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RESUMO 

Os recursos hídricos são tidos como recursos de uso comum, portanto de responsabilidade de 

todos e deve ser observado como fonte estratégica de desenvolvimento e com papel importante 

nas políticas públicas. É imperativo compreender que o conceito de governança não deve ser 

visto apenas como uma construção ideológica, mas como um exercício contínuo de práticas de 

gestão. Nesse sentido, esta pesquisa se propõe a fazer uma reflexão sobre a gestão dos recursos 

hídricos a partir do seguinte questionamento: As ações adotadas dentro do Programa de 

Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) nos estados de Mato 

Grosso e Rondônia atendem os princípios da governança dos recursos hídricos? O objetivo do 

estudo é avaliar a governança dos recursos hídricos nos estados de Mato Grosso e Rondônia 

tendo como referência o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

(PROGESTÃO), afim de identificar as ações governança adotadas pelos Estados no período de 

2013 a 2016, analisar as metas de avaliação do programa e comparar a governança dos recursos 

hídricos nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Utilizou-se a abordagem qualitativa como 

método de estudo por meio da pesquisa descritiva e exploratória. Na coleta de dados adotou-se 

o estudo de campo por meio da realização de entrevista com o coordenador do PROGESTÃO 

em cada Estado e coleta de dados secundários por meio da pesquisa documental. As etapas de 

análise e interpretação dos dados foram efetivadas por meio da análise de conteúdo. Os dados 

encontrados foram analisados comparando a situação dos Estados com os princípios da boa 

Governança estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e aplicando o instrumento de análise estabelecido pela organização World Wide Fund 

Nature (WWF-Brasil) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) denominado de Termômetro da 

Governança. Os resultados demonstraram que os estados de Mato Grosso e Rondônia têm 

cumprido todas as metas básicas estabelecidas pelo PROGESTÃO, mas ainda há lacunas na 

governança dos recursos hídricos, sendo destacado pelos gestores a ausência de implementação 

das políticas públicas propostas para área estudada, arcabouço legal desatualizado, baixo nível 

de pessoal capacitado com influência direta na capacidade estatal e a baixa participação da 

sociedade nos processos de gestão. A partir dos resultados obtidos e da análise com base nos 

princípios da boa governança e aplicação do termômetro da governança, foi possível perceber 

que um estado encontra-se em um estágio de governança um pouco melhor em relação ao outro. 

No entanto, apesar das falhas apresentadas é concebível dizer que o PROGESTÃO contribui 

para o atendimento dos princípios da boa governança dos recursos hídricos e favorece o 

fortalecimento da governança estadual a medida que dá subsídios para a manutenção da gestão 

descentralizada, participativa e integrada. Diante do cenário crítico que cerca os recursos 

naturais, a discussão acerca da gestão dos recursos hídricos, seja em âmbito nacional ou global, 

se notabiliza a partir da possibilidade de se criar e adotar padrões de utilização desses recursos 

que sejam mais eficientes e ambientalmente sustentáveis. 
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ABSTRACT 

Water resources are considered as resources of common use, therefore the responsibility of all 

and must be observed as a strategic source of development and with an important role in public 

policies. It is imperative to understand that the concept of governance should not be seen only 

as an ideological construction, but as a continuous exercise of management practices. In this 

sense, this research proposes to reflect on the management of water resources based on the 

following question: The actions taken within the Consolidation Program of the National Pact 

for Water Management (PROGESTÃO) in the states of Mato Grosso and Rondônia meet the 

principles of water governance? The objective of this study is to evaluate the governance of 

water resources in the states of Mato Grosso and Rondônia, with reference to the Consolidation 

Program of the National Pact for Water Management (PROGESTÃO), in order to identify the 

governance actions adopted by the states in the period from 2013 to 2016, to analyze the 

program evaluation goals and to compare water resources governance in the states of Mato 

Grosso and Rondônia. The qualitative approach was used as a method of study through 

descriptive and exploratory research. In the data collection the field study was adopted through 

an interview with the Progestión coordinator in each State and the collection of secondary data 

through documentary research. The data analysis and interpretation stages were performed 

through content analysis. The data were analyzed comparing the situation of the States with the 

principles of good governance established by the Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) and applying the analysis instrument established by the World Wide 

Fund Nature (WWF-Brasil) and Fundação Getúlio Vargas (FGV) denominated Thermometer 

of Governance. The results showed that the states of Mato Grosso and Rondônia have fulfilled 

all the basic goals established by the Progestión, but there are still gaps in the water resources 

governance, being highlighted by the managers the absence of implementation of the proposed 

public policies for the studied area, outdated legal framework , a low level of trained personnel 

with a direct influence on state capacity and the low participation of society in management 

processes. From the results obtained and the analysis based on the principles of good 

governance and application of the thermometer of governance, it was possible to perceive that 

a state is in a stage of governance somewhat better in relation to the other. However, despite 

the failures presented, it is conceivable to say that the Progestión contributes to the compliance 

with the principles of good governance of water resources and favors the strengthening of state 

governance as it provides subsidies for the maintenance of decentralized, participatory and 

integrated management. Given the critical scenario surrounding natural resources, the 

discussion about water resources management, whether at the national or global level, is notable 

from the possibility of creating and adopting patterns of use of these resources that are more 

efficient and environmentally sustainable. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os recursos naturais ainda são explorados de forma excessiva e ameaça a destruição do 

meio ambiente e de recursos considerados como essenciais a vida como a água. Tais ações 

levam a estudos cada vez mais profundos sobre que tipo de gerenciamento são empreendidos 

nesta área. Para tanto, a inclusão dos diversos atores sociais são fatores que cooperam para a 

institucionalização de padrões de utilização mais eficientes e sustentáveis (OSTROM, 1997, 

PINTO, 2014). 

 No que se refere aos Recursos Hídricos, o Brasil tem vivenciado desde a década de 1930 

um processo de institucionalização de um sistema de gerenciamento que visasse a preservação 

e conservação, mas de forma centralizada e com resultados não tão eficientes. Os debates 

ganharam vulto e se intensificaram principalmente a partir Conferência Mundial das Nações 

Unidas sobre Água e Meio Ambiente realizada no ano de 1992 e o advento da “Lei das Águas” 

estabelecida pela Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Os recursos hídricos são tidos como recursos de uso comum, portanto de 

responsabilidade de todos e deve ser observado como fonte estratégica de desenvolvimento e 

com papel importante nas políticas públicas. As grandes crises hídricas, ora causada por seca e 

falta de abastecimento em algumas regiões, ora causadas cheias que inunda e devastam 

deixando áreas isoladas e inúmeras pessoas desabrigadas, faz com que o gerenciamento dos 

recursos hídricos assuma um caráter imperativo tanto em nível nacional, como nas instâncias 

estaduais e municipais. 

Perante estes acontecimentos, o cenário que se noticia parece demonstrar a profecia 

formulada pelo ecólogo Garret Hardin (1915-2003) denominada “a tragédia dos comuns”, no 

qual ele apontava a exploração coletiva dos recursos comuns fadada ao esgotamento natural. 

Para Ostrom (1990) tal tragédia pode ser evitada a partir da ação conjunta, da cooperação entre 

os diversos atores envolvidos e usuários de água. No entanto, tal ação é possível a partir de 

mecanismos de governança capazes de traçar estratégias específicas para solucionar o problema 

e reduzir impactos futuros.  

Nesse sentido, Jacobi et al (2012), Matias-Pereira (2010), relatam que a própria noção 

de governança se apoia na participação e na relação Estado-Sociedade como base para 

construção de alianças e estratégias de planejamento para gerir os recursos comuns, para 

estabelecimento de regras, padrões e comportamentos que reflitam a realidade almejada. 
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No entanto, é imperativo compreender que o conceito de governança não deve ser visto 

como uma construção ideológica, mas como um exercício contínuo de práticas de gestão. 

Segundo Abrúcio e Franzese (2013), a governança se manifesta hoje como uma corrente da 

teoria da administração pública que busca harmonizar os parâmetros de democratização com a 

busca por melhor desempenho nas políticas públicas. Nesse sentido, a governança se estabelece 

como meio para atingir melhores resultados na gestão do recursos hídricos, e mesmo não 

havendo um consenso entre as definições ou um conceito fechado, os estudiosos apresentam a 

necessidade de se construir indicadores de boa governança para recursos hídricos, como forma 

de se estabelecer parâmetros de avaliação (LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014, WWF BRASIL; 

FGV, 2013).  

A gestão desses recursos naturais engloba a formulação de princípios e diretrizes, além 

da estruturação de sistemas gerenciais e processo decisório que visem promover o 

desenvolvimento sustentável. Assim sendo, a criação da Agência Nacional das Águas (ANA) 

é um marco institucional para implementação de ações de governança de forma efetiva e 

descentralizada, com princípios de participação e cooperação entre as entidades envolvidas.  

Por meio da Agência Nacional das Águas foi criado o Pacto Nacional pelas Águas como 

forma de fomentar e fortalecer a governança dos recursos hídricos. O Pacto Nacional pelas 

Águas ressalta a importância da cooperação e integração como mecanismo de governança e 

gestão dos recursos hídricos a nível local e nacional, fortalecendo os sistemas estaduais de 

recursos hídricos e propiciando meios para implementação das políticas estaduais de Recursos 

Hídricos.  

Mesmo com o arcabouço legislativo e institucional existente na Política Nacional de 

Recursos Hídricos no Brasil, o sistema ainda é falho, havendo um descompasso entre os 

objetivos propostos e a efetiva implantação das políticas pública, em consequência de diversos 

fatores políticos, econômicos e institucionais que impedem que planos gerenciais sejam 

executados em sua totalidade e com êxito (CAVALCANTI, 2004).      

Nesse sentido, cabe alguns questionamentos que foram discutidos e analisados ao longo 

deste trabalho. Se o Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) é um instrumento 

de promoção da governança descentralizada, participativa e integrada, será que as ações 

adotadas pelos estados que aderiram ao programa atendem aos princípios da boa governança 

dos recursos? Que ações de governança foram adotadas dentro do PROGESTÃO? Para 

entender melhor e delimitar o campo de estudo, foram escolhidos os estudos de Mato Grosso e 

Rondônia para realização do estudo tendo em vista que ambos os estados se localizam dentro 
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da região hidrográfica da Amazônia e pactuaram o programa no mesmo ano escolhendo metas 

similares para executarem.  

