de ações.  

O mapa agregado permite explorar as diferentes visões sobre o problema, determinar 

pontos importantes, conduzir  a discussão e obter o comprometimento das pessoas envolvidas 

em torno do conflito e das possíveis ações recomendadas. Este mapa pode ser utilizado como 

ferramenta para planejamento e meio para chegar a um consenso.  

4.2.2 Fase 2 - Negociação 

Esta etapa compreende a negociação propriamente dita, ou seja, depois dos 

instrumentos formalizados na etapa anterior, o mediador já dispõe de informações dos 

conflitos e dos atores que nortearam as discussões e com isso o alcance do consenso.  

Os participantes avaliarão o mapa agregado, estes poderão realizar uma reflexão sobre 

suas respectivas posições, interesses e necessidades. Esta parte constitui o desafio do 

processo, visto que será a fase que os atores tratam de persuadir se mutuamente para chega a 

um acordo. As partes podem reconhecer e tratar as diferenças de percepção, os sentimentos de 

frustração, raiva e as dificuldades de comunicação.  

É a oportunidade para que todas as partes envolvidas no conflito compreendam os 

verdadeiros interesses dos demais. Reduzindo as diferenças através da troca de pontos de 

vistas, na quais estes deixam de utilizar determinadas posições para utilizar interesses 

verdadeiros, assim, poderão gerar opções em conjunto que sejam mutuamente benéficos. 

4.2.2.1 Workshop para análise e avaliação do mapa agregado 

O workshop é realizado com todos os atores onde será apresentado o mapa agregado, 

expondo de forma estruturada todo o conflito existente e o conjunto de alternativas de solução 

antes expostas pelos interessados ao mediador. Cada ator descobre as propostas introduzidas 

pelos seus colegas e ouve os comentários. Esta etapa é importante, pois promove a discussão 

dos atores sobre o estado e evolução dos conceitos, objetivos e das opções promovendo uma 

reflexão sobre a possível solução do conflito.  

 O grupo adquire uma visão global das soluções propostas. O mediador tem de ser 

bastante ativo, a fim de estimular comentários dos tomadores de decisão e ajudá-los a 

combinar as propostas possíveis, para considerar novas ou para eliminar outras (consideradas 
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irrealistas). Ou seja, irão surgir novos conceitos e relações de influência, bem como outros 

serão removidos. 

A análise do mapa agregado ajuda os atores a voltar e revisar suas perspectivas, as quais 

muitas vezes se encontram fortemente influenciadas por emoções, mal entendidos, suposições 

e desconfiança. Esta transformação de perspectivas é vital para criação de espaços para a 

colaboração em uma negociação. Trata-se de uma etapa essencial para que os atores possam 

deixar de lado as posições rígidas e inflexíveis para explorar possíveis interesses comuns.  

Os benefícios resultantes das diferentes interpretações dos atores diante do conflito 

resultam em uma maior compreensão sobre todo o contexto. O mapa agregado também é uma 

ferramenta negociativa, na medida em que ajuda as partes a negociarem sua percepção e 

interpretação sobre o problema, permitindo ainda que eles negociem um compromisso à ação. 

O resultado da interação entre os atores determina que os caminhos se encontrem abertos para 

a verdadeira negociação e identificação de metas comuns que podem ser satisfeitos mediante 

a colaboração. 

O interesse maior do mediador é facilitar a interação criativa entre os atores com a 

finalidade destes chegarem ao consenso sobre as ações a serem tomadas. Ao final da interação 

entre os atores tem-se o mapa cognitivo congregado final. Após o consenso sobre o mapa 

congregado, o mediador e os atores já possuem informações suficientes sobre os múltiplos 

interesses e poderão identificar as estratégias que serão caminho para o encontro dos atributos 

a serem negociados.  

4.2.2.2 Definição de atributos e faixas de valores 

 O mediador com base no mapa cognitivo agregado listará alguns atributos de 

relevância que poderão ser os possíveis caminhos para se alcançar o objetivo principal da 

negociação, ou seja, as principais estratégias a serem negociadas para resolução do conflito. 

Estas opções para serem aceitáveis devem satisfazer os interesses de todos os atores. 

Entendem-se como opções as possíveis estratégias ou caminhos que podem, criativamente, 

satisfazer ambos os lados. São também maneiras e formas de se utilizar os diferentes 

interesses para criar valor. 

O mediador apresenta a lista de atributos para os membros do comitê. Os atores podem 

alterar a lista, inserindo ou retirando atributos que o grupo julgue necessárias ou não. Assim, 

os atributos a serem negociados são acordados previamente entre os atores. Estes devem 

chegar a um consenso sobre estas alternativas.  
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Raiffa (1982) ao analisar a negociação entre pessoas que utilizam informações 

quantitativas e aquelas que utilizam informações qualitativas percebeu que quando ambos os 

lados negociam com instruções qualitativas, os resultados variaram extremamente e, 

comparativamente, a maioria foi ineficiente: os acordos das negociações ficaram muito longe 

da fronteira eficiente e os negociadores perderam um grande potencial de ganho conjunto. 

Cada lado se saiu melhor com instruções quantitativas, não importando se o outro lado tinha 

instruções qualitativas ou quantitativas. 

Desta forma, com os atributos acordados, cada ator é convidado a atribuir faixas de 

valores para estas alternativas. Atribuir faixas de valores é recomendado, pois os atores na 

maioria das vezes não revelam seus preços de reserva, ou seja, não disponibilizam os valores 

precisos para os atributos de negociação. Para os atores que não querem ou não conseguem 

revelar informações precisas revelar apenas os limites onde estes atributos estão contidos é 

consideravelmente mais conveniente.  

O mediador explica ao grupo que estas faixas de valores devem ser as mais realistas 

possíveis em relação aos seus próprios interesses e os interesses dos outros atores. Faixas 

muito abrangentes, ou irreais devem ser repensadas, a fim de não inviabilizar a negociação. O 

mediador orienta os atores a não revelarem suas faixas de valores, estas devem ser entregues 

diretamente a ele, desta forma é um procedimento sigiloso e evita o uso de táticas 

oportunistas.  

Com as faixas de valores dos atores já elaboradas, o mediador baseado nestas faixas 

delimita uma zona de acordo que seja boa para ambas às partes. Trata-se do intervalo de 

valores que, caso a negociação seja efetuada neste valor, ambos sairão satisfeitos. Este tem 

que ser bastante cuidadoso para não revelar o preço reserva de nenhum dos participantes. 

Além disso, deve conduzir o acordo para que este seja feito da melhor forma possível, pode 

fazer sugestões, mas não deve impor solução. As faixas de valores irão determinar as 

extremidades da zona de acordo.  

Por exemplo, em uma negociação de bem econômico, sabemos que o vendedor não irá 

aceitar menos que 10 mil e o comprador aceita pagar até 14 mil por este bem. Logo, temos 

uma zona de acordo possível entre os 10 mil e o 14 mil. A figura 4.7 demonstra como o 

mediador estipula a zona de acordo. 
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Figura 4.7 – Zona de Acordo 

 
Fonte: Autor (2011) 

 

O mediador deverá levar em consideração a importância de cada atributo para cada ator, 

para evitar que atores com pouco interesse no atributo atrapalhe a negociação estipulando 

faixas de valores arbitrárias. Assim, o mediador estipula as faixas de valores que balizará a 

negociação. Após estipular as faixas de valores o mediador apresentará estas faixas para a 

validação do grupo. O grupo negocia com o mediador a redução ou aumento destas faixas.   

As faixas de valores estipulada pelo mediador, visa estabelecer os parâmetros pra 

negociação, ou seja, o limiar em que os participantes poderão negociar. As faixas restringem o 

horizonte de valores dos atores, e representa a área de solução do conflito. Com isso, espera-

se que as decisões ocorram de forma mais rápida e tranquila. 

