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RESUMO 

 

A discussão em torno do desenvolvimento sustentável vem ganhando maior notoriedade nos 

últimos anos, decorrente da intensificação da degradação ambiental. A Lei nº 9.433/97 

representou um avanço institucional das políticas brasileiras ao criar o Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos e instituir os comitês de bacias hidrográficas como unidade de gestão. A 

fim de avaliar a situação atual dos comitês de bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco e 

a forma como as decisões são tomadas nesse âmbito, foi realizada uma pesquisa qualitativa, 

através da aplicação de questionário, com os membros da diretoria dos cinco comitês 

constituídos no estado, durante os meses de março a maio de 2009. O cenário apresentado 

pelos comitês é de poucas conquistas e realizações; a infra-estrutura ainda se mostra 

insatisfatória, bem como a falta de recursos próprios impossibilita maior mobilidade, devido a 

não implementação de todos os mecanismos previstos pela Lei. Com a análise dos resultados 

verificou-se que a ausência de procedimentos para envolvimento dos membros para discussão 

e estruturação dos problemas enfrentados pelos comitês, dificulta a tomada de decisão. Assim, 

o presente trabalho propõe um modelo de estruturação de problemas para os Comitês de Bacia 

Hidrográfica, a fim de propiciar um processo interativo e de aprendizagem envolvendo a 

participação de todos os membros. O modelo proposto foi baseado na metodologia Strategic 

Options Development and Analysis (SODA), através dos mapas cognitivos, permitindo um 

maior entendimento do problema pelos membros dos comitês. A definição destas preposições 

fez-se no sentido de oferecer subsídios para uma adequada gestão dos recursos hídricos nos 

Comitês de Bacias Hidrográficas. 

 

Palavras-chave: Comitês de Bacias Hidrográficas; Estruturação de Problemas; Políticas 

Públicas. 
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ABSTRACT 

 

The discussion about sustainable development has become notorious through the last years, it 

is resulting of the intensification of environmental degradation. The law nº 9.433/97 that 

created the National System of Water Resources and established the commits how united of 

management represented an institutional advance of the Brazilian politics. The goal of this 

research is diagnostic the actual situation of the Pernambuco’s commitees of hydrograph 

basin and propose a model of structuration of problem to a hydrograph basin, and propitiate a 

interactive process of learning involving the participation of the commits members. To active 

this goal, it was realized a qualitative research, through an application, with board members 

the five commits, between March and May of 2009. The actual scene of the commits with few 

victory and realizations is resultant of the unsatisfactory infrastructure, as well as default of 

own features limit your actions, due the do not implementation of all mechanisms provided of 

the law. The analyses of the results show the absence of the structuration methods what 

became difficult for the members during the decision making. The model propose was a 

application based of the Strategic Options Development and Analysis (SODA) methodology, 

through of cognitives maps, that let a compreention of the problem of the commits members 

how can to be observed with the application of the model in the Commitees. The definition of 

this preposition is offer subsides to an appropriate management of the hydrous recourses in 

the Hydrographs Basins Committees. 

 

Keywords: Hydrographs Basins Committees; Structuration of problems; Public Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão em torno do desenvolvimento sustentável vem ganhando maior 

notoriedade nos últimos anos, devido à degradação e exploração acentuada provocada pelo 

uso indiscriminado dos recursos naturais. A necessidade vigente da utilização racional dos 

recursos ambientais vem sendo amplamente debatida em comitês de preservação.  

Em um cenário extremamente mutável a adoção de políticas públicas deve conciliar 

desenvolvimento econômico, equidade social e sustentabilidade a fim de minimizar os 

impactos ambientais ocasionado pelo homem. Assim, o planejamento do uso, controle e 

proteção dos recursos naturais assumem grandes proporções, tornando o processo decisório 

ainda mais complexo. 

O aumento da população mundial e a expansão da economia provocaram mudanças 

nos padrões de consumo e intensificação da degradação ambiental. Isto pode ser melhor 

observado nos grandes centros urbanos em que o uso indiscriminado e a poluição 

contribuíram para a deterioração da qualidade e escassez da água nestes centros. Outro 

aspecto relevante para o mau uso dos recursos hídricos é a ausência de políticas que visem o 

reaproveitamento e à preservação, ou seja, esta cultura ainda não se encontra disseminada, o 

que interfere diretamente nas atividades e na demanda pela a água. 

O planejamento estratégico dos recursos hídricos é essencial para manutenção e 

preservação do meio ambiente, para isto precisa-se avaliar os aspectos políticos, sociais, 

ambientais, econômicos, financeiros, hidrológicos e de engenharia, dentre outros, para que 

sejam estabelecidas políticas públicas que englobe os reais interesses da sociedade. 

Para tanto, é preciso uma gestão participativa entre governo e sociedade para que 

sejam estabelecidas diretrizes estratégicas e programas de responsabilidade socioambiental, 

sendo, o comitê de bacia hidrográfica um importante instrumento para a democratização das 

decisões. Dessa forma, as decisões podem ser tomadas assegurando o direito ao acesso 

equitativo da água a todas as gerações. 

1.1 Problemática 

O processo de planejamento envolvendo recursos hídricos caracteriza-se por ser uma 

atividade extremamente complexa, que precisa ser feita no longo prazo, articulando todos os 

interesses dos envolvidos e estes com as disponibilidades dos recursos hídricos, através de 
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formulação de cenários alternativos de uso, controle e proteção das águas, sem deixar de 

considerar que a sociedade é bastante mutável e dinâmica, com valores e demandas se 

alterando a cada momento. 

Os governos encontram-se como responsáveis por assegurar o acesso equitativo à água 

a toda sociedade, de forma a garantir que cada pessoa deva ter acesso suficiente, a um custo 

compatível com suas necessidades. Dessa forma, o acesso a água deve ser garantido de modo 

satisfatório e sustentável para toda a sociedade. 

 Com objetivo de garantir o direito à água, há a necessidade crescente de serem 

estabelecidas diretrizes para o planejamento dos recursos hídricos. Na década de 80, o 

planejamento baseava-se em um enfoque setorial e fragmentado por setores usuários, cuja 

administração ocasionava conflitos crescentes, uso ineficiente dos recursos e a sua 

conseqüente degradação (MATZENAUER, 2004).  

 De acordo com Lanna (2000), a gestão dos recursos hídricos não pode ser efetivada 

apenas por programas setoriais, através da mediação do poder executivo. Há necessidade de 

um planejamento estratégico dos recursos hídricos que aplique de forma eficiente todos os 

instrumentos econômicos e ambientais, integrando e articulando as instituições públicas, 

privadas e comunitárias. 

 No Brasil, a Lei Federal nº 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e estabeleceu os comitês de bacias hidrográficas como unidade de gestão, 

representou um marco institucional no país, pois incorporou princípios, normas e padrões de 

gestão de água já aceitos e praticados em muitos países.  

 Esta lei fundamenta-se no uso múltiplo da água e na descentralização das decisões, 

promovendo assim, maior participação de todos os interessados e envolvidos no processo 

decisório. Apesar dos grandes avanços proporcionados pela Lei o planejamento envolvendo 

recursos hídricos constitui-se de uma atividade muito complexa devido aos vários atores 

(usuários dos recursos, sociedade civil e poder público), os múltiplos interesses envolvidos, e 

as alternativas que precisam ser consideradas. 

1.1.1 Demandas Conflitantes 

 A demanda da sociedade por água depende dos padrões e costumes de uso, da renda, 

da sua localização urbana ou rural, da disponibilidade de água e de outros fatores. A utilização 
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da água nas diversas atividades humanas e a forma com que esta é distribuída para a 

população tem conseqüências muito variadas sobre o planejamento dos recursos hídricos. 

 Com o desenvolvimento econômico e o aumento da população, as demandas 

relacionadas á água são intensificadas, tanto no que se refere ao aumento da quantidade 

necessária quanto ao seu uso. A grande diversidade de uso resultou em disputas pela água, já 

muitas vezes escassas, o que acabou estabelecendo conflitos entre os usuários. 

De acordo com Setti et al. (2001, p. 43): 

“Quando há abundância de água, ela pode ser tratada como bem livre, sem valor 
econômico. Com o crescimento da demanda, começam a surgir conflitos entre usos 
e usuários da água, a qual passa a ser escassa e, então, precisa ser gerida como 
bem econômico, devendo ser-lhe atribuído o justo valor. Essa escassez também 
pode decorrer devido aspectos qualitativos, quando a poluição afeta de tal forma a 
qualidade da água que os valores excedem os padrões admissíveis para 
determinados usos”. 

 Cada atividade humana tem suas próprias necessidades para o consumo, ou seja, em 

algumas atividades a água coletada precisa ser límpida e própria para uso e em atividades 

como a navegação pode-se utilizar uma água de baixa qualidade. Quanto aos efeitos das 

atividades humanas sobre as águas, muitas dessas atividades são poluidoras e não detém de 

tecnologia para a reutilização desses recursos.  

 O planejamento dos recursos hídricos precisa avaliar todo esse ambiente de incerteza e 

o processo de consumo da população, compatibilizando os usos com as demandas. Esse 

processo de mudança manifesta a necessidade de uma reorganização no método de 

planejamento dos recursos hídricos, para que estes possam estar orientados para o melhor 

aproveitamento das bacias hidrográficas. 

1.1.2 Atores envolvidos no processo de decisão 

 A abordagem dominante no contexto internacional referente à formulação das políticas 

públicas enfatiza a importância da participação da sociedade na tomada de decisões, porém 

este processo torna-se complexo, devido aos objetivos conflitantes dos atores. A dificuldade 

de lidar com a multiplicidade de interesses devem-se ao fato de que a gestão dos recursos 

hídricos envolve um grande número de entidades, de caráter público e privada, que possuem 

graus distintos de poder político tornando difícil chegar a uma decisão que atenda aos 

interesses de todos os envolvidos no processo decisório. 
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 A participação da sociedade na política pública é importante para promover a 

articulação entre os atores sociais resultando em um aprimoramento da qualidade das 

decisões, e apesar dos conflitos de interesses existentes, esse diálogo torna o processo de 

alcançar os objetivos de interesse comum mais fácil.  

 A valorização do papel da negociação social vem sendo ressaltada nas reuniões 

realizadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, órgão legalmente responsável por 

promover a negociação social, através de fóruns de debates, nos quais os interessados poderão 

relevar seus objetivos e interesses. A idéia central é estabelecer decisões que melhor atendam 

aos interesses de toda a sociedade. 

 Nesse sentido, busca-se contornar os conflitos, além de promover uma participação da 

sociedade, proporcionando conhecimento dos interesses e das conseqüências das decisões que 

serão tomadas, buscando assim uma política de gestão dos recursos hídricos mais clara e 

eficiente. 

1.1.3 Metodologias Atuais de Planejamento dos Recursos Hídricos 

 Atualmente, as metodologias mais utilizadas no planejamento dos recursos hídricos 

são oriundas da Pesquisa Operacional (PO), que visa emoldurar os problemas em categorias 

pré-estabelecidas, podendo assim ser resolvidos mediante procedimento padrão, que tem 

como foco a busca de uma solução ótima. Procuram encontrar soluções que sigam as regras 

da racionalidade, excluindo a subjetividade dos envolvidos no processo decisório. 

 No Brasil, o modelo de gestão até o advento da Lei de Recursos Hídricos, consistia no 

gerenciamento pelo tipo de uso da água, existindo diversos órgãos e entidades públicas com 

atribuições de gerenciar os recursos. Em virtude disso, as decisões ocorriam de forma 

intuitiva, o que tornava o processo pouco eficiente (MATZENAUER, 2004).  

 Este fato demonstra à necessidade de se reverem as metodologias atuais utilizadas para 

avaliar o conjunto de ações do planejamento dos recursos hídricos, por meio de uma 

reformulação que considere as preferências de todos os atores. A tradicional análise 

econômica torna-se limitada ao não considerar critérios sociais e ambientais, que são de suma 

importância quando se refere ao planejamento dos recursos hídricos. Além disso, os métodos 

tradicionais partem da premissa que os problemas a serem resolvidos já vêm estruturados e 

prontos para serem resolvidos matematicamente, o que na realidade não acontece. 
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A abordagem soft surgiu como uma resposta a metodologia hard da pesquisa 

operacional clássica, ao introduzir procedimentos de estruturação dos problemas para a 

tomada de decisão. A importância da estruturação é enfatizada por diversos autores, entre eles 

Bana e Costa (1992), Von Winterfeld & Edwards (1986), Rosenhead (1989) e Checkland 

(1985). Desta forma, a primeira atividade que deve ser desenvolvida em um procedimento de 

apoio à tomada de decisão é a estruturação do problema.  

 A tomada de decisão deve ocorrer de acordo com um modelo de gestão sistêmica de 

integração participativa, através de deliberações multilaterais e descentralizadas. Um 

procedimento de planejamento de recursos hídricos eficiente deve integrar as preferências dos 

atores e considerar a subjetividade inerente ao processo de tomada de decisão. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho é diagnosticar a situação atual e o processo de tomada 

de decisão dos Comitês de Bacia Hidrográfica de Pernambuco e propor um modelo de 

estruturação de problemas de decisões estratégicas que propicie um processo interativo e de 

aprendizagem envolvendo a participação dos membros do comitê, e com isso facilitar a 

tomada de decisão.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
a) Identificar as decisões tomadas no âmbito do Comitê de Bacias Hidrográficas do 

Estado de Pernambuco;  

b) Analisar as dificuldades na organização, no processo de tomada de decisão e na 

implementação dos Programas e Projetos nos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

c)  Propor um modelo de estruturação de problemas multicritério, que auxilie na tomada 

de decisão em grupo. Permitindo a participação de todos os envolvidos no processo 

decisório e, contenha as considerações individuais de cada ator; 

d) Ilustrar a aplicação do modelo e analisar os resultados obtidos.  
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1.3 Justificativa 

O planejamento dos recursos hídricos faz-se imprescindível para o uso consciente e 

responsável. Como o gerenciamento dos recursos requer ampla integração dos três setores 

envolvidos (usuários, sociedade civil e poder público) e definição clara das metas e objetivos, 

muitas políticas públicas não são bem sucedidas ou tem seus resultados limitados, por não 

terem um processo de decisão bem estruturado sobre as ações que devem ser implementadas. 

Ao instituir os comitês de bacias hidrográficas como unidade de gestão, o processo de 

decisão tornou-se mais democrático, entretanto, o gerenciamento remete há um cenário de 

grande complexidade, pois envolve um processo decisório com muitos atores e com objetivos 

às vezes conflitantes. O uso de métodos que minimizem esses conflitos devem ser utilizados, 

na busca de uma melhor compreensão dos problemas, facilitando assim a tomada de decisão. 

Diante disso, o processo de estruturação de problemas complexos é fundamental no 

auxílio à tomada de decisões no âmbito dos comitês de bacias hidrográficas, pois a partir da 

definição do problema é possível traçar diretrizes estratégicas para o gerenciamento do 

ecossistema, garantindo assim qualidade de vida para toda população. 

A importância do modelo proposto reside basicamente em apoiar o processo decisório, 

criando um ambiente interativo e de aprendizado sobre o problema, de forma que a decisão 

final reflita as preferências dos membros envolvidos nos comitês de bacias hidrográficas. 

1.4 Metodologia 

Como o objetivo da pesquisa é elaborar um modelo de estruturação de problema para os 

comitês de bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco, para isto precisa-se conhecer e 

avaliar a situação dos CBHs, sendo necessário estabelecer claramente o foco empírico, 

espacial, temporal, instrumentos de coleta de dados, além de definir os métodos de 

abordagem, para que então fosse possível estabelecer um modelo que apóie o processo 

decisório. 

1.4.1 Levantamento de dados secundários 

 A técnica utilizada foi à documentação indireta, através da pesquisa bibliográfica 

(MARCONI & LAKATOS, 2002) que serviu como instrumento de fundamentação teórica 

para todo o trabalho. Buscou-se através dos aspectos: teórico-conceituais, históricos e 

legislativos oferecer um melhor entendimento da questão. Para este propósito, utilizaram-se 
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consultas a periódicos qualificados na área, livros, teses e dissertações; e investigação dos 

documentos gerados pelos comitês. 

1.4.2 Levantamento de dados primários 

 Para a identificação da gestão dos recursos hídricos realizado pelos comitês de bacias 

hidrográficas no Estado de Pernambuco foi elaborado um questionário baseado na observação 

direta e extensiva (MARCONI & LAKATOS, 2002), desenvolvido para ser respondido pelos 

membros da diretoria, devido a estes serem mais atuantes e conhecerem o processo de 

planejamento e gestão dos comitês. Como a pesquisa não prende exclusivamente à busca de 

uma generalização estatística (MERRIAM, 1998 apud DIAS, 2007), a amostragem 

probabilística “não é necessária, nem mesmo justificável” desde que a escolha dos objetos de 

pesquisa sejam adequados aos objetivos da investigação. Desta forma, optou-se por uma 

amostra intencional, visando atender aos objetivos pretendidos, sendo aplicado durante os 

meses de março a maio de 2009. 

 O questionário foi dividido em três etapas:  

• A primeira está focada na análise da estrutura e funcionamento dos comitês de bacias 

hidrográficas, se os comitês possuem sede própria, computadores, funcionários com 

dedicação exclusiva – a freqüência em que ocorrem as reuniões, e a participação dos 

membros.  

• Na segunda etapa, as questões estão voltadas para os recursos hídricos da bacia, 

tentando identificar as dificuldades enfrentadas pelo comitê, os principais usos a que a 

bacia se destina, a degradação e as conseqüências desta, se a lei de Recursos Hídricos 

(outorga, cobrança, enquadramento dos corpos d’água e plano diretor) está sendo 

cumprida.  

• Na terceira etapa do questionário, busca-se identificar o processo decisório do comitê, 

as principais deliberações já tomadas, se o processo é centralizado ou participativo, se 

os membros possuem o mesmo grau de importância na tomada de decisão. 

 

A coleta dos dados do questionário foi realizada de forma impessoal para não exercer 

qualquer tipo de influência sobre as respostas dos entrevistados. Os questionários foram 

encaminhados pessoalmente aos membros da diretoria com uma breve explicação, 
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apresentando a natureza da pesquisa e a sua importância. Depois de respondidos, os 

questionários foram coletados.  

A unidade de trabalho utilizada foi descritiva, visando delinear os dados de forma 

precisa e organizada para que os resultados apresentados sejam demonstrados de forma clara e 

coesa, permitindo que se tirem conclusões a respeito de características a partir desses dados 

(BARBETA et al., 2004). 

De acordo com os dados obtidos no questionário foi proposto um modelo baseado na 

metodologia Strategic Options Development and Analysis (SODA), através dos mapas 

cognitivos, por proporcionar um processo de discussão e aprendizagem para solução do 

problema. 

1.5 Organização do trabalho 

Além deste capítulo, a dissertação está organizada em mais seis capítulos. 

O capítulo 2 apresenta a base conceitual que permite uma fundamentação teórica a fim 

de dar suporte ao desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, serão abordados os conceitos 

referentes ao processo de decisão e os atores envolvidos. Em seguida, será tratado o assunto 

de Decisão em Grupo, no qual será discutida a metodologia e os principais problemas que 

acontece neste tipo de decisão. Por fim, é debatida a estruturação de problemas complexos, 

sua importância para tomada de decisão e algumas metodologias mais utilizadas. 

Especificamente, será explanada a Metodologia SODA, no qual o modelo se baseia, tendo 

como finalidade estruturar os problemas presentes nos comitês de bacia hidrográfica, através 

dos mapas cognitivos individuais dos segmentos.  

No capítulo 3 é discutido a Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, será apresentando o 

processo de estabelecimento das Políticas de Recursos Hídricos no Brasil e, mais 

especificamente no Estado de Pernambuco. Neste contexto, será apresentada a Lei 9.433/97 

que instituiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e estabeleceu os comitês de bacias 

hidrográficas como unidade de planejamento. Finalmente, serão expostos os comitês de bacias 

hidrográficas instituídos no Estado de Pernambuco. 

No capítulo 4 é observado o diagnóstico da situação atual dos comitês de bacias 

hidrográficas do Estado de Pernambuco com os dados obtidos pela coleta do questionário, em 

que foi analisado o funcionamento dos comitês, as principais dificuldades na sua gestão, bem 



Capítulo 1 Introdução 

 

9 

 

como a degradação da bacia e suas conseqüências e, o processo de decisão dos comitês. O 

questionário desenvolvido para esse estudo encontra-se no apêndice. 

O capítulo 5 apresenta o modelo proposto de estruturação do problema para os Comitês 

de Bacia, no qual serão demonstradas as etapas para a obtenção dos mapas cognitivos dos 

membros envolvidos no processo decisório. Por fim, será feita uma ilustração da aplicação do 

modelo no Comitê de Bacia Hidrográfica. 

Finalizando o trabalho, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões do estudo, suas 

contribuições e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL 

2.1 Conceito de decisão 

O processo de decisão envolve um ambiente repleto de incertezas, interações 

complexas e conflitos entre decisores e assuntos; neste sentido uma decisão precisa ser 

tomada diante de um problema que possui mais de uma solução. O conceito de decisão 

encontra-se relacionado ao ato ou o efeito de decidir, ou seja, cabe ao responsável por tomar a 

decisão diante das informações disponíveis julgar de forma pertinente a melhor resposta para 

o problema. O nome dado usualmente ao indivíduo que toma alguma decisão é decisor ou 

tomador de decisão.  

O ato de decidir é uma tarefa corriqueira, envolvendo pessoas dos mais diferentes 

níveis sociais e uma infinidade de assuntos que dependendo dos atores, das alternativas e do 

processo decisório tomar a decisão final pode resultar em uma atividade simples ou complexa. 

Assim, o decisor diariamente é levado a tomar decisões entre variadas questões, sendo elas de 

ordem pessoal e/ou profissional. De acordo com Milan Zeleny (1982) a tomada de decisão é 

um esforço para tentar resolver problema(s) de objetivos conflitantes que impossibilita a 

existência da solução ótima e conduz à procura da melhor resposta. 