O objetivo deste estudo é analisar a gestão dos recursos hídricos nos estados de Mato 

Grosso e Rondônia entre os anos de 2013 a 2016, dentro do Programa de Consolidação do Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas para verificar quais são as ações adotadas pelos Estados na 

governança dos recursos hídricos. 

Entendendo a urgência em conhecer e discutir a gestão dos recursos hídricos no âmbito 

estadual, o presente estudo pode contribuir para o entendimento da importância de estudos nesta 

área, além de apresentar um panorama da situação da governança hídrica estadual. 

 

1.1  Problema de Pesquisa  

 

Os assuntos ambientais, entre eles os recursos hídricos, são de interesse geral e passaram 

a ser vistos sob um olhar mais atento a partir das discussões ocorridas nos últimos anos, 

principalmente a partir da década de 1980. Entre os princípios formulados na conferência 

mundial das Nações Unidas sobre Água e Meio Ambiente realizada em janeiro de 1992, 

estabeleceram dois princípios que são considerados critérios primordiais para gestão de 

recursos hídricos no século XXI, onde destaca-se que “água é um recurso finito e vulnerável, 

essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente” e o segundo 

princípio de que “a água tem valor econômico para todos os seus usos e deve ser considerada 

como um bem econômico” (ICWE, 1992).  

No Brasil, o cenário que se observa nos últimos anos em diferentes estados e municípios 

são consequentes crises hídricas ora causada pela escassez em razão da baixa disponibilidade 

hídrica qualitativa e/ou quantitativa, ora pelo excesso de água causada por fenômenos 

climáticos das chuvas (ANA, 2017a). No entanto, a crise hídrica não deve ser vista unicamente 

a partir do ponto de vista climático, mas a sua análise deve envolver aspectos importantes da 

governança das águas que envolve o compartilhamento e a responsabilidade dos atores e 

instituições envolvidas, a descentralização das ações e participação e integração de todos (ANA, 

2017a; JACOBI; SOUZA LEÃO, 2015). 

Como lócus de pesquisa, foram selecionados os estados de Mato Grosso e Rondônia que 

estão inseridos dentro da região hidrográfica da Amazônia, conhecida como bacia amazônica 

que representa o total 45% do território nacional e concentra 81% da disponibilidade de águas 

superficiais do país, além de possuir cerca de 85% da sua área com cobertura vegetal nativa 
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(ANA, 2018). A disponibilidade hídrica existente nos estados é um atrativo para investimentos 

do setor hidrelétrico, o que demanda a necessidade de se planejar e integrar os diferentes setores 

usuários de recursos hídricos para que esses investimento não se torna um problema ambiental 

(ANA, 2015). Apesar de figurar como estados promissores e com potencial a ser desenvolvido, 

a relação com os recursos hídricos ainda se manifesta com dificuldades de ordem ambiental, 

social, econômico e cultural, já que ambos os estados apresentam problemas com desmatamento 

para cultivo de grãos e criação extensiva de gado que culminam por afetar as questões hídricas.  

Em 2014 o Rio Madeira transbordou e atingiu sua cota máxima de 19,72 metros, limite 

este maior que o nível registrado na última enchente que ocorreu no ano 1997. A enchente 

causou prejuízos para os estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará. Devido a falta de 

planejamento, a enchente em Rondônia trouxe graves danos as populações urbanas e 

ribeirinhas, isolando comunidades, desabrigando famílias, desabastecendo cidades e 

provocando diversas doenças devido a contaminação da água (FURTADO, 2015).  

Em 2016 o estado de Rondônia iniciou um estudo para levantar o prognóstico e 

diagnóstico da situação hídrica do estado a fim de elaborar o plano estadual que é um importante 

instrumento de desenvolvimento de política púbica para nortear o planejamento e ações a serem 

executadas. De acordo com estudo realizado, o estado possui quatro municípios com risco de 

seca devida a problemas de desmatamento que atinge os mananciais das nascentes. O estudo 

mostrou ainda que cerca de 40% da demanda de água está concentrada no uso da dessedentação 

animal e 30% para abastecimento humano (SEDAM, 2018). 

Em 2018, o Rio Madeira voltou a subir e como medida de precaução, a defesa civil em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Governo do Estado emitiram um 

alerta com o objetivo de elaborar um plano de contingência caso a enchente ocorresse, a fim de 

evitar os transtornos ocorridos em 2014. Ainda que não tenha ocorrido outra enchente grave, o 

que se percebe é um cenário de contraste, ressaltando a necessidade de ferramentas de gestão 

eficazes para lidar com a situação hídrica do estado que ora passa por inundações em algumas 

regiões, ora sofre com a estiagem e seca em outras (SEDAM, 2018; DEFESA CIVIL, 2018).  

O estado de Mato Grosso também é rico por seus recursos naturais, sendo considerado 

um berço de águas com muitos mananciais. No entanto, o estado ainda se apresenta imaturo na 

gestão de recursos hídricos. No ano de 2014, o estado sofreu com as fortes chuvas e de acordo 

com a defesa civil do estado, 46 municípios decretaram situação de emergência. No ano de 

2010, a própria capital do estado sofreu com a enchente do Rio Cuiabá e seus afluentes que 

isolou e desabrigou diversas comunidades ribeirinhas. Por outro lado, os problemas de 



17 
 

 

exaurimento hídrico tem sido crescente no estado, com registro de 19 municípios em situação 

de emergência deste 2016, de acordo com informações da Defesa Civil estadual. 

Em 2009, o estudo para realização do Plano Estadual de Recursos Hídricos mostrou que 

os problemas mais relevantes eram o uso sanitário das águas em função das captações e do 

lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, as atividades agropecuárias e o 

desmatamento (SEMA, 2018). 

O que se observa é que o cenário de escassez hídrica e excesso de chuvas localizadas 

em determinadas regiões, “reforçado pelas alterações climáticas, que tem se configurado até o 

momento, tornou-se preocupante e é agravado pela incapacidade de comunicação e diálogo por 

parte do governo” (JACOBI, 2015, p.30). 

Os problemas relacionados aos recursos hídricos, seja pela escassez de água potável em 

determinadas regiões ou mesmo por inundações em outras, revelam a necessidade de se 

promover um gerenciamento estratégico e localizado. A capacidade de gerenciar os inúmeros 

conflitos oriundos do aumento das atividades degradantes do homem e a degradação dos 

recursos hídricos é uma preocupação constante de pesquisadores, gestores, gerentes e 

tomadores de decisão (TUNDISI, 2006). 

Em resposta aos desafios enfrentados em âmbito nacional ou mesmo em unidades de 

bacias hidrográficas, a Agência Nacional de Águas tem se proposto a trabalhar para a melhoria 

da articulação as diversas entidades e níveis de governo no âmbito do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH)” e também a “desenvolver estudos, sistemas e ferramentas de previsão 

de eventos hidrológicos críticos” (ANA, 2016, p.25).  

Com o objetivo de promover a gestão das águas e sua regulação, além de fortalecer o 

modelo de governança das águas, de forma integrada, descentralizada e com a participação 

nacional e estadual, a Agência Nacional de Águas instituiu por meio da Resolução ANA nº. 

379/2013 o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas denominado 

de PROGESTÃO. O Pacto Nacional pela Gestão das Águas é uma ferramenta prática de 

avaliação e fortalecimento Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH) por meio do compromisso dos estados em fomentar e institucionalizar a gestão de 

águas em sua localidade (PROGESTÃO, 2016).   

Diante da necessidade de melhor gerenciar os recursos naturais dos estados, em 2013 os 

estados de Mato Grosso e Rondônia que assinaram a adesão ao Programa de Consolidação do 

Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) e se propuseram a cumprir diversas 
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metas de gerenciamento dos recursos hídricos de acordo com a tipologia de gestão escolhida 

no programa.  

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a fazer uma reflexão sobre a gestão dos recursos 

hídricos a partir do seguinte questionamento: As ações do Programa de Consolidação do 

Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) nos estados de Mato Grosso e 

Rondônia atendem aos princípios da governança dos recursos hídricos? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a Governança dos Recursos Hídricos nos estados de Mato Grosso e Rondônia entre 

os anos de 2013 a 2016, tendo como referência o Programa de Consolidação do Pacto Nacional 

pela Gestão das Águas (PROGESTÃO). 

 

1.2.2  Objetivo Específico 

 

- Identificar as ações de governança na Gestão dos Recursos Hídricos dos estados de Mato 

Grosso e Rondônia no período de 2013 a 2016; 

- Analisar as metas de avaliação do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão 

das Águas (PROGESTÃO);  

- Comparar a governança dos recursos hídricos nos estados de Mato Grosso e Rondônia.  

 

1.3 Justificativa  

 

Este trabalho justifica-se pela relevância da gestão dos recursos hídricos nos Estados 

considerando que as políticas públicas de controle ambiental vêm sendo implantadas ao longo 

das últimas décadas e, em relação aos recursos hídricos, o uso eficiente desse bem ainda é um 

tema de importância estratégica no cenário mundial. Nesse contexto, o Brasil catalisa esforços 

para a construção do suporte político-institucional e jurídico-legal à gestão dos recursos hídricos 

no país.  

As mudanças globais, em especial aquelas relativas ao clima e ao meio ambiente, impõe 

desafios a gestão dos recursos naturais no mundo e no Brasil. As consequências da má utilização 

dos recursos disponíveis pode levar ao esgotamento e um modo de produção insustentável. A 
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precariedade de alguns sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos ressalta a 

incapacidade que alguns estados têm em realizar esse gerenciamento, caso não houvesse um 

aporte federal.  

Do ponto de vista empírico é uma oportunidade para conhecer as ações adotadas pelos 

estados de Mato Grosso e Rondônia na gestão dos recursos hídricos, na preservação do meio 

ambiente a partir de medidas que visam a conservação e manutenção desses recursos essenciais 

a vida.  

Do ponto de vista teórico, é um espaço para refletir sobre as concepções acerca do uso 

dos recursos comuns e a forma como o ordenamento jurídico e institucional está sendo moldado 

para gerenciar estes recursos de forma a garantir que esta geração e as gerações futuras possam 

usufruir desses recursos naturais.  