4.2.2.3 Encontro da solução de compromisso 

Após delimitar os atributos e faixas de valores, o mediador observando a existência de 

espaço para as partes conciliarem interesses de forma a ampliar o ganho de todos os 

envolvidos, inicia-se a negociação. Segundo Raiffa (1982) não se pode fazer qualquer 

previsão acerca do resultado final. Desta forma, a proposta deste modelo pode ajudar os atores 

a restabelecer suas relações, comunicação, aprendizado, planificação dos interesses e geração 

de opções criativas, porém, não resolverá todos os problemas dos comitês, e não garantirá que 

outros conflitos voltem a acontecer nem que uma solução seja alcançada, este tem que vir da 

vontade dos próprios atores. A possibilidade de não se prever o resultado está representado na 

figura 4.7 abaixo. 

R$ 14 mil 

R$ 10 mil 
Zona de Acordo 
     (10 – 14) 

Comprador 

Vendedor 
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Figura 4.8 – Modelo analítico para o acordo integrativo 

Fonte: Adaptado de Raiffa (1982) 

Os eixos vertical e horizontal, o arco convexo e a área por eles delimitada representam a 

gama de resultados possíveis para os dois lados, este representa o valor atribuído a um 

conjunto de questões. Na fronteira de Eficiência não é possível melhorar o resultado de uma 

das partes sem prejudicar alguma outra.  

Em razão do ganho coletivo com a transação ser variável quando há mais de uma 

questão a ser tratada, a troca de concessões é fundamental para que as partes atinjam a 

fronteira de eficiência. Contudo, como na maioria das vezes nenhuma das partes sabe a 

localização dessa fronteira, a dificuldade na aquisição do acordo reside em inventar meios 

para mover-se em sua direção (RAIFFA et al, 2002). 

Para realizar uma análise formal e conseguir organizar melhor a negociação, será 

utilizado o sistema de pontuação aditivo elaborado por Raiffa (1982). Este sistema de 

pontuação atribui pontos aos diversos níveis dentro de cada atributo e quantifica os tradeoffs 

entre os diversos assuntos. 

O mediador solicita que os membros atribuam ao melhor acordo uma pontuação 100, e 

o pior acordo uma pontuação de 0. Pontuam-se os fatores individualmente em um intervalo 

(100= melhor, 0= pior) e atribui-se pesos proporcionais com soma 1 a cada assunto. A 

pontuação total será dada pela multiplicação dos pesos atribuídos aos fatores por cada valor 

dado na pontuação dos níveis de atributo. Por exemplo: 

 

Valor para o negociador 
A 

Valor para o 
negociador B 

Alternativa Original 
(Não acordo) 

Fronteira de Eficiência 
(Pareto) 

 

Resultados possíveis para as partes 
(se houver acordo) 

(0;0) 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 4                                                                              Proposta do Modelo de Negociação Integrativa 

 83 

 Pontuação individual dos níveis (Pa) :                      Pesos (w): 

 Melhor acordo = 100                                            0,5 = Atributo 1 

 Pior acordo = 0                                                     0,3 = atributo 2 

                                                                                0,2= atributo 3 

                                                                   Soma = 1,0 

 

(w1 X Pa1) + (w2 X Pa2) + (w3 X Pa3) = Valor total do acordo do membro 1 (VT1) 

Em seguida, será somado o valor total do acordo de cada membro (VT1 + VT2 + VT3), 

assim, o acordo preferido é aquele de maior pontuação no somatório total dos membros. O 

sistema de pontuação aditivo não poderá ser utilizado se houver interdependência entre os 

atributos, ou seja, no caso onde a ordem das preferências dos níveis dentro de um atributo 

depender dos níveis de outro atributo. 

A incorporação do método SODA e o sistema de pontuação aditivo de Raiffa ao modelo 

de negociação auxiliam os participantes chegarem a uma solução próxima da fronteira de 

eficiência, pois estes ajudam a identificar os interesses verdadeiros de ambas às partes, 

proporcionando uma maior colaboração e consenso. Isto não significa que as partes devam 

renunciar seus interesses, ou que os recursos serão distribuídos de forma equitativa. A 

colaboração surge quando os atores aprovam reciprocamente sua legitimidade e poder para 

definir os problemas e propor soluções, chegando a um melhor resultado do que o obtido na 

ausência de uma negociação integrativa. 

Desta forma, a colaboração entre as partes é fator importante para uma solução que 

gerem ganhos mútuos para ambos. Raiffa (1982) aconselha aos negociadores atuarem 

honestamente e abertamente, preocupando-se com a eficiência.  

Assim, na negociação entre os segmentos serão avaliados esses aspectos para que sejam 

estabelecidos os valores que possam ser cumpridos, e que estes agradem a todos interessados. 

O mediador incentivará os participantes realizem uma troca de propostas justas, este 

apresentará aos membros o acordo que obteve a melhor pontuação. Os membros poderão 

aceitar o acordo (se perceberem que atende os interesses de ambos), ou, podem negociar os 

valores. 

Segundo Raiffa (1982) sem a atmosfera correta e sem confiáveis trocas de valores, tal 

acordo em conjunto poderiam nunca acontecer. As coalizões só poderão ser feitas se o 

mediador perceber que este procedimento não prejudicará o andamento da negociação. 

Ao final deste processo surgirão algumas diretrizes estratégicas que irão nortear as 

futuras políticas e decisões que serão tomadas pelos três segmentos. Com isso, espera que 
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uma solução de compromisso entre as partes seja alcançada no final da negociação. Mesmo 

que não se chegue a uma solução a utilização do modelo pode ajudar a desfazer 

desentendimentos, melhorar a comunicação e convivência entre os atores.  

Se por algum motivo os membros não concordarem com o acordo, poderão retornar a 

etapa “workshop para análise e avaliação do mapa agregado” para reavaliarem o mapa 

agregado, bem como os atributos escolhidos para serem negociados. Também poderão voltar 

para a etapa “encontro da solução de compromisso” e reavaliarem os pesos e os pontos 

conferidos a cada atributo. 

4.2.3 Etapa 3- Pós Negociação 

4.2.3.1 Consolidação e Monitoramento dos resultados 

A última etapa da metodologia engloba as fases de Consolidação e monitoramento dos 

resultados. Depois de terem concluído as negociações, as questões e decisões devem de ser 

capturado em um texto escrito. Redação é feito por um grupo de pessoas selecionadas por 

todos os participantes com a ajuda do setor jurídico. Segundo Moore (2003) os seguintes 

passos devem ser necessários: 

 Todos os interessados devem verificar o texto e averiguar se este se adequa e capta a 

extensão e a profundidade das decisões tomadas; 

 Não é o momento de introduzir novos itens, mas para garantir que o texto seja claro e 

aceitável para todas as partes; 

 Confirmar o compromisso e a responsabilidade de todas as partes em negociação e 

todos os atores do conflito; 

 O acordo deve ser tão específico quanto o necessário; 

 Deve conter um plano de execução, vigilância e avaliação. 

As partes envolvidas na negociação assinam o texto, indicando assim a sua aprovação e 

vontade de respeitar o conteúdo do mesmo. Não existe um processo perfeito, o melhor acordo 

é aquele que em que todas as partes sentem que os seus problemas foram resolvidos e seus 

interesses e opções adequadamente considerados. 

O mediador poderá desejar que as partes realizem o melhor acordo possivel a fim de 

resolver os fatores que provocaram o conflito. Porém, as partes em conflito podem preferir ou 

acordar uma resolução parcial (concordar em muitas opções, porém, estando em desacordo 

com outras), ou, não contar com nenhum acordo. Como falamos anteriormente, esta proposta 

é bastante flexível, as partes não chegando em um consenso podem retroceder no processo e 
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voltar algumas etapas, ou apenas desistirem da negociação e procurarem outra forma de 

tratamento.  