Ainda hoje, a tomada de decisão acontece de forma subjetiva e aleatória, ou seja, 

ocorre basicamente baseada na intuição e/ou julgamento. Diante do problema o decisor 

inicialmente procura organizar as idéias baseado nas alternativas existentes, mediante um 

processo que envolve sua percepção e visão do todo. Nesse sentido, o processo de decisão 

requer um conjunto de alternativas que oriente os decisores de forma estruturada, a fim de 

permitir um conhecimento preliminar do problema. A figura 2.1 ilustra as características do 

processo de tomada de decisão. 
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FIGURA 2.1 - Esquema da orientação da tomada de decisão 

Fonte: ANDRADE, E. L., 2004. 

Ao tomar a decisão, deve-se estar ciente dos riscos e dos resultados que podem ser 

obtidos neste processo, algumas decisões tomadas no presente podem refletir em lucros e 

perdas no longo prazo, portanto as vantagens resultantes das decisões e ações refletem as 

escolhas do decisor. Assim, a escolha da alternativa factível deve ser feita de acordo com 

aquilo que o decisor acredita poder acarretar no resultado desejado. 

Para Almeida & Costa (2003), tomar decisões complexas é uma das mais difíceis 

tarefas enfrentadas individualmente ou por grupos de indivíduos, pois quase sempre deve-se 

atender a múltiplos objetivos, e eventualmente seus impactos não são mensurados. Tais 

decisões exigem uma análise do decisor que vai além da sua capacidade de percepção, 

necessitando, portanto de um modelo que permita a sistematização dos processos decisórios. 

A sistematização é oriunda da necessidade de uma estrutura que norteie o processo de 

decisão permitindo uma previsão do comportamento do indivíduo ou do grupo diante de 

situações de incertezas, ou seja, as atitudes tomadas pelos decisores deveriam seguir normas 

que possibilite a coerência e a estabilidade no processo de decisão, mesmo em situações 

complexas. 

 

2.1.1 Atores de decisão  

 
Deve-se considerar como atores em um processo de decisão, um indivíduo ou grupo 

de pessoas, que diante de seu conjunto de princípios, possa interferir direta ou indiretamente 

na decisão. Neste processo ainda, cada agente pode ser influenciado pelo ambiente que está 

inserido bem como dos valores dos outros participantes, isso pode acarretar em um processo 

de decisão que pode não refletir as preferências de todos os decisores. 

No processo decisório quando apenas um ator é considerado é mais simples se chegar 

a uma decisão, pois este encontra-se apenas diante de seus valores e, assim, sua decisão vai 

Identificação 

Informação 

Processo de Tomada de 
decisão 
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refletir basicamente seu conjunto de preferências. Porém, quando essa decisão necessita que a 

opinião dos membros do grupo seja revelada, o processo de decisão torna-se complexo devido 

à diversidade de valores e opiniões. 

Para a definição do termo decisor, alguns autores inspiram-se no sentido etimológico 

da palavra. De forma geral, o decisor é aquele, dentre os outros atores, que detêm o poder de 

ratificar uma decisão, estabelecendo os limites do problema de acordo com seus julgamentos. 

Sendo ainda responsabilidade do decisor a culpa se a decisão não conduzir para o resultado 

então almejado.  

O grau de influência do decisor bem como o peso que este possui na decisão é 

importante ser identificado quando se está diante de uma decisão que envolve vários atores. 

Ainda as preferências do grupo sejam compartilhadas, o grau e a relevância de tal decisor têm 

papel preponderante na decisão. 

No entanto, as decisões raramente são tomadas unicamente por uma pessoa, em 

algumas situações complexas. Não existem decisores óbvios e o processo decisório muitas 

vezes pode não ocorrer de forma transparente, principalmente quando envolve decisões de 

interesse público. De acordo com Morais (2002), mesmo que a responsabilidade recaia diante 

de apenas um decisor, essa decisão reflete as interações das preferências individuais do todo.  

Assim, essas relações possuem caráter dinâmico e instável que podem ser modificadas 

ao longo do processo de decisão, devido às seguintes características: 

- enriquecimento do sistema de informação; 

- processo de aprendizagem que se submetem os decisores; 

- influência dos valores dos outros decisores e; 

- intervenção de um facilitador. 

Além dos decisores outros grupos podem interferir na orientação da ação devido à 

atividade desempenhada no processo de decisão, denominado de terceiros. Esses são 

indivíduos que não influenciam diretamente a decisão, porém de acordo com as decisões que 

serão tomadas as conseqüências resultantes desse processo irão recair sobre esse grupo. Os 

stakeholders, terminologia adotada por Roy (1996), são pessoas que mesmo não possuindo 

responsabilidade formal pela escolha, conseguem muitas vezes participar do processo. 

Os analistas são os responsáveis pelo auxílio à estruturação do problema, na 

identificação dos fatores do ambiente que podem influenciar no processo de decisão, podendo 

assim interferir ativamente no rumo de uma decisão. Neste sentido, o curso de ação do 
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analista vai depender dos recursos disponíveis, bem como de suas habilidades profissionais, 

desde que este processo ocorra totalmente de forma imparcial. 

Cabe assim ao ator de decisão o papel de escolher e preferir entre os mecanismos 

existentes, no qual seus julgamentos e valores irão refletir suas preferências de forma que 

possa alcançar os objetivos do grupo, podendo a ciência ser um importante facilitador ao 

longo desse processo de decisão. 

2.2 Decisão em grupo 

 
O processo de decisão quando envolve naturezas empresariais, governamentais, 

trabalhistas entre outras são, normalmente, tomadas em ambientes complexos, pois envolve 

um conjunto de valores e julgamentos de todos os envolvidos neste processo. Assim, a busca 

da solução ótima para o problema pode não ser facilmente encontrada. 

Um grupo compreende atores que vivenciam diferentes papéis em um conjunto de 

relações e interações que influenciam, às vezes, suas ações. De acordo com MacGrath apud 

Dornelas & Hoppen (1999), os elementos que constituem as relações humanas tais como: 

interação, percepções mútuas, conflitos e execução de tarefas, também são elevados ao nível 

de conceitos primários em se tratando de estudos de grupos. 

O processo de decisão em grupo envolve pessoas diante de um problema comum em 

que todos estão interessados na sua solução, porém, a discussão a cerca do tema é válida 

devido à própria natureza humana e aos conflitos de interesses que podem ocorrer. De acordo 

com Gomes (1998), o gerenciamento de conflitos em um grupo deve ser estimulado, pois ele 

resulta em novas regras, estimula a inovação, diminui a resistência a mudanças dos membros 

promovendo o progresso dentro da organização. 

A grande dificuldade do processo decisório esta relacionada com as incertezas sobre o 

ambiente, a necessidade de satisfazer restrições e metas, e a existência entre objetivos 

conflitantes, por isso que nem sempre é fácil estabelecer o consenso entre a maioria e a busca 

da solução de compromisso é sempre necessária. Takeda (2001) expõe que os problemas de 

decisão complexa envolvem critérios conflituosos, com classificações imprecisas das 

alternativas nos critérios, gerando incertezas e indeterminações. 

Uma característica relevante do processo é que mesmo indivíduos pertencentes à 

mesma organização, estes podem divergir quanto ao seu conjunto de valores e percepção do 

problema, porém todos são responsáveis pelo desenvolvimento da organização e responde 
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pela sua decisão. A decisão final será uma reunião dos valores e da percepção de todos os 

envolvidos no processo, ou seja, uma interação entre as preferências de cada membro. 

Neste sentido, para Gomes (2002) o processo de decisão em grupo pode:  

• Envolver uma diferenciação espacial (local ou remoto), pois pode ter interação face a face 

ou não; 

• Ser atemporal, pois podem ocorrer encontros ou apenas telefonemas, ou pode ocorrer troca 

de e-mail resultando em informação síncrona ou assíncrona; 

• Ser cooperativo ou não; 

• Ser democrático, hierárquico ou conflitante. 

 Todos os conflitos que serão gerados entre os participantes ao longo do processo de 

decisão podem influenciar a solução do problema. A decisão em grupo busca, então, uma 

resposta que represente a maioria, sendo esta oriunda do processo de interação entre todos os 

membros como já mencionado.  

O processo de decisão em grupo trata fundamentalmente de problemas semi-

estruturados ou não estruturados. Outra característica da tomada de decisão em grupo é que os 

participantes não podem abandonar o processo antes de ser tomada à decisão final, em caso de 

impasses há ainda a possibilidade do uso de votos, processo deliberativo, para anular essas 

divergências. 

Os procedimentos de decisão em grupo permitem dar suporte a decisões que forme 

uma união democrática, de acordo com os interesses individuais dos membros, com o objetivo 

de alcançar a decisão final, podendo esta ser baseada em um consenso ou em alguma regra da 

maioria.  

Segundo Kim & Ahn (1999), existem vários grupos de decisão que fornece uma vasta 

cobertura em diversas situações. Dentre eles, destacam-se os que apresentam as seguintes 

características: 

• Cada componente do grupo participa da decisão de acordo com suas informações sobre as 

suas preferências e valores, contribuindo de forma sistêmica para a decisão final. 

Normalmente, todos os decisores estão diante de um problema em comum, divergindo 

apenas de como esse objetivo pode ser alcançado; 

• Cada ator participa do processo considerando o mesmo conjunto de alternativas factíveis 

ou ações potenciais; 
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• Em ambientes complexos há alguns critérios que conflitam entre si. Assim, cada ator tem 

que gerar critérios que sejam compartilhados pelos outros decisores (não precisando ser 

unânime); 

• Um ator pode ser responsável pelo estabelecimento das regras de consenso e informações 

de prioridade, este pode ser uma pessoa ou um grupo que é formalmente conhecido como 

Supradecisores, do termo inglês Supra Decision Maker – SDM (KEENEY & RAIFFA, 

1976); 

• A decisão final é derivada das preferências de todos os decisores, de acordo com as regras 

e prioridades definidas pelo SDM. 

Diante desse contexto, no começo dos anos 90 foi desenvolvido um sistema interativo, 

baseado em modelos computacionais, que tem como objetivo auxiliar os decisores na 

resolução de problemas semi ou não estruturados. Esse sistema é conhecido como GDSS 

(Group Decision Support System, que em português significa Sistema de Suporte à Decisão 

em Grupo).  

O sistema foi desenvolvido diante das preocupações existente com a qualidade e a 

objetividade das discussões em grupo. O procedimento emprega um mecanismo para revelar 

as diferenças de preferências entre os decisores, provendo informações para que seja 

alcançado o consenso. Neste procedimento, os decisores são colocados junto com um 

facilitador, que orienta os atores nas discussões a fim de ajudar o grupo no processo de 

decisão adequada. 

O amadurecimento e a difusão do uso da tecnologia que aos poucos foi assumindo 

elemento chave para o estabelecimento de novas formas de gestão e de como minimizar as 

incertezas do processo de decisão. 

 O GDSS é um sistema que auxilia os decisores na tomada de decisão, porém a questão 

da barganha e o contato face-a-face, em algumas situações, pode ser extremamente decisivo 

para obtenção da solução mais eficiente. Nas palavras de Morais (2006, p. 57): 

“Ao invés de substituir os encontros tradicionais de decisão em grupo, os GDSS 
devem então ser considerados como um complemento, provendo o processo de 
decisão em grupo com informação adicional de modo a aumentar a eficiência da 
decisão”. 

Neste contexto, o processo coletivo de tomada de decisão é em muitas vezes 

reconhecido como uma forma correta de tomar decisões na maioria das situações dentro das 
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organizações na qual os membros discutem em grupos as idéias, com o objetivo de propor 

soluções e tomadas de decisões adequadas. 

2.2.1 Votação 

O processo de votação vem sendo muito utilizado em procedimentos de decisão em 

grupo para solucionar impasses e representar os anseios da maioria. Pois permite ordenar os 

pretendentes de acordo com as preferências ou alocar diferentes números de votos para cada 

candidato. 

A diversidade de culturas e dos contextos políticos conduziu a uma larga variedade de 

sistemas de votação. Um dos meios mais simples para aferir a vontade coletiva, por meio do 

voto, é o método pluralista, no qual o candidato que recebe maior número de votos consagra-

se como vencedor (BRANS & TAYLOR, 1996). Porém, esse sistema oferece sérios 

inconvenientes, pois em alguns casos o candidato eleito pode não ter recebido quantidade 

significativa de votos em relação ao todo. 

Um segundo método é o da regra da maioria, o qual requer que o vencedor possua no 

mínimo 50% dos votos. Mas esta regra majoritária garante apenas maioria quando existem 

apenas dois candidatos, daí a razão do segundo turno em uma eleição com mais de dois 

candidatos, quando nenhum conseguir mais da metade dos votos válidos. 

Dependendo do assunto a ser tratado é interessante a consideração de pesos diferentes 

para os decisores, como por exemplo, questões relacionadas ao comércio internacional onde é 

relevante considerar que o voto de alguns países deve possuir maior representatividade. Em 

contrapartida, em questões de âmbito ambiental é relevante considerar o mesmo peso pra 

todos os decisores. 

O sistema de votação preferencial permite aos participantes distinguirem os 

candidatos que são mais ou menos preferíveis. De acordo com o sistema de valor do decisor, 

ele irá julgar de forma pertinente a fim de classificar os candidatos. Esse sistema visa a obter 

uma ordenação de acordo com as preferências dos atores, de modo que esta decisão represente 

a maioria. 

 O sistema de votação é considerado um dos mais justos, devido ao processo 

democrático que ele proporciona e por encorajar os indivíduos a agirem honestamente ao 

revelarem suas preferências (BRANS & TAYLOR, 1996).  
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2.3 Estruturação de Problema 

Ao contrário do que supõe os procedimentos tradicionais de pesquisa operacional, um 

problema estratégico não se apresenta já claramente definido e estruturado, restando apenas o 

trabalho de solucioná-lo. Desta forma, a primeira atividade a ser desenvolvida no processo e 

tomada de decisão envolve a estruturação do problema. 

A estruturação de problema visa a construção de um problema parcialmente 

formalizado, capaz de ser aceito pelos atores como estrutura de representação de suas 

preferências e organização de um conjunto de elementos primários de avaliação (BANA e 

COSTA, 1992). Este modelo servirá de base discursiva e interativa entre os atores, que 

permitirá a aprendizagem e pesquisa.  

A estruturação do problema é um modelo que permite com 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. 

Para Bana e Costa et al. (2001), a estruturação inclui as atividades: (i) definição da 

família de pontos de vista (concernes) fundamentais; (ii) a construção dos descritores; e (iii) a 

estimação dos perfis de impacto de cada ação. Identificam ainda duas formas de estruturação: 

(i) em grupo, um exercício cooperativo no qual todos buscam alcançar e compartilhar os 

mesmo interesses chaves ou key concernes; e (ii) o individual, em que cada indivíduo 

expressa seus interesses independentemente dos outros.  

Os valores dos decisores são explicitados como objetivos a serem alcançados para a 

decisão final, essa decisão segundo Keeney (1992), caracteriza-se por três aspectos: um 

contexto de decisão, um objeto e uma direção de preferência. O processo de estruturação do 

problema é essencial para o encontro de um conjunto de soluções de compromisso dos 

decisores, e não a busca da solução ótima, como anteriormente pregada na pesquisa 

operacional clássica. 

2.3.1 Metodologias para auxiliar a Estruturação de Problemas Complexos 

A criação de um novo paradigma foi uma resposta ao caráter limitado das abordagens 

tradicionais da pesquisa operacional para resolução de problemas complexos. Diante deste 

cenário, vários métodos para estruturação de problemas complexos têm merecido atenção na 

literatura nos últimos anos.  
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Rosenhead (1989), apresenta uma coletânea de seis dos mais difundidos métodos de 

estruturação de problemas (Problem Structuring Methods), além desses seis apresentados por 

Rosenhead será acrescentado outro método também bastante difundido: 

 Neste trabalho será utilizada a abordagem SODA, devido a ser especialmente útil 

quando defrontado com situações complexas e mal definidas, sendo extremamente adequado 

ao problema encontrado. 

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

manutenção da flexibilidade da decisão em situação de incerteza. Analisa-se a 

compatibilidade dos comprometimentos iniciais com possíveis configurações do sistema que 

está sendo construído. 

 A Abordagem Hipergame é um procedimento interativo para tomada de decisão em 

situações de conflito. Esta abordagem está focado essencialmente na exploração da natureza 

das interações entre os atores e nos efeitos das diferentes percepções dos atores envolvidos no 

processo decisório. 

 A Abordagem Metagame também é um procedimento interativo que visa analisar a 

cooperação e os conflitos entre os diversos atores dentro de uma situação de decisão. O 

processo é desenvolvido através da construção de cenários a partir das possíveis preferências 

dos decisores. 

 Soft Systems Methodology (SSM) é uma metodologia desenvolvida para proporcionar 

um aprendizado aos atores envolvidos com uma determinada situação problemática. Visa 

construir um modelo conceitual idealizado do ambiente onde o problema está inserido, 

através de debates com um grupo estabelece quais as mudanças são possíveis de serem 

realizadas. 

 Strategic Choice Approach (SCA) é uma metodologia desenvolvida para lidar com a 

complexidade de decisão, auxiliando os decisores a trabalharem juntos para conseguirem 

avanços seguros em um ambiente decisório. Visa construir um modelo que possa gerir a 

incerteza de forma estratégica. 

 Para Rosenhead (1994), os métodos de estruturação de problemas complexos são 

abordagens que auxiliam à tomada de decisão e são extremamente úteis porque podem 

acomodar diversas perspectivas do problema que está sendo analisado, tornando-se assim 

indicados para o processo de decisão em grupo. Os métodos ainda utilizam-se de 

representações gráficas do problema, ao invés de representações numéricas, o que facilita a 
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compreensão dos decisores. Por fim, os métodos operam de forma cíclica, o que permite a 

possibilidade de retrocesso ou avanço da metodologia a qualquer momento, proporcionando 

maior robustez na tomada de decisão. 

 Essas características expostas por Rosenhead (1994) são comuns a todos os métodos 

de estruturação de problemas complexos, que tem como principal objetivo o construtivismo e 

a aprendizagem.  

2.3.2 Metodologia Strategic Options Development and Analysis (SODA) 

A Análise e Desenvolvimento de Opções Estratégicas (Strategic Options Development 

and Analysis – SODA) é uma abordagem desenvolvida para auxiliar consultores, ou 

facilitadores, a ajudar os decisores envolvidos com problemas complexos a encontrar uma 

solução ou um conjunto de soluções de compromisso (EDEN et al. 1983). 

A metodologia SODA procura fazer com que o facilitador desenvolva dois tipos de 

habilidade no auxílio à construção da estruturação dos problemas. Primeiro, de um facilitador 

no processo envolvido ajudando um grupo a solucionar problemas, trabalhando de maneira 

eficiente e efetiva para alcançar um acordo viável. Segundo, construir um modelo de análise 

ligado a assuntos, problemas, estratégias e opiniões – o qual membros do grupo desejam 

alcançar (EDEN apud ROSENHEAD, 1989). 

O sucesso da metodologia SODA não pode ser medido pela racionalidade ou 

otimização do portfólio de ações em termos do conteúdo isoladamente, mas principalmente no 

empenho e comprometimento gerados nos acordos. Principalmente porque a abordagem, e por 

conseqüência o processo de construção dos mapas cognitivos é pautado na crença do 

subjetivismo inerente ao processo decisório.  

A metodologia SODA tem seu foco principal no indivíduo, ou no processo psicológico 

de tomada de decisão, e está baseado na “Teoria dos Conceitos Pessoais” (Theory of Personal 

Constructs) desenvolvida por Kelly apud Eden et al. (1983), a qual afirma que o homem está 

continuamente em um processo de aprendizagem e entendimento do mundo, fazendo isto 

através de um sistema de conceitos relacionados. Essa teoria tem aplicação direta na 

construção dos mapas cognitivos, elemento essencial da abordagem SODA. 

A figura 2.2 mostra as quatro perspectivas que implicam na necessidade da utilização 

da abordagem SODA para estruturação de problemas complexos. 
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FIGURA 2.2 – Teoria e Conceitos guiados pelo SODA. 

Fonte: Rosenhead, 1994 

 Cada uma destas perspectivas leva a idéia central do SODA que é a aplicação de um 

dispositivo facilitador na tomada de decisão.  

2.3.2.1 Mapas Cognitivos 

Os mapas cognitivos servem como ferramentas de apoio a definição de um problema, 

visando auxiliar na estruturação da árvore de pontos de vista dos decisores, de acordo com 

Pinheiro et al. (2008). O objetivo do mapa cognitivo é auxiliar no desenvolvimento de um 

diálogo com os decisores, gerando, assim grande volume de informações sobre o problema a 

ser analisado. 

De acordo com Eden & Ackermann (1998), o processo de construção dos mapas 

cognitivos inicia-se com o facilitador escrevendo uma definição para o problema. A parte 

desta definição, os decisores identificam uma alternativa que seja o oposto dessa, dentro do 

contexto do problema (PINHEIRO et al., 2008). Portanto, o processo de construção de um 

mapa é uma operação cognitiva, em que o facilitador irá construir a partir do que foi 

explicitado pelos decisores um mapa que represente a visão deles sobre o problema exposto. 
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A composição das duas fases descritas anteriormente é chamada de conceito (idéia ou 

nó), um conceito é constituído de dois pólos, o principal e o oposto. Eden et al. (1983), 

afirmam que um mapa cognitivo é constituído de uma rede de idéias ligadas por flechas. As 

flechas ligam os pólos, indicando a forma com que uma idéia leva a, ou tem implicações 

sobre a outra. 

Segundo Eden et al. (1983), o principal objetivo de um mapa cognitivo é retratar as 

idéias dos decisores, como também os sentimentos, valores e atitudes dentro de um processo 

decisório. O mapa permite uma negociação entre as percepções e interpretações do problema 

entre decisores e facilitador, permitindo que sejam alcançados uma solução ou conjunto de 

soluções de compromisso para o problema. 