Deste modo este trabalho aborda a gestão de Recursos Hídricos dos Estados de Mato 

Grosso e Rondônia, ao analisar as ações realizadas no âmbito do Programa PROGESTÃO afim 

de verificar as ações de governança desenvolvidas em cada estado.  

 Para tanto, a base de dados para a pesquisa foi o Programa de Consolidação do Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas, que é uma iniciativa para fortalecer os sistemas estaduais e 

integrá-los no âmbito nacional, a partir de patamares mínimos de gestão, tendo em vista as 

peculiaridades vivenciadas por cada entidade estadual (PROGESTÃO, 2018).  

Este trabalho enquadra-se dentro da linha de pesquisa Governança, Sustentabilidade e 

Amazônia, linha 2 do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração, ao abordar 

temas como governança ambiental, sustentabilidade e a implementação de políticas públicas na 

gestão dos recursos hídricos tendo como locus de pesquisa estados que compõe a Amazônia 

Legal. 

Espera-se contribuir para conhecimento acadêmico acerca do tema e levantar questões 

que pode servir de debate para as ações do desenvolvimento sustentável.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:  

O primeiro capítulo é composto pela introdução onde se apresenta uma contextualização do 

assunto, a problematização sobre o tema, a justificativa da pesquisa e os objetivos da pesquisa.  

No segundo capítulo é desenvolvido o referencial teórico que busca apresentar os conceitos 

e teorias que envolve a gestão dos recursos naturais, o debate sobre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, o conceito de governança e governança das águas, apresentação 
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da política nacional dos recursos hídricos no Brasil e o Programa de Consolidação do Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) no âmbito geral e nos respectivos estados de 

Mato Grosso e Rondônia 

 No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia que foi utilizada para operacionalizar a 

pesquisa, descrevendo o lócus de pesquisa, as estratégias e o tipo de pesquisa, as fases da 

pesquisa: coleta de dados e análise. 

No quarto capítulo encontra-se disposto os resultados encontrados durante a coleta de dados 

e a discussão do mesmo, e por fim, apresenta-se as considerações finais e referências utilizadas 

ao longo do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

 

Este capítulo apresenta as teorias que envolve a Governança dos recursos naturais a 

partir de conceitos delineados por Hardin (1968), Ostrom et al (1999; 1997), Hess; Ostrom 

(2007), conceitos de sustentabilidade ambiental por Sachs (1986; 1993; 1998), Ríos-Osório et 

al (2013), Barbieri (2010), seguido por definições de Governança de Gonçalves (2005; 2012), 

Diniz (1995), Andrade e Rossetti (2012), TCU (2013; 2014) e  Governança das Águas por 

Jacobi (2005; 2012; 2015); Jacobi e Sinisgalli (2012), Pinto-Coelho e Havens (2015) Tundisi 

(2013, 2008), OCDE (2015) e por fim uma explanação sobre a Política Nacional de Recursos 

Hídricos no Brasil (ANA, 2015) e o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão 

das Águas (PROGESTÃO) em âmbito nacional e o panorama geral do programa nos Estados 

de Mato Grosso e Rondônia.  

 

2.1. GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Os efeitos dos padrões de produção dos últimos anos acumulado ao histórico de 

consumo e utilização dos recursos naturais de forma exacerbada, levam a revisão de práticas de 

produção e ao engajamento para o enfrentamento da degradação ambiental mediante às pressões 

exercidas sobre a utilização dos recursos naturais e o debate desses recursos como componentes 

do processo de produção.  

Nessa vertente, a economia do meio ambiente ou economia ambiental fundamenta-se na 

teoria econômica neoclássica centrado nos recursos de mercado, no crescimento econômico, 

tendo como premissa a tese de que a economia retira recursos naturais do meio ambiente e os 

devolve em forma de rejeitos e resíduos (ANDRADE, 2008). A concepção do meio ambiente 

como fornecedor de materiais e a consciência da finitude desses recursos, levam a teoria 

ambiental neoclássica a duas subdivisões: a teoria dos recursos naturais e a teoria da poluição.  

A teoria dos recursos naturais, baseia-se no caráter finito desses recursos e procura 

encontrar solução para os problemas relativos ao uso dos recursos, obtendo um ótimo padrão 

de uso desses recursos ou no manejo adequado desses recursos (GODARD, 1997). 

 A formulação da teoria da poluição ambiental traz a tona a concepção de recursos 

naturais, externalidades, bens coletivos ou bens públicos e fundamentos da economia de bem 

estar (GODARD, 1997). Os recursos naturais, na acepção de Godard (1997) são aqueles 

designados como conjunto de bens que não são produzíveis pelo homem, considerados como 
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bens comuns, de uso compartilhado aberto a todos os agentes sociais e podem ser classificados 

como recursos renováveis (aqueles que podem ser recuperados ao longo do tempo) e recursos 

não renováveis (são aqueles impossíveis de retornar ao estado anterior). A economia da 

poluição busca entender os efeitos gerados pela poluição, bem como os custos e vantagens 

vindas do controle da poluição, trazendo à tona o princípio poluidor-pagador como alternativa 

para a compensação ambiental (ANDRADE, 2008, COLOMBO, 2004). 

Neste contexto, a utilização excessiva e sem controle dos recursos naturais, bem como 

a forma desorganizada como a gestão ambiental era concebida, levou Garret Hardin (1968) a 

refletir sobre a sustentabilidade do uso prolongado dos recursos naturais e a ausência de 

atitudes, por parte dos indivíduos, em organizar meios de apropriação sustentável desses 

recursos. 

O artigo “A Tragédia dos Comuns” de Garret Hardin (1968) conceitua os recursos 

naturais como recursos de uso comum e faz referência a má utilização desses recursos que são 

de propriedade comum, tais como a água, o ar, áreas verdes, entre outros. A premissa da tragédia 

dos comuns se baseia na individualidade e na racionalidade substantiva, no qual o indivíduo 

busca sempre aumentar sua produção e agir em benefício próprio em detrimento do outro. Tal 

ação culmina numa tragédia, tendo em vista a apropriação desses recursos naturais sem a 

respectiva responsabilização pela manutenção e conservação (HARDIN, 1968).   

No entanto, a teoria de Hardin (1968) é confrontada por Ostrom et al (1999) ao propor 

um regime de propriedade comum no qual os usuários dividem direitos e responsabilidades por 

meio da Teoria dos Recursos de Uso Comum. Os estudos propostos por Ostrom et al (1999) 

não ignora as tragédias do comum, mas apresenta como modelo viável o uso dos recursos 

compartilhados pela sociedade e organizados por aspectos de governança e sustentabilidade.  

A perspectiva de governança parte da premissa de que o sucesso da gestão de bens 

comuns passa pela utilização eficaz dos recursos. O conceito de governança refere-se aos 

“padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais 

que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico” 

(SANTOS, 1997, p. 342). 

A governança serve como termômetro para compreensão dos problemas globais, além 

de ser uma forma para avaliar a teoria de Hardin (1968) na percepção e gestão de problemas 

comuns, como forma de propor alternativa para a tragédia (OSTROM et al, 1999; HESS; 

OSTROM, 2007). 

As questões referentes ao commons relaciona-se com a equidade sobre a qual os 

indivíduos se apropriam e contribuem para a manutenção dos recursos, a eficiência na 
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produção, gestão e uso dos recursos e a sustentabilidade com que estes resultados se mantém 

ao longo do tempo (HESS; OSTROM, 2007). 

Na perspectiva do commons, a governança necessita de ação coletiva, mecanismos 

governamentais consistentes, além do desenvolvimento do capital social das partes envolvidas. 

O esforço conjunto e voluntário dos indivíduos para atingir determinado objetivo leva a uma 

ação conjunta, que é agregada pelo capital social, num esforço de uma boa governança 

(SANDLER, 1992; HESS, OSTROM, 2007; PUTNAM, 2000). 

Os estudos propostos por Ostrom (2007) ressaltam a importância da convivência 

harmônica por meio do tripé homem, recursos naturais e instituições. Neste caso, as instituições 

são entendidas como as regras, normas e estratégias que são convencionadas pelos indivíduos 

e servem como parâmetro de sanção ou incentivo para que os indivíduos possam agir numa 

racionalidade coletiva. O pensamento individual é abandonado e adotam-se ações recíprocas de 

convivência, abandonando os hábitos de exploração máxima dos recursos naturais como forma 

de reduzir a destruição do recurso e beneficiar a todos (HESS, OSTROM, 2007; OSTROM, 

2007; NORTH, 1990).  

O conceito de racionalidade proposto por Ostrom (2007) relaciona-se com o pensamento 

de racionalidade descrito por Douglas North (1990) na teoria institucional. No construtivismo 

social, a racionalidade expressa a forma como as regras são institucionalizadas e como estas 

influenciam e se incorporam na organização formal ou mesmo na sociedade (NORTH, 1990).         

No que tange a gestão dos recursos naturais, estes se tornam menos efetivos quando 

apenas as entidades governamentais têm a responsabilidade de criar, implementar e monitorar 

esses recursos, enquanto as comunidades apenas exploram (OSTROM, 1990). Segundo Ostrom 

(1990), devido a deficiência na gestão destes recursos, há uma tendência em fixar normas que 

possam ser apropriadas e cumpridas pelos agentes locais (NORTH, 1990).  

A ação conjunta na preservação dos recursos naturais se concretiza a partir do 

cumprimento de regras e normas pré-estabelecidas. As instituições, na concepção de North 

(1990) se constituem nas regras do jogo ou os limites que se estabelecem para regular e esculpir 

o modo como o homem deve se comportar e interagir com meio ambiente, reduzindo com isso 

as incertezas. 

Em relação as regras do jogo, Kanazawa (1999) ressalta que, historicamente, existe um 

aparato de regras que define o ambiente institucional e, com o passar do tempo, novas regras 

são adicionadas e algumas normas perdem seu valor inicial. Ou seja, o aparato legal não é 

estático, mas molda-se de acordo com a necessidade em prol de diretrizes mais eficientes. A 

mudança institucional pode ocorrer naturalmente em função das mudanças de leis, como no 
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caso do estudo em questão, ou por meio de restrições mesmo que em forma de regras informais 

(sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta) ou no exercício de algum tipo de 

poder coercitivo ou regras formais (KANAZAWA, 1999; NORTH, 1990). 