Se as partes não cumprirem o acordo formalizado, multas e advertências podem ser 

estabelecidas, Esse item precisa ser bem definido como garantia que as partes não violem com 

o que foi estabelecido e garanta sempre novas rodadas de negociação, já que dentro do âmbito 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica as partes sempre estão interagindo. 

4.3 Considerações Finais Sobre Este Capítulo  

 Este capítulo estabeleceu a complementaridade entre o método de estruturação de 

problemas SODA e a negociação integrativa. Esta proposta visa fornecer um método 

estruturado para operacionalizar o processo de construção de alternativas de ganhos mútuos 

entre as partes envolvidas, além de favorecer um maior aprendizado, comunicação e interação 

entre os atores. Constitui uma ferramenta para identificação fundamentada e transparente de 

alternativas inovadoras que contemplem os valores das partes envolvidas na negociação. 

 Este modelo depende da propensão dos atores para desenvolver um relacionamento 

transparente, baseado na confiança mútua, e um comprometimento com os objetivos 

perseguidos: resolução do conflito existente. A negociação integrativa é bastante vulnerável a 

comportamentos oportunistas, uso de falsas estratégias e atitudes não colaborativas, 

resultando como relata Raiffa (1982) em acordos ineficientes. Cabe ao mediador ser bastante 

experiente para identificar estas atitudes não colaborativas. 

 Na primeira parte deste capitulo foi relatado os fundamentos deste modelo, onde este 

busca a criação de valor pela colaboração, a participação de todos os envolvidos, a utilização 

dos interesses verdadeiros e estruturação da negociação. Na segunda parte, apresentaram-se as 

fases metodológicas do modelo, sendo esta dividida em Pré-Negociação, Negociação e Pós-

Negociação. A pré-negociação é a fase que resulta na estruturação do problema, nas 

entrevistas individuais e na elaboração do mapa agregado. A negociação é a condução da 

negociação, caracterizado pela avaliação dos mapas estratégico, negociação das opções 

formuladas e fechamento do acordo. A pós-negociação é a fase monitoramento e sustentação 

deste acordo. 
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5. SIMULAÇÃO DO MODELO PROPOSTO  

Neste capítulo, a título de ilustração, será realizada uma apresentação da aplicação do 

modelo de negociação integrativa em uma situação de conflito nos recursos hídricos. A 

aplicação será efetuada com alguns dados fictícios e outros disponíveis na literatura 

especializada consultada. Inicialmente, será apresentada uma breve descrição do conflito. Em 

seguida, apresenta-se a aplicação do modelo de acordo com suas etapas de desenvolvimento. 

Ao final do processo, são apresentadas considerações finais sobre a aplicação. 

5.1. Caracterização do Conflito 
 
Dentre os vários conflitos existentes nos recursos hídricos, esta simulação procurou 

focar apenas no conflito existente entre qualidade da água e solo, ou seja, dos níveis de 

poluição que a indústria lança no meio ambiente, os impactos deste sobre a população, 

principalmente na comunidade ribeirinha e as medidas que poderiam ser adotadas para 

minimizar esse processo. Este exemplo foi escolhido, pois se caracteriza como um dos mais 

recorrentes conflitos existentes no âmbito dos recursos hídricos.  

5.2. Desenvolvimento das Etapas  

Nesta seção serão apresentadas as fases e etapas metodológicas do modelo de 

negociação integrativa proposta. 

5.2.1 Fase 1 – Pré-Negociação 

5.2.1.1 Identificação dos atores e esclarecimento da metodologia 

O primeiro passo desta etapa é a identificação dos atores envolvidos no conflito. Nos 

conflitos oriundos dos recursos hídricos três segmentos estão diretamente envolvidos na 

decisão, são eles: usuários de água, poder público e sociedade civil. Desta forma, para efeito 

de simplificação desta simulação estes três segmentos serão os membros que participarão do 

processo de negociação, estes terão suas opiniões reveladas e levadas em consideração. 

O mediador explica a metodologia a ser utilizada e observa o grau de comprometimento 

dos três membros com o processo de negociação e resolução do conflito. O mediador faz uma 

explanação sobre os objetivos da utilização do modelo enfatizando a criação de valor através 

da negociação integrativa. Identificados os atores e realizada uma explanação sobre a 

metodologia, foi definido o rótulo do problema dentro do comitê “melhorar a qualidade da 

água e do meio ambiente em torno do rio”. 
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5.2.1.2 Entrevistas Individuais e Elaboração dos Mapas Cognitivos 

Nesta etapa é investigado o conflito na forma como é percebida por cada membro que 

participará do processo de negociação. Para tanto, o mediador realiza entrevistas individuais 

com cada membro, utilizando a metodologia dos mapas cognitivos e incentivando estes a 

informarem os seus interesses legítimos. Na primeira etapa das entrevistas, os membros foram 

estimulados a manifestar uma grande quantidade de elementos primários de avaliação, dos 

quais para simplificar a simulação apenas os mais relevantes para resolução do conflito foram 

representados no mapa. 

Uma vez realizada as três entrevistas são construídos os mapas cognitivos individuais. 

O mediador com a ajuda do Software Decision Explorer organiza todo o mapa cognitivo, de 

forma que ele fique bem estruturado e de fácil entendimento.  Assim, estabeleceram-se 

conceitos, hierarquizaram-se e interligaram-se os mesmos.  

Na entrevista com o membro do Poder Público, identificaram-se os Elementos 

Primários de Avaliação (EPA`s) que foram: aplicar a política nacional de recursos hídricos, 

Ter planejamento e gestão municipal, outorga e enquadramento. 

 
Figura 5.1 – Mapa Cognitivo do membro do Poder Público 

Fonte: Autor (2011) 

1 Aplicar a Política
Nacional de Recursos

Hídricos ... não
empregar

2 Enquadramento dos
corpos de água ...

não ter

3 Outorga ... não
ter

4 Ter recursos para
políticas de
preservação

ambiental ... não
ter

5 Fazer parcerias
com empresas
privadas ... não

fazer

6 Utilizar os
recursos do Fundo

Estadual de Recursos
Hidrícos ... não

utilizar

7 Limitar o consumo
dos usuários ... não

limitar

8 Fiscalizar os
usuários ... não

fiscalizar

9 Ter adequado
planejamento e

gestão local ... não
ter

10 Reduzir a
fragilidade

institucional ...
manter

11 Fortalecer os
Comitês de Bacia

12 Fazer os usuários
cumprirem a

legislação ... não
fazer

13 Melhorar a
qualidade da água

... não melhorar

14 Promover
Campanhas Ambientais

... não promover

15 Reduzir os
indíces de poluição

... não reduzir

16 Conservar
compromisso com

empresas
"ecologicamente

corretas e
socialmente justas"

... não conservar

18 Obter recursos
Financeiros para

apoiar as atividades
dos comitês ... não

obter
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Na entrevista com a Sociedade Civil, utilizou-se o mesmo procedimento da entrevista 

anterior. Dessa entrevista, foram originados os seguintes EPA`s: participação efetiva da 

população nas políticas públicas (no comitê de bacia), combater o descaso em relação ao rio. 

Pode-se identificar o desenvolvimento a partir destes EPA`s na figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Mapa Cognitivo do membro da Sociedade Civil 

Fonte: Autor (2011) 

Na reunião com os usuários (setor industrial) foram identificados três EPA`s: modernizar o 

processo de produção; ter por parte do governo incentivos e subsídios, melhorar os sistema 

de tratamento de efluentes. O mediador antes de construir o mapa agregado do grupo, 

apresentou o mapa cognitivo individual a cada segmento no intuito de validar os conceitos e 

ligações de influência apresentados nas entrevistas. A construção do mapa individual é de 

extrema importância para o maior aprendizado por parte dos segmentos do problema 

enfrentado. 