A construção do mapa é uma atividade que gera um aprendizado muito grande entre os 

atores envolvidos em relação ao problema, assim é uma ferramenta extremamente versátil que 

pode auxiliar os decisores na estruturação do problema. 

2.3.2.2 Construção dos Mapas Cognitivos 

Tendo-se obtido uma definição inicial para o problema, de acordo com a definição do 

facilitador, se possível composta por um pólo principal e um oposto, o próximo passo é fazer 

com que os decisores desenvolvam suas idéias sobre o problema (PINHEIRO et al., 2008).  

A ligação entre os conceitos expressos pelos decisores realiza-se através de setas, cada 

uma indicando um sentido diferente. Assim temos que: (i) se a seta sai de um conceito A, ele 

pode conduzir a – ter implicações para ou tem como conseqüência – um outro conceito. 

Existe assim uma hierarquia nos mapas, existindo objetivos mais elevados. Na ponta de cada 

seta estará um fim, uma conseqüência de um conceito subordinado, que está na cauda. A cada 

seta é associado um sinal, positivo (+) ou negativo (-) que indica o sentido do relacionamento 

entre os conceitos. 

Existem duas principais formas de trabalhar em um mapa com o decisor. A primeira é 

explorar o objetivo do sistema e, em seguida, trabalhar nas opções para atingir o objetivo 

(laddering up). Ou alternativamente, pode-se começar a partir das opções detalhadas e 

gradualmente subir até os objetivos do mapa explorando cada um dos conceitos em torno das 

opções potenciais (laddering down). 

Trabalhando no primeiro modo, com o sistema de meta, implica concentrar nos 

conceitos do topo. O consultor e cliente considerarão a rede global de metas e suas relações. 

O segundo modo de trabalhar com o cliente focalizam em identificar cada “calda” (o conceito 
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ao fundo de uma cadeia de argumentação que está sem explicações adicionais) e testando isto 

como um possível ponto de intervenção . 

A estruturação do problema nem sempre é uma tarefa de apenas um indivíduo, diante 

disto, a recomendação de Eden & Ackermann (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. Porém, 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. 

Após esse processo de agregação dos mapas dos decisores acontece o Workshop, 

procedimento mais importante da metodologia, em que será exposto aos decisores o mapa que 

foi construído. O workshop é cuidadosamente designado para endereçar os dados agregados 

de forma a não perde nenhuma das riquezas e detalhe da propriedade dos mapas cognitivos, 

sendo uma forma de unir todos os participantes da negociação para discutir o estado e 

evolução dos conceitos, dos objetivos e das opções promovendo uma reflexão sobre a 

possível solução do problema em questão. 

Através do mapa cognitivo é possível fazer com que o decisor desenvolva linhas de 

raciocínio que levam a um aprendizado bastante acentuado sobre a situação que está sendo 

enfrentada (CORRÊA, 1996). A realização da análise dos mapas cognitivos é bastante 

interessante e pode facilitar um entendimento melhor sobre o problema, auxiliando assim os 

decisores na tomada de decisão.  

 

2.4 Comentários finais sobre este capítulo 

Este capítulo apresentou os conceitos que servirão de aporte ao longo deste trabalho. 

Inicialmente, foi delineado o contexto decisório, explicando como são tomadas as decisões 

em ambientes de incerteza, os entraves no processo de tomada decisão, bem como principais 

atores envolvidos. Em seguida, foi demonstrado os Modelos de Decisão, especificamente a 

abordagem de Decisão em Grupo que trata fundamentalmente de problemas semi-estruturados 

ou não estruturados. A abordagem oferece suporte a decisões que compõe uma união 

democrática, de acordo com os interesses individuais dos membros, com o objetivo de 

alcançar uma decisão de compromisso. 

Ao contrário do que supunha os procedimentos clássicos da pesquisa operacional um 

problema não encontra-se bem estruturado e definido. A estruturação de problemas é um 
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procedimento interativo e de aprendizagem que visa oferecer um suporte aos decisores na 

tomada de decisão, sendo crucial principalmente no que se refere ao ambiente de recursos 

hídricos. 

O modelo proposto de estruturação de problema para os Comitês de Bacia Hidrográfica 

é baseado na metodologia Strategic Options Development and Analysis – SODA, na busca de 

uma solução de compromisso através da agregação dos mapas cognitivos individuais dos 

decisores, com essa metodologia visa-se obter uma decisão que representa as preferência de 

todos os decisores e uniformização de informações e/ou opiniões. 
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3 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A água é considerada um recurso ou bem econômico, porque é finita, vulnerável e 

essencial para a manutenção da vida dos seres humanos e do meio ambiente. A preocupação 

em torno do seu uso e das formas de conservação é recente, devido principalmente a escassez 

que vem ocorrendo em alguns países por fatores como a poluição e a má conservação dos 

mananciais. 

O saneamento inadequado e a escassez da água são uma das principais causas de 

pobrezas e da crescente disparidade de renda da população. O aumento da população mundial 

e as mudanças nos padrões de consumo contribuíram para a degradação dos recursos hídricos. 

O controle da poluição da água é necessário para assegurar e manter níveis de qualidades 

compatíveis com sua utilização.  

Diante desse problema, verifica-se a preocupação mundial em torno da gestão 

adequada dos recursos hídricos de forma a estabelecer políticas efetivas e estratégicas que 

garanta a toda população o direito do acesso equitativo à água (MATZENAUER, 2002). 

O modelo de planejamento estratégico adequado para os recursos hídricos vem sendo 

pleiteado por muitos governos, porém a dificuldade de lidar com a multiplicidade de 

interesses e dos diversos atores envolvidos na tomada de decisão tornam o processo bastante 

difícil. Este capítulo apresenta a gestão de recursos hídricos no Brasil, especificamente em 

Pernambuco, e os avanços proporcionados pela Lei n° 9.433/97. 

3.1 A Gestão de Recursos Hídricos no Brasil 

 A primeira experiência brasileira na gestão dos recursos hídricos ocorreu na década 

de 30 e estava vinculada a questão agrícola. Em 1933, foi criada a Diretoria das Águas, em 

seguida o Serviço de Águas que estava vinculado ao Ministério da Agricultura. Logo depois, 

em 1934, esse serviço foi transferido para a estrutura do Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral (DNPM), quando é editado o Código de Águas, até hoje em vigor.  

 Considerando que o uso das águas no Brasil estava sendo regida por uma legislação 

obsoleta, o Código das Águas foi estabelecido pelo Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, 

tendo como objetivo estabelecer um modelo de gestão orientado para os tipos de uso, como 

outros instrumentos legais reguladores das atividades do setor. 
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  Esta etapa da administração pública dos recursos hídricos era denominada modelo 

democrático, pois tinha como objetivo principal cumprir os dispositivos legais sobre as águas. 

Observa-se que o processo de gestão era fragmentado, o desempenho deste estava restrito ao 

cumprimento das normas, o processo decisório era centralizado não havendo a preocupação 

com os recursos ambientais e excesso de formalização. A inadequação desse sistema levava a 

intensificação dos conflitos de uso e de proteção dos recursos hídricos, resultado do vasto 

conjunto de normas muitas vezes conflitantes e de difícil entendimento (BORSOI & 

TORRES, 1997). 

 A segunda etapa da gestão dos recursos hídricos, denominada modelo econômico-

financeiro, caracterizou-se pelo uso, por parte do poder público, de instrumentos econômicos 

e financeiros, que objetivavam a promoção e desenvolvimento nacional e regional. Este 

modelo era guiado por duas orientações: as prioridades setoriais do governo e o 

desenvolvimento integral da bacia hidrográfica.  

 A principal deficiência deste modelo era a necessidade de criar um grande sistema 

para quantificar as ações temporais em relação ao uso e proteção das águas. Vale ressaltar 

que, apesar das deficiências o modelo econômico-financeiro permitia a realização do 

planejamento estratégico das bacias hidrográficas e a destinação dos recursos financeiros para 

a implantação dos investimentos planejados. 

 Durante a década de 70, foram intensificados os estudos sobre o aproveitamento 

múltiplo dos recursos hídricos e passaram a ser exigidos sistemas de tratamentos de efluentes 

em investimentos que permitisse uma melhor utilização desses recursos.  

 A partir dos anos 80, as discussões sobre os recursos hídricos foram intensificados e 

a forma de gerir esses recursos precisou ser revista. Nesse sentido, a Constituição de 1988 

criou condições iniciais para inaugurar a terceira etapa da gestão dos recursos hídricos, 

denominada modelo sistêmico de integração participativa (BORSOI & TORRES, 1997). Este 

modelo tinha como diferencial ao anterior, a preocupação inerente com o crescimento 

econômico, equidade social e equilíbrio ambiental, temas antes pouco discutidos. 

 A base desse modelo pregava uma negociação social, entre governo e sociedade, no 

qual todos seriam relevantes no processo decisório, ainda no âmbito de planejamento dos 

recursos hídricos. Como mudança de paradigma em janeiro de 1997, foi afinal, sancionada a 

Lei 9.433, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelece o Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos de acordo com a Figura 3.1: 
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FIGURA 3.1 - Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2001. 

 
CNRH- Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
MMA/ SRH – Ministério do Meio Ambiente/ Secretaria de Recursos Hídricos 
ANA – Agência Nacional de Águas 
CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
 

Para o maior controle e uma gestão aprimorada dos recursos hídricos, foi essencial a 

implantação dos Sistemas Integrados de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRHs) 

nacional e estadual que têm por finalidade coordenar e executar a Política de Recursos 

Hídricos, assim como formular, atualizar e aplicar o Plano de Recursos Hídricos. 

Além dessas políticas, foi regulamentado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO), que tem como objetivo propiciar maior mobilidade na gestão dos recursos, este 

pode ser formado por: repasses do Estado e transferências dos municípios; transferências da 

União e de outros Estados destinado a plano e programas de interesse comum; receitas da 

compensação financeiras decorrentes da utilização de recursos hidroenergéticos; produto da 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos, além de outros (MATZENAUER, 2004). O 

FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
 

Âmbito Organismos 
Colegiados 

Administração 
DIRETA 

PODER 
OUTORGANTE 

ENTIDADE 
DA BACIA 

NACIONAL 

ESTADUAL 

CNRH MMA/SRH ANA 

ÂGENCIA 
DE BACIA 

CÔMITE DE 
BACIA 

CERH 
SECRETARIA 
DE ESTADO 

ENTIDADES 
ESTADUAIS 

ÂGENCIA 
DE BACIA 

 

CÔMITE 
DE BACIA 
 



Capítulo 3                                         Gestão dos Recursos Hídricos 

 

27 

 

FEHIDRO deverá ser movimentado na conta única do Estado e deve ser administrado pelo 

órgão gestor estadual de recursos hídricos. 

Esse Fundo tem como objetivo oferecer suporte financeiro a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e às ações correspondentes.  Ele visa assegurar que a água possa ser 

utilizada pelos seus usuários atuais e pelas futuras gerações em padrões de qualidade 

satisfatórias. Porém, esse fundo apesar de oferecer suporte financeiro aos comitês ele não 

prevê ações de custeio para atividades ali realizadas, que devem ser obtidas com os recursos 

provenientes da outorga da água. 

Vale salientar a importância da receita arrecadada com a cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos, pois, no mínimo 70% do seu valor deverão ser aplicados na própria bacia 

onde esses recursos forma arrecadados.  

 Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados conforme as prioridades 

estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, que é o instrumento técnico, 

estratégico e econômico-financeiro para implantação da Política Estadual de Recursos 

Hídricos. Fornece as diretrizes, objetivos e metas para programas de proteção, recuperação, 

controle e conservação dos recursos hídricos, porém não oferece recursos financeiros para 

custear as atividades dos comitês. 

 A legislação brasileira para os recursos hídricos contempla todos os tópicos e 

instrumentos que estão sendo utilizados internacionalmente na área como um dos mais 

eficientes para que se faça uma adequada gestão, cuja tendência se orienta em um processo 

decisório participativo, integrado e baseado na gestão por bacias hidrográficas.  

3.2 Gestão dos Recursos Hídricos em Pernambuco 

 As primeiras ações relativas à gestão de Recursos Hídricos em Pernambuco 

aconteceram na segunda metade da década de 90. Essa preocupação em torno de uma gestão 

mais integrada resultou na Lei Estadual nº 11.426, de janeiro de 1997, que instituiu o Sistema 

Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – SIGRH/PE 

composto pelos seguintes órgãos: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH; Comitê 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH; Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH; e Órgãos 

executores do Estado que atuam na área de recursos hídricos. 
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 No mesmo período, foi aprovada a Lei Estadual nº 11.427/1997, que dispõe sobre a 

Conservação e a Proteção das Águas Subterrâneas. Pernambuco foi o pioneiro ao estabelecer 

legislação específica para as águas subterrâneas. 

 Em 1999, ocorreu a criação da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, que assumiu as 

competências da antiga DRHI da SECTMA, além de outras. Porém, no início de 2003, com a 

reforma institucional promovida pelo Governo do Estado, a SRH foi extinta e o órgão gestor 

dos recursos hídricos em Pernambuco tornou-se novamente a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA).  

 A SECTMA tem como finalidade a criação de leis que regulem o uso, a demanda, e o 

estabelecimento de políticas sócio-educativas que minimize os impactos ambientais. 

Trançando um paralelo com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

definido na Lei Federal nº 9.433/97, observa-se dois aspectos distintos: a Lei Estadual 

Pernambucana não prevê a criação das Agências de Água e, por outro lado, cria um Comitê 

Estadual de Recursos Hídricos, não instituídos na Lei Federal. 

 Devido às necessidades de adaptações inerentes ao processo anteriormente adotado, 

foi aprovado a Nova Lei das Águas de Pernambuco – Lei nº 12. 984, de 30 de dezembro de 

2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). 

 A Nova Lei das Águas de Pernambuco dá mais poder aos CBHs ao colocar um 

representante seu no Conselho Estadual de Recursos Hídricos; dá competência de aprovar o 

plano de aplicação dos recursos financeiros do FEHIDRO, na área de sua bacia, além de 

funções normativas e deliberativas de formulação, controle e avaliação do seu Plano Diretor 

de Recursos Hídricos. 

Acompanhando esse processo, a desvinculação da SECTMA a área de recursos hídricos 

tornou-se extremamente necessária, como forma de garantir maior controle e gerenciamento 

destes recursos. Nesse sentido, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

foi criada através da Lei 13.205, de 19 de janeiro de 2007, com a finalidade de formular e 

executar as políticas de Recursos Hídricos, de Saneamento e de energia do Estado de 

Pernambuco. Suas principais metas são garantir a universalização do abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário no território pernambucano. 

 A criação da Secretaria junto com a adoção dessa nova lei permitiu maior flexibilidade 

e autonomia para os representantes de cada entidade, fornecendo maior participação e 
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descentralização das decisões, sendo de extrema relevância nesse conceito de democracia 

participativa preconizada pela Lei de Recursos Hídricos. 

3.2.1 Divisão do Estado de Pernambuco por Bacias Hidrográficas 

Pernambuco situa-se na região nordeste do Brasil, possui uma área de 98.311 km2, 

ficando a maior parte da região situada no semi-árido. Esta localização geográfica e sua 

ocupação desordenada, que se fazem com mais intensidade nas áreas próximas ao litoral, 

resultaram em uma gama de transformações econômicas e ambientais, necessitando de 

políticas públicas de planejamento e controle desses recursos. 

 A criação da Secretaria de Recursos Hídricos, em 1999, foi primordial para a adoção 

de políticas públicas que beneficiasse toda a diversidade presente no Estado, pois de acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) foi identificado no 

espaço Pernambucano em 1989, a existência de 5 Mesorregiões e 19 microrregiões 

geográficas que englobam os seus 185 municípios. 

 Um grande agravante para o Estado é sua disposição hídrica, sendo considerada a mais 

crítica do país por habitante (MOREIRA, 2008). A distribuição das chuvas evidencia uma 

pluviosidade de 400 a 800mm do Sertão ao Agreste, ocorrendo intermitência dos cursos d’ 

água; enquanto na Zona da Mata e Litoral chega a 1500mm ou mais, tornando os rios perenes, 

e possuindo um potencial estratégico de abastecimento d’ água para as demais regiões. 

 Esse déficit hídrico existente na região semi-árida no longo-prazo pode acarretar em 

uma diminuição do desenvolvimento econômico da região, devido às demandas hídricas 

crescente do setor industrial que poderão não ser supridas por essa falta de recursos, levando a 

um deslocamento geográfico dessas empresas. 

 Neste contexto, as bacias hidrográficas do Estado são uma importante fonte de 

captação de recursos hídricos para o Estado. Pernambuco possui treze grupos de grandes 

bacias hidrográficas, seis Grupos de Pequenos Rios Litorâneos, nove Grupos de Pequenos 

Rios Interioranos, além do arquipélago de Fernando de Noronha (PERH-PE, 1998). A Figura 

3.2 apresenta a divisão hidrográfica do Estado. 
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FIGURA 3.2 - Hidrografia de Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 
 

Verifica-se que as grandes bacias hidrográficas de Pernambuco dividem-se 

principalmente em dois grupos: as que escoam para o Rio São Francisco (Pontal, Garças, 

Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó e Ipanema) e as que escoam para o Oceano Atlântico 

(Goiania, Capibaribe, Una, Ipojuca, Sirinhaém, Pirapama, Jaboatão e Mundaú). Vale ressaltar 

que a maior parte das bacias hidrográficas pernambucanas situa-se integralmente dentro dos 

limites do Estado (FIGURA 3.3), exceto as bacias do rio Mundaú, Ipanema e Moxotó que 

possuem parte de sua drenagem no Estado de Alagoas. As bacias hidrográficas escolhidas 

para serem estudadas neste trabalho são as que possuem comitês em funcionamento com pelo 

menos 2 anos de existência.  
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FIGURA 3.3 - Unidades de Planejamento Hídrico de Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 

 
 

3.2.1.1 Bacia Hidrográfica do rio Pirapama 

 A bacia do rio Pirapama juntamente com os rios Jaboatão, Tejipió, Massangana e 

Tatuoca, compõe o Grupo de Bacias dos Pequenos Rios Litorâneos 2. É composta por 12 sub-

bacias, que juntas constituem uma área de cerca de 600. 001 Km2. Seus afluentes são: pela 

margem esquerda, os rios Santa Amélia, Utinga de Clima e Camaçari. Na baixa existem três 

reservatórios: Gurjaú, Sicupema e Pirapama. 

 O rio Pirapama possui 80 quilômetros de extensão e sua bacia situa-se na região 

centro-sul da Zona da Mata Pernambucana, abrangendo parte de sete municípios, quatro dos 

quais (2/3 da bacia) pertencentes à área Metropolitana do Recife: Cabo de Santo Agostinho, 

onde a própria sede está situada na área da bacia, Escada, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Pombos e Vitória de Santo Antão. O município do Cabo de Santo Agostinho contém 

57, 2% de área de abrangência pela bacia. 
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 A Bacia Hidrográfica do Pirapama encontra-se inserido no GL2, conforme pode ser 

visualizado na FIGURA 3.4. O Comitê do Pirapama foi o primeiro a ser instalado no Estado 

no dia 1º de junho de 1998, sendo homologado em dezembro do mesmo ano. Possuindo uma 

população de aproximadamente 900.627 habitantes. Atualmente, considerado o mais ativo e 

representativo. 

 

FIGURA 3.4 - Bacias Hidrográficas dos Rios Jaboatão e Pirapama 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 
 

3.2.1.2 Bacia Hidrográfica do rio Jaboatão 

 O rio Jaboatão tem uma extensão aproximada de 72 km, pertencendo ao Grupo de 

Bacias de Pequenos Grupos Litorâneos 2. Não se sabe ao certo qual a sua área de drenagem, 

nem a população, pois as publicações agrupam estas informações com as dos outros rios do 

Grupo (Pirapama, Tejipió, Massangana e Tatuoca).  

 A bacia do Jaboatão (FIGURA 3.4) compreende 6 municípios: Cabo de Santo 

Agostinho, Moreno, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e São Lourenço 
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da Mata. No seu principal afluente, o Rio Duas Unas, está situada a barragem com o mesmo 

nome, que abastece parte da Região Metropolitana do Recife (RMR). 

 O comitê do Jaboatão foi criado em 15 de março de 2001, e contava com 30 membros 

dos três segmentos (usuários da água, sociedade civil e poder público). Há um ano e meio o 

comitê encontra-se em fase de reestruturação, esperando a reorganização dos membros para 

que estes retornem as atividades. De acordo com alguns membros consultados, o comitê do 

Jaboatão era bem atuante, principalmente pelo comprometimento dos membros da diretoria. 

Entre as principais conquistas conseguidas durante o tempo de funcionamento encontra-se: 

aumento da mobilização e da participação, resolução de alguns conflitos de uso, atividades de 

reflorestamento, políticas de conscientização da comunidade, aumento da proteção e 

conservação de algumas áreas, entre outras.  

 

3.2.1.3 Bacia Hidrográfica do rio Goiana 

A rede hidrográfica da bacia do rio Goiana (FIGURA 3.5) tem como principais cursos 

d’água os rios Capibaribe-Mirim, Siriji, Tracunhaém e Goiana. O rio Capibaribe-Mirim, com 

extensão de aproximadamente 93 km, drena a maior parte da bacia.  

A nascente do rio se localiza no município de São Vicente Férrer. Até as proximidades 

de Timbaúba, o rio apresenta regime fluvial intermitente, a partir de onde se torna perene. 

Seus principais afluentes são, pela margem esquerda, riacho Banana, rio Mulungú, rio Tiúma, 

riacho Boqueirão, rio Água Torta e riacho També. 