Com relação a preservação e acesso aos recursos naturais de uso comum com vista a 

evitar seu esgotamento e atender as necessidades dessas e das gerações futuras, a mudança do 

paradigma institucional surge da ação normativa e coercitiva, tendo em vista a necessidade de 

ações coletivas para manutenção desses recursos (OSTROM, 2007). 

Ainda que o debate da “tragédia dos comuns” não seja tão recente, o mesmo ressalta a 

necessidade de mudança institucional e do surgimento de novas formas de controle e 

manutenção do meio ambiente. O processo de transição resulta numa relação de evolução entre 

instituições e organizações e no retorno da sociedade, a medida em que esta percebe e reage às 

mudanças propostas (NORTH, 1990). O debate acerca da sustentabilidade ambiental, 

apresentado no capítulo seguinte, é o caminho para traçar meios para induzir essa mudança e o 

alcance da efetiva governança nos recursos naturais. 

 

2.2   SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

O conceito de sustentabilidade remete aos princípios de desenvolvimento sustentável 

definido pelas Nações Unidas como “aquele que atende as necessidades das gerações presentes 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras suprirem suas necessidades” (CMMAD, 

1988). As concepções abordadas no Relatório Brundtland originam-se de conceitos do 

ecodesenvolvimento que preconizava a interação entre desenvolvimento, meio ambiente e 

sociedade como meio para renovação e preservação dos recursos naturais (SACHS, 1986).  

Historicamente, os debates acerca das questões ambientais ganharam vulto a partir dos 

anos de 1960 principalmente com a publicação do livro Silent Spring (1962) de Rachel Carlson, 

saindo da crença do desenvolvimento pautado apenas sob viés econômico para uma reflexão 

acerca do uso indiscriminado dos recursos naturais (DYLLICK E HOCKERTS, 2002). O 

prenúncio de uma crise ambiental levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a realizar a 

Conferência Internacional em Estocolmo para discutir as consequências dos impactos 

ambientais para a humanidade e propor alternativas para minimizar esses impactos. Tal 

discussão culminou na publicação do relatório do Clube de Roma intitulado por “Limites do 

Crescimento”. A ideia da instalação de uma crise ambiental, associado a uma reflexão profunda 
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sobre o papel e a influência do ser humano neste processo, traz a tona uma crescente percepção 

das pessoas quanto aos desafios a serem enfrentados (VAN BELLEN,2004).  

A década de 1980 foi marcada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e em particular pela elaboração do documento conhecido como 

Our Common Future que apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável “como aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras a atenderem as 

suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.46).  

A década de 1990 é marcada pela divulgação e popularização dos debates e as 

discussões passaram a agregar desenvolvimento econômico com conservação do meio 

ambiente. Da conferência conhecida como Eco-92 ou Rio-92 surgiram a Declaração do Rio 

com o estabelecimento acordos internacionais e criação de uma agenda ambiental, a Agenda 

21. Em 2002, os debates da conferência conhecida como Rio +10 centrou-se na definição do 

desenvolvimento sustentável sob a base de três pilares, o Triple Bottom Line, baseado na 

perspectiva da sustentabilidade ambiental, social e econômico (UNSCD, 2012), mesmo que 

alguns estudos como os de Sachs (1993), já apontasse para outras dimensões da 

sustentabilidade, como a cultural e espacial. Na última conferência mundial realizada em 2012 

(RIO +20) reafirmou-se os compromissos pactuados nas conferências anteriores e trouxe a luz 

o documento intitulado The future we Want (2012) com foco na utilização dos recursos naturais 

e nas questões sociais do mundo.  

Para Ríos-Osório et al (2013) os debates sobre desenvolvimento sustentável até a década 

de 1980 eram voltados para as perspectivas de crescimento, desenvolvimento e equilíbrio 

ecológico e a partir da Rio-92 ocorre um esforço de se reconhecer a necessidade de compartilhar 

responsabilidades e assumir compromissos mundiais voltados aos problemas sociais, 

ambientais e ao crescimento e desenvolvimento econômico. 

Mesmo com os fatos históricos e dos debates ocorridos, o conceito de desenvolvimento 

sustentável definido no Relatório Brundtland é motivo de críticas e discussões sobre sua 

abrangência e aplicação do próprio conceito, principalmente por parte de alguns ambientalistas 

(RÍOS-OSÓRIO et al, 2013; BARBIERI, 2010), já que a cada dimensão (econômico, social e 

ambiental) traz consigo uma definição específica. 

Para este estudo, o recorte escolhido foi a sustentabilidade ambiental, tendo como 

referência conceitos defendidos por Sachs (1993), pela CMMAD (1988) e pela Agenda 21 

(CNUMAD, 1996) que trazem discussões seminais sobre o tema.  
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2.2.1. DIMENSÃO AMBIENTAL DA SUSTENTABILIDADE 

 

Para Sachs (1993) a dimensão ambiental da sustentabilidade está relacionada com o 

“sistema de sustentação da vida ao respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas”. Sachs (1993) alia também a dimensão ecológica relacionada a preservação e aos 

limites de uso dos recursos naturais e a dimensão territorial visando a melhoria dos meios 

urbanos e equilíbrio entre configurações urbanas e rurais e seu desenvolvimento.  

A perspectiva ambiental prevê que o uso dos recursos naturais deve servir a propósitos 

que sejam socialmente válidos, sua utilização deve ser limitada e quando possível, ser 

“substituída por recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente 

inofensivos”, visando a redução de resíduos e de poluição com o fomento de tecnologias limpas 

(SACHS, 1998, p. 23)  

Para Manzini e Vezzoli (2005) o conceito de sustentabilidade ambiental introduzido 

pela World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) prevê que as 

“atividades humanas não devem interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o que a 

resiliência do planeta permite e, ao mesmo tempo, não devem empobrecer seu capital natural” 

(MANZINI E VEZZOLI, 2005, p. 27). De acordo com Relatório de Brundtland (CMMAD, 

1998) a incorporação do fator ambiental nas relações deve partir da percepção dos recursos 

naturais e da busca por tecnologias que visem reduzir a pressão sobre o meio ambiente, 

minimizem o esgotamento e propiciem substitutos para esses recursos. 

De acordo com a Agenda 21 (CNUMAD, 1996) a sustentabilidade ambiental relaciona-

se com os padrões de consumo e de produção sustentável e com o uso eficiente de energia para 

reduzir as pressões ambientais. O documento traz a responsabilização de todos (governo, setor 

privado e sociedade) para atuar na redução de resíduos. A sustentabilidade não é apenas uma 

forma de contingenciamento, mas uma resposta aos catastróficos eventos socioambientais 

(NASCIMENTO, 2012). 

Os diversos conceitos de sustentabilidade fazem referência ao sistema que dá suporte a 

vida humana, ao princípio de manutenção do capital natural por meio do aproveitamento dos 

recursos naturais, no fortalecimento da resiliência dos sistemas terrestres, a noção de justiça 

social e ao retorno de valores éticos que garantam futuro sustentado (CAVALCANTI, 1995; 

NASCIMENTO, 2012; VAN BELLEN, 2004). 

Com base nas discussões sobre a gestão dos recursos naturais e a sustentabilidade 

ambiental, instaura-se um elo de ligação para pensar e discutir os processos de governança 
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especificamente na gestão dos recursos hídricos, apresentando os principais conceitos e os 

principais instrumentos de governança instituídos no Brasil.  

 

2.3. GOVERNANÇA 

 

A origem histórica do termo governança data por volta da década de 1930, mas a 

popularização do conceito no âmbito das corporações e em ambientes mais complexos é 

marcado pelas reflexões lideradas pelo Banco Mundial, na década de 1990, a partir de um 

deslocamento de questões que possuíam um aspecto mais técnico e burocrático para uma 

perspectiva de gerenciamento mais abrangente que envolve dimensões políticas, econômicas, 

ambientais e sociais em busca de um Estado eficiente (DINIZ, 1995; GOMIDES, SILVA, 2009; 

GONÇALVES, 2005; PEREIRA, 2011). 

Segundo International Federation Of Accountants (IFAC, 2001), o conceito de 

governança compreende o arcabouço estrutural abrangendo a dimensão administrativa, política, 

econômica, social, ambiental, legal entre outras, os quais são colocadas em prática visando ga-

rantir o alcance dos resultados almejados pelas partes interessadas. De maneira abrangente 

Kooiman (1999 apud OSBORNE, 2007) defende "governança político-social" como a teoria 

abrangente das relações institucionais dentro da sociedade.  

A governança nasce da necessidade em se reduzir o risco e a complexidade do ato de 

governar e controlar eventos reais. Jessop (1999 apud PEREIRA, 2011, p.121) esclarece que a 

concepção inicial de governança “seria uma forma de transformar a complexidade 

desestruturada, ainda que não pudesse controlar os “n” efeitos da simplificação e estruturas 

pretendidas”. O autor ainda reforça que os mecanismos de governança tem sido empregados 

em oposição aos modelos hierárquicos e na coordenação de organizações que possuem controle 

externo direto e sistemas complexos e que sofrem alterações nos arranjos sociais. 

O avanço do conceito de governança segue a evolução histórica do sistema capitalista 

para o mundo corporativo aliado ao desenvolvimento da ciência da administração, tendo como 

propulsores desse desenvolvimento os conflitos de agências somados a fatores internos das 

corporações que inclui os relacionamentos com os acionistas, atuação das diretorias executivas 

e constituição dos conselhos de administração (ANDRADE e ROSSETTI, 2012). 

O que se observa é que o termo “governança” não é novo e possui em si um arcabouço 

teórico prévio oriundo de uma gama de abordagens já existentes na literatura, desde teoria da 

agência, teorias organizacionais, teorias econômicas, políticas e aspectos do direito. Para 

Kooiman (2003 apud RAQUEL; BELLEN, 2012) o fato do conceito ser utilizado dentro de um 



28 
 

 

vasto número de significados torna-se importante estabelecer dimensões de análise antes de 

extrair uma contribuição. 