1 Participação
efetiva da população

nas políticas
públicas ... não

participar

2 População
pressiona o Poder

público e a
Indústria ... não

pressiona

3 Indústria reduz os
níveis de emissão de
poluentes ... manter

4 Poder público
aumenta a

fiscalização ...
manter

5 Melhorar a
qualidade da água e

do meio ambiente em
torno do rio ...

manter

6 Combater o descaso
em relação ao rio
... não combater

7 Programas para
conscientização

ambiental da
população ... não

ter

8 Reduzir os índices
de poluição da água
e do solo ... manter

10 Melhorar a
segurança alimentar

... não melhorar

11 Melhorar a saúde
da população ... não

melhorar

12 Melhorar a
qualidade de vida da
população ribeirinha

... não melhorar

13 Comitê de Bacia
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Figura 5.3 – Mapa Cognitivo do membro representante dos Usuários (Setor Industrial) 

Fonte: Autor (2011) 

5.2.1.3 Elaboração do Mapa Agregado 

 Inicialmente, o mapa cognitivo agregado é construído a partir dos mapas cognitivos 

individuais, considerados o interesse de todos os negociadores, tendo o mediador o cuidado de 

identificar a contribuição de cada participante. A figura 5.4, apresenta o mapa cognitivo 

agregado, este representa a visão global do problema. O mediador a princípio identifica que 

há um conjunto de conceitos relacionados tanto com interesses públicos e socioambientais, 

quanto privado. 

O mapa agregado apresenta em termos gerais, os aspectos relacionados com o conflito 

entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos hídricos. O mediador tem 

uma visão geral do conflito e observa que o controle da poluição e o uso racional da água são 

meios para conseguir melhorias sobre qualidade da água e do meio ambiente, por sua vez, este 

é um meio para conseguir a melhoria da qualidade de vida da população em termos de água.  

  
 

1 Reduzir o custo de
tratamento de

efluentes ... não
reduzir

2 Melhorar o sistema
de tratamento de

efluentes
industriais ... não

melhorar

3 Possuir controle
ambiental dos

resíduos industriais
... não controlar

4 Implementar
tecnologias voltadas
para produção limpa

e sustentável ...
não implementar

5 Modernizar o
processo de produção

... ter obsoleta

6 Ter manejo,
tratamento e destino

final dos resíduos
industriais ... não

ter

7 Ter por parte do
governo incentivos e

subsídios ... não
ter

8 Impulsionar o
crescimento

industrial na Bacia
... manter

9 Promover campanha
ambiental ... não

promover

10 Aumentar a
disposição de água
para a indústria ...

manter

11 Possuir projetos
que justifiquem e

motivem o
investimento ... não

possuir

12 Aplicar recursos
na recuperação do

rio e do meio
ambiente ... não

aplicar

13 Empregar
instrumentos de
gestão da água

dentro da empresa
... não empregar

14 Reduzir as cargas
de efluentes

lançadas pelas
industriais no rio

... manter

15 Melhorar a imagem
da empresa ... não

melhorar

16 Aumentar a
produção industrial
(aumentar a receita)

... manter
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Figura 5.4 – Mapa Cognitivo Agregado 

                                                                       Fonte: Autor (2011) 

Após estudar o mapa cognitivo agregado o mediador tem uma entendimento global das 

áreas de interesse, estratégias, e as linhas de argumentação dessas áreas de interesse, ou 

táticas, contextualizadas na hierarquia de objetivos. 

5.2.2 Fase 2 - Negociação 

5.2.2.1 Workshop para análise e avaliação do mapa agregado 

Nesta etapa é realizada uma reunião com todos os envolvidos para que estes analisaem e 

avaliaem o mapa agregado. O grupo deve chegar a um consenso sobre o mapa agregado, 

sobre os opções, estratégias e metas a serem alcançadas. Nesta simulação para facilitar o seu 

caminhar o mapa agregado foi aceito pelo grupo e não foi feito nenhuma alteração. 

Apresentado o mapa, o mediador realiza uma análise e expõe as relações de influência 

entre as ações, respeitando a hierarquia de conceitos. O grupo com a ajuda do mediador 

1 Empregar a
política de recursos

hídricos ... não
empregar

2 outorga ... não
ter cobrança

3 enquadramento dos
corpos d'água ...

não ter

4 Ter recursos para
políticas de
preservação

ambiental ... não
ter

5 Fazer parcerias
público-privadas ...

não fazer

6 Ter por parte do
governo incentivos e

subsídios ... não
ter

7 Impulsionar o
crescimento

industrial na Bacia
... manter

8 Promover campanha
ambiental ... não

promover9 Ter adequado
planejamento e

gestão local ... não
ter

10 Aumentar a
disposição de água
para a indústria ...

manter

11 Melhorar a imagem
da empresa ... não

melhorar

12 Aplicar recursos
na recuperação do

rio e do meio
ambiente ... não

aplicar

13 Modernizar o
processo de produção

... ter obsoleta

14 Melhorar o
sistema de

tratamento de
efluentes

industriais ... não
melhorar

15 Limitar o consumo
dos usuários ... não

limitar

16 Obter recursos
Financeiros para

apoiar as atividades
dos comitês ... não

obter

17 Fortalecer os
Comites de Bacia ...

manter

19 Fiscalizar os
usuários ... não

fiscalizar

20 Implementar
tecnologias limpas
... não implementar

21 Ter manejo,
tratamento e destino

final dos resíduos
industriais ... não

ter

22 Indústria reduz
os níveis de emissão

de poluentes ...
manter

23 Melhorar a
qualidade da água e

do meio ambiente em
torno do rio ...

manter

24 Melhorar a
qualidade de vida da
população ribeinha

... não melhorar

25 Aumentar a
produção indústrial
(aumentar a receita)

... manter
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encontra os interesses dos segmentos,  no qual pode ser dividido, por um lado, no ponto de 

vista dos interesses sustentáveis privados dos usuários da água; a melhoria da qualidade de 

água como meio para aumento da produção e do lucro, e, por outro lado, o ponto de vista dos 

interesses sustentáveis públicos; a melhoria da qualidade de água e do meio ambiente em 

torno do rio para assegurar uma melhor qualidade de vida para a população e garantir as 

futuras gerações a necessária disponibilidade  de água, em padrões de qualidade adequadas. 

Esta é uma fase de diálogo entre os atores e o mediador, nesta etapa que eles alcançam o 

entendimento dos interesses de cada parte envolvida. 

 Com efeito, baseado nestas percepções iniciais, a figura 5.5 apresenta uma síntese do 

modelo conceitual do mapa agregado, na qual, a partir do objetivo geral de “melhorar a 

qualidade da água e do meio ambiente em torno do rio”, pode-se fracionar os interesses reais 

dos segmentos. 

 
 

Figura 5.5 – Hierarquia Conceitual Geral do Mapa Cognitivo Agregado 

Fonte: Autor (2011) 

Do ponto de vista dos usuários para garantir seus interesses privados podem-se dividir, 

de um lado, um subconjunto de conceitos meios que significam os interesses naturais; o 

setor industrial é um grande consumidor de água doce disponível na localidade, além do 

desperdício e da falta de técnicas modernas de reuso, o lançamento de efluentes não tratados 

nos rios comprometem o desenvolvimento da própria indústria, pois estes necessitam de água 

de boa qualidade para seu processo produtivo, além disso, a indústria para se desenvolver 

 

Melhoria da qualidade de 
água e do meio ambiente 

em torno do rio 

Interesses Sustentáveis 
Públicos 

Melhoria da qualidade de água 
como meio para garantir à atual e 

às futuras gerações a 
disponibilidade de água e 

preservação dos recursos hídricos 
 

Interesses Sustentáveis 
Privados 

Melhoria da qualidade de 
água como meio para 

aumento da produção e 
lucro. 
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carece de uma quantidade maior deste insumo. De outro lado, um subconjunto de conceitos 

também meio, que significam os interesses econômicos; relacionado com conseguir 

incentivos do governo, modernização do processo produtivo, reduzir a taxa de efluentes 

despejados no rio, investimento em campanhas ambientais, melhoria da imagem da empresa 

para com a sociedade para assim, conseguir um aumento na produção industrial. 