Pela margem direita, destacam-se os riachos Seridó e Pindoba, e os rios Cruangi e Siriji, 

este último com extensão aproximada de 74 km. Nesse último, local localiza-se o reservatório 

homônimo. O rio Tracunhaém tem uma extensão de cerca de 127 km e seus principais 

afluentes são: rio Orobó, riacho Pagé, rio Ribeiro, riacho Paissandu e rio Acaú, pela margem 

esquerda; e riacho Gabio, rio Itapinassu e rio Caraú, pela margem direita. 
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FIGURA 3.5 - Bacia Hidrográfica do Rio Goiana e Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 

 

O rio Goiana é formado a partir da confluência dos rios Tracunhaém e Capibaribe-

Mirim, apresentando uma extensão de aproximadamente 18 km até a foz no Oceano 

Atlântico. A área da bacia do rio Goiana engloba 26 municípios, dentre os quais 9: estão 

totalmente inseridos na bacia (Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Condado, Ferreiros, 

Machados, Nazaré da Mata, Timbaúba e Vicência); 11 possuem sede na bacia (Bom 

Jardim,Carpina, Goiana, Itambé, Itaquitinga,João Alfredo, Lagoa do Carro, Macaparana e 

Tracunhaém); e 6 estão parcialmente inseridos (Araçoiaba, Casinhas, Igarassu, Limoeiro, 

Paudalho e Salgadinho). 

A bacia do rio Goiana apresenta uma área de 2.847,53 km2 correspondendo a 2,90% da 

área total do Estado. A população residente da bacia é de 465. 549 habitantes, sendo que 

283.500 moram na área urbana, e 182. 049 na zona rural. 
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3.2.1.4 Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe 

O rio Capibaribe (FIGURA 3.6) nasce na divisa dos municípios de Jataúba e Poção, 

percorrendo vários centros urbanos e servindo de corpo receptor de resíduos industriais e 

domésticos. Apresenta direção inicial sudeste-nordeste, até as proximidades de Santa Cruz do 

Capibaribe, quando seu curso toma a direção oeste-leste, percorrendo uma extensão total de 

cerca de 280 km até sua foz, na cidade do Recife. 

 

 
FIGURA 3.6 - Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 
 

 

O rio Capibaribe apresenta regime fluvial intermitente no seu alto e médio curso, 

tornando-se perene somente a partir do município de Limoeiro, no seu baixo curso. 

Seus principais afluentes pela margem direita são: riacho do Mimoso, riacho Tabocas, riacho 

da Onça, riacho Carapatós, riacho das Éguas, riacho Caçatuba, riacho Batatã, rio Cotumgubá, 
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rio Goitá e rio Tapacurá. Pela margem esquerda, destacam-se: riacho Jataúba, riacho Doce, 

riacho Topada, riacho do Manso e riacho Cajaí. 

A bacia do rio Capibaribe apresenta uma área de 7.454,88 km² (7,58% da área do 

estado), abrangendo 42 municípios pernambucanos, dos quais Brejo da Madre de Deus, Chã 

da Alegria, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória do Goitá, Jataúba, Lagoa do 

Itaenga, Passira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Toritama, 

Vertentes e Vertente do Lério estão totalmente inseridos na bacia. 

Os municípios que possuem sede na bacia são Camaragibe, Casinhas, Limoeiro, 

Paudalho, Pombos, Recife, Riacho das Almas, Salgadinho, São Lourenço da Mata, 

Taquaritinga do Norte e Vitória de Santo Antão. Os municípios parcialmente inseridos na 

bacia são Belo Jardim, Bezerros, Bom Jardim, Carpina, Caruaru, Chã Grande, Gravatá, João 

Alfredo, Lagoa do Carro, Moreno, Pesqueira, Poção, Sanharó, São Caetano, Tacaimbó e 

Tracunhaém. 

3.2.1.5 Bacia Hidrográfica do rio Una 

A bacia do rio Una (FIGURA 3.7), possui sua nascente localizada no município de 

Capoeiras, e possuí uma área de drenagem de 6.292,89 km2, sendo intermitente até 

aproximadamente à cidade de Altinho, quando se torna perene. Possui uma extensão de cerca 

de 290 km, tendo como principais afluentes, pela margem direita, riacho Quatis, rio da Chata, 

rio Pirangi, rio Jacuípe e rio Caraçu. 

A bacia abrange 42 municípios, dos quais 11 estão totalmente inseridos na bacia (Belém 

de Maria, Catende, Cupira, Ibirajuba, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Panelas, 

São Benedito do Sul e Xexéu), 15 possuem sede inserida na bacia (Água Preta, Agrestina, 

Altinho, Barreiros, Bonito, Cachoeirinha, Calçado, Capoeiras, Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, 

Quipapá, São Bento do Una e São Joaquim do Monte), e 16 estão parcialmente inseridos 

(Barra de Guabiraba, Bezerros, Caetés, Camocim de São Félix, Canhotinho, Caruaru, 

Gameleira, Joaquim Nabuco, Pesqueira, Rio Formoso, Sanharó, São Caetano, São José da 

Coroa Grande, Tacaimbó, Tamandaré e Venturosa). 
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FIGURA 3.7 - Bacia Hidrográfica do Rio Uma e Grupo de Bacia de Pequenos Rios Litorâneos 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 
 

A bacia do rio Una apresenta uma área de 6.740,31 km², dos quais 6.262,78 km² estão 

inseridos no Estado de Pernambuco, correspondendo a 6,37 % do total do Estado. Possui uma 

população de 553.259 habitantes, dos quais 318. 214 na área urbana e 237. 045 na área rural. 

 

3.2.1.6 Bacia Hidrográfica do rio Ipojuca 

 O rio Ipojuca possui uma extensão de 320 km, tendo uma orientação preponderante 

oeste-leste, sendo intermitente no seu início e passando a ser perene a partir do seu médio 

curso, próximo a cidade de Caruaru. O Riacho Liberal, seu afluente mais importante, percorre 

47 km da sua nascente até o rio Ipojuca, passando pelos municípios de Alagoinha, Pesqueira e 

Sanharó. A população da bacia é de 568. 630 habitantes, sendo 461.620 habitam na área 

urbana e 107. 010 a rural. 

 O Ipojuca tem uma bacia (FIGURA 3.8) com uma área de drenagem 3.514, 35 km², e 

antes de chegar ao Oceano Atlântico atravessa 24 municípios, em que 12 deles têm suas sedes 
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inseridas na bacia. São eles: Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Chã Grande, Escada, Gravatá, 

Ipojuca, Poção, Primavera, Sanharó e Tacaimbó. Os outros são: Alagoinha, Altinho, Amaraji, 

Arcoverde, Cachoeirinha, Pesqueira, Pombos, Riacho das Almas, Sairé, São Bento do Una, 

São Caetano, Venturosa e Vitória de Santo Antão.  

 

 
FIGURA 3.8 - Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 

 

3.3 A Política de Recursos Hídricos 

Devido aos acontecimentos e idéias no qual se transcorreu o desenvolvimento das 

políticas públicas voltadas ao gerenciamento dos recursos naturais, o Brasil passa a 

desempenhar relevante papel no que se refere à construção de uma das mais respeitáveis 

legislações, a Lei nº 9.433/97, discutida a seguir, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e estabelece o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

A expectativa do governo federal é que a Lei de Política Nacional de Recursos 

Hídricos permita uma transformação tanto na gestão dos recursos hídricos como do meio 
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ambiente. A regulamentação de parâmetros que norteie o planejamento e gestão permite um 

maior controle dos recursos evitando o desperdiço e reduzindo os impactos ambientais. 

3.3.1 Lei de Recursos Hídricos 

Durante a Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente, realizada em 

Dublin em 1992, foram estabelecidos quatro princípios, de acordo com a UNESCO (2001), 

que deveriam nortear todas as políticas de gestão dos recursos hídricos: 

i) A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a sustentação da vida, para a 
manutenção do desenvolvimento e do meio ambiente; 

ii) O desenvolvimento e a gestão dos recursos hídricos devem-se basear em uma gestão 
participativa, compreendendo usuários, tomadores de decisão políticas e planejadores, em 
todos os níveis; 

iii) As mulheres representam um papel central no fornecimento, na administração e 
salvaguarda da água; 

iv) A água apresenta usos concorrentes em todos os seus níveis e deve ser reconhecida como 
um bem econômico. 

O projeto de lei dos recursos hídricos era uma necessidade inerente ao processo de 

gestão das águas no Brasil, sendo longamente discutido durante o período 1995/1996, tendo 

sido encaminhado ao congresso em Junho de 1996. Os principais impasses na negociação do 

projeto era em se obter o consenso sobre a cobrança pelo uso da água e a subordinação do 

setor elétrico à lei. 

A Lei 9.433, sancionada em 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos incorporou princípios, normas e padrões de gestão de água já aceitos e 

praticados em muitos países, representando um marco institucional no país. A Lei passou a 

legislar quanto ao uso, à preservação e à recuperação dos recursos hídricos, bem como criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH), que tem como objetivo 

implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

Entre os princípios internacionais aceitos sobre a gestão de recursos hídricos 

incorporados pela Lei, em seu art. 1º, como seus fundamentos básicos: 

• A água é um bem de domínio público; 
• A água é um recurso natural limitado e que possui valor econômico; 
• A bacia hidrográfica é a unidade para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e para a atividade de gestão desses recursos; 
• O gerenciamento dos recursos hídricos deve possibilitar sempre o múltiplo uso da água; 
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• O gerenciamento deve ser descentralizado e envolver a participação do governo, dos 
usuários e das comunidades locais; 

• Quando houver escassez a prioridade no uso da água e para consumo humano e animais. 
 

Tendo-se os limites da bacia como o perímetro da área a ser planejada, tornam-se mais 

simples projetar os recursos que serão utilizados, isto é, a realização de uma projeção facilita 

coordenar as demandas e a disponibilidade pela água. A atribuição de um valor econômico a 

água propicia o uso racional desses recursos, pois serve de parâmetro para a instituição da 

cobrança pelo seu uso, depois de realizada a outorga.   

Os instrumentos que a Lei nº 9.433 definiu como fundamentais para uma boa gestão 

dos recursos hídricos, seguem uma tendência mundial de gerenciamento: 

a) Plano Nacional de Recursos Hídricos – consolida todos os planos diretores de recursos 

hídricos de cada bacia hidrográfica, sendo sua elaboração de responsabilidade da Secretaria de 

Recursos Hídricos (SRH), e do Ministério do Meio Ambiente; 

b) Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos – instrumento pelo qual o usuário 

recebe uma autorização, concessão ou permissão, conforme o caso, para fazer uso da água. 

Quando o pedido de outorga realiza-se em águas de domínio federal, o usuário deve fazer a 

solicitação da outorga a Agência Nacional de Águas – ANA; em contrapartida, água de 

domínio estadual o pedido deve ser realizado na Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) de 

cada região; 

c) Cobrança pelo uso da água – instrumento realizado após a outorga e extremamente 

necessário para equilibrar a oferta e a demanda por água; 

d) Enquadramento dos corpos d’água em classes de usos – mecanismo necessário à 

manutenção de um sistema de vigilância sobre a qualidade da água. A classificação será feita 

com base na legislação ambiental; 

e) Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos – compreende a coleta, 

organização, a crítica e a difusão da base de dados referentes aos recursos hídricos, seus usos 

e balanço hídrico de cada bacia, com objetivo de gerar informações para os gestores e 

usuários que possam fornecer respaldo para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos. 

  
 Em termos de estrutura de gerenciamento, estão previsto o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH) e seus equivalentes nos estados e no Distrito Federal, os Comitês 

de Bacias Hidrográficas e as Agências de Água. 
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Esse novo paradigma estabelecido pela legislação federal revela a importância da 

sociedade na tomada de decisões como forma de tratar os valores sociais e ambientais não 

quantificáveis economicamente, visando o bem estar comum de todos os interessados na 

sustentabilidade dos recursos hídricos. Desta forma, o gerenciamento dos recursos hídricos 

deve ser realizado de forma compartilhada com a sociedade, mesmo o Estado mantendo o 

domínio da água, as decisões devem ocorrer de forma sistêmica e descentralizada. 

 

3.3.2 Os Comitês de Bacias Hidrográficas 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs, apesar da legislação de Pernambuco 

atribuir ao comitê à sigla “COBH”, os demais estados e a legislação federal utilizam “CBH”, 

por isso nesse trabalho será utilizada esta última sigla, por ser a mais utilizada no Brasil, tendo 

respaldo na legislação federal) são órgãos colegiados instituídos legalmente, que possuem 

como objetivo principal a descentralização das decisões dos recursos hídricos nessa unidade 

de planejamento. Para isso, foram estabelecidas atribuições deliberativas, normativas e 

consultivas, constituída pelos representantes do governo federal, municipal e estadual, pelos 

representantes dos usuários e da sociedade civil organizada. 

No caso de rios de domínio estadual o comitê será instituído por ato do Governo ou 

Estado; no entanto se o rio for de domínio federal a instituição se dará por ato do Presidente 

da República, caso do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (FIORILLO, 2003). 

A regulamentação dos CBHs veio com a Resolução nº 24 de 2002, estabelecendo que os 

Comitês fossem compostos pelos seguintes percentuais de cada segmento: até no máximo de 

40% para representantes dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 40% 

de usuários de recursos (cujos usos dependem da outorga); e no mínimo 20% para os votos 

dos representantes da sociedade civil (membros da população). Vale ressaltar, que o número 

de membros irá variar de acordo com a representatividade da bacia. 

 Nos Comitês são realizados fóruns de debates entre os participantes para que sejam 

acordadas as decisões sobre a gestão dos recursos hídricos, sendo assim o articulador das 

diversas entidades, a fim de se estabelecer o consenso través dos conflitos pré-existentes. 

Segundo Garcia & Valencio (2003) a formação dos comitês representou grande avanço 

político-institucional para a gestão das águas, respeitando a paridade de votos entre o Estado, 

os municípios e a sociedade civil. 
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 De acordo com Mascarenhas (2006), o comitê possui, também, o papel de desenvolver 

e apoiar iniciativas voltadas à preservação e educação ambiental, observadas as diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Educação Ambiental, fornecendo assim, uma 

importante fonte de informação e educação social, tornando a população mais consciente e 

diretamente envolvida com os recursos da bacia hidrográfica.   

 Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm, entre outras atribuições, as de: 

• Promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; 

• Articular a atuação das entidades que trabalham com esse tema; 

• Arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos; 

• Aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

• Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 

serem cobrados; 

• Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 

comum ou coletivo. 

 
A idéia de democratizar o processo de decisão da gestão dos recursos hídricos, criando 

condições para que todos os envolvidos, independente dos cargos ou dos órgãos envolvidos, 

permitindo que estes participassem ativamente do processo de administração possibilita um 

maior comprometimento e envolvimento dos participantes. 

 O modelo francês de gestão dos recursos hídricos serviu como modelo base para a 

reformulação da legislação brasileira e a criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica como um 

dos componentes da gestão dos recursos hídrico no Brasil. A bacia hidrográfica constitui-se 

de um elemento preponderante de unidade territorial ideal para o planejamento e intervenções 

da sociedade e dos órgãos envolvidos. 

 Entre as décadas de setenta e oitenta, os movimentos ambientalistas, no Brasil, 

ganharam força e a sociedade civil passou a se preocupar com os efeitos decorrentes da 

degradação ambiental, principalmente dos recursos hídricos (MATZANUER, 2004). Outro 

grande problema, que apesar de estar definido que a água é um bem de domínio público, 

sendo então responsabilidade da União legislar sobre elas, na prática, ocorria uma grande 

confusão devido à enormidade de órgãos que interferia neste campo. Em decorrência, cada 

Estado passou a formular sua própria Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo 

uma política de centralização das decisões. 



Capítulo 3                                         Gestão dos Recursos Hídricos 

 

43 

 

 No país, o processo de implementação dos CBHs, bem como o entendimento e as 

potencialidades dos mesmos é relativamente novo e encontra-se em fases diferenciadas de 

adaptação, necessitando de apoio e estudos específicos que forneça respaldo a tomada de 

decisão. Nos estados do Sul e Sudeste, o processo de mobilização está ocorrendo mais 

intensamente, devido à existência dos grandes conflitos pelo uso da água e onde o nível de 

organização e mobilização da sociedade e apoio governamental são expressivos (MOREIRA, 

2008). 

 O órgão executivo do CBH é a Agência de Bacia, cuja criação esta prevista na 

legislação. Suas atribuições, segundo a lei, são: elaborar e atualizar, o Plano Diretor de 

Recursos Hídricos de cada Bacia; desenvolver estudos para a gestão dos recursos hídricos em 

sua área de atuação; manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos na 

bacia; analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem executados, além de 

outras. A Agência de Bacia possui uma função extremamente estratégica, promovendo uma 

maior agilidade na execução das atividades de planejamento dos recursos hídricos da bacia 

(MOREIRA, 2008). 

 Enquanto as Agências de Bacias não forem criadas nos CBHs, suas funções ficam a 

cargo do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGRH), que atualmente em 

Pernambuco é a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (SRH), criada através da Lei nº 

13.205, de 10 de janeiro de 2007, que tem como objetivo formular e executar as Políticas de 

Recursos Hídricos e de Saneamento.   

 A adoção dos Comitês de Bacia Hidrográfica como modelo institucional para a gestão 

dos recursos hídricos deve privar pela consolidação das práticas participativas na formulação 

e implementação das políticas públicas, e isso dependerá do esforço das lideranças 

comunitárias em reivindicar essa participação, na tentativa de superar a ausência da tradição 

participativa existente no Brasil.  

 

3.3.2.1 Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco 

 
 A Lei nº 11.426, que instituiu o Comitê Estadual de Recursos Hídricos, reflete a 

intenção do legislador em constituir um órgão de caráter mais técnico, já que o Comitê é 

composto por membros de grande poder político no Estado. Ressalta-se que a composição 

deste Comitê, dos membros com poder deliberativo, é composta sumariamente, de 
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representantes do poder público. Ocorrendo reuniões periódicas, onde são discutidos assuntos 

correlacionados ao meio ambiente e aos recursos hídricos. 

 Pernambuco possui nove comitês já instalados (FIGURA 3.9), porém desses, apenas 

cinco possuem comitês de bacias encontram-se em atividade. Vale ressaltar, o comitê do 

Jaboatão criado em 15 de março de 2001 atualmente encontra-se em fase de reestruturação. 

Para os objetivos finais a que se propõe esse trabalho serão considerados apenas as bacias 

hidrográficas que possuem comitês constituídos, e que estes apresentem mais de dois anos de 

funcionamento, que são: Ipojuca, Una, Goiana, Capibaribe e Pirapama (TABELA 3.1).  

 

TABELA 3.1 - Os CBHs estudados e as datas de criação 
 
 
 
 

Comitês Data de Criação 

Ipojuca 30/04/2002 

Goiana 02/06/2004 

Una 25/11/2002 

Jaboatão 15/03/2001 

Capibaribe 23/03/2007 

Pirapama 01/06/1998 

Fonte: Dados obtidos a partir da pesquisa de campo, 2009 
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FIGURA 3.9 - Comitês de Bacias Hidrográficas de Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO, 2006 
   
 
 
 Os comitês dos rios Pajeú e Moxotó, atualmente são considerados desativados pela 

equipe de mobilização social da SECTMA. O comitê do rio Pajeú realizou apenas uma 

reunião após a sua criação, em 1998, e o comitê do Moxotó foi apenas instalado, sem ter 

realizado nenhuma reunião. Considerando que o estatuto desses comitês prevê um número 

mínimo de reuniões a serem realizadas por ano, e que estas não ocorreram, caracteriza-se a 

extinção dos mesmos.  

 A desarticulação dos Comitês do Pajeú e Moxotó deve-se principalmente aos 

seguintes fatores: regime hidrológico da região, de rios intermitentes, que obriga a busca de 

outras fontes de captação para o atendimento da demanda existente (poços, açude, barragem, 

etc.); baixo nível de desenvolvimento econômico dos municípios que constituem a bacia; e 

extensas áreas destas bacias, que dificulta a articulação entre os membros e até o transporte 

dos mesmos para estes freqüentarem as reuniões (SILVA, 2003). A respeito do Mundaú, 
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observa-se que é uma bacia federal, que encontra-se à espera de um CBH constituído, no qual 

inclua os Estados de Pernambuco e Alagoas. 

3.4 Comentários finais sobre este capítulo 

Este capítulo revelou a importância do planejamento adequado dos recursos naturais, 

tendo em vista o processo acelerado de degradação que vem ocorrendo, assim a adoção de 

políticas públicas em torno de uma gestão eficiente do meio ambiente é essencial para 

manutenção e preservação do ecossistema. 

A evolução do processo de planejamento dos recursos hídricos no país pode ser 

observada com a criação da Lei n° 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e estabeleceu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, criando assim um sistema 

de negociação social entre governo e sociedade. 

 No Estado de Pernambuco, a evolução do gerenciamento dos recursos hídricos ocorreu 

de forma gradativa, atualmente o Estado apresenta uma estrutura dinâmica e eficiente que 

garante maior mobilidade e participação no processo de tomada de decisão, porém esse 

processo é recente e insuficiente devido ao grande número de problemas existentes. 

 A adoção dos comitês de bacias hidrográficas como unidade de planejamento 

possibilitou um processo democrático, justo e participativo na tomada de decisão ambiental e 

dos recursos hídricos. Em Pernambuco, existe 6 (seis) comitês constituídos com mais de 2 

(dois) anos de existência e operação, porém o Comitê do Jaboatão encontra-se em fase de 

reestruturação. Verifica-se a necessidade de um estudo mais aprofundando sobre a atual 

situação dos comitês, assunto esse, tema do próximo capítulo.  
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS COMITÊS DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DE PERNAMBUCO 

Inicialmente são aqui apresentados os resultados que decorrem do estudo e 

sistematização das respostas encontradas com a aplicação do questionário (APÊNDICE) aos 

membros da diretoria e com o material disponibilizado por cada comitê. 

A partir deles foi possível ter uma visão geral dos comitês, entendimento sobre o 

funcionamento, infra-estrutura disponível, recursos financeiros, processo decisório e as 

principais decisões deliberadas, assim como os principais usos a que a bacia se destina, as 

principais dificuldades enfrentadas pelos CBHs e aspectos relacionados à degradação da 

bacia. 

Para fins prático deste estudo serão considerados todas as bacias hidrográficas que 

escoam para o Oceano Atlântico, lembrando que foram contempladas, para efeito de pesquisa, 

apenas as bacias que apresentam comitês constituídos ou de grande representatividade, sendo 

assim o Comitê do Jaboatão que no passado era considerado um dos comitês mais atuantes do 

Estado, não será considerado na amostra, devido encontrar-se em fase de reestruturação 

atualmente. 