No contexto das corporações propaga-se a governança corporativa difundida a partir da 

década de 1980 e que serviu de sustentação para aplicação do conceito em outros setores. No 

Brasil, uma das concepções mais utilizadas é apresentada pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC) que define como “sistema no qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas”, o 

que inclui aspectos técnicos e materiais. Os diversos conceitos que envolvem o termo 

governança corporativas estão pautadas em processos e objetivos da alta gestão podendo estar 

voltadas para estruturas de poder, para sistema normativo, para as relações existentes ou mesma 

para a guarda dos direitos das partes interessadas (ANDRADE E ROSSETTI, 2012).  

A governança corporativa pode ser compreendida como conjunto de leis, regulamentos 

e práticas que visam otimizar o desempenho de uma companhia e assegurar os direitos das 

partes interessadas, além de buscar promover a interação entre acionistas, conselhos e direção, 

assegurando acesso ao capital (CVM, 2002; ANDRADE E ROSSETTI, 2012; CADBURY, 

1992; ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009). Ela se configura como um campo de investigação 

com foco em monitorar as companhias por meio de instrumentos de justiça, transparência e 

responsabilidade tanto nas questões que envolve as empresas como nas relações desta com a 

sociedade, sendo considerado como importante pilar da economia global e instrumento para 

desenvolvimento sustentável (OECD, 1999; WILLIAMSON,1985; ANDRADE e ROSSETTI, 

2012). 

O contexto da disseminação do termo governança representa o estabelecimento de 

novos formas de se pensar e fazer política, a partir da abertura de novos cenários e participação 

dos mais diversos atores. As perspectivas trazidas pelos conceitos de governança prevê o 

enfrentamento dos problemas e a busca por soluções aceitáveis para todos dentro de um sistema 

de democracia com a participação e representação de todos (GOMIDES, SILVA, 2009) 

O conceito de governança é pós moderno e tem evoluído de acordo com a evolução da 

sociedade. Pela abrangência do tema é possível notar diversas lentes teóricas e conceituais 

relacionadas à governança de acordo com o ambiente institucional no qual está inserida 

(ANDRADE e ROSSETTI, 2012). No setor público, as discussões acerca da governança são 

conduzidas principalmente pelas definições do Banco Mundial e buscam uma reflexão sobre a 

eficiência do estado. De acordo com Banco Mundial governança é o “exercício da autoridade, 

controle, administração, poder de governo” (GONÇALVES, 2005, p.3). Assim, o conceito está 
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diretamente ligado a forma como o poder é exercido na administração pública e a capacidade 

que o governo tem em planejar e desenvolver políticas públicas. Para Melo (1995) a governança 

está relacionada com o “modus operandi das políticas governamentais”, o que quer dizer que 

ela inclui questões “ligadas ao formato político institucional do processo decisório, a definição 

do mix apropriado de financiamento de políticas e ao alcance geral dos programas” (MELO, 

1995, p.3). Santos (1997) complementa que o conceito defendido por Melo (1995) engloba 

também os modelos de “articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos 

institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema 

econômico” (Santos, 1997). A governança se relaciona com os arranjos institucionais na qual 

as políticas públicas são “formuladas, implementadas e avaliadas, em benefício da sociedade” 

(TCU, 2014) 

Rosenau (2000) trata de esclarecer a separação entre governança e governo. Para ele, 

governança não é governo, mas um fenômeno mais amplo. A Governança na visão Rosenau 

(2000),   

 

É um fenômeno mais amplo que governo; abrange as instituições 

governamentais, mas implica também mecanismos informais, de caráter não-

governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro da sua 

área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas 

necessidades e respondam as suas demandas (ROSENAU, 2000, p. 15). 

 

 Nessa visão governamental, Gomides e Silva (2009) compartilha da visão de Laking 

(2001) ao ver a governança como conjunto de arranjos constitucionais, legais e administrativos 

pelos quais os governos exercem poder, bem como mecanismos correlatos para a accountability 

pública, domínio da lei, transparência e participação cidadã. 

A boa governança para Matias-Pereira (2010) requer a participação proativa dos atores 

envolvidos no processo, desde órgãos de controle, gestores, políticos e sobretudo a participação 

da sociedade. A boa governança é vista como forma de combate a corrupção e a má gestão que 

permeia a administração pública e está relacionada com a capacidade que o governo tem em 

criar e promover políticas públicas fortes e sólidas (GOMIDES, SILVA, 2009; SANTOS, 

1997). 

A governança pública pode assumir diferentes dimensões em função dos objetivos dos 

órgão públicos e do seu papel dentro da estrutura governamental. Sob a ótica da Ciência Política 

Heidemann e Kissler (2006) defende que a governança pública está associada a uma mudança 

na Gestão Política, pois a esse modelo somam-se a negociação, a comunicação, a confiança, o 

fortalecimento da cooperação entre os diversos atores e a construção, através das redes, de 

estratégias consistentes. Enquanto gestão, a governança “pressupõe uma vontade política para 
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implementar um projeto democrático que possibilite uma maior articulação entre Estado e 

sociedade civil; vontade política de construção de espaços públicos e de ampliação da política” 

(RONCONI, 2011, p.24) 

Marini e Martins (2014, p. 130) associam a concepção de governança pública à ideia de 

valor público ao sustentar que governança é “a capacidade de governo; é governar em rede de 

forma colaborativa; é governar orientado para resultados; e todos estes elementos juntos para 

gerar valor público sustentável”   

Seguindo a mesma direção do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 

o Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2011, p. 67) descreve a 

governança como o “sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, servidores ou 

colaboradores e órgãos de controle”.  Ela visa garantir que as ações estejam sempre alinhadas 

ao interesse público, em busca de um estado eficiente onde o bem comum possa prevalecer aos 

interesses de grupos e pessoas (MATIAS-PEREIRA, 2010). Nesse viés o TCU utiliza-se de 

mecanismos de avaliação, direção e monitoramento junto as estruturas organizacionais do 

serviço público para garantir que os sistemas políticos e administrativos estejam em 

conformidade com legalidade e eficiência. A ideia é que se tenha uma gestão focada na 

economia e na eficácia dos gastos e do serviço público, sem que haja a intervenção 

patrimonialista e o direcionamento das ações. 

As diretrizes da governança pública se aproxima da governança corporativa com vistas 

a obter práticas gerenciais exitosas, considerando acima de tudo o principal cliente e 

proprietário que é o cidadão (TCU, 2013; RONCONI, 2011). As discussões realizadas acerca 

da governança envolve as “questões político-institucionais de tomada de decisões, as formas de 

interlocução do Estado com os grupos organizados da sociedade, no que se refere ao processo 

de definição, acompanhamento e implementação de políticas públicas” (IPEA, 2016, p.93).  

Para de fato consolidarem uma boa governança, o Tribunal de Contas da União – TCU 

trabalha sob a perspectiva de avaliação de indicadores de desempenho, com o objetivo de 

comparar um número com as metas preestabelecidas para determinada área, setor ou política 

pública (TCU, 2010). Para o TCU, governança e gestão são complementares, pois enquanto a 

gestão aloca recursos, planeja e executa os objetivos estabelecidos para a organização, a 

governança monitora, direciona e avalia a atuação da gestão para que todo cidadão tenha suas 

necessidades atendidas. Os indicadores de desempenho é uma forma de se obter a informação 

necessária acerca do processo gerencial e com isso monitorar e acompanhar as estratégias e 



31 
 

 

metas estabelecidas, além de servir como auxílio aos gestores no processo de tomada decisão e 

na busca das melhorias necessárias.  

Por meio da governança é possível aumentar a capacidade de processamento das 

demandas da sociedade por meio da melhor articulação do setor público. O processo de boa 

governança atribui qualidade ao planejamento e a implementação de políticas públicas. 

No Brasil a institucionalização das estruturas de governança ocorre de forma direta ou 

indireta por meio das leis e decretos que são publicados e através da Constituição Federal de 

1988 que constitui o “Estado Democrático de Direito”. Nesse sentido, a sua efetivação parte da 

existência de um Estado de Direito, da participação da sociedade civil, da implementação de 

políticas de públicas planejadas e de um poder executivo responsável (WORLD BANK, 1992).  

Para fins de análise neste trabalho o conceito utilizado é o de governança pública que 

está relacionado aos arranjos institucionais no qual as políticas públicas são formuladas e 

implementadas, a capacidade do governo em promover políticas públicas fortes e sólidas, aos 

“modus operantes” das políticas governamentais, ao sistema de direção, monitoramento e 

avaliação das estruturas organizacionais e aos relacionamentos entre sociedade, administração 

e Estado visando sempre um Estado eficiente e o bem comum (GOMIDES, SILVA, 2009; 

MATIAS-PEREIRA, 2010; MELO, 1995; SANTOS, 1997, TCU, 2014, 2011). Nesse sentido, 

a governança pública assume diferentes dimensões e dá suporte para a discussão do conceito 

de governança das águas, todavia que o conceito está diretamente ligado as formas e modelos 

de gestão pública. 

 

2.3.1.  Governança das Águas 

 

No Brasil, tem sido significativo o uso do termo “governança ambiental” conceituado 

como o processo de exercício de poder na área do meio ambiente, com espaço aberto a 

participação dos diversos agentes da sociedade civil. Tal estudo ganha notoriedade a medida 

que as ações ambientais necessitam cada vez mais da consciência e ação da sociedade e não 

somente da ação governamental (OLIVESKI, 2016). Corroborando com este pensamento, 

Cavalcanti (2004) entende a governança ambiental como um aparato institucional constituído 

de regras, instituições, processos e comportamentos que influência na maneira como o poder é 

exercido.     

Para Jacobi e Sinisgalli (2012, p. 1471) a governança ambiental está ligada a 

“implementação socialmente aceitável de políticas públicas, um termo mais inclusivo que 

governo”, por incluir a relação entre entidades governamentais e não governamentais e ações 
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governamentais que visam a qualidade de vida, o bem estar e a saúde ambiental. Isso reflete o 

caráter institucional a partir do “estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas 

que reflitam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco normativo 

(JACOBI e SINISGALLI, 2012, p. 1471). No entanto, os autores ressaltam que esse 

estabelecimento de regras não ocorre de forma impositiva, mas de forma participativa, por meio 

de parcerias e alianças entre os diversos atores que, através de iniciativas coletivas solidificam 

a construção por meio da aprendizagem. 