Do ponto de vista do setor público, este procura empregar a política de recursos hídricos 

concebido na legislação existente. O setor público tem interesse na conciliação do 

desenvolvimento econômico e da preservação dos recursos hídricos, para isso alguns 

conceitos meios podem ser identificados; enquadramento e outorga, planejamento e gestão, 

parcerias público-privado, fortalecer os comitês e fiscalizar.  

Assim, o poder público através do controle da poluição, uso racional, reuso de água, 

incentivos ao desenvolvimento de rotinas e sistemas que visem promover a maximização dos 

recursos hídricos e a minimização dos impactos ambientais negativos, relacionados com a 

geração e lançamento de efluentes industriais, identifica os meios para a sustentabilidade dos 

recursos hídricos na localidade, e este, por sua vez, irá contribuir para a proteção da saúde e 

segurança da população e do meio ambiente, assim, melhorando a qualidade de vida.  

A sociedade civil tem interesse na melhoria da qualidade da água e do meio ambiente 

como forma de melhora a qualidade de vida da população, em especial a população ribeirinha 

que são os mais atingidos pela poluição. Para isso, a sociedade civil pressiona tanto o setor 

público como os usuários para implantarem práticas que reduzam a poluição, degradação do 

meio ambiente e programem iniciativas que melhorem a qualidade de vida. 

Após a avaliação sobre os interesses expostos no mapa congregado, os atores já 

possuem uma visão de todo o contexto do conflito, dos interesses imediatos dos outros 

membros e as possíveis estratégias para solucionar o problema. Esta etapa pode mudar a 

percepção das pessoas e abrandar as posições rígidas antes firmadas. 

O mediador já pode listar as possíveis estratégias que servirão de embasamento para 

formulação dos atributos a serem negociados. A tabela 5.1 apresenta as estratégias listadas 

pelo mediador 
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Tabela 5.1 – Estratégias  
Assunto Forças Motivadoras Conjuntura Atual Estratégias 

Poluição do rio Lançamentos de efluentes 
industriais no rio. 

Contaminação de forma 
direta do corpo receptor  

Reduzir as cargas de 
efluentes através da 
correção das fontes 

poluidores. Fiscalização. 
Melhorar a qualidade de 

vida da população 
ribeirinha 

Sociedade pressiona 
governo e setor 

industrial. 

População sem segurança 
alimentar e saúde. 

Pobreza. 

Controle das fontes 
poluidoras com medidas 
não estruturais (aumento 
da vegetação, educação, 

emprego). 
Incentivos financeiros Implementar tecnologias 

limpas. 
Processos e 

procedimentos obsoletos, 
equipamentos antigos, 

sem técnicas de reuso da 
água. 

Incentivos fiscais para 
empresas ecologicamente 
corretas, subsídios para 

compra de equipamentos. 

Fragilidade Institucional Falhas ou falta de 
coordenação politica e 

descrédito com os 
comitês de bacia. 

Ações de intervenção 
estatal ineficaz (prolonga 
o tempo de decisões, gera 

conflitos entre setores, 
falta de fiscalização, 

corrupção etc.), falta de 
participação popular no 

comitê. 

Mudanças na estrutura 
institucional voltada aos 

recursos hídricos. 
Incentivos à participação 
da população no comitê 

de bacia 
 

Falta de recursos 
financeiros 

Falta de investimento por 
parte do governos em 
projetos ambientais. 

Aumento do processo de 
degradação ambiental  

 

Utilizar recursos dos mais 
diversos setores (Fundo 

Estadual, parcerias 
público-privado etc.) 

Aumentar a quantidade 
de água para o uso 

industrial 

Aumentar o número de 
industrias na região, 
aumentar emprego e 
renda da população, 

impostos. 

A quantidade de água 
disponível para o setor 
industrial restringe a 
instalação de novas 
empresas na região. 

Aumentar a 
disponibilidade de água 
para o setor industrial. 

Quantidade que não gere 
escassez para outros 
setores da sociedade. 

Fonte: O autor (2011) 

 

O pode público ressalta que o governo está construindo escolas e instalando unidades 

de saúde da família próximos as comunidades ribeirinhas, bem como se compromete a 

incentivar o fortalecimento do comitês de bacia (aumentando assim a fiscalização). O 

mediador  agora  tem condições de listar os atributos que serão negociados pelos atores. As 

estratégias a cima passam pela aprovação dos participantes. 

5.2.2.2 Definição de atributos e faixas de valores 

Após acordar com as entidades participantes sobre as estratégias consideradas as mais 

importantes a serem negociadas, o mediador criou uma lista com alguns atributos de 

relevância para solução do problema.  Apresenta a lista de atributos aos atores e explica cada 

um deles e o que deve ser feito para avaliação individual. A lista é avaliada pelos membros do 

grupo separadamente, sabendo-se que outros podem ser acrescentados. Estas seriam as 
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medidas primárias para a redução ou solução do conflito. Os atores aceitaram os atributos a 

serem negociados.  

Tabela 5.2 – Lista de Atributos e explicação 
Redução da carga de efluentes lançadas pelas 
indústrias no rio 

Percentual1 de redução de efluentes industriais   

Emprego para a população ribeirinha Percentual de vagas que as indústrias 
disponibilizaram para a população ribeirinha. 

Aumento da quantidade de água destinada às 
indústrias 

Percentual da quantidade de água a ser 
acrescentada para a indústria. 

Incentivos fiscais para empresas ecologicamente 
corretas 

Percentual da redução de impostos para 
empresas que utilizem práticas comprovadas 
de redução ou eliminação seja em volume, 
concentração ou toxicidade, das cargas 
poluentes na própria fonte geradora. 

      1 Por não  ter parâmetros para comparação, serão utilizados porcentagens        

      Fonte: O autor (2011) 

O mediador pede que cada ator atribua faixas de valores a estes atributos. Ressalta-se 

que estas devem ser as mais realistas possíveis. A tabela 5.3 demonstra as faixas de valores 

estipuladas pelos atores. 

Tabela 5.3 – Faixas de Valores  estipulada pelos membros 
Atributos Membro do Poder 

Público 
Membro da 

Sociedade Civil 
Membro dos 

Usuários 
Redução das Cargas 
de Efluentes no rio 

20 a 50% 25 a 60% 15 a 35% 

Incremento de 
Emprego na 
indústria 

3 a 12% 5 a 15% 2 a 10% 

Aumento da 
quantidade de água 
destinada a 
indústria 

6 a 15% 5 a 12% 7 a 18% 

Incentivos Fiscais  3 a 8% 4 a 8% 5 a 10% 

                  Fonte: O autor (2011) 

O mediador baseiando-se nas faixas de valores encontra a zona de acordo para cada um 

dos atributos. Este procedimento acontece para que o mediador não formule uma faixa de 

valor sem conhecer os limites superiores e inferiores de cada membro. Por exemplo, se o 

mediador não conhecer os valores das faixas atribuidas por cada ator, poderá fixar para os 

“incentivos fiscais” uma zona de acordo acima dos valores aceitaveis pelo poder público, 

inviabilizando a negociação.  

Na figura 5.6, pode-se identificar como o mediador encontrou a zona e acordo do 

atributo “redução das cargas de efluentes no rio”. Se a zona de acordo possuir uma faixa 
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muito pequena, dificultando a negociação, o mediador poderá aumenta-lá em algumas 

unidades. 

 
Figura 5.6 – Zona de Acordo do Atributo “redução das cargas de efluentes no rio”. 

Fonte: Autor (2011) 

Ao final deste processo o mediador apresenta as áreas de possíveis solução para o grupo 

(tabela 5.4). Estes visualizam na zona de acordo a possibilida de ter ganhos e assim, tendem a 

aceita-lá. 