4.1 As diretorias dos Comitês de Bacia de Pernambuco 

De acordo com a Lei de Recursos Hídricos que estabelece os comitês de bacias 

hidrográficas como unidade de planejamento, todos os membros pertencentes aos comitês não 

devem receber remuneração pelas atividades desempenhadas, ou seja, todas as atividades que 

cabem ao comitê realizar são exercidas sem fins lucrativos por parte dos membros 

participantes. 

A não remuneração pelas atividades desenvolvidas afeta alguns participantes, devido a 

estes não poderem disponibilizar mais tempo e dinheiro para participarem das reuniões. Para 

todos os comitês considerados na amostra tal fato demonstra um entrave para manutenção do 

comitê. A TABELA 4.1, mostra a composição dos membros dos comitês analisados. 
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TABELA 4.1  

Composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica de Pernambuco 

 
    Comitês 

Representantes do Comitê 
Total Poder 

Público 
Usuários da 

Água 
Sociedade Civil 

Ipojuca 20          20 10       50  
Goiana         12          12 06       30 

Una         26 03 25       54 
Capibaribe         18 18 09       45 
Pirapama         14 03 15       30 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 

 

Apesar da importância do comitê ser inerente a todos os membros, observa-se que essa 

escassez de recursos financeiros ou ausência de meios de financiamento para as atividades 

desempenhadas, torne-as objetos a serem desenvolvidas no segundo plano sem a colaboração 

ativa de todos os membros. 

Neste sentido, o que motiva a grande maioria dos participantes são os benefícios que 

podem ser atingidos com o bom gerenciamento dos recursos hídricos e o comprometimento 

com o que vem sendo realizado. A Tabela 4.2, mostra a data de eleição da atual diretoria do 

comitê que é composta por três membros: presidente, vice-presidente e secretário. 

 

TABELA 4.2 - Data de eleição da atual diretoria dos CBHs 

 

 
 

 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

4.2 A estrutura do CBHs 

A Lei de Recursos Hídricos prevê que todas as bacias hidrográficas precisam instalar os 

comitês para gerenciar seus recursos. Como o comitê não possui recursos financeiros 

próprios, enquanto não for estabelecida a cobrança pelo uso da água, cabe a SECTMA o 

fornecimento de um kit comitê, que é composto por: computador, impressora e materiais para 

escritório. Nesse ponto, a Secretaria atuaria como agente auxiliador das atividades dos 

Comitês     Data de eleição da atual diretoria 
Ipojuca Agosto de 2007 
Goiana Junho de 2008 

Una Maio de 2007 
Capibaribe Março de 2007 
Pirapama Setembro de 2007 
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comitês, fornecendo o suporte necessário para seu funcionamento. Mesmo diante da promessa 

de fornecimento desse kit até o momento esse não foi disponibilizado para os comitês, cenário 

diferente do que ocorre em alguns outros Estados, como por exemplo, o Estado de Alagoas. 

O kit fornecido pela Secretaria atenderia parcialmente as necessidades dos comitês, em 

virtude desses além dos recursos materiais necessitarem de mão-de-obra para que as 

atividades sejam desempenhadas. A falta de recursos próprios limita as atividades dos 

comitês. 

Nesse sentido, apenas o Comitê do Ipojuca possui condições satisfatórias para o seu 

funcionamento, como pode ser observado na Tabela 4.3. Uma boa infra-estrutura para os 

comitês permite maior mobilização, controle e eficácia das atividades que precisam ser 

desenvolvidas dentro do seu âmbito.  

 
TABELA 4.3 – Infra-estrutura necessária para as atividades dos CHBs 

Infra-estrutura 
Comitês de Pernambuco 

Ipojuca Goiana Una Capibaribe Pirapama 

Computador próprio Sim Sim Emprestado* Emprestado* Sim 

Funcionários com dedicação 
exclusiva 

Sim Não Não Não Não 

Os membros são dispensados 
de suas atividades 
profissionais para 
freqüentarem as reuniões 
 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Os membros recebem ajuda 
de custo para freqüentar as 
reuniões 
 

Sim Nunca Ás vezes Ás vezes Nunca 

Padronização dos 
documentos 

Sim Não Sim Não Sim 

Planejamento anual das 
atividades 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
* Emprestado, mas utilizado exclusivamente pelo Comitê 
 

Por os comitês não possuírem no presente momento recursos próprios para a execução 

das atividades, de acordo com os membros da diretoria, tal fato impossibilita alguns membros 
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de freqüentarem as reuniões em lugares mais distantes devido a não contarem com uma ajuda 

de custo ou transporte.  

Em relação à padronização dos documentos (atas, ofícios, entre outros), não há um 

modelo no qual os membros possam se orientar, ficando estes fora do formato conhecido 

como padrão. Quanto ao arquivamento dos documentos, observa-se que todos estão 

arquivados em um único local, exceto o comitê do Pirapama que teve alguns documentos 

perdidos com a mudança de gestão.  

Os meios de comunicação utilizados pelos comitês são tema de grande polêmica devido 

à ausência de recursos, muitas vezes estes utilizam a Secretaria como intermediário de 

contato. Apesar de todos os comitês possuírem acesso a internet, esse meio não se encontra 

difundido entre todos os membros, o que dificulta a adoção desse meio como único veículo de 

comunicação. A Tabela 4.4 mostra os principais meios utilizados pelos comitês. 

 

TABELA 4.4 – Meio de comunicação utilizado entre os membros dos CBHs 

Comitês Comunicação entre os membros 
Ipojuca Email, telefone e outros 
Goiana Email e telefone 

Una Varia de acordo com a conveniência da situação 
Capibaribe Varia de acordo com a conveniência da situação 
Pirapama Varia de acordo com a conveniência da situação 

        Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

De acordo com a Tabela observa-se que a grande maioria utiliza os meios de 

comunicação de acordo com a conveniência da situação, alguns salientaram que os membros 

que faltam mais de três reuniões consecutivas, é realizada uma abordagem mais direta 

(presencial). 

4.2.1 Reuniões realizadas pelo CBHs 

Cada comitê estabelece seu Plano Anual de Atividades, em que são estabelecidas suas 

ações e distribuídas suas responsabilidades. A Tabela 4.5, mostra a freqüência em que 

acontecem normalmente as reuniões do comitê, vale ressaltar que em casos circunstanciais, 

reuniões extraordinárias podem acontecer fugindo da freqüência pré-estabelecida. 
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             TABELA 4.5 – Freqüência das reuniões dos CBHs 

Comitês      Freqüência das reuniões 

Ipojuca Trimestral 

Goiana Sem freqüência definida 

Una Trimestral 

Capibaribe Trimestral 

Pirapama Bimestral 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 

 
De acordo com a Tabela, apenas o comitê Goiana não possui freqüência para ocorrer 

suas reuniões, de acordo com o entrevistado, em cada reunião é marcada a próxima de acordo 

com os temas que precisam ser discutidos. A maior freqüência de reuniões do Comitê do 

Pirapama deve-se ao processo de motivação e atuação dos membros diante dos problemas da 

bacia. 

Mesmo com os comitês possuindo local para seu funcionamento, observa-se que a 

grande maioria utiliza-se de reuniões itinerantes, como pode ser observado na Tabela 4.6, 

utilizando espaço cedido pelos membros pertencentes aos comitês, principalmente Poder 

Público. 

 
TABELA 4.6 – Local onde são realizadas as reuniões dos CBHs 

Comitês Local onde as reuniões são realizadas 
Ipojuca Reuniões itinerantes 
Goiana Sempre no mesmo local em sala emprestada 

Una Reuniões itinerantes 
Capibaribe Reuniões itinerantes 
Pirapama Reuniões itinerantes (7 municípios) 

     Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

 As reuniões itinerantes, de acordo com os entrevistados, são preferíveis, pois fornece 

principalmente a sociedade civil a oportunidade de comparecer em grande quantidade, pelo 

fato de não precisarem se deslocar para comparecer as reuniões. Neste sentido, as reuniões 

são realizadas em todos os municípios que compõe a bacia hidrográfica sempre em regime de 

rodízio.  

Para realização dessas reuniões é necessário uma estrutura mínima (local apropriado, 

mesa, cadeira, etc.) que ofereça um respaldo para as discussões. Neste sentido, a Tabela 4.7 
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mostra quem são os atores que disponibilizam os recursos necessários para que as reuniões 

sejam realizadas. 

 
TABELA 4.7 – Infra-estrutura necessária às reuniões dos CBHs 

Comitês Infra-estrutura necessária às reuniões 

Ipojuca Prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público e 
recursos pessoais dos membros do comitê 

Goiana Prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público e 
Usuário da Água 

Una Prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público e 
Usuário da Água 

Capibaribe Prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público 

Pirapama Prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público 

        Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

O comitê do Ipojuca, além do apoio do Poder Público, conta com a colaboração dos 

outros membros (Usuários da Água e Sociedade Civil) que precisam ceder os recursos para 

que as reuniões possam ser realizadas. A falta de recursos próprios impossibilita que o comitê 

atue com maior autonomia e efetividade.  

Outro problema muito freqüente nos comitês analisados refere-se à obtenção dos 

números de votos para que as decisões sejam deliberadas, ou seja, pela ausência de ajuda de 

custo para transporte ou falta de interesse de alguns membros, as reuniões precisam ser 

remarcadas para que obtenham a quantidade mínima de participantes. 

De acordo com a Tabela 4.8, observam-se quais os segmentos mais atuantes nas 

discussões realizadas, esta perguntar visa identificar quem são os membros que apresentam 

comportamento mais ativo durante as reuniões. 
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 TABELA 4.8 - Freqüência de participação dos membros dos CBHs por segmento 

Comitês Quantidade % de participação dos membros por segmento 

 Poder Público Usuários da Água Sociedade Civil 

Ipojuca Participam de todas as 
reuniões, com, pelo menos, 
50% de sua representação 

Participam de todas as 
reuniões, com, pelo 
menos, 1 (um) de seus 
representantes 

Participam de todas 
as reuniões, com, pelo 
menos, 50% de sua 
representação 

Goiana Participam de todas as 
reuniões, com, pelo menos, 
50% de sua representação 

Participam de todas as 
reuniões, com, pelo 
menos, 50% de sua 
representação 

Participam de todas 
as reuniões, com, pelo 
menos, 1 (um) de 
seus representantes 

Una Participam de todas as 
reuniões, com, pelo menos, 
50% de sua representação 

Participam de todas as 
reuniões, com 100% de 
sua representação 

Participam de todas 
as reuniões, com, pelo 
menos, 50% de sua 
representação 

Capibaribe Participam de todas as 
reuniões, com, pelo menos, 1 
(um) de seus representantes 

Participam de todas as 
reuniões, com, pelo 
menos, 1 (um) de seus 
representantes 

Participam de todas 
as reuniões, com, pelo 
menos, 1 (um) de 
seus representantes 

Pirapama Participam de todas as 
reuniões, com, pelo menos, 
50% de sua representação 

Participam de todas as 
reuniões, com 100% de 
sua representação 

Participam de todas 
as reuniões, com 
100% de sua 
representação 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

De acordo com a tabela, verifica-se que a grande maioria dos comitês apresenta 

oscilação da freqüência de participação dos membros, isso é decorrente dos níveis de interesse 

dos segmentos dentro dos comitês e a preocupação com as atividades a serem 

desempenhadas. 

O comitê do Capibaribe por ser o mais recente comitê constituído ainda não possui sua 

importância tão difundida entre os membros, em que se demonstra um grau de participação 

baixa de todos os segmentos nas reuniões. Nos outros comitês percebe-se uma postura 

diferente de participação para cada segmento, no entanto estes reconhecem de forma 

diferenciada sua importância dentro das atividades desenvolvidas pelos comitês. 

A Lei de Recursos Hídricos prevê uma gestão participativa nos comitês de bacias, em 

que todos os membros possuem uma importância primordial para o gerenciamento dos 

recursos hídricos. Muito se discute se as decisões ali reveladas realmente representam as 
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preferências de todos os segmentos. A Tabela 4.9 lista os responsáveis pela elaboração das 

pautas das reuniões dos comitês. 

      TABELA 4.9 – Responsáveis pela elaboração das pautas das reuniões 

Comitês Elaboração das pautas das reuniões 
Ipojuca Os membros da diretoria sugerem a pauta 

Goiana Todos os membros podem sugerir a pauta 

Una Todos os membros podem sugerir a pauta 

Capibaribe Todos os membros podem sugerir a pauta 

Pirapama Os membros da diretoria sugerem a pauta 

         Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

De acordo com a Tabela 4.9 verifica-se que nos comitês do Ipojuca e Pirapama apenas 

os membros da diretoria sugerem os temas que serão discutidos nas reuniões, ou seja, eles 

alegam que são mais atuantes e conhecem todo o funcionamento dos comitês tornando-os 

aptos a elaborar essas pautas. 

Neste sentido, os temas que são discutidos podem não revelar as reais necessidades de 

todos os membros que pertencem aos comitês. Tornando limitadas as discussões, os temas, e 

as propostas que os membros da diretoria alegam serem prioritárias. 

4.2.2 Dificuldades Enfrentadas pelos CBHs 

Há ausência de auxílio financeiro para subsidiar as atividades que precisam ser 

realizadas, ou seja, recursos para custeio é apontado pelos membros como um grande 

empecilho. De acordo com a Lei de Recursos Hídricos, tal subsídio deveria ser proveniente da 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos, porém observa-se que na grande maioria dos 

casos nem o processo de outorga esta sendo realizado. 

Mesmo com a grande força de vontade existente nos membros, que em alguns casos 

utilizam-se de verba pessoal para financiar as atividades dos comitês, essa prática tende a 

limitar as atividades e torna o processo lento e pouco eficiente. Uma solução seria a adoção do 

FEHIDRO como agente financiador, porém o fundo não prevê ações de custeio e tem como 

limitante o fato de os comitês não possuírem CNPJ. 

A Tabela 4.10 demonstra a influência de alguns fatores nas dificuldades enfrentadas 

pelos comitês, ou seja, quais são os entraves que limitam as atividades realizadas e como os 
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membros da diretoria analisam essa relação. O grau de influência foi avaliado pela seguinte 

escala: nenhuma (0), pouca (1), razoável (2), muita (3), enorme (4). 

 
TABELA 4.10 – Influência dos seguintes fatores nas dificuldades enfrentadas pelos comitês 

           Fatores Grau de Influência 
Ipojuca Goiana  Una Capibaribe Pirapama

Falta de infra-estrutura adequada      1     2    0        3       0 

Freqüência baixa nas reuniões      2     0    2        2       2 

Baixa freqüência de participação       2     0     2        2       1 

Falta de planejamento das atividades      1     1     1        0       0 

Comunicação precária dos membros      3     1    1        2       0 

Falta de maior participação dos  
Setores Usuários e Poder Público 

     2     1    3        1       0 

Sociedade civil não participa ativamente das 
atividades do comitê 

      2     2    2          3       0 

Falta de funcionário com dedicação 
exclusiva às atividades do comitê 

      2     4    4         3       0 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 
 O comitê do Capibaribe ainda não apresenta uma infra-estrutura adequada para seu 

funcionamento, que de acordo com o membro da diretoria, tal deficiência afeta diretamente no 

desempenho das atividades. Isto pode ser parcialmente justificado devido ao seu curto período 

de funcionamento. Outro grande problema, segundo os comitês Una e Goiana, é a ausência de 

funcionários com dedicação exclusiva que torna a execução das atividades lenta e pouco 

eficiente. 

 Quanto à freqüência das reuniões, a grande maioria dos comitês afirma serem 

razoáveis, e que nas assembléias geralmente possui a quantidade mínima de participantes 

(50% + 1) para que possam ser tomadas as decisões. A comunicação dos membros influência 

as atividades dos comitês devido à ausência de recursos para que sejam estabelecidos os 

contatos. 

 Observa que as dificuldades enfrentadas pelos comitês não se limita a ausência de 

recursos para financiamento de suas atividades, porém este fundo possibilitaria ao comitê 

maior autonomia na execução e planejamento dos recursos hídricos.  
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4.3 Usos a que a bacia se destina 

 Apesar do grande potencial hídrico presente no Estado de Pernambuco, observa-se que 

estes recursos são pouco utilizados para fins de geração de energia, isto deve-se ao fato de em 

alguns trechos dos rios, estes se encontrarem perene devido à estiagem em algumas épocas do 

ano. Devido a esta escassez, os rios das bacias também não são utilizados para fins de 

navegação fluvial. 

Grande parte da utilização dos recursos hídricos tem a finalidade de atender ao 

abastecimento industrial, este primordial para a manutenção de emprego e renda da região; 

irrigação de pequenos e grandes comerciantes e abastecimento de água, principalmente para a 

população ribeirinha. Assim de acordo com a Tabela 4.11, observam-se os principais usos que 

as bacias pertencentes aos comitês pesquisados se destinam. 

 
TABELA 4.11 – Usos ao qual a bacia hidrográfica se destina 

Usos ao qual a bacia se 
destina 

Comitês 

 Ipojuca Goiana Una Capibaribe Pirapama 
Geração de energia elétrica - - - - - 

Navegação fluvial - - - - - 

Recreação e paisagismo X - X X X 

Pesca intensiva X X X X X 

Diluição, Assimilação e 
transporte de esgoto e 
resíduos líquidos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Preservação X - X - X 

Irrigação X X X X X 

Abastecimento Industrial X X X X X 

Abastecimento de água X X X X X 

      Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

Apesar da grande quantidade de políticas públicas, nota-se que os recursos hídricos 

ainda são utilizados com freqüência para diluição, assimilação e transporte de esgoto. A 

carência de saneamento básico e o desconhecimento da população fazem com que essa prática 

seja difícil de ser solucionada. Neste sentido, os comitês vêm traçando estratégias junto com 

os órgãos competentes para estabelecer políticas de longo prazo de saneamento e urbanização, 
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a fim de conscientizar a população sobre a importância do não poluir e preservar os recursos 

naturais.  

A grande diversidade de usos aos quais as bacias se destinam levam há conflito de 

interesses, como pode ser observado na Tabela 4.12. 

 

TABELA 4.12 – Conflitos existentes entre os diferentes usos a que a bacia se destina 

 
 

Comitês 

 
Conflitos entre os diferentes tipos de usos 

Sim Não Tipos 

Ipojuca        X       - Construção de barragens – invasão das margens 

 Goiana        X       - Consumo humano x Industrial 

Una        X        - Resíduos de usuários dentro dos rios 

 
Capibaribe 

        
       X 

  
      - 

Diversos usos da água, conflito fundiário, 
pesca predatória, despejo de efluentes tóxicos 

 
Pirapama 

 
        - 

  
      X 

Houve no início da construção da barragem – 
usuários e sociedade civil, porém não acontece mais 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

A mediação desses conflitos deve ser realizada através da negociação social dentro dos 

comitês de bacias hidrográficas, a fim de conciliar o uso à demanda entre os diferentes atores 

envolvidos. Nas reuniões são comuns as discussões entre a sociedade civil e os usuários de 

água, em virtude de estes apresentarem perspectivas diferentes em relação aos usos a que se 

destina a água, e a poluição resultante de alguns processos de industrialização. 

4.4 Degradação da Bacia 

As grandes alterações dos recursos ambientais são decorrentes principalmente do 

aumento do nível industrial. A globalização provocou alterações no padrão de consumo da 

população e intensificação da degradação ambiental, elevando os índices de poluição, 

sobretudo nos grandes centros urbanos. Isto aliado a ausência de políticas de preservação e 

reutilização dos recursos naturais, que resulta em uso indiscriminado desses recursos. 

 A importância da qualidade dos recursos hídricos é primordial para manutenção da 

qualidade de vida das atividades industriais e necessidades vitais do ser humano. Nas bacias 

hidrográficas verifica-se uma carência de medidas sócio-educativas que revelem a real 
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importância da preservação, diante deste panorama, a Tabela 4.13 demonstra a influência de 

alguns fatores na degradação das bacias analisadas. O grau de influência foi avaliado pela 

seguinte escala: nenhuma (0), pouca (1), razoável (2), muita (3), enorme (4). 

 
TABELA 4.13 – Influência dos seguintes fatores na degradação da bacia 

 
           Fatores 

               Grau de Influência 

Ipojuca  Goiana Una Capibaribe  Pirapama 
Lançamento de esgotos domésticos     4    3  3        3     3 

Poluição pelos despejos da navegação     0    0  1        0     0 

Lançamento de esgotos industriais     3    1  1        3     0 

Lançamento de lixo     3    1  3        3     3 

Poluição de águas subterrâneas     2      -  3        3     1 

Poluição agropecuária     3    3  2        3     3 

Poluição por agrotóxicos, decorrente 

de atividades agrícolas 

    4    3  2        3     3 

Poluição decorrente do escoamento de  

chuva em áreas poluídas 

    3    1  3        3     2 

Extração descontrolada de areia nos 

leitos dos rios 

    3    3  4        3     3 

Erosão do solo     4    1  2        3      3 

Uso intensivo da água para  

Irrigação 

    3    4  2        3     3 

Destruição da mata ciliar      3    3  4        3     3 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

De acordo com a Tabela 4.13 observa-se que ainda é freqüente a utilização dos recursos 

hídricos para escoamento de esgotos domésticos e lançamento do lixo, como é relatado pelos 

membros, isso é resultado da ausência de políticas de saneamento básico e coleta seletiva do 

lixo. Políticas públicas e ações de conscientização da população são necessárias para 

minimização dos impactos ambientas e revitalização dos mananciais. 

Outra dificuldade resulta do aumento do nível de poluição resultante de atividades 

agrícolas e agropecuárias, principalmente porque estes não utilizam redes públicas para 

escoamento dos agrotóxicos lançado-os diretamente nos rios. Algumas usinas e indústria de 

grande porte vêm mudando sua linha de produção na tentativa de reduzir os índices de 
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poluição, porém os pequenos produtores ainda não dispõem de recursos financeiros para 

realizar tais mudanças. 