Essa concepção aberta de governança ambiental repensa as formas de gestão e os 

modelos burocráticos no qual o sistema de governança está atrelado. Todavia não se trata de 

uma mera “construção ideológica”, mas da construção e desenvolvimento de ações que 

equilibre os vários interesses políticos com a dimensão ambiental (JACOBI e SINISGALLI, 

2012). Constata-se que a governança ambiental pressupõe não apenas vontade política no 

desenvolvimento das ações, mas “uma consciência com a qual deve se envolver e do papel de 

apoio à vida exercido pelos recursos ecossistêmicos” (CÂMARA, 2011, p. 49). 

Aliado ao conceito da governança ambiental, o conceito de governança das águas ou 

governança ambiental das águas ou mesmo governança dos recursos hídricos, parte das 

perspectivas trazidas pelo Banco Mundial agregado de elementos peculiares, tendo em vista a 

particularidade da perspectiva teórica. Alguns estudos apontam a governança sob duas 

abordagens: a governança tradicional baseado em instrumento de controle e imposição de leis 

e a nova governança baseada numa perspectiva participativa, com ação cooperativa de atores 

públicos e privados. A perspectiva dessa nova governança é considerada como a mais adequada 

para enfrentar os problemas ambientais (SOARES, 2008).  

Para Jacobi (2005); Jacobi e Sinisgalli (2012) a noção de governança mais aceita se 

pauta nas relações de poder entre Estado e sociedade e seus mecanismos de cooperação e vai 

além do caráter técnico institucional. Trata-se não apenas de “um instrumento de políticas, mas 

de um processo de tomada de decisão relacionado à formulação de políticas de como gerir os 

recursos hídricos”, ressalta Sant’Anna (2013, p. 74). Os diversos atores participam do processo 

político, debatem, traçam os objetivos, os princípios, valores e os instrumentos que serão 

utilizados, configurando com isso a governança das águas. Aqueles que participam e que tomam 

as decisões são os que realmente configuram a estrutura de governança dos recursos hídricos 

(SANT’ANNA, 2013). 

Para Pinto-Coelho e Havens (2015) a governança é definida como um “sistema político, 

social, econômico e administrativo montado para diretamente ou indiretamente influenciar os 

usos, o desenvolvimento e a gestão integrada de recursos hídricos”, além de buscar a garantia 
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da oferta de produtos e serviços relacionados a esse recurso para a sociedade. A governança das 

águas é sistema de governo, mas parte das premissas do compartilhamento de propostas e 

responsabilidades. 

Na visão de Jacobi et al (2015, p. 36) “para que os processos de governança da água 

possam se concretizar são necessárias condições para uma boa governança da água, como 

inclusão, accountability, participação, transparência, previsibilidade e capacidade de resposta”. 

A participação de todos os atores sociais é a base para a construção de políticas públicas 

de forma democrática, num ato mais inclusivo que governar (JACOBI, 2012). Em outras 

palavras, Jacobi (2012, p. 2) acrescenta que a “governança transcende uma visão de gestão 

porque é uma construção conceitual teórica e operacional associada uma visão hidropolítica”. 

A governança da água envolve fatores políticos, sociais, econômicos e administrativos numa 

visão ampliada que põe em questão a forma como os recursos hídricos são geridos e distribuídos 

à sociedade (Jacobi et al, 2012). A estes fatores Pinto-Coelho e Havens (2015) chama de 

dimensões o qual define o sistema de governança das águas e suas metas administrativas 

associadas a cada uma das dimensões conforme figura 01 : 

 

Figura 1: Dimensões da governança ambiental das águas 

Fonte: Pinto-Coelho e Havens, 2015. 

 

Cada dimensão está associada a uma meta administrativa necessária a implantação de 

um sistema eficiente de governança e estas metas estão aliada a políticas públicas e um 

planejamento estratégico. A dimensão social e política tem como requisitos a garantia de acesso 

aos recursos hídricos a toda sociedade, principalmente as classes menos favorecidas e redução 

de conflitos oriundos do uso da água, além de viabilizar meios legais para redução de 
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fenômenos como poluição, seca ou enchente oriundo de negligência, má fé ou improbidade.  A 

dimensão econômica visa a eficiência do sistema de acordo com cenário da política 

macroeconômica favorável e em observância com as particularidades “socioeconômicas, 

culturais, históricas e mesmo religiosas do país”, estado ou microrregião. Não cabe ações de 

autoritarismo ou ações centralizadas, mas inclusão das parcerias das partes interessadas, a 

descentralização e a conscientização. Na dimensão ambiental a meta é capacidade de suporte, 

ou seja, criar mecanismos de gestão para gerenciar da maneira mais eficiente e eficaz os 

recursos naturais (PINTO-COELHO E HAVENS, 2015, p. 135) 

 A reflexão que se faz a respeito da governança da água é fruto do intenso processo de 

transformação no qual o mundo vem vivenciando aliado aos debates sobre a promoção do 

desenvolvimento sustentável. De Fátima Wolkmer; Pimmel (2013, p.168) salienta que a 

“governança pode estar pautada pela responsabilidade financeira administrativa” ou mesmo 

estar vinculado ao estabelecimento de metas que visam “o fortalecimento da democracia, a 

concretização dos direitos humanos e procedimentos que incluam a participação de diversos 

atores”. Sob este ponto de vista, a governança pode estar voltada tanto na participação da 

sociedade e a sustentabilidade dos recursos hídricos bem como voltar-se as questões técnicas 

na gestão de infraestruturas a fim de atender as demandas.  

 Uma pesquisa bibliométrica realizada por Jacobi et al (2012) revelou que os estudos que 

tratam sobre a temática da governança com ênfase na gestão da água ganhou consistência a 

partir da década de 2000. Em seu levantamento, observou que o tema governança associado a 

“água” ou “recursos hídricos” em títulos e resumos de obras de dissertação e teses começam a 

aparecer com mais ênfase a partir do ano 2004. (JACOBI et al, 2012). 

 Colaborando com os estudos de Jacobi et al (2012), Tundisi (2013) frisa que a 

construção de um aparato organizacional, institucional e legislativo foram implantadas a partir 

da década de 1980, visando uma gestão mais eficiente e sistêmica dos recursos hídricos.   

 Tundisi (2008) evidencia a criação do movimento descentralizador que possibilitou a 

evolução do processo de governança para a promoção da gestão por bacias hidrográficas, de 

forma integrada e descentralizada. O contexto das bacias hidrográficas preconiza a participação 

dos usuários, do público, da iniciativa privada e do setor público como eixos principais da 

governança (ROGERS, 2006). Tundisi (2013) enfatiza a sustentação da gestão de bacia 

hidrográfica centrada na busca pelos interesses comuns como o caminho para a boa governança, 

que inclui planejamento, gestão, participação e execução no mesmo cenário operacional e 

sistêmico.   
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A consolidação desse novo paradigma se concretiza a medida que a participação social 

e coletiva de fato se efetiva na gestão integrada dos recursos hídricos. Para a gestão dos recursos 

hídricos, “a governança da água, é portanto um fator essencial no desenvolvimento territorial e 

econômico, tornando-se um componente estratégico de grande relevância” (TUNDISI, 2013, p. 

225).    

 No Brasil, a governança enquanto instrumento conceitual que engloba uma nova 

concepção da água é implementada com a Política Nacional de Recursos Hídricos a partir de 

1997 com a Lei 9.433 conhecida como Lei das águas e o estabelecimento do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Apesar de já terem passado mais de vinte 

anos de instituição de uma estrutura de governança das águas, a mesma ainda carece de 

resultados mais consistentes. Para tanto, o capítulo seguinte apresenta o panorama da 

institucionalização de uma estrutura de governança hídrica no Brasil por meio da política 

Nacional de Recursos Hídricos.  

 

2.4.  POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL  

 

A gestão dos recursos hídricos e a reformulação de instituições reguladoras são temas 

recorrentes nas pautas governamentais no mundo inteiro. A necessidade de conservação dos 

recursos hídricos e de um planejamento eficaz que primasse por aspectos físicos, econômicos, 

sociais e ambientais levou ao desenvolvimento de práticas eficazes de gestão (MOIGNE et al, 

1994).      

O debate sobre os problemas hídricos ganhou grande notoriedade a partir da 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Águas e o Meio Ambiente realizado em 

janeiro de 1992 em Dublin (Irlanda). As discussões realizadas apontaram um diagnóstico da 

situação futura dos recursos hídricos e como resultado, foi apresentado um relatório com o 

programa de ação denominado “Água e Desenvolvimento Sustentável” com destaque para dois 

princípios fundamentais:  

 

Princípio 1 - A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a 

manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente (...);  
Princípio 4 - A água tem valor econômico para todos os seus usos e deve ser 

considerada como um bem econômico (...); (ICWE, 1992).  
 

A conferência mundial das Nações Unidas sobre Água e Meio Ambiente (ICWE, 1992) 

ressaltou a escassez e o mau uso da água doce como fator de risco para o desenvolvimento 

sustentável e preservação do meio ambiente, e foi base para a promoção de uma legislação mais 
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ampla por meio da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) firmada por meio da Lei 

9.433/1997 conhecida como “Lei das Águas”, além de definir uma estrutura jurídica e 

administrativa para o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH), seguindo pela criação 

da Agência Nacional de Águas (ANA) pela Lei 9.984/2000. 

O processo de mudança nas legislações e as adequações na estrutura administrativa que 

regula os ambientes institucionais de gestão dos recursos hídricos tem por objetivo, adequar os 

interesses dos agentes e da sociedade. Essa metodologia envolve a participação de todos nos 

processos de decisão e operação, com a descentralização das decisões para níveis mais baixos, 

aumento da capacidade técnica dos gestores e a adoção de critérios de proteção e conservação 

do ecossistema aquático (MOIGNE et al, 1994). 