Tabela 5.4 – Zona de Acordo estipulada pelo mediador 
Atributos Zona de Acordo 
Redução das Cargas 
de Efluentes no rio 

25 a 35% 

Incremento de 
Emprego na 
indústria 

5 a 10% 

Aumento da 
quantidade de água 
destinada a 
indústria 

7 a 12% 

Incentivos Fiscais  5 a 8% 

                                           Fonte: O autor (2011) 

5.2.2.3 Encontro da solução de compromisso 

No inicio da negociação é estabelecido um clima de confiança entre as partes, estas já 

tiveram um maior aprendizado sobre o conflito e os interesses das demais partes. O mediador 

é bastante ativo para evitar comportamentos defensivos, estimular trocas de informações 

claras, numa tentativa de manter  a reunião de forma cooperativa. Durante a negociação os 

membros não devem decidir apenas sobre o que querem ganhar, mas também sobre o que eles 

podem perder de forma a alcançar os seus objetivos finais.  

20 50 

60 25 

15 35 

Zona de Acordo 
     (25 – 35) 

Faixa de valor Poder Público 

Faixa de valor Sociedade Civil 

Faixa de valor Usuários 
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A fim de quantificar a importância de cada atributo, os possíveis tradeoff e o melhor 

resultado para os membros do comitê, será utilizado o sistema de pontuação aditivo elaborado 

por Raiffa (1982). O mediador solicita que cada membro especifique qual o melhor e o pior 

acordo a serem negociados em relação as suas preferências (tabela 5.5). 

Tabela 5.5 – Melhor e Pior Acordo a ser Negociado 
 

                 Fonte: O autor (2011) 
  

Os membros concordam em atribuir ao melhor acordo uma pontuação de 100, e ao pior 

acordo uma pontuação 0. Por exemplo, o acordo para o poder público seria: 

 melhor acordo 35, 10, 7  e 5 com pontuação igual a 100; 

 pior acordo 25, 5, 12 e 8 com pontuação igual a 0.  

Os fatores foram pontuados individualmente em cada nivel do intervalo (melhor = 100 e 

pior = 0). Os membros irão divulgar ao mediador suas verdadeiras e respectivas pontuações. 

sistema de pontuação do membro do Poder Público pode ser visualizado na figura 5.7  

Atributos Membro do Poder 
Público 

Membro da 
Sociedade Civil 

Membro dos 
Usuários 

Acordo Melhor      Pior 
 

Melhor      
 

Pior Melhor 
 

    Pior 
 

Redução das Cargas 
de Efluentes no Rio 

35    25 35  25 25   35 

Incremento de 
Emprego na 
Indústria 

 
10    

 
5    

 
10   

 
5    

 
5   

 
10    

Aumento da 
Quantidade de água 
Destinada a 
Indústria 

 
7     

 
12 

 
7    

 
12 

 
12   

 
7 

Incentivos Fiscais  5   8 5  8 8   5 
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Figura 5.7 – Sistema de Pontuação do Membro do Poder Público 

 

A construção do sistema de pontuação varia de uma pessoa para outra e pode ser 

determinado da seguinte forma: 

O atributo “redução das cargas de efluentes no rio” para o poder público: quanto maior 

for à redução dos efluentes industriais no rio maior importância ganha cada quantidade 

reduzida. Reduzir a quantidade de efluentes no rio de 27 para 30 tem maior importância do 

que reduzir os efluentes de 25 para 27. Com este tipo de análise obtém-se a função deste 

atributo. O atributo “incremento de emprego na indústria” segue a mesma lógica. 

O atributo “aumento da quantidade de água destinada a Indústria”: quanto menor for o 

aumento da quantidade de água destinado à indústria maior a importância que cada 

quantidade terá. Assim, a meta do poder público é reduzir ao máximo os ganhos em 

quantidade de água por parte da indústria. Sobre o fator “incentivo fiscal” o poder público 

tentará reduzir os ganhos do setor industrial, assim, quanto menor for o aumento dos 

incentivos ficais melhor será o acordo. As figuras 5.8 e 5.9 ilustram os sistemas de pontuação 

da Sociedade Civil e dos Usuários, estes seguem a mesma lógica (respeitando suas 

preferências).  
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                           Figura 5.8 – Sistema de Pontuação do Membro da Sociedade Civil 
 

 
                           Figura 5.9 – Sistema de Pontuação do Membro dos Usuários  

 

Após os membros pontuarem os niveis de cada atributo, o mediador solicita que estes 

determinem pesos aos atributos (tabela 5.6). Estes pesos representam a importância relativa 

dos atributos para cada membro e devem ter soma igual 1. Os pesos são obtidos diretamente a 

partir da ordem de importância dos atributos. Por exemplo, o mediador propõe a seguinte 
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questão ao membro do poder público: “partindo do pior acordo (35, 10, 7, 5), se tivesse que 

escolher mudar um atributo do pior para o melhor caso, qual seria o primeiro a ser 

melhorado?”, ou seja, qual o atributo do acordo seria melhorado inicialmente. A próxima 

indagação seria qual dos atributos entre os restantes, seria a preferida para mudar do pior para 

o melhor valor. Isso continuaria até que todos os atributos fossem escolhidos. O primeiro 

atributo escolhido terá o valor maior que os demais, enquanto que o selecionado por último 

será o menos importante e, assim, terá o menor valor. Isto reflete uma ordem dos pesos dos 

atributos. Posteriormente os membros irão atribuir valores a esta ordenação, ou seja, decidirão 

quanto peso deve ser atribuído a cada questão. 

O poder público atribui um peso de 0,4 para o fator R (redução de cargas), um peso de 0,3 

para o fator E (incremento de emprego na indústria), um peso de 0,2 para o atributo Q 

(aumento da quantidade de água destinada a indústria) e um peso de 0,1 ao atributo I 

(incentivos ficais). O que se deve fazer é aplicar pesos a cada atributo e pontos aos diversos 

níveis de cada atributo. 

Tabela 5.6 – Pesos dos Atributos 
Atributos Membro do Poder 

Público 
Membro da 

Sociedade Civil 
Membro dos 

Usuários 
Redução das Cargas 
de Efluentes no rio 
(R) 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,2 

Incremento de 
Emprego na 
indústria (E) 

 
 

0,3 

 
 

0,4 

 
 

0,1 
Aumento da 
quantidade de água 
destinada a 
indústria (Q) 

 
 
 

0,2 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0,3 
Incentivos Fiscais 
(I) 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,4 
Somatório dos 

pesos 
 

1 

 

1 

 

1 
       Fonte: O autor (2011) 

 

Pode-se observar que os atributos “redução das cargas de efluentes no rio e emprego 

para os moradores das localidades ribeirinhas” são de grande importância para o poder 

público e sociedade civil. Os atributos “aumento da quantidade de água destinada a indústria 

e incentivos fiscais” não interessa tanto a sociedade civil, mas é de grande interesse ao setor 

industrial. A indústria pode ceder nos assuntos “redução das cargas de efluentes no rio e 

emprego para os moradores das localidades ribeirinhas” para ganhar nos dois outros. 
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Ao fim desta fase, a pontuação total será dada pela multiplicação dos pesos conferidos 

aos atributos por cada valor da pontuação de cada atributo. O mediador deseja encontrar 

valores para os atributos que maximize a soma total de pontos dos três membros, assim, 

encontrando a melhor solução para ambas as partes. Por exemplo, um acordo que resulta em 

redução das cargas em 30%, incremento de emprego em 8%, aumento da quantidade de água 

para a indústria em 10% e incentivos fiscais em 7,5%  receberá uma pontuação total de: 

 Poder Público: (0,4x70) + (0,3x80) + (0,2x40) + (0,1x20) = 62 

 Sociedade Civil: (0,4x63) + (0,4x75) + (0,1x30) + (0,1x20) = 60,2 

 Usuários: (0,2x40) + (0,1x35) + (0,3x80) + (0,4x90) = 71,5 

Estes valores geram uma soma total de 62 + 60,2 + 71,5 = 193,7 

Neste sistema de pontuação o acordo preferido é aquele de maior pontuação. A tabela 

5.7 demonstra algumas das avaliações dos possíveis acordos a serem encontrados. 