A extração descontrolada de areia nos leitos dos rios tem resultado no assoreamento de 

alguns trechos das bacias hidrográficas, o que leva a redução do volume de água disponível 

para consumo. A destruição da mata ciliar vem acarretando elevação no processo de erosão 

resultado do uso desorganizado do solo.  

4.4.1 Principais conseqüências oriundas dos problemas com os recursos hídricos 

O tópico anterior listou a influência de alguns fatores na degradação da bacia, tentando 

verificar quais os principais tipos de deterioração que vem ocorrendo com os recursos hídricos 

da região. Baseado nisto, a Tabela 4.14 mostra as principais conseqüências acarretadas por 

esse processo de degradação. 

 
TABELA 4.14 – Conseqüências oriundas dos problemas com os recursos hídricos 

 
Conseqüências 

Comitês de Pernambuco 
Ipojuca Goiana Una Capibaribe Pirapama 

Encarecimento do abastecimento público     DP     C  D        D       C 

Inviabilidade da pesca no rio pela 
mortandade dos peixes 

    C      D DP       CP       C 

Prejuízo ao desenvolvimento regional por 
indústrias não poderem se instalar na 
região 

    C     D D        D       D 

Impossibilidade de recreação e lazer     D     D C        D       D 

Aumento das enchentes    CP     D C         C       D 

Redução do plantio de algumas  
culturas devido à má qualidade da água 

   CP     D D        D       D 

Inexistência de vida aquática e  
extinção da fauna regional 

    C     D  C        C       D 

Prejuízo para a atividade da pecuária,  
pois os animais não podem mais beber 
água direto do rio 

    C     D C        C       D 

Poluição de ecossistemas importantes  
como banhados e nascentes de rios 

    C     C  C        C       D 

Prejuízo da harmonia paisagística      C     C  C        C       D 

Inviabilidade do turismo ecológico      C     C  C        C       D 

Assoreamento dos rios     C     C  C       CP       C 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo (2009) 
Legenda: Discordo Plenamente (DP); Discordo (D); Concordo (C); Concordo Plenamente (CP) 
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Alguns comitês discordam que para solucionar os problemas decorrentes da poluição e 

degradação da bacia seria necessário encarecer o sistema de abastecimento público, os que 

concordam com esta afirmação, pressupõem que novos processos devem ser criados para 

reduzir os impactos ambientais o que resulta no curto prazo em altos custos. 

 Os altos índices de poluição, decorrente do lançamento de esgoto e lixo nos rios tem 

resultado na mortandade dos peixes nas bacias, inexistência de vida aquática e extinção da 

fauna regional, caso que pode ser agravado se estratégias não forem criadas para reduzir essas 

ocorrências.  

O processo de degradação afeta principalmente a população ribeirinha que utiliza o rio 

para fins de sobrevivência, a poluição se não solucionada pode levar a prejuízo para a 

atividade pecuária e redução de plantio de algumas culturas, os comitês alegam que esse 

processo ainda não ocorre nas bacias. Porém, de acordo com a maioria dos comitês esse 

aumento gradativo da degradação pode acarretar na poluição de ecossistemas importantes 

como banhados e nascentes de rios, prejuízo da harmonia paisagística na região e 

inviabilidade do turismo ecológico na região. 

A crescente pluviosidade no período de outono/inverno tem levado ao aumento das 

enchentes em todo Nordeste, no Estado de Pernambuco esse quadro não é diferente, a má 

gestão dos recursos hídricos e o aumento da degradação tem resultado em constantes 

enchentes nos municípios banhados pelos rios.  

4.4.2 Maiores dificuldades para solucionar estes problemas 

Várias são as dificuldades enfrentadas na gestão dos recursos hídricos, estes problemas 

interferem diretamente no ecossistema e prejudica principalmente a população ribeirinha, que 

utiliza á água dos rios como fonte de subsistência. A Tabela 4.15 mostra os principais 

entraves para solucionar estes problemas. 
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TABELA 4.15 - Maiores dificuldades para solucionar os problemas com os recursos hídricos 

da bacia 

 
             Entraves 

Comitês de Pernambuco 

Ipojuca Goiana Una Capibaribe Pirapama 

Ausência de recursos financeiros  
das empresas para reduzir poluição 

    D    D D D     D 

Falta de investimentos públicos na  
área de recursos hídricos 

    C   CP C C     D 

População não possui esclarecimento 
sobre a importância do não poluir 

    C    D  C C     C 

Falta de planejamento e coordenação do uso 
da água 

    D    CP  C C     D 

Falta de planejamento do uso do solo     C    C  C C      C 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
Legenda: Discordo Plenamente (DP); Discordo (D); Concordo (C); Concordo Plenamente (CP) 

 
 
Os membros da diretoria de todos os comitês discordam que há ausência de recursos 

financeiros para realizarem alterações nos seus processos e/ou para executarem obras de 

melhorias nas empresas, sendo estas públicas ou privadas. Ocorre a ausência de interesse por 

parte dos empresários que não reconhecem os benefícios que isso proporcionaria a 

comunidade local. 

A falta de uma fiscalização mais ostensiva e uma punição mais rigorosa poderia ser uma 

solução paliativa para este problema, pois apesar dos elevados custos que isso acarretaria 

devido às alterações na linha de produção, algumas políticas ambientais incentivam a adoção 

de programas que proteja o meio ambiente e reduza os impactos ambientais. 

Mesmo com o aumento de políticas públicas e maior orçamento destinado a programas 

de melhorias sócio-ambientais, observa-se que estes ainda são insuficientes para grande 

quantidade de ações que necessitam serem realizadas. Somente o comitê do Pirapama que 

discorda que não há falta de investimentos públicos, isto esta relacionado à influência direta 

que o comitê possui com a prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. 

Muitos programas de educação ambiental estão sendo lançado para conscientizar a 

população sobre a importância do não poluir os recursos naturais, porém principalmente na 
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população mais carente a falta de recursos financeiros e/ou o desconhecimento torna este 

hábito ainda mais freqüente. 

Outro grande problema refere-se ao uso descontrolado de água e do solo, que resulta em 

grandes conflitos ambientais. Tais problemas podem ser minimizados com a utilização 

coordenada e planejamento desses recursos, tornando o uso consciente e sustentável.  

Verifica-se que grande parte das alterações acima relatadas é decorrente da má 

utilização dos recursos naturais e ausência de políticas públicas eficientes, que forneça 

respaldo a população minimizando os impactos ambientais. 

4.5 Instrumentos previstos pela Lei de Recursos Hídricos 

Os instrumentos previstos pela Lei permitem uma gestão mais equilibrada ao 

planejamento dos recursos hídricos, utilizando de mecanismos de controle ao uso como é o 

caso da outorga; mecanismo de financiamento e equilíbrio entre oferta e demanda; 

instrumento de controle da qualidade e classificação da água, enquadramento dos corpos 

d’água; entre outros. 

O Plano Diretor da bacia hidrográfica é um dos instrumentos previstos pela Lei de 

Recursos Hídricos, a elaboração do Plano é relevante, pois nele estarão contido todas as 

informações pertinentes a bacia como: população, atividades econômicas, características 

sociais, dados demográficos e hidrográficos, entre outros. Com o plano será possível conhecer 

os recursos disponíveis, para a partir deste diagnóstico serem estabelecido o seu 

planejamento, atendendo realmente as necessidades de toda população pertencente à bacia. 

O plano é então elaborado levando-se em conta o contexto local com o envolvimento da 

bacia. Depois de estabelecido o plano este deve ser aprovado em reuniões dos comitês no qual 

todos os membros podem fazer sugestões e sugerir alteração, ou seja, o plano diretor da bacia 

expressa os anseios e as deficiências de todos inseridos na bacia. 

Mesmo reconhecendo a importância do Plano Diretor como objeto que fornecerá 

respaldo no planejamento dos recursos hídricos nenhum comitê de Pernambuco elaborou seu 

Plano Diretor e estes ainda não possui previsão de quando isto irá ocorrer. 

Outro mecanismo previsto na Lei é o Enquadramento dos corpos d’ água, este tem 

como objetivo promover um diagnóstico da qualidade da água e de classificação que é 

fundamental para o planejamento, monitoramento e gestão dos recursos hídricos. O 

enquadramento permite, por exemplo, reduzir os custos de combate a poluição com o uso de 
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ações preventivas. A Tabela 4.16 revela se está sendo realizado o enquadramento nas bacias 

hidrográficas contempladas pelos comitês e caso não estiverem se existe para previsão para 

sua implementação. 

 
TABELA 4.16 – Implementação e previsão de enquadramento dos corpos d’água 

Comitês Enquadramento dos corpos d’água está sendo realizado 
      Sim         Não  Previsão 

Ipojuca - X       Não 

Goiana - X       Não 

Una - X       Não 

Capibaribe - X       Sim 

Pirapama - X       Não 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 

 

O comitê do Pirapama já realizou alguns estudos no âmbito do enquadramento dos 

corpos d’água. Trabalhos de conclusão de curso e parceria de cooperação técnica com o Reino 

Unido forneceram material necessário que serviria de suporte à tomada de decisão, porém tal 

decisão ainda não foi pleiteada. 

Os demais comitês ainda não realizaram esses estudos, exceto o comitê do Capibaribe 

que encontra-se em fase de discussão sobre esse processo. Para que seja realizado esse 

processo os comitês têm papel importante por auxiliar e verificar a execução do projeto, mas a 

decisão sobre avaliação da bacia fica a cargo da Secretaria do Estado. Para que o 

enquadramento seja realizado necessita-se de visitas técnicas, medições e análises em trechos 

da bacia em que é realizada uma proposta inicial que será posteriormente analisada. 

A outorga dos direitos de uso é um instrumento pelo qual o usuário recebe uma 

autorização, concessão ou permissão para fazer uso da água. A outorga constitui o elemento 

central do controle para o uso racional dos recursos hídricos, pois permite ao Estado saber 

quem está consumindo a água, de que forma e com que finalidade. A outorga deve ser 

solicitada na Secretaria do Estado para as águas de domínio Estadual e para a ANA para as 

águas de domínio Federal. 

O cadastro dos usuários realizado com a outorga fornece o direito à utilização da água 

de acordo com suas necessidades. A outorga precisa ser realizada para que a cobrança seja 

estabelecida, aqueles usuários que utilizam mais do que a vazão considerada objetos de 
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isenção terão um valor cobrado correspondente ao seu uso e este dinheiro servirá para 

investimento na área de recursos hídricos. 

Mesmo com o objeto de outorga tão importante para o planejamento dos recursos 

hídricos este ainda encontra-se em fase de cadastro dos usuários. A Tabela 4.17 exibe os 

instrumentos de fiscalização e cobrança que estão sendo realizados e sua previsão para 

instalação. 

TABELA 4.17 – Instrumento de fiscalização e cobrança nos CBHs 

 

Comitês 

           Instrumento de fiscalização e cobrança 

        Outorga        Cobrança 

Sim    Não    Previsão  Sim     Não Previsão 

Ipojuca    -      X         -    -      X        - 

Goiana    -      X         -    -      X        - 

Una    -      X         -    -      X        - 

Capibaribe    -      X         -    -      X        - 

Pirapama   X       -         -    -      X        - 

 Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 

 

Segundo a Tabela 4.17 apenas o comitê do Pirapama já está realizando o cadastro e a 

outorga dos usuários da bacia, os demais comitês ainda não estão realizando e também não 

tem previsão para quando isto deve acontecer. Os usuários necessitam solicitar a outorga 

junto com a Secretaria, não sendo assim uma atividade direta do comitê, porém nas reuniões 

dos comitês é importante que sejam feitos esclarecimentos sobre a importância do pedido de 

outorga para os segmentos. 

Os comitês têm um papel secundário no pedido de outorga, mas não menos importante, 

pois ao ser revelado o benefício que a cobrança pode trazer em investimentos para a bacia 

hidrográfica pode conscientizar os segmentos a realizarem o cadastro e solicitarem a outorga. 

Porém, nos comitê pouco se tem feito nesse sentido e este processo continua lento e sem 

previsão de acontecer. 

A cobrança pelo uso dos recursos é um instrumento útil para a manutenção do correto 

equilíbrio entre oferta e demanda por água, pois coloca, de fato, a água como bem de valor 
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econômico, impondo seu uso racional e gerando receitas para a melhoria na gestão dos 

recursos hídricos. 

As atividades de custeio dos comitês devem em grande parte aos recursos provenientes 

da cobrança dos recursos hídricos, o atraso deste processo torna os comitês lentos e 

dependentes de outras fontes de recursos, ou seja, o processo de outorga e posteriormente a 

cobrança deve ser priorizado como forma de garantir maior mobilidade e dinâmica as 

atividades dos comitês. 

4.6 Processo de decisão dos CBHs 

O processo de decisão dos comitês de bacias deve priorizar a descentralização das 

decisões, tornando o processo participativo, em que todos os segmentos (usuários de água, 

poder público e sociedade civil) possuam o mesmo grau de importância na tomada de decisão. 

A gestão participativa é um dos grandes preceitos preconizado pela Lei de Recursos Hídricos 

e representa um avanço em termos constitucionais no Brasil. 

Apesar do ideal democrático não ser tão difundido no país, o processo participativo que 

constitui a tomada de decisão dos comitês deve possibilitar a todos os atores direito de revelar 

suas preferência e tomar suas decisões de acordo com seu grau de conhecimento sobre o 

assunto. 

Neste sentido, o processo de tomada de decisão de todos os comitês é feito através de 

votação simples, tendo todos os membros direito a voto. Sendo este um dos modelos mais 

democráticos e representativos, pois expressa as preferências de todos os decisores que 

decidem diante do seu juízo de valor. 

Todos os membros dos comitês analisados, de acordo com os membros da diretoria, 

possuem a mesma importância durante os processos decisórios, ou seja, apesar de alguns 

membros serem mais atuantes nas atividades dos comitês, todos os membros que estiverem 

presentes nas reuniões têm o mesmo grau de relevância na tomada de decisão, não existindo 

assim grupos considerados mais importantes. 

Este mesmo poder de decisão dos membros revela que o preceito de democracia 

participativa está sendo empregada no âmbito do comitê como prevê a Lei, o que representa 

que todos os segmentos têm o direito de decidir sobre o planejamento dos recursos hídricos de 

determinada bacia. 
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Diante destes avanços constitucionais alcançados com a Lei, a utilização de mecanismo 

de apoio a decisão facilitaria o processo decisório fornecendo respaldo aos atores na tomada 

de decisão. A Tabela 4.18 apresenta os mecanismos de apoio à decisão que os comitês 

utilizam para auxiliar a tomada de decisão. 

 
         TABELA 4.18 – Mecanismo utilizado para auxílio à tomada de decisão 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 

 

A Tabela 4.18 demonstra que apenas três comitês utilizam mecanismos de apoio a 

decisão, mas o que de fato verifica-se é que estes não possuem esclarecimentos sobre esses 

mecanismos e os ganhos que poderiam ser obtidos com sua utilização. Quando argüidos sobre 

que mecanismos seriam esses, os membros da diretoria afirmaram que antes de deliberada as 

decisões eles fazem um breve esclarecimento sobre o problema. 

O comitê do Ipojuca e do Una não utilizam qualquer tipo de mecanismo de apoio à 

decisão e não sente necessidade que sejam empregados esse processo dentro do comitê, a 

mesma justificativa prevalece nesse caso, o desconhecimento sobre o funcionamento dessas 

ferramentas e os benefícios gerados é desconhecido pelos membros da diretoria dos comitês. 

Os comitês de bacias hidrográficas, de acordo com a Lei de Recursos Hídricos, 

competem o planejamento do uso e conservação dos recursos hídricos, em uma tentativa de 

minimizar os conflitos de uso entre os usuários e reduzir a degradação ambiental. A Tabela 

4.19 mostra as decisões já deliberadas pelos comitês de Pernambuco durante seu período de 

funcionamento. 

 

 

 

 

 
Comitês 

 Mecanismo de apoio a decisão 

Sim  Não 
Ipojuca -  X 

Goiana X   - 

Una -  X 

Capibaribe X   - 

Pirapama X   - 
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TABELA 4.19 – Decisões já deliberadas pelos CBHs 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de campo, 2009 
 

 

Dentre as deliberações listadas verifica-se que o comitê do Capibaribe apenas discutiu 

problemas referentes à degradação da bacia hidrográfica, a vagarosidade observada nos 

processos de decisão é decorrente da mudança da diretoria e pelo seu pouco tempo de 

funcionamento. O comitê do Ipojuca e Goiânia apresenta motivos diversos para esta lentidão, 

pois mesmo com alguns anos de funcionamento estes ainda não discutiram temas cruciais 

previstos na Lei. Enquanto que o Comitê do Pirapama discutiu a criação da Agência de Bacia, 

instrumento já previsto pela Lei, e crucial para o desenvolvimento dos comitês. 

 Vários estudos técnicos foram realizados no comitê do Pirapama, em 1997, 

proporcionados no âmbito da cooperação técnica Brasil e Reino Unido, através do Projeto de 

Planejamento e Gerenciamento Ambiental da Bacia do Pirapama. Este projeto contou com a 

colaboração de várias instituições, prefeituras e de um Fórum da Comunidade, integrantes da 

bacia, tendo como meta a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável/ Agenda 

21. 

 Essa cooperação possibilitou ao comitê do Pirapama grande fonte de conhecimento 

técnico para a tomada de decisão, o que permitiu maior controle e respaldo nas suas 

 
 
Decisões Deliberadas 

Comitês 

Ipojuca Goiana Una Capibaribe  Pirapama 

Conflitos pelo uso da água       X      X X -           X 

Ações contra degradação da  
bacia 

      X      X X X  X 

Desenvolvimento econômico e 
social da bacia 

      -      - X -  X 

Enquadramento dos corpos 
d’ água 

      -      - X -  X 

Outorga       -      - X -  X 

Cobrança       -      - X          -  X 

Outros       -       -  -          - Criação da 
agência de bacia 
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deliberações. Tais avanços técnicos proporcionados pela cooperação, não pode ser estendido 

para os demais comitês. 

4.7 Comentários finais sobre este capítulo 

Os comitês do Estado de Pernambuco encontram-se em fases distintas de 

desenvolvimento, porém todos apresentam os mesmo desafios em termos de gerenciamento e 

preservação dos recursos naturais das bacias. 

Outro problema inerente a todos os comitês é a ausência na administração dos comitês, 

de um controle entre o que se encaminha ou se delibera e o respectivo resultado, ou seja, não 

ocorre à preocupação de elaborar um relatório anual com o que foi desempenhado ao longo do 

ano, nem uma avaliação sobre o funcionamento do comitê, medidas essenciais para que essas 

informações sejam revisadas e repassadas para as próximas diretorias e a quem tiver interesse. 

A poluição do ecossistema ainda é freqüente nas bacias do Estado, a ausência de 

políticas públicas mais efetivas e esclarecimentos sobre a importância do não poluir para 

população precisam ser intensificados. Outro grande desafio para todos os comitês é a falta 

motivação e o despreparo dos membros, o que tem dificultado o andamento das atividades.  

Um dos principais problemas recorrentes aos comitês é a ausência de instrumentos que 

auxilie os decisores na tomada de decisão, ou seja, não há procedimentos que forneça 

respaldo ao processo decisório, a utilização desses facilitaria o entendimento do problema e 

na construção de ações. 

Muito ainda precisa ser feito para serem aplicados todos os instrumentos previstos pela 

lei de recursos hídricos, ou seja, em Pernambuco observa-se que apenas alguns instrumentos 

estão sendo aplicado e estes não engloba todo o Estado. Assim, enquanto os instrumentos não 

forem implementados na íntegra, uma alternativa será adoção do FEHIDRO para 

financiamento das atividades dos comitês. 

Essa ausência e demora na aplicação dos instrumentos torna as atividades de todos os 

comitês semi-paralisadas, e impacta na adoção de políticas efetivas que beneficie a 

conservação dos recursos hídricos e ambiental. Tornando assim indispensável o apoio do 

governo e de outras instituições. 

Embora o quadro apresentado seja de poucas conquistas e realizações dos comitês, a 

percepção dos membros é animadora. Os membros acreditam que muito ainda deve e pode ser 

feito em termos de gerenciamento dos recursos da bacia, desde que sejam criados mecanismos 
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de apoio e essencialmente de custeio das atividades, estando assim todos organizados em prol 

de um objetivo em comum. Serão expostas a seguir observações de cada comitê sobre seus 

desafios e conquistas revelados com a análise dos dados e do material disponibilizado pelos 

comitês. 

Com a análise dos resultados obtidos pelos questionários verificou-se também a 

ausência de procedimentos de estruturação de problema o que dificulta a tomada de decisão 

dos membros, devido a isto, na próxima sessão será proposto um modelo que permitirá aos 

decisores um processo interativo e de aprendizagem sobre a problemática apresentada. 

4.7.1 Comitê da Bacia Hidrográfica do Pirapama 

O comitê do Pirapama já contou com estrutura e pessoal para funcionamento quando foi 

instalado em 1998, proporcionado por um convênio do Governo do Estado através da CPRH e 

o Governo Britânico. Com a conclusão deste financiamento as atividades do comitê foram 

perdendo o ritmo, atualmente o comitê utiliza-se das dependências da Secretaria do Meio 

Ambiente do município de Cabo de Santo Agostinho para a realização de suas atividades. 

A ausência de disponibilidade de um espaço próprio para secretaria, e a inexistência de 

uma pessoa que se responsabilize para a execução das atividades acarretou em perda de 

alguns documentos importantes para o comitê, como atas e relatórios. 

O envolvimento de algumas prefeituras na execução das atividades facilita o 

cumprimento do planejamento realizado, porém essa parceria necessita ser intensificada em 

forma de compromisso com certa periodicidade, havendo assim um comprometimento 

sistemático com o que será realizado pelo comitê e os segmentos envolvidos.  

Grupos de trabalho foram criados com o objetivo de traçar diretrizes para os problemas 

apresentados pela bacia, mesmo previsto em ata por todos os comitês, o comitê do Pirapama 

foi o único que criou uma câmera técnica durante o período do convênio, porém atualmente 

esta encontra-se sem atividade. 