Historicamente o Brasil vem vivenciando ao longo dos anos um esforço em desenvolver 

uma gestão dos recursos hídricos, que não teve muitos avanços por se mostrarem de forma 

incipiente e centralizada. O primeiro esforço se deu por meio da aprovação do Código de Águas 

Brasileiro por meio do Decreto nº. 24.643 instituído em 10 de julho de 1934, que regula as 

águas minerais, o qual foi reforçado pela Constituição Federal de 1988 com a obrigatoriedade 

em se criar um sistema nacional de recursos hídricos. No entanto, o aumento dos problemas 

sociais, econômicos e ambientais aliados ao crescente debate acerca do desenvolvimento 

sustentável, possibilitou aos gestores a adequação das legislações existentes de forma a 

constituir uma Política Nacional de Recursos Hídricos que de fato objetivasse atender as 

necessidades sociais e econômicas, com gestão compartilhada e descentralizada e que 

estimulasse a valorização e o uso consciente da água.  

A descentralização promovida pelo Lei 9.433/1997 denota a institucionalização de 

condições técnicas, financeiras, organizacionais e institucionais para implantação de tarefas de 

planejamento e gestão num contexto local, fazendo referências as bacias hidrográficas como 

unidade de análise territorial. A Política Nacional de Recursos Hídricos destaca a água como 

um bem de domínio público, dotado de valor econômico, cujos usos prioritários são o 

abastecimento humano e a dessedentação de animais e cuja gestão deve tomar como unidade 

territorial a bacia hidrográfica. A diretriz de ação geral é centrada na gestão integrada e 

compartilhada, tendo como um dos instrumentos de viabilização a implantação dos planos de 

recursos hídricos (ANA, 2017a).  

O modelo “sistêmico” de governança da água trazido pela Constituição de 1988 e 

instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) e pelas respectivas 

políticas estaduais, está sustentado sobre três grandes pilares: gestão descentralizada, 

participativa e integrada dos recursos hídricos. 
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A figura 2 representa a arquitetura do Sistema Brasileiro de Governança das águas, 

formado por seus pilares de sustentação. 

 

Figura 2: Pilares de Sustentação do Sistema Brasileiro de Governança das Águas 

 Fonte: ANA, 2013. 

 

Esse modelo de governança das águas instituído pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos considera na sua tríade (descentralização, participação e integração) uma visão 

sistêmica da gestão das águas tendo por base em aspectos qualitativos e quantitativos que são 

indissociáveis e ações que visem o uso múltiplo do recurso (JACOBI, 2009) 

O advento da Lei 9433/1997 é um marco político e institucional para a governança das 

águas no Brasil por reconhecer esse complexo de atores, a identificar as bacias hidrográficas 

como a unidade de gestão territorial e acima de tudo, refletir as necessidade e os interesses dos 

usuários de águas, numa perspectiva descentralizada e participativa. A lei se desenvolve na 

apresentação dos fundamentos, objetivos, diretrizes, instrumentos e sistemas de gestão para os 

recursos hídricos.  

Barbieri (2006) define a política ambiental como conjunto de diretrizes, objetivos e 

instrumentos de ação utilizados pelo poder público com o objetivo de gerar efeitos positivos 

sobre o meio ambiente. Pio (2000, p. 227) afirma que é necessário o uso sustentável da água 

deve “ser alcançado por meio de um gerenciamento integrado, participativo e descentralizado, 

cujo objetivo seja a utilização racional, maximizando seu múltiplo uso”. 

Nesse sentido, a Lei 9.433/97 ao instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos estabelece que o mesmo deve cumprir os seguintes objetivos: 
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 coordenar a gestão integrada das águas; 

 arbitrar administrativamente os conflitos ligados ao uso da água; 

 implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos hídricos; 

 promover a cobrança pelo uso da água. 
 

Para tanto, a Política Nacional de Recursos Hídricos se baseia em seis fundamentos 

basilares para toda a estrutura de governança:  

 
I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) trouxe avanços significativos para a 

gestão dos recursos hídricos no Brasil, a partir da sua estruturação, modernização e 

reorientação, sem dissociar aspectos quantitativos e qualitativos e considerar os aspectos 

geográficos, sociais e regionais do País, promovendo sua integração com a gestão ambiental 

(ANA, 2017) 

Muito embora a repartição dos recursos hídricos esteja entre os bens da União e os Estados 

na Carta Magna, a interferência do local (esfera municipal) também se faz presente no sistema 

brasileiro de governança das águas, considerando o domínio territorial, o uso e a ocupação do 

solo, mas esta dominialidade geralmente é tratado à parte.  
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A conjuntura do sistema de Recursos Hídricos existente no Brasil, pode ser descrito 

conforme se apresenta na figura 3. 

 

Figura 3: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

Fonte: ANA, 2013 

 

Os conselhos são órgãos consultivos e deliberativos que possuem “a função de formular 

a política dos recursos hídricos de sua jurisdição e deliberar como instância final sobre diversos 

temas relacionados aos recursos hídricos” (ANA, 2017, p. 90). O Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH) é a instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e cada estado possui o seu Conselho estadual 

(CERH). A Agência Nacional da Água – ANA é a entidade federal responsável pela 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos –PNRH, com auxílio dos estados 

que desempenham algumas competências específicas ligadas a implementação das políticas 

estaduais de recursos hídricos junto ao órgão de meio ambiente no estado (ANA, 2017). O 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) está no centro das interações entre setores e as políticas 

públicas importantes para os recursos hídricos. 

A criação da Agência Nacional de Águas (ANA) foi fundamental para cumprir os 

objetivos e diretrizes da Lei das Águas, e tem em seu planejamento estratégico a missão de 

“implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o 

acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras gerações” 

(ANA, 2016, p.18). A ANA é uma agência reguladora vinculada ao Ministério de Meio 
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Ambiente (MMA) e trabalha sob a perspectiva de quatro linhas de ação: regulação, 

monitoramento, aplicação da lei (implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos) e 

planejamento.  

Observa-se ainda no arranjo institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGRH) os órgãos colegiados formados por diversos segmentos 

(sociedade civil, usuários da água e setor público) que estabelece as formas participativas de 

gestão da água e também os comitês de bacias compostos por representantes dos três poderes 

públicos (federal, estadual e municipal dependendo da localidade da bacia), além de usuários 

de água e sociedade civil. Os órgãos colegiados e os comitês promovem discussões e 

negociações democráticas. 

Quando se trata de análise e avaliação da estrutura estabelecida no sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, ainda se tem poucos instrumentos de análise 

validados nesta área. Com vista a contribuir com o fortalecimento do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH), a organização World Wide Fund for Nature 

(WWF-Brasil) juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizaram uma pesquisa 

sobre governança dos recursos hídricos, no qual resultou no desenvolvimento de uma 

instrumento que possibilita monitorar e avaliar a governança a nível nacional ou estadual por 

meio tópicos considerados na pesquisa, como requisitos para melhoria da governança. O 

trabalho realizado pela equipe das duas entidades se efetivou por meio de entrevistas com atores 

estratégicos da área, tais como pesquisadores, usuários da água, militantes da área, gestores e 

políticos do país. Os resultados foram discutidos em oficinas com finalidade de aperfeiçoar o 

instrumento de governança que foi baseado em cinco dimensões que compõe a matriz de análise 

sistêmica:  ambiente institucional, capacidade estatal, instrumentos de gestão, relações 

intergovernamentais e interação Estado-sociedade. Tais dimensões são avaliadas e analisadas a 

partir de indicadores e com a utilização da ferramenta denominada de “Termômetro da 

Governança”, o qual foi utilizado neste trabalho como instrumento metodológico de análise 

(LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014).   

O termômetro da governança “identifica em que ponto está a política de recursos 

hídricos nas cinco dimensões estruturais do seu sistema de governança” (LIMA, ABRUCIO, 

SILVA, 2014), e registra três estágios: básico, intermediário e avançado. A estrutura do 

termômetro se baseia em três itens: aspecto da governança que é a descrição do fator 

monitorado, o próprio termômetro que avalia o estágio em que se encontra e sua justificativa, e 

por fim traz algumas questões que devem ser observadas no monitoramento (LIMA, 

ABRUCIO, SILVA, 2014) 
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Além da construção de indicadores e da ferramenta de avaliação, a pesquisa contribuiu 

com um vasto levantamento teórico sobre o tema e como resultado apontou para a necessidade 

de aperfeiçoar o SINGERH para se que possa ter uma gestão mais inclusiva, democrática e 

sustentável; a necessidade de integrar a sociedade no processo decisório de gestão das águas; a 

definição de métodos de articulação intergovernamental e intersetorial por meio metas, 

acompanhamento de indicadores, avaliação e aprendizagem e a criação de um Observatório de 

Governança das Águas para acompanhamento das políticas públicas (LIMA, ABRUCIO, 

SILVA, 2014). 

O documento elaborado pelo WWF-Brasil e FGV, traz grandes contribuições para a 

área, com levantamento de conceitos, método de utilização do termômetro da governança, 

proposta de indicadores e parâmetros para análise desses indicadores. Com o termômetro da 

governança é possível destacar os desafios para a gestão dos recursos hídricos e estabelecer 

estratégias para fortalecer o modelo participativo, descentralizado e integrado (LIMA, 

ABRUCIO, SILVA, 2014).  

Apesar de ter um arcabouço legislativo bem fundamentado, conforme demonstrado na 

figura 3, a descentralização e integração participativa ainda era um desafio em alguns estados, 

dado as diferentes dimensões e as especificidades de cada região/estado/bacia hidrográfica. Para 

se estabelecer bases sólidas, observou-se que era necessário estabelecer uma política de 

recursos hídricos de forma setorial, onde todos pudessem cooperar observando suas 

particularidades mas mantendo visão integradora como estratégia de cooperação. Nesta 

perspectiva a formalização do “Programa de Consolidação do Pacto Nacional Pela Gestão das 

Águas” denominado de “PROGESTÃO” se constitui como política pública promover a 

articulação entre os processos de gestão das águas nas esferas nacional e estadual e promover 

o fortalecimento o modelo de governança das águas, conforme se apresenta a seguir.  

 

2.5. PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO 

DAS ÁGUAS (PROGESTÃO)  

 

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) 

é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas como forma 

de incentivar a gestão das águas nos estados por meio de um incremento financeiro. O programa 

foi lançado em celebração ao Dia Mundial da Água no ano 2013 e celebração do Ano 

Internacional de Cooperação pela Água. 