Tabela 5.7 – Avaliação dos Acordos Selecionados 
      Acordos Membro do Poder Público 

 
(Pontos x Peso) 

Membro da Sociedade Civil 
 

(Pontos x Peso) 

Membro dos Usuários 
 

(Pontos x Peso) 
 
R 

 
E 

 
Q 

 
I 

R E Q I VT R E Q I VT R E Q I VT 

P.0,4 P.0,3 P.0,2 P.0,1  P.0,4 P.0,4 P.0,1 P.0,1  P.0,2 P.0,1 P.0,3 P.0,4  

32 8 9 6,5 85 80 60 55 75,5 80 75 50 60 73 34 35 65 60 53,8 

34 9 8 6 90 90 80 75 86,5 95 90 80 75 89,5 15 20 40 25 27 

27 7 10 7 30 60 40 36 41,6 25 50 30 45 37,5 75 50 80 85 78 

32 9 10 6,5 85 90 40 55 74,5 80 90 30 60 77 34 20 80 60 56,8 

30 9 11 7 70 90 20 36 62,6 63 90 10 45 66,7 40 20 95 85 72,5 

32 6 7 7,5 85 35 100 20 66,5 80 30 100 20 56 34 60 0 90 48,8 

25 8 10 6 0 80 40 75 39,5 0 75 30 75 40,5 100 35 80 25 57,5 

34 9 11 7,5 90 90 20 20 69 95 90 10 20 77 15 20 95 90 69,5 

30 8 10 7,5 70 80 40 20 62 63 75 30 20 60,2 40 35 80 90 71,5 

32 9 11 7 85 90 20 36 68,6 80 90 10 45 73,5 34 20 95 85 71,3 

34 7 10 6,5 90 60 40 55 67,5 95 50 30 60 67 15 50 80 60 56 

27 8 9 6 30 80 60 75 55,5 25 75 50 75 52,5 75 35 65 25 48 

Fonte: O autor (2011) 
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Na tabela 5.7, o valor total (VT) representa a soma das pontuações vezes o peso que 

cada membro conferiu aos atributos. Podem-se observar acordos que seriam mais vantajosos 

para o Setor Público e para a Sociedade Civil (34, 9, 8 e 6), e aquele na qual seria mais 

vantajoso para os Usuários (27, 7, 10 e 7). Acordos destas naturezas devem ser evitados, pois, 

se tornam ineficientes, visto que, existem outros acordos que poderão trazer ganhos mais 

elevados para os três membros do comitê (30, 9, 11 e 7, por exemplo).  

A tabela 5.8 representa o somatório do valor total dos três membros envolvidos na 

negociação.  

Tabela 5.8 – Encontro da Pontuação Final 
Acordo Membro do Poder 

Público 
Membro da 

Sociedade Civil 
Membro dos 

Usuários 
Pontuação 

Final 

 
R 

 
E 

 
Q 

 
I 

 
VT 

 
VT 

 
VT 

 
 

32 8 9 6,5 75,5 73 53,8 202,3 

34 9 8 6 86,5 89,5 27 203 
27 7 10 7 41,6 37,5 78 157,1 
32 9 10 6,5 74,5 77 56,8 208,3 
30 9 11 7 62,6 66,7 72,5 201,8 
32 6 7 7,5 66,5 56 48,8 171,3 
25 8 10 6 39,5 40,5 57,5 137,5 
34 9 11 7,5 69 77 69,5 215,5 
30 8 10 7,5 62 60,2 71,5 193,7 
32 9 11 7 68,6 73,5 71,3 213,4 
34 7 10 6,5 67,5 67 56 190,5 

27 8 9 6 55,5 52,5 48 156 

         Fonte: O autor (2011) 
 

Considerando que o acordo preferido é aquele de maior pontuação, o acordo 34, 9, 11 e 

7,5 é aquele com melhor pontuação (215,5), sendo ele a melhor opção de ganhos mútuos entre 

os membros. Nenhum outro acordo promoverá uma pontuação acima de 215,5 pontos. Este 

sistema permite que o grupo consiga visualizar e perceber o grau de importância de cada 

atributo para cada membro individualmente, além de poder quantificar os vários tradeoffs que 

poderão ser realizados durante a negociação. O mediador poderá sugerir através da pontuação 

dos atributos as melhores opções, assim, ajudando os membros a chegarem a um melhor 

acordo. Caso algum valor não seja aceito pelo grupo, estes podem negociar reduções ou 

acréscimos nos valores. Propostas são ofertadas até que se chega a um consenso, mesmo que 

o consenso seja a não possibilidade de fechamento do acordo naquelas condições. O mediador 

poderá calcular novamente os valores do acordo alcançado. 
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Durante o processo de negociação pode existir coalizões, estes são comuns quando se 

trata de negociação com muitas pessoas e muitos assuntos. É importante perceber que 

quaisquer que seja a solução dentro das zonas de acordos são benéficos para ambos os lados.  

5.2.3 Etapa 3- Pós Negociação 

5.2.3.1 Consolidação e Monitoramento dos resultados 

Concluido a negociação, foram colocados em um acordo escrito as principais 

responsabilidades e ações a serem cumprindas pelos negociadores. Primeiramente, foi 

definido que estas ações serão tomadas num prazo máximo de 3 anos. O monitoramento será 

feito pelo comite de bacia, este fará exames periódicos para detectar melhorias na qualidade 

da água. Foram definidos no acordo escrito os seguintes itens de monitoramento:  

 A seleção de parâmetro e dos locais de coleta; 

 A fixação do número de amostras e da frequência da amostragem; 

 A seleção dos métodos analíticos; 

 A seleção dos métodos de coleta e de preservação da amostra. 

O Comitê usará a resolução n° 20 do CONAMA, de 18/06/86 para fazer comparações 

sobre a qualidade da água encontrada e a desejada.  Esta resolução aponta os indicadores 

máximos que propiciam uma água com boa qualidade (Tabela 5.5).  

Tabela 5.9 – Parâmetros para qualidade da água 
Substâncias Valores Máximos 

Substâncias que comuniquem gosto ou odor Virtualmente ausentes 

OD Não inferior a 6 mg/l 

Coliformes fecais < 200coliformes/100mililitros 

Óleos e graxas Visivelmente ausentes 

Corantes artificiais Visivelmente ausentes 

PH 6 – 9 

Turbidez 40 unidades 

DBO5 Até 3 mg/l  

Fonte: CONAMA 86 

Os objetivos para avaliação da qualidade da água são: 

 Verificação da conformidade com os padrões de qualidade fixados; 
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 Avaliação das tendências de qualidade para cada ponto  de amostragem ao longo do 

tempo; 

 Propiciar o levantamento das áreas prioritárias para o controle da poluição; 

 Vigilância pertinente a lançamentos clandestinos das indústrias; 

 Estudos de contaminação fisico-quimicos e bacteriana das águas e de desejetos 

indústriais, bem como sua evolução. 

 Avaliação da eficiência do tratamento de efluentes industriais ao longo dos 3 anos 

Segundo Mierzwa (2002) os problemas associados a poluição industrial nos recursos 

hidricos não devem restringir-se, somente, a identificação de técnicas de tratamento com 

potencial para atender às necessidades da indústria. Estas, devem incorporar em seus sistemas 

administrativos, o conceito  de desenvolvimento sustentável, do qual fazem parte a prevenção 

da poluição, uso racional dos recursos naturais, proteção ambiental e desenvolvimento social.  

O caminho a ser perseguido pelas indústrias passa, basicamente, pelo desenvolvimento 

de estratégias para o uso racional e reúso, onde devem ser adotados procedimentos que visem 

identificar oportunidades de minimização do consumo e o reaproveitamento da água 

(MIERZWA, 2002).  