No comitê do Pirapama algumas conquistas forma alcançadas, principalmente quando 

havia apoio de investimentos oriundos de um convênio entre os governos de Brasil e 

Inglaterra (Projeto Pirapama), como a produção de trabalhos: Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Bacia do Pirapama, Zoneamento Ecológico-Econômico, e Agenda 21 da Bacia 

do Pirapama. Atualmente as atividades decorrentes desses projetos encontram-se paralisadas 

em decorrência da ausência de recursos.  
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4.7.2 Comitê da Bacia Hidrográfica do Una 

A ausência de uma infra-estrutura para o desempenho das atividades do comitê 

aumentou a dificuldade de organização e disponibilidade de material, utilizando-se em alguns 

casos de equipamentos emprestados para a realização das atividades. Esta situação inibe o 

desenvolvimento das ações previstas para o gerenciamento dos recursos da bacia. 

A ausência de funcionários com dedicação exclusiva as atividades do comitê é 

salientada pelo comitê com um grande empecilho para o cumprimento do que foi proposto no 

planejamento, pois como não há funcionários os membros disponibilizam de tempo para 

desempenhar todas as atividades tornando elas improdutiva e pouco eficiente. 

O fato do comitê não disponibilizar de recursos para as atividades de custeio, e o apoio 

dos órgãos do Estado encontrar-se inconstante, enquanto os instrumentos de gestão não foram 

implementados, observa-se que o desenvolvimento das atividades vai continuar lento e 

ineficiente.  

O comitê do Una obteve grandes conquistas principalmente no que se refere à resolução 

de conflitos: na Várzea do Una, com a restauração do seu curso original; na barragem do 

Prata, com a regularização das atividades de aqüicultura em tanques-rede, com o impedimento 

de instalação de empreendimentos comerciais em áreas próximas aos rios, entre outros. 

4.7.3 Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe 

O comitê do Capibaribe por ser o mais recente em funcionamento, dentre os comitês 

estudados, ainda não apresenta infra-estrutura adequada para o seu funcionamento. Esta 

situação se agravou quando ocorreu uma modificação dos representantes da diretoria, que 

repercutiu em mudança do local do escritório. Assim, fatos como padronização dos 

documentos tornou-se deficiente por não seguir um padrão adequado que requer alguns 

processos. 

De acordo com o comitê a ausência de recursos é um obstáculo para o desenvolvimento 

das atividades, a ausência de parcerias e o pouco apoio oferecido pelos órgãos estaduais 

aumento o grau de entrave, necessitando que outros instrumentos sejam criados como forma 

de financiamento. 

Em termos de conquistas o comitê não ainda realizou nada de substancial, restando 

apenas discussões de possíveis ações que podem ser tomadas para serem minimizados os 
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impactos ambientais na bacia. Pela pouca experiência em termos de gestão do comitê, no 

longo prazo várias metas vêm sendo traçadas para serem alcançados os objetivos pretendidos. 

4.7.4 Comitê da Bacia Hidrográfica do Ipojuca 

De acordo com os dados coletados verificou-se que o comitê do Ipojuca é o que 

apresenta melhores condições de funcionamento, ao disponibilizar de estrutura e pessoal para 

o desempenho das atividades. Apesar de não possuir recursos para o custeio das atividades, a 

infra-estrutura que o comitê possui facilita o gerenciamento e cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos. 

A comunicação entre os membros é de grande importância para todos os comitês, por 

ser uma ferramenta fundamental para a tomada de decisão. Apesar de ainda verifica-se em 

falhas, pois alguns membros não têm acesso a alguns tipos de mídias e às vezes esses alteram 

as formas de contato e não comunicam ao comitê, utiliza-se de contato direto com alguns 

membros com o objetivo de obter maior participação e motivação, porém este nem sempre é 

eficiente. 

A partir de algumas monitorações realizadas na bacia que possibilitaram o comitê a 

deliberar algumas estratégias de minimizar os impactos ambientais principalmente através da 

conscientização da população sobre a importância do não poluir, observou-se de acordo com 

os membros que esses impactos vêm sendo reduzidos. Outro conquista do comitê, refere-se à 

resolução de alguns conflitos existente entre os usuários dos recursos hídricos. 

4.7.5 Comitê da Bacia Hidrográfica Goiana 

O cenário apresentado no Comitê Goiana não diverge do que já discutido nos outros 

comitês, a ausência de uma infra-estrutura mínima para o desempenho das atividades tem 

acarretando em desmotivação dos membros pelo fato de não poderem ser cumpridas o que foi 

proposto no estabelecimento do Planejamento Anual das atividades.  

De acordo com os membros da diretoria, no passado os documentos do comitê 

encontravam-se de forma atualizada e adequada, e ainda apresentavam Regimentos e 

Estatutos de acordo com a Lei nº 12.984/05, porém com a mudança de diretoria este padrão 

foi alterado e atualmente o cenário foi modificado não havendo mais nenhuma padronização 

para a elaboração dos documentos. 
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Como realização do Comitê vale salientar a elaboração de um Relatório sobre os 

Reservatórios: açudes e barragens (GL-1 e GL-6), constituindo um diagnóstico atualizado 

sobre os recursos hídricos da bacia que será utilizado para o estabelecimento de políticas de 

uso e preservação dos recursos.  
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5. MODELO DE ESTRUTURAÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS 

PARA COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 Em um processo de decisão, o sistema de valor dos decisores deve ser sempre 

considerado. A tomada de decisão em grupo tende a ser complicada, em virtude da elicitação 

das preferências individuais, porém esse processo quando bem estruturado garante um nível 

de interatividade e aprendizagem do problema. Assim, as preferências individuais dos 

agentes, auxiliam em uma decisão que realmente reflete os interesses do grupo tornando os 

agentes co-responsáveis pela decisão final.  

 O comitê de bacia hidrográfica é um órgão legalmente constituído que possui como 

finalidade a descentralização das decisões dos recursos hídricos, entretanto a diversidade de 

usos a que se destina a bacia, e os conflitos existentes em decorrência entre oferta e demanda, 

aumenta o grau de complexidade das decisões. O planejamento estratégico e o gerenciamento 

dos recursos naturais quando bem estruturado, reduz os conflitos, minimiza os impactos 

ambientais e traz aumento da qualidade de vida. 

 A dificuldade inerente do processo de decisão pode ser remediando com uma 

estruturação do processo decisório, ou seja, a interatividade e o aprendizado sobre o problema 

tornariam o processo simplificado, além de garantir que os valores de todos os decisores serão 

considerados. Particularmente, verifica-se que no Estado de Pernambuco apesar dos avanços 

obtidos em termos de gestão pelos comitês, muitas estratégias necessitam serem traçadas para 

que estes alcancem maior mobilidade e dinamismo. 

 O processo de estruturação de problema pode ser considerado a fase mais importante 

no apoio à tomada de decisão. É nesta fase que o decisor com o auxílio do facilitador, 

conseguirá de forma adequada, identificar o problema, ou um conjunto de problemas. Para o 

objetivo a que se pretende esse trabalho será elaborado um modelo utilizando à metodologia 

SODA, através dos mapas cognitivos, para elucidar e estruturar o problema dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas. 

 A escolha da metodologia deve-se ao caráter de interatividade e compreensão das 

situações problemáticas, sendo extremamente útil na resolução dos problemas envolvendo 

recursos hídricos, pois proporciona um processo de aprendizagem e maior entendimento sobre 

o problema facilitando a tomada de decisão.  
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 A construção dos mapas cognitivos fará o decisor explicitar seu sistema de valor, 

entender melhor o problema e também poderá fornecer um conjunto de ações potenciais que 

servirá de suporte a tomada de decisão no âmbito dos comitês. Diante dessa perspectiva será 

proposto um modelo de estruturação de problema e apresentado uma ilustração da aplicação 

do modelo para comitês de bacias hidrográficas. 

  

5.1 Etapas do modelo 

O modelo de estruturação de problemas complexos para os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, proposto neste trabalho, é baseado na metodologia SODA através dos mapas 

cognitivos, tendo como objetivo facilitar o processo de tomada de decisão dos membros 

criando um maior conhecimento sobre o problema. 

Para facilitar o entendimento, o processo de estruturação de problema foi dividido em 

etapas, quais sejam: Workshop 1 com os atores (etapa 1), Entrevista individual com os atores 

(etapa 2), Análise das entrevistas com os atores (etapa 3) e Workshop 2 com os atores (etapa 

4). A Figura 5.1 apresenta o fluxograma do modelo proposto para estruturação de problemas 

complexos no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas.  
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Figura 5.1 – Fluxograma do Modelo Proposto 
Fonte: Autora, 2009 



Capítulo 5   Modelo de Estruturação de Problemas Complexos 

para Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

76 

 

5.1.1 Etapa 1 – Workshop 1 com os atores 

 O primeiro passo consiste na identificação dos atores envolvidos no processo 

decisório, ou seja, é analisado o ambiente e verificado os membros que irão participar da 

estruturação em um workshop com todos os atores. Os membros são escolhidos pela 

disponibilidade e interesse pelo problema a ser estruturado durante o workshop. Com os 

atores identificados é realizado um esclarecimento com estes sobre a metodologia que será 

utilizada e as etapas a serem desenvolvidas.  

Para construção de um mapa cognitivo é preciso definir junto aos atores um rótulo 

(nome) que descreva o problema que o facilitador irá apoiar na resolução. Assim, o processo 

inicia-se com o facilitador escrevendo uma definição para o problema no centro de uma folha. 

Para tanto, o facilitador deve escutar o que os atores têm a dizer sobre o problema. Nesta 

etapa ele deve evitar interferir no que os atores falam, pois isto poderia provocar uma leitura 

inadequada para o problema.  

5.1.2 Etapa 2 – Entrevista Individual com os atores  

Através de entrevistas individuais com os atores, o facilitador levantará um panorama 

dos pontos importantes para o ator sobre o problema, ou seja, identificará os elementos 

primários de avaliação (EPAs). Esses elementos são constituídos de objetivos, metas e 

alternativas de ação. 

 O procedimento para obter EPAs consiste em encorajar a criatividade na coleta de 

informações, estabelecendo junto com os decisores elementos importantes sobre o problema, 

buscando sempre identificar um maior número de EPAs. Note-se que esta etapa essencial para 

construção do mapa cognitivo, pois poderá comprometer a estruturação do modelo 

multicritério e os resultados obtidos. 

 A partir de cada elemento deve ser constituído um conceito, cujo conjunto constituirá 

o mapa cognitivo. Inicialmente o elemento primário de avaliação é orientado à ação, 

definindo assim o primeiro pólo do conceito. O sentido do conceito deve está baseado em 

parte na ação que ele sugere, com um pólo presente (isto é, definido pelo decisor para ação 

atual) e um pólo contrastante (que exprime o oposto psicológico da ação). Os dois rótulos 

devem ser separados por ‘... ’ (lê-se “ao invés de”) 
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Devem-se utilizar conceitos abreviados (máximo de 12 palavras), buscando manter 

palavras e frases utilizadas pelo ator (Ackerman et al., 1995). Segundo Eden apud Rosenhead 

(1989), o que vai explicar o significado de um conceito no mapa cognitivo é o seu pólo 

contrário e as idéias que estão relacionadas a ele, e não o simples significado etimológico das 

palavras. Devido a isso, a determinação do oposto psicológico é muito importante e deve-se 

tentar fazê-lo para cada conceito do mapa. 

A partir de um conceito, é realizada uma hierarquia entre dois conceitos, sendo 

questionado ao ator sobre quais são os meios necessários para atingí-lo, ou então, sobre quais 

os fins a que ele se destina. A expansão de um mapa cognitivo em direção a seus fins fará o 

ator explicitar seu sistema de valores através de conceitos superiores na hierarquia. Uma 

expansão aos seus meios poderá fornecer um conjunto de ações potenciais, através dos 

conceitos subordinados. 

 A figura 5.2 apresenta a hierarquização dos conceitos de uma ramificação do mapa 

cognitivo do ator A, intitulado como presidente do comitê, de acordo com a ilustração do 

modelo. Observa-se que os conceitos meios são um elemento para ser atingido o conceito fim. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para fazer a hierarquização dos conceitos o facilitador deve recorrer à pergunta “Por 

que tal conceito é importante?”, quando busca-se os conceitos em direção aos fins. Quando se 

procuram os meios, o facilitador pergunta “Como posso chegar a tal conceito?”. 

 Em geral o mapa é construído seguindo-se a ordem de conceitos meios na parte 

inferior da folha e conceitos fins na parte superior. Finalizando essa etapa, o facilitador já 

Possuir recursos financeiros 

Ter dinamismo 

Ter fiscalização 

Reduzir impactos ambientais 

Figura 5.2: Hierarquização de conceitos de uma ramificação do Mapa Cognitivo do Ator A 
Fonte: Autora, 2009 

        Fins 

Meios
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dispõe das informações necessárias para elaborar o mapa cognitivo de cada ator. Para facilitar 

esse processo, o facilitador utiliza-se do software Decision Explore, que o auxilia na gestão da 

complexidade. 

5.1.3 Etapa 3 – Análise das entrevistas com os atores 

 Os mapas cognitivos podem ser utilizados tanto no caso de um ator único, quanto nos 

casos envolvendo um grupo de atores diante de um problema. É nestes últimos casos em que 

o seu potencial como instrumento de auxílio à definição de problema e ao processo de tomada 

de decisão é maior, sendo extremamente útil no âmbito dos recursos hídricos, especificamente 

nos comitês de bacia. 

Na construção de um mapa cognitivo o facilitador tem de lidar com a dinâmica social 

de um grupo em que há diferentes personalidades, valores, percepções, preocupações, etc. 

Havendo uma série de conceitos, no mapa do grupo, diferentes e/ou conflitantes entre seus 

membros. Mas, também existe uma grande quantidade de conceitos comuns ou similares, em 

número suficiente para que seja realizada alguma forma de agregação (EDEN, 1992). 

 Mesmo com a grande complexidade que envolve o processo de decisão em grupo, os 

benefícios resultantes das diferentes interpretações dos atores diante do problema resultam em 

uma compreensão mais abrangente sobre o contexto decisório. O mapa cognitivo deve ser 

construído inicialmente através dos mapas individuais dos atores e depois agregá-los em um 

único mapa, a título didático as figuras ilustram bem essa situação.  

       

 

A1 A2 

A3 

A4 

A5 
A6 

A7 
A8 

                                       

 

B1 

B2 

B5 

B3 

B6 

B7 

B9 

B8 

 

     Figura 5.3 – Mapa do Ator A                                                         Figura 5.4 – Mapa do Ator B 
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                                                Figura 5.5 – Mapa agregado dos Atores A e B 

 

O mapa de cada membro do grupo será unido para formar um mapa agregado chamado 

“mapa estratégico”, objetivo é produzir um dispositivo facilitador para promover uma 

psicológica negociação entre os membros do grupo afim de que uma definição do problema 

possa ser estabelecida. 

Ao final deste processo, é realizada a análise do mapa cognitivo do grupo, em que são 

identificadas as características estruturais e o conteúdo presente em cada mapa, sendo então 

apresentados aos membros. 

5.1.4 Etapa 4 – Workshop 2 com os atores 

 Outro workshop é realizado com todos os atores em que será apresentado o mapa 

agregado, esta etapa é especialmente importante, pois é uma forma de unir todos os 

participantes da negociação para discutir o estado e evolução dos conceitos, dos objetivos e 

das opções promovendo uma reflexão sobre a possível solução do problema em questão. 

Nesta etapa, irão surgir novos conceitos e relações de influência, bem como outros serão 

retirados. Ao final dessa negociação entro os atores tem-se o mapa congregado final. 

 Após a congregação do mapa, o facilitador realiza a transição deste para a construção 

da árvore dos pontos de vistas fundamentais (PVF’s). Isto partindo do pressuposto de que 

quanto mais superior na hierarquia o conceito está, mais fim ele é, e mais perto estará do 

objetivo estratégico. Já, quanto mais baixo na hierarquia o conceito estiver, mais meio será, e, 

portanto, mais perto estará das ações. Os pontos de vista fundamentais (PVF’s) estão entre o 
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objetivo estratégico e as ações, sendo extremamente útil, por fornecer respaldo aos membros 

na tomada de decisão. 

 Estabelecido a árvore dos pontos de vistas fundamentais do grupo, tem-se o problema 

estruturado. Todo esse processo oferece aos membros um maior entendimento do problema e 

disponibiliza informações que facilita a tomada de decisão, sendo um mecanismo interativo e 

de aprendizagem que é extremamente útil no âmbito dos recursos hídricos, especificamente 

nos comitês de bacia, como pode ser observado na ilustração da aplicação do modelo.  

5.2 Ilustração de uma Aplicação do Modelo de Estruturação de Problema para 

Comitê da Bacia Hidrográfica  

 A título de ilustração, será apresentada a seguir uma aplicação do modelo proposto, a 

fim de estruturar o problema de um comitê de bacia hidrográfica.  

5.2.1 Etapa 1- Workshop 1 com os atores 

 Na primeira reunião com todos os membros é realizada a identificação dos atores 

envolvidos no processo decisório. Vários agentes podem ser considerados na construção e 

estruturação do problema, são eles: atores, agidos diretos e agidos indiretos. Os atores são os 

membros que terão suas opiniões reveladas, enquanto que os agidos diretos são os demais 

membros do comitê; e os agidos indiretos, na aplicação em questão, seria a sociedade da 

região. Entretanto, nesta aplicação são apresentadas apenas as informações de 3 atores, sendo 

estes pertencentes à diretoria que foram escolhidos devidos a sua atuação e relevância no 

comitê. Denominados neste trabalho como: Ator A - presidente; Ator B - vice presidente e; 

Ator C - secretário.  

 Vale ressaltar que o modelo construído neste trabalho apresenta apenas os valores dos 

membros da diretoria do comitê, que não necessariamente são os mesmos valores dos demais 

membros, que aqui são considerados somente como agidos diretos. Depois de identificados os 

atores, foi definido o rótulo do problema dos comitês que era o de melhorar a qualidade de 

vida da população.  
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5.2.2 Etapa 2 – Entrevista Individual com os atores 

 O processo de estruturação deve ser feito através de algumas reuniões entre facilitador 

e atores. A próxima reunião é feita separadamente com cada ator, e a última com todos os 

atores no qual será apresentado o mapa cognitivo agregado.  

 No final das reuniões o facilitador transcreve cada mapa para o Software Decision 

Explore, procurando deixá-los mais claros. Isto se faz necessário, pois quando da confecção 

do primeiro mapa (rascunho), algumas ligações de influência ficam muito compridas, pois 

ligam conceitos que estão longe (dispersos), por circunstâncias da construção, mas que 

estarão perto quando estiverem bem organizados. Neste sentido, será apresentado o 

andamento e os procedimentos realizados nas reuniões. 

 O facilitador reuniu-se com o Ator A, o presidente do comitê, em que foi identificado 

os Elementos Primários de Avaliação (EPA’s), quais sejam: possuir recursos financeiros, ter 

capacitação, ter comprometimento dos membros, ter comunicação entre os membros, ter 

funcionários, ter eficiência e ter dinamismo. Depois de ordenado os EPA’s para as ações são 

identificados o oposto psicológico. Com a ordenação de cada EPA para a ação, e a 

identificação do oposto psicológico, constrói-se um conceito.  

Depois de construídos os conceitos, com o ator, foi iniciada a construção do mapa 

cognitivo individual através da hierarquização de conceitos. A figura 5.6 apresenta o mapa 

cognitivo do Ator A. 
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O mapa do Ator A lista as principais dificuldades apresentadas pelo comitê e as ações 

que poderiam ser realizadas, para reduzir esses problemas. O mapa apresenta um maior 

entendimento do problema, no qual o ator é levado a refletir sobre os entraves e as 

potencialidades de suas ações. 

 Na reunião com o Ator B, identificado como o vice-presidente do comitê, deu-se o 

mesmo procedimento realizado anteriormente com Ator A. Depois do brainstorm foram 

originados os seguintes EPA’s: ter infra-estrutura, fazer treinamento com os membros, ter 

bom planejamento e comprometimento dos membros. Logo em seguida, foram ordenados os 

EPA’s para as ações, identificados o oposto psicológico e realizado a hierarquização dos 

conceitos, originando-se o mapa cognitivo apresentado na figura 5.7. 

Figura 5.6: Mapa cognitivo do Ator A. 
Fonte: Autora, 2009 
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No mapa do Ator B, observam-se alguns problemas já listados anteriormente pelo ator 

A, através desse processo interativo o ator obtêm um nível maior de aprendizagem sobre o 

problema facilitando posteriormente a tomada de decisão, assim o mapa representa os 

elementos que servirão de auxílio ao contexto decisório. 

 Na reunião com o Ator C, identificado como o secretário do comitê, foram 

identificados três elementos primários de avaliação: possuir infra-estrutura, ter participação 

dos membros e cumprimento do planejamento. Posteriormente, foram ordenados os EPA’s 

para as ações, identificados o oposto psicológico e realizado a hierarquização dos conceitos, 

originando-se o mapa cognitivo apresentado na figura 5.8. 

  

Figura 5.7: Mapa cognitivo do Ator B 
Fonte: Autora, 2009 
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Esta reunião tende a ser bem mais demorada do que as anteriores, pois, mesmo o ator 

possuindo várias informações sobre o problema, elas eram dispersas, e ele não as conseguia 

organizar facilmente. Esta é a parte mais árdua e desgastante para o ator, pois ele, mesmo 

conhecendo determinado conceito, nunca tinha pensando sobre a sua importância e 

implicações. Com isto, ocorreu um aprendizado muito grande sobre o problema. 

Antes de apresentar o mapa cognitivo congregado do grupo, cada ator validou o seu 

mapa cognitivo. Esta reunião é muito importante, pois é neste momento que o ator confirma 

os conceitos e as ligações de influência apresentados na reunião anterior. 