Assim, indústria se comprometeu a fazer estudos sobre a vazão e a composição dos 

efluentes, possibilitando a determinação das cargas de poluição. Este tipo de atitude é 

fundamental para definir o tipo de tratamento, avaliar o enquadramento na legislação 

ambiental e estimular a capacidade de autodepuração do corpo receptor. Desta forma, aplicará 

uma política de gestão sustentável dentro de seus procedimentos internos, evitando danos 

ambientais, trabalhando com as demandas legais e evitando prejuízos para a imagem da 

indústria junto à sociedade. Além disso, uma porcentagem dos seus funcionários serão 

moradores da comunidade ribeirinha. 

A sociedade civil ficou encarregada de promover a conscientização da população para 

participação de maneira efetiva na tomada de decisão dentro dos comitês. O poder públicou 

ficou encarregado de incentivar as empresas ecologicamentes corretas com redução de 

impostos. Aumentará a quantidade de água destinada ao setor industrial incentivando o 

aumento da produção. 

Se as partes não cumprirem o acordo formalizado, multas e advertências podem ser 

estabelecidas, no caso em questão, caso a indústria ultrapasse as faixas de poluição acordadas, 
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além da descontaminação da área degradada, um valor monetário precisa ser atribuído para 

que a sociedade seja ressarcida dos danos ocasionados. 

É importante perceber que a redução das cargas de efluentes industriais no rio, melhora 

a qualidade da água, a qualidade de vida da população (diminui doença e melhora a qualidade 

alimentar), reduz o custo de tratamento, e aumenta a quantidade de água disponível. O 

emprego de moradores das comunidades ribeirinhas nas indústrias promove a geração de 

renda, além de ser um ótimo marketing para o setor industrial. O aumento da produção pode 

acarretar em mais empregos e um maior crescimento econômico para localidade. Assim, 

todos saem ganhando. 

5.3. Conclusões do capítulo 

 
O método de negociação integrativa proposto mostrou ser um mecanismo eficiente para 

a comunicação e possibilitou incrementar o conhecimento dos atores envolvidos em relação 

ao contexto. O processo de estruturação permite, dessa maneira, identificar o que negociar, 

indica os caminhos para definir como pode ser realizada a negociação e realmente desenvolve 

alternativas criativas de ganhos mútuos. 

A partir do estabelecimento da complementaridade entre o método SODA e a 

negociação integrativa, o método conseguiu identificar e estruturar a hierarquia dos objetivos 

das partes; identificar as possíveis alternativas de acordo com os interesses de cada membro; 

identificar alternativas inovadoras que possibilitem a ampliação do espaço inicial de acordo.  
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6. CONCLUSÃO 

No presente capítulo são apresentadas, em primeiro lugar, as conclusões do trabalho, em 

segundo, são apresentadas algumas limitações da proposta e sugestões para trabalhos futuros. 

6.1. Considerações Finais 

O comitê de Bacia hidrográfica, sendo formada por diversos setores da sociedade, 

muitas vezes discordantes em seus interesses, e com importante função de tomar decisões 

sobre a gestão das águas, é palco de inúmeros conflitos. Estes conflitos são produzidos pelas 

complexas relações ambientais, sociais e econômicas que circundam os comitês, além da falta 

de comunicação e entendimento entre as diversas percepções e linguagens diferentes.  

Assim, o estudo apresentou como objetivo central prover um modelo de negociação 

integrativa para apoiar a resolução de conflitos na gestão dos recursos hídricos, em especial 

nos comitês de bacia hidrográfica. Este modelo teve como premissa facilitar o entendimento 

de todo o contexto, promover uma maior comunicação, levar em consideração os interesses 

das partes em conflito e fornecer um método estruturado para gerar oportunidades de ganhos 

mútuos. Essas alternativas, por entender os conflitos e administra-los, são condizentes com o 

Plano Nacional de Recurso Hídrico que demanda participação, descentralização, 

envolvimento e negociação dos diversos segmentos da sociedade.  

Além dos membros dos comitês não conseguirem estruturar seus conflitos internos o 

processo de negociação integrativa não possui mecanismos estruturados para a geração de 

alternativas de ganhos mútuos.  

Assim, identificou-se, dentro das abordagens Soft da Pesquisa Operacional, a 

metodologia Strategic Options Development and Analysis (SODA) como mecanismo com 

embasamento científico, capaz de superar as deficiências citadas. O método SODA junto com 

os procedimentos de negociação integrativa utilizados pelo mediador proporcionam o 

atendimento do objetivo geral a ser alcançado, demonstrando pontos de complementaridade 

entre as duas abordagens. 

Desenvolveu-se um conjunto de procedimentos que permitiram a estruturação dos 

interesses dos atores envolvidos no contexto do conflito, possibilitando a participação e 

comunicação e, principalmente, auxiliando na construção de alternativas benéficas para todas 

as partes.  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Capítulo 6                                                                                                                            Conclusão  

 106 

O modelo proposto é um procedimento alternativo aos métodos coercitivos de resolução 

de conflitos. O desenvolvimento deste modelo visou à manutenção dos laços sociais de 

confiança mútua e a facilitação das ações coletivas, principalmente por se tratar da gestão de 

um dos recursos mais importantes e vitais para toda a sociedade.  

O modelo não visa impor uma solução, mas sim apoiar os atores nesta jornada de 

aprendizado e planejamento sobre as possíveis ações ou estratégias a serem adotadas para 

minimizar ou solucionar o conflito. Assim, o modelo utiliza os interesses dos atores para 

encontrar alternativas de ganhos mútuos passíveis de serem negociadas.  

Mesmo que não se consiga uma solução de compromisso, a incorporação do método 

SODA no processo de negociação pode ajudar a desfazer desentendimentos, melhorar a 

comunicação e a convivência ente os usuários, o que é um fato importante para uma gestão 

eficiente dos recursos hídricos. A possibilidade de entender o conflito, os interesses, as 

alternativas e a possibilidade de dialogar sobre estes, permite que os atores naquele momento 

tenham condições de converter algo benéfico para a sociedade, ou pelo menos melhorar a 

convivência ou a transformação da relação. 

6.2.  Limitações da Proposta e Sugestões para trabalhos futuros 

Apesar dos benefícios anunciados sobre aplicação do modelo proposto, é necessário 

mencionar os seus potenciais limites, que devem ser levadas em consideração no instante de 

sua implementação. Entre estes: 

 A ampliação do espaço de soluções possíveis proporcionado pela utilização do modelo 

proposto não garante que os participantes cheguem a uma solução de compromisso; 

 Mesmo que a incorporação do método SODA e do mediador reduza a vulnerabilidade 

da negociação integrativa frente falsas estratégias ou atitudes não colaborativas, cabe a 

possibilidade de que um dos atores desenvolva uma atitude oportunista, procurando 

tirar vantagens das informações da outra parte, conseguindo um resultado positivo em 

detrimento dos demais; 

 Como os mapas cognitivos são representações mentais do ator, tendo em vista um 

objetivo (o conflito) e este delineado utilizando a reserva mental do mediador, cabe 

destacar que mediadores diferentes podem proporcionar mapas cognitivos distintos, 

assim promovendo estratégias e alternativas diferentes; 

A seguir são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros que podem vir a 

melhorar o desempenho do modelo. São elas: 
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 Aplicar o modelo com mais membros envolvidos, enriquecendo assim a compreensão 

da operacionalidade, acompanhando o processo na mesa de negociação, até a etapa de 

construção das soluções de compromisso, com o propósito de observar a efetiva 

interação entre os atores, possibilitando identificar falhas e possíveis melhorias; 

 Estudar a incorporação de outros métodos de estruturação de problemas ao processo 

de negociação; 

 Identificar técnicas para reduzir as vulnerabilidades do processo de negociação 

integrativa por falsas estratégias; 

 Analisar outros processos que visem o aumento da confiança em um ambiente de 

negociação ganha-ganha. 
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