 

5.2.3 Etapa 3 – Análise das entrevistas com os atores 

 Antes da próxima reunião com todos os atores, o facilitador separou cada mapa em 

áreas de interesse, também denominadas de clusters. Eden (1992) define clusters como sendo 

"um conjunto de nós que são relacionados por ligações intra-componentes; e um mapa 

cognitivo é um conjunto de clusters relacionados por ligações inter-componentes". Esta 

separação visa facilitar a posterior agregação dos mapas individuais que irá resultar em um 

mapa cognitivo agregado dos atores.  

Figura 5.8: Mapa cognitivo do Ator C. 
Fonte: Autora, 2009 
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 Para a reunião, esta, já com o grupo de atores, o facilitador apresentou o mapa 

cognitivo congregado, pois cabe ao facilitador congregar as informações obtidas pelos mapas 

individuais dos atores, sendo este apresentado posteriormente para sua aprovação. Esta 

agregação dos mapas é muito difícil, principalmente quando se trabalha com mais de dois 

atores, apresentando grande número de conceitos, porém na aplicação em questão, vários 

conceitos foram expostos por mais de um ator o que facilitou a agregação. A figura 5.9 

apresenta o mapa congregado dos atores do comitê. 

 

 

 

 Apresentado o mapa, o facilitador realiza uma análise e expõe as relações de 

influência entre as ações, respeitando a hierarquia de conceitos, sendo então feita a 

identificação das características individuais pelos atores. Por fim, obtêm-se a identificação do 

conteúdo do mapa pelos atores.  

 

5.2.4 Workshop 2 com os atores 

 Após a última reunião é realizada a avaliação do conteúdo do mapa, ou seja, nesta 

etapa podem ser inseridos ou retirados alguns conceitos que os atores não julgarem 

pertinentes para análise, na aplicação em questão, não foram inseridos novos aspectos. 

Figura 5.9: Mapa congregado dos atores 
Fonte: Autora, 2009 
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  Em seguida, o facilitador fez a depuração do mapa cognitivo congregado, com o 

objetivo de facilitar a construção da árvore dos pontos de vista fundamentais. Este processo 

consiste na organização dos conceitos, procurando colocar de forma organizada as ações fins 

e meios. Com a agregação do mapa cognitivo dos atores, o facilitador já dispõe de 

informações para construir a árvore de pontos de vista fundamentais como pode ser observada 

na figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A árvore do ponto de vista fundamentais dos atores visa fornecer respaldo para o 

conjunto de ações a serem tomadas pelo comitê. Ao final deste processo, tem-se o problema 

estruturado.  

O processo de estruturação do problema, de acordo com os atores, possibilitou um 

melhor entendimento do problema possibilitando o estabelecimento de diretrizes estratégicas 

e metas para serem alcançadas, ou seja, o processo interativo e democrático oferecido pelo 

procedimento agregou um conjunto maior de informações aos atores, visando facilitar a 

tomada de decisão. 

Melhorar a qualidade 

de vida da população 
Desenvolvimento 
de atividades 

Interna 

Externa 

Fiscalização 

Capacitação 

dos membros 

Comprometimento 

dos membros 

Comunicação 
entre os membros 

Planejamento 
das atividades 

Democratizar as 
decisões 

Quórum 

Obter 
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Reduzir impactos 
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Facilitar processo 
decisório 

Visão dos problemas 
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Participação 

Somar forças 

Figura 5.10: Árvore dos pontos de vista fundamentais do comitê 
Fonte: Autora, 2009 
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5.3 Discussão sobre a Aplicação 

O processo de estruturação e construção dos mapas cognitivos dos atores permite uma 

maior reflexão e entendimento do problema, nas entrevistas individuais o ator é levado a 

refletir sobre as causas e efeitos dos problemas, surgindo então propostas e soluções para os 

entraves apresentados.  

A medida em que os mapas estão sendo construídos e visualizados em grupos, eles 

conseguiam reconhecer seus pensamentos neles, visualizando com clareza suas idéias e como 

elas estão conectadas, e isso enriquece muito o processo de reflexão da diretoria. O mapa de 

fato representa a visão dos atores em relação à questão que está sendo analisada. E com o 

mapa exposto, outras questões vinham sendo discutidas, fazendo com que a diretoria reflita 

sobre a situação e propunha alternativas de ação para solucionar outras problemáticas.  

Assim, os mapas, fornecem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema discutido 

e possibilita enxergar alternativas de ação que necessitavam serem colocadas em práticas para 

solucionar os problemas encontrados.  

A árvore dos pontos de vista fundamentais dos atores fornece respaldo para futuras 

propostas de ações que possam ser tomadas pelos comitês, fornecendo informações cruciais e 

que podem ser utilizadas para o estabelecimento de um planejamento estratégico por conter 

dados sobre os objetivos, metas e ações do comitê. 

 O modelo proposto deve ser utilizado como um mecanismo para auxílio à tomada de 

decisão dos comitês, possibilitando a estes um conjunto de informações relevantes para o 

estabelecimento de ações e gerenciamento do comitê.  

  

5.4 Comentários finais sobre este capítulo 

 Esse capítulo apresentou a importância do processo de estruturação de problema para a 

tomada de decisão, revelando como este é um processo interativo e de aprendizagem sobre o 

problema. Neste sentido, foram revelados os procedimentos necessários para o processo de 

estruturação, sendo demonstradas as quatro etapas que orienta a elicitação do problema. 

Assim, ficou definido como rótulo do problema melhorar a qualidade de vida da população. 

 Em seguida, foi feito uma aplicação do modelo de estruturação para Comitê de Bacia 

Hidrográfica, com três componentes da diretoria do comitê (presidente, vice-presidente e 
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secretário), através de entrevistas com os membros podem ser coletados os elementos 

primários de avaliação para posteriormente serem montados os mapas cognitivos dos atores. 

 O mapa cognitivo agregado, união dos mapas individuais, possibilitou aos atores uma 

nova percepção sobre o problema, ou seja, exatamente como é previsto na metodologia 

MCDA, partindo do pressuposto que durante o processo de decisão ocorre aprendizado e, 

conseqüentemente, são construídos novos valores por parte dos atores envolvidos. A partir 

desse ponto pode ser traçada pelo comitê estratégias para solucionar esses entraves. 

Finalmente, foi construída a árvore de pontos de vistas fundamentais que servirá de modelo 

para futuras análises e aplicações. 
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6. CONCLUSÃO 

 Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões resultantes do estudo 

desenvolvido, assim como algumas sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 Considerações Finais 

Mesmo com os grandes avanços proporcionados pela Lei n° 9.433/97, o planejamento 

dos recursos hídricos constitui-se em uma atividade extremamente complexa. Em 

Pernambuco, o número de práticas ambientais e gerenciamento dos recursos vêm alcançando 

índices satisfatórios, porém esse processo é recente e insuficiente devido ao grande número de 

problemas existentes. 

As conquistas alcançadas pelos comitês do Estado em termos de gerenciamento dos 

recursos foram mínimas. No entanto, observa-se que muito pode ser feito desde que seja 

fornecida autonomia para os comitês, ou seja, a ausência de recursos financeiros impossibilita 

a tomada de ações e o cumprimento do que foi planejado. Observa-se assim que os comitês 

ainda não dispõem de infra-estrutura adequada disponível para o desempenho das atividades, 

estes necessitam de recursos próprios para garantir maior mobilidade e dinamismo. 

Através dos dados obtidos verifica-se a necessidade da criação de políticas públicas de 

forma a explorar todo o potencial hídrico existente no Estado, tentando reduzir os conflitos 

existentes entre os atores, devido à diversidade de usos a que a bacia se destina, 

compatibilizando assim os usos com a demanda. Também devem ser elaboras alternativas de 

conscientização ambiental, reutilização de recursos e a adoção de fontes menos poluidoras, 

permitindo a redução dos níveis de poluição e degradação, fornecendo garantias que os 

recursos naturais possam ser preservados. 

Com a análise dos resultados obtidos pelos questionários nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica verificou-se que a ausência de procedimentos de estruturação de problema 

dificulta a tomada de decisão dos membros, assim o trabalho propôs um modelo de 

estruturação de problema, através de um processo interativo e de aprendizagem oferecendo 

um maior entendimento do problema e assim auxiliando a decisão. 

O modelo proposto foi baseado na metodologia Strategic Options Development and 

Analysis (SODA), através da utilização dos mapas cognitivos. De maneira geral, o modelo 

proposto busca facilitar o processo de decisão dos comitês, fornecendo um maior 
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entendimento do problema e uma gama de informações que pode ser utilizadas no 

estabelecimento de diretrizes e ações. Para exemplificar a aplicabilidade desses mapas como 

ferramenta de estruturação e compreensão de situações problemáticas, foi realizado a título de 

ilustração, uma aplicação do modelo no comitê de bacia. 

Estando os atores envolvidos em um processo de apoio a decisão, é extremamente 

importante que eles tenham definidos os problemas que eles devem apoiar e resolver. Os 

mapas cognitivos servem para oferecer esse auxílio e estruturar o problema a ser discutido.  

A percepção dos atores, como é inerente ao processo, oferece uma aprendizagem diante 

do problema e possibilita a adoção de um planejamento mais embasado. Assim, o modelo 

proposto é um instrumento que visa simplificar o processo decisório no âmbito dos comitês de 

bacias, oferecendo mecanismo que auxilie a tomada de decisão permitindo que esta ocorra de 

forma clara e precisa. 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Como conseqüência do que foi exposto este estudo provoca uma reflexão sobre o 

cenário atual apresentado pelos comitês, bem como as potencialidades e desafios para 

manutenção destes no longo prazo. O processo de estruturação no Comitê possibilitará ganhos 

de aprendizagem para o problema, visando o desenvolvimento de políticas estratégicas de 

benefícios mútuos. 

A seguir são apresentadas algumas sugestões para elaboração de trabalhos futuros, com 

o objetivo de dá continuidade ao presente trabalho e contribuir para o desenvolvimento da 

Gestão dos Recursos Hídricos: 

− Realizar o mesmo diagnóstico da situação atual nos demais CBHs do país; 

− Expandir o processo de estruturação de problema para todos os membros do Comitê; 

− De forma geral, o modelo pode ser estendido para estruturar todos os Comitês de Bacia 

Hidrográfica do país; 

− Utilizar outras metodologias de estruturação de problemas, especialmente o VFT (Value-

Focused Thinking) que é uma abordagem focada na busca dos objetivos dos atores, para testar 

se os resultados são condizentes com os encontrados; 

− Incorporar ao modelo o uso da tecnologia da informação, fazendo com que parte do 

processo de elicitação do problema se desenvolva via internet, sendo especialmente útil para o 

contato entre facilitador e os demais comitês; 
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− Desenvolver um modelo de estruturação do problema baseado na filosofia da democracia 

participativa para os CBHs. 

 O modelo empregado para estruturação de problemas multicritério proposto nesse 

trabalho pode ser estendido para auxílio à tomada de decisão em todos os contextos que 

envolva um grupo de atores e prime pelo caráter democrático nas decisões. Sua utilização não 

está restrita a este contexto problemático. 

 Vale ressaltar, que o processo proposto pelo modelo é um fluxo recursivo, ou seja, 

permite-se que se retorne de qualquer ponto das etapas sempre que isto se faça necessário. 

Isso permite um maior conhecimento aos atores sobre o problema a ser discutido. 

 De forma geral, pode ser ampliada a utilização do modelo e o diagnóstico sobre os 

comitês de bacias hidrográficas, servindo de um importante instrumento de análise e definição 

de diretrizes estratégicas para preservação e conservação dos recursos hídricos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MEMBROS DA DIRETORIA DO COMITÊ 

 
 
Nome: 
Função: Presidente                Vice-Presidente                    Secretário 
 
 
SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO: 
 
1. Nome do Comitê 

 
_______________________________________ 

 
 

2. Bacia Hidrográfica 
 

_______________________________________ 
 

 
3. Data de Criação 

 
_____/_____/________ 

 
 

4. Data de eleição da atual diretoria/secretaria do comitê? 
 

_____/_____/________ 
 
 

5. Quantidade de representantes do Poder Público 
 

______  
 
 

6. Quantidade de representantes dos Usuários de Água 
 

______  
 
 

7. Quantidade de representantes da Sociedade Civil 
 

______  
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8. Freqüência das reuniões 

 
(1) Semanal   (4) Bimestral 
(2) Quinzenal   (5) Trimestral 
(3) Mensal               (6) Sem freqüência definida 

 
 

9. Local onde as reuniões são realizadas 
 

(1) Sempre no mesmo local em sala própria    
(2) Sempre no mesmo local em sala emprestada    
(3) Em diferentes locais 

 
 

10. O comitê possui computador? 
 

(1) Sim, computador próprio    
(2) Sim, emprestado, mas utilizado exclusivamente pelo comitê   
(3) Sim, emprestado e utilizado para fins diversos 
(4) Não possui 

 
 

11. O comitê possui funcionários (com dedicação exclusiva às atividades do comitê)? 
 

(0) Sim (1) Não 
 
 

12. A respeito da infra-estrutura necessária às reuniões (equipamentos e materiais) 
 

(1) É prontamente atendida com recursos do próprio comitê 
(2) É prontamente atendida com recursos cedidos pelo Poder Público 
(3) É prontamente atendida com recursos dos Usuários de Água 
(4) É atendida com eventuais atrasos por recursos do próprio comitê 
(5) É atendida com eventuais atrasos por recursos cedidos pelo Poder Público 
(6) É atendida com eventuais atrasos por recursos dos Usuários de Água 
(7) É atendida com recursos pessoais dos membros do comitê 

 
 

13. Existe uma padronização para os documentos (atas de reuniões, relatórios técnicos, 
projetos, etc..)? 

 
(0) Sim (1) Não 

 
 

14. A respeito do arquivamento dos documentos? 
 

(1) Estão todos arquivados em um único local    
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(2) Estão todos arquivados, mas em diferente locais   
(3) Alguns documentos foram perdidos 
(4) Não estão sendo arquivados 
(5) Outros 

 
 
15. Freqüência de participação do Poder Público 

 
(1) Participam de todas as reuniões, com 100% de sua representação   
(2) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 50% de sua representação  
(3) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 1 (um) de seus representantes 
(4) Não participam de todas as reuniões 

 
16. Freqüência de participação dos Usuários de Água 

 
(1) Participam de todas as reuniões, com 100% de sua representação    
(2) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 50% de sua representação  
(3) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 1 (um) de seus representantes 
(4) Não participam de todas as reuniões 

 
 

17. Freqüência de participação da Sociedade Civil 
 

(1) Participam de todas as reuniões, com 100% de sua representação    
(2) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 50% de sua representação  
(3) Participam de todas as reuniões, com, pelo menos, 1 (um) de seus representantes 
(4) Não participam de todas as reuniões 

  
 

18. Existe um planejamento anual das atividades? 
 

(0) Sim (1) Não 
 
 

19. Como é realizada a comunicação entre os membros? 
 

(1) Email   (4) Varia de acordo com a conveniência da situação 
(2) Correio  (5) Outros 
(3) Telefone     

 
 

20. Os membros dos comitês são dispensados de suas atividades profissionais na ocasião 
das reuniões e atividades em geral do comitê? 

 
(1) Sempre    
(2) Nunca   
(3) Às vezes     
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21. Os membros dos comitês recebem alguma ajuda de custo (transporte, alimentação) 
para freqüentarem as reuniões dos comitês? 

 
(1) Sempre    
(2) Nunca   
(3) Às vezes   

 
 

SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA: 
 

22. Qual a influência dos seguintes fatores nas dificuldades enfrentadas pelo comitê? 
 

(A) Falta de infra-estrutura adequada ao seu funcionamento 
  
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
(B) Freqüência das reuniões é muito baixa 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
(C) Freqüência de participação nas reuniões é muito baixa 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
(D) Falta de um planejamento das atividades 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
     
(E) Comunicação entre os membros do comitê é precária 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
   
(F) Falta de incentivos por parte dos Setores Usuários e Pode Público para que seus 
representantes tenham uma participação ativa nas atividades do comitê 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
(G) A Sociedade Civil não participa ativamente das atividades do comitê 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
(H) Falta de funcionários com dedicação exclusiva às atividades do comitê 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
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23. A que usos a bacia se destina? 
 
A) Geração de energia elétrica 
 

(0) Não (1) Sim 
 
B) Navegação fluvial 
 

(0) Não (1) Sim 
 
C) Recreação e paisagismo 
 

(0) Não (1) Sim 
 
D) Pesca intensiva 
  

(0) Não (1) Sim 
 
E) Diluição, assimilação e transporte de esgoto e resíduos líquidos 
 

(0) Não (1) Sim 
 
F) Preservação 
 

(0) Não (1) Sim 
 
G) Irrigação 
 

(0) Não (1) Sim 
 
H) Abastecimento industrial 
 

(0) Não (1) Sim 
 
I) Abastecimento de água 
 

(0) Não (1) Sim  
 
 

24. Existe algum tipo de conflito entre os diferentes usos a que a bacia se destina? 
 

(0) Não (1) Sim 
 
 

25. Se a resposta da questão 24 tiver sido “Sim”, liste os usos que geram conflitos? 
 

_______________________________________ 
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26. O enquadramento das águas já está sendo realizado? 

 
(0) Não (1) Sim 

 
 

27. Se a resposta da questão 26 tiver sido “Não”, existe previsão para implantação do 
enquadramento das águas? 

 
(0) Sim (1) Não 

 
 

28. A outorga já está sendo realizada? 
 

(0) Sim (1) Não 
 
 

29. Se a resposta da questão 28 tiver sido “Não”, existe previsão para implantação da 
outorga? 

 
(0) Sim (1) Não 

 
 

30. Se a resposta da questão 28 tiver sido “Sim”, a cobrança já está sendo realizada? 
 

(0) Sim (1) Não 
 

 
31. Se a resposta da questão 30 tiver sido “Sim”, como a cobrança é realizada e como os 

recursos estão sendo aplicados? 
 

_______________________________________ 
 
 

32. Qual a influência dos seguintes fatores na degradação da bacia? 
 

 
A) Lançamento de esgotos domésticos 
  
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
B) Poluição pelos despejos da navegação 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
C) Lançamento de esgotos industriais 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
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D) Lançamento de lixo 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
  
E) Poluição das águas subterrâneas 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
F) Poluição agropecuária 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
G) Poluição por agrotóxicos, decorrente de atividades agrícolas 

 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
  
H) Poluição decorrente do escoamento da chuva em áreas poluídas 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
I) Extração descontrolada de areia nos leitos dos rios 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
J) Erosão do solo 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
L) uso intensivo da água para irrigação 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
M) destruição da mata ciliar 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 
 
N) Outros 
 
(1) Nenhuma (2) Pouca (3) Razoável (4) Muita (5) Enorme 

 
 

33. Em sua opinião, as conseqüências mais graves dos problemas com os recursos 
hídricos da bacia, são: 

 
A) Encarecimento do abastecimento público  
 
(1) Discordo Plenamente (2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
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B) Inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 
 
(1) Discordo Plenamente (2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
C) Prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na região 
 
(1) Discordo Plenamente (2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
D) Impossibilidade de recreação e lazer 

  
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
E) Aumento das enchentes 
  
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
F) Redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido à má qualidade 
da água 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
G) Inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
H) Prejuízo para a atividade da pecuária, pois os animais não podem mais beber água 
direto do rio 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
I) Poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
J) Prejuízo da harmonia paisagística na região 
  
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
L) Inviabilidade do turismo ecológico na região 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
M) Assoreamento dos rios 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
N) Outros 
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(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
 

34. Em sua opinião, as maiores dificuldades para solucionar estes problemas são: 
 

A) As empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem 
alterações nos seus processos ou para executarem obras de melhorias 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
B) Falta de investimentos públicos na área de recursos hídricos 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
C) A população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da não poluir a 
água 
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
 
D) Falta de planejamento e coordenação do uso da água 
  
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 
  
E) Falta de planejamento do uso do solo  
 
(1) Discordo Plenamente(2) Discordo(3) Concordo(4) Concordo Plenamente 

  
 

SOBRE O PROCESSO DECISÓRIO: 
 

35. Como as pautas das reuniões são elaboradas? 
 

(1) Todos os membros podem sugerir a pauta    
(2) Os membros da diretoria sugerem a pauta    
(3) Os membros que representam o Poder Público sugerem a pauta 
(4) Apenas os membros mais influentes sugerem a pauta 
(5) Outros 

 
36. Como as decisões são tomadas: 

 
(1) Votação simples, tendo todos os membros direito a voto    
(2) Votação simples, entre os membros da diretoria    
(3) Os membros mais influentes decidem e os demais acatam a decisão 
(4) Os representantes do governo decidem e os demais acatam a decisão  
(5) O presidente do comitê decide e os demais acatam a decisão 
(6) Outros 
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37. Os membros do comitê possuem a mesma importância durante os processos 
decisórios: 
 

  (0) Sim  (1) Não 
 

38. Se a resposta da questão 37 tiver sido “Não”, que grupos são considerados mais 
importantes? 

 
(1) Usuários de água  (2) Sociedade Civil   (3) Poder Público 

 
 

39. O comitê utiliza algum mecanismo para apoiar o processo decisório? 
 
(0) Sim (1) Não 

 
 

40. Se a resposta da questão 39 tiver sido “Não”, você sente necessidade? 
 
(0) Sim (1) Não 
 
 

41. Considere a afirmação: “Na ausência de representantes de algum grupo (usuários 
de água, sociedade civil, ou poder público), os processos decisório não são 
encaminhados, pois é necessária a presença de pelo menos um representante de cada 
grupo. É essa a postura adotada pelo comitê? 

 
(1) Sim  (2) Não   (3) Às vezes 

 
42. Sobre que tipos de decisão o comitê já deliberou? Pode ser escolhida mais de uma 

alternativa. 
 

(1) Relacionadas a conflitos pelo uso da água    
(2) Relacionada à degradação da bacia 
(3) Relacionada ao desenvolvimento econômico e social da bacia 
(4) Relacionada ao enquadramento dos corpos d’água 
(5) Relacionada à outorga 
(6) Relacionada à cobrança 
(7) Outros 

 