Regulamentado pela Resolução ANA 379/2013, o PROGESTÃO tem por objetivo: 
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Promover a efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de 

regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e estadual; e 

Fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas, integrado, 

descentralizado e participativo. 

 

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pelas Águas tem como principal 

objetivo fortalecer a gestão dos recursos hídricos a nível estadual. Trata-se de uma política 

pública que visa preencher uma lacuna existente na governança dos recursos hídricos haja vista 

que a própria Política Nacional de Recursos Hídricos traz em seus fundamentos que “a gestão 

dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, 

dos usuários e das comunidades” (BRASIL, 1997, p.1).       

Os estudos propostos no âmbito do SINGREH para construção do Pacto Nacional pela 

Gestão das Águas tinham como premissa os seguintes itens: 

 

I- fortalecimento das secretarias e dos órgãos gestores estaduais de 

recursos hídricos; 

II- visão compartilhada de futuro, que envolve metas de quantidade e 

qualidade das águas; 

III- estabelecimento de compromissos em torno destas metas 

IV- adoção de definições consensuais para controle qualiquantitativo dos 

recursos hídricos; e 

V- consideração das aspirações dos estados no que se refere às estruturas 

administrativas necessárias, por meio do pagamento por resultados 

(IPEA, p. 195, 2016). 

 

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) 

parte de uma perspectiva de governança multinível por meio de um “instrumento poderoso para 

melhorar a integração da gestão dos recursos hídricos entre os níveis estaduais e federais” 

(OCDE, 2015, p. 110). Isso porque a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) acredita que a melhoria na gestão da governança das águas ocorrerá 

quando houver de fato a integração entre o sistema nacional e os Sistemas Estaduais de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREHs). Apesar de já estar estabelecido na Lei das 

águas (Lei 9433/1997) que todo estado deve possuir seu sistema de gerenciamento, a forma 

como este é conduzido e as informações que este agrega fica sob a responsabilidade do Estado 

que nem sempre possui um aparato estrutural e institucional adequado. 

 O PROGESTÃO não é um instrumento normativo ou de planejamento, pois sua adesão 

é voluntária. Ele foi concebido como instrumento de política e ferramenta administrativa para 

efetivar os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos já existente, mantendo sua 

estrutura de governança: integrado, descentralizado e participativo (OCDE, 2015).   
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De acordo com Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) o Pacto Nacional pela Gestão das Águas traz inúmeros benefícios a curto e longo prazo 

porque se traduz num importante instrumento de planejamento, flexível e formalizado, com 

abordagem de bottom-up considerada adequada (metas, objetivos, variáveis, repasse de 

recursos financeiros); promove a integração e o diálogo entre os diversos níveis de governo; 

instituem metas estaduais e de cooperação federativa; baseia no princípio subsidiariedade; 

fortalece as relações institucionais entre governos (OCDE, 2015) 

Como marco inicial do programa, foram realizadas oficinas para apresentação da 

situação dos recursos hídricos e promover a discussão entre os entes federativos de forma a 

facilitar a escolha da tipologia de gestão e seleção de metas mais adequada ao estado no 

primeiro ciclo do programa. 

Para atingir os objetivos do programa, o PROGESTÃO dá subsídio orçamentário na 

forma de transferência pelo alcance das metas estabelecidas entre a ANA e os estados, ficando 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) responsável pela intervenção (ANA, 2017). 

As metas são estabelecidas em ciclos de cinco anos, fase em que os estados passam por 

proposições e avaliações.       

As metas são classificadas em dois tipos: metas de cooperação federativa definida pela 

Ana em instrumentos legais e metas de gerenciamento estadual aprovadas pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CERH) dos respectivos estados de acordo com a tipologia de 

gestão escolhida no ato da pactuação (ANA, 2017).  

As metas de cooperação federativa são de responsabilidade a todas as unidades da 

federação e são organizadas em cinco grupos: integração de dados de usuários de recursos 

hídricos; compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas; contribuição para difusão 

do conhecimento; prevenção de eventos hidrológicos críticos e atuação para segurança de 

barragens (PROGESTÃO, 2017).  

As metas de gerenciamento estadual são definidas pela entidade estadual no momento 

da pactuação ao programa, de acordo com o diagnóstico e prognóstico estadual realizado 

durante a oficina de apresentação do programa pela ANA. Essas metas são expressas em até 32 

variáveis classificadas de acordo com a tipologia de gestão escolhida pelo estado, podendo ser 

A, B, C ou D (PROGESTÃO, 2017). A tipologia é delimitada pelo grau de complexidade da 

gestão (em termos da abrangência, intensidade, número e dispersão de conflitos existentes), em 

cada estrutura estadual. 
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A figura 4 representa como cada tipologia é analisada de acordo com sua complexidade. 

 

Figura 4-  Identificação das tipologias básicas de gestão 

 

             

 

 

 

 

 

          

 

Fonte: ANA, 2013 

 

O entendimento da ANA é que quanto maior o grau de complexidade maior deve ser o 

aparato institucional para enfrentar as situações críticas. Visto que algumas estruturas estaduais 

não suportam a demanda institucional necessária para o gerenciamento dos recursos hídricos, a 

agência entra com aporte de recursos orçamentário para que cada estado possa implementar sua 

gestão de acordo com o nível de complexidade constatado e assim estar preparado para 

enfrentar os desafios atuais e futuros.  

As variáveis são agrupadas quatro grupos básicos: variáveis legais, institucionais e de 

articulação social; variáveis de planejamento; variáveis de informação e suporte; e variáveis 

operacionais. No caso dos estados de Mato Grosso e Rondônia, ambos foram enquadrados na 

tipologia B.  
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Cada tipologia possui uma quantidade específica de variáveis e são classificadas de 

acordo com informações constante na figura 05. 

 

Figura 5 – Metas para desenvolvimento institucional de acordo com a tipologia 

    Fonte: ANA, 2013 

 

 O pacto se fortalece por meio de compromissos assumidos em torno da metas e 

compromissos de relacionamento institucional entre estado e união, visando superar os desafios 

nacionais e regionais e promover o uso sustentável dos recursos hídricos.  

 A figura 5 representa os principais desafios que cada tipologia deve enfrentar e as 

principais ações que o estado deve realizar de acordo com o seu enquadramento para que se 

tenha sucesso no desenvolvimento institucional. Quanto maior a complexidade ou o desafio, 

mais ações devem ser realizadas para cumprir as metas estabelecidas. Faz parte do programa 

também, o estabelecimento de uma estrutura mínima de funcionamento. No caso da tipologia 

B que foi a tipologia escolhida pelos Estados de Mato Grosso e Rondônia, são necessários no 

mínimo 10 técnicos especialistas com perfil multidisciplinar para trabalhar especificamente 

com a gestão dos recursos hídricos. Os Estados precisam estabelecer uma estrutura de 

gerenciamento adequada para atender a demanda do programa. 

Para o cumprimento e avaliação dessas obrigações estabelecimentos, o programa exigiu 

o estabelecimento de metodologia própria para avaliação e classificação dos sistemas estadual 
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considerando o caráter qualitativo e subjetivo de cada estado, observando as concepções 

próprias do PROGESTÃO.  

A figura 6 demonstra as etapas e a metodologia utilizada pela Agência Nacional de 

Águas para avaliar e certificar os estados: 

 

Figura 6 – Etapas do PROGESTÃO 

 Fonte: LIBÂNEO, 2015 

 

De acordo com esta metodologia adotada, o programa prevê proposições e avaliação 

quinquenal e não é uma ação isolada da Agência Nacional de Águas, mas por meio de suas 

variáveis está integrado a outros programas e projetos desenvolvidos no âmbito federal e 

estadual, além de basear suas variáveis de avaliação nos objetivos previstos na Lei n. 9.433/97.  

O objetivo de fortalecer as entidades estaduais e a integração entre as diversas escalas 

hierárquicas e participação da sociedade, ressalta o esforço institucional em combater os 

problemas ambientais com a redução da “tragédia dos comuns” e integrando a “ação coletiva” 

nos processos de governança. A mudança institucional se dá pela relação entre instituição e 

organização que evoluem pelas ações de institucionalização e pelo retorno recebido, no qual o 

homem observa e se integra as mudanças ocorridas (NORTH, 1994).   

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

2007), esses contratos intragovernamentais cooperam para a definição de metas convergentes e 

consensuais, melhoram a capacidade administrativa, constroem referências comuns e 

compartilham informações e decisões entre os níveis governamentais, tornando mais 

transparentes as ações realizadas.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os métodos e procedimentos adotados no decorrer da pesquisa 

afim de atingir os objetivos propostos. Demonstra-se aqui a lócus de pesquisa, o método, a 

tipologia, as definições de abordagem, delineamento da pesquisa e procedimentos utilizados 

para coleta e análise de dados.  

 

3.1.   Características da Pesquisa  

 

A metodologia é o caminho pelo qual o pesquisador atravessa para buscar o 

entendimento sobre determinada prática, ocorrência ou fenômeno. A depender do pesquisador 

e de suas intenções de pesquisa, do objeto de estudo e da problemática o caminho é delineado 

como método a seguir (ZANELLA, 2009). Os estudos em Flick (2009) retrata a importância do 

pesquisador delimitar o campo e as questões de pesquisas como base para se estabelecer o foco 

central que orienta para alcance dos resultados. Dessa forma, adota-se a seguinte metodologia 

para este trabalho: 

 

Figura 7 – Características da Pesquisa 

Fonte: Autor, 2018 

 

O trabalho expõe-se como uma pesquisa qualitativa, pois trata-se de uma forma de 

explorar e entender o significado do problema além de possuir um caráter interpretativo na 

identificação dos temas e descrição dos cenários (CRESWELL,2010; SAUNDERS, 2012). O 

método qualitativo é essencial para entender a realidade nas pesquisas de ciências sociais, tendo 

em vista as perspectivas e os contextos sociais do pesquisador (FLICK, 2009). 
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Do ponto de vista dos objetivos, a sistemática utilizada é a pesquisa exploratória e 

descritiva, posto que o embasamento para este trabalho se propõe a observar, registrar, analisar 

e correlacionar os fatos e fenômenos, além descrever a situação existente. O objetivo da 

pesquisa exploratória na concepção de Gil (2008) é familiarizar-se com o assunto ainda pouco 

estudado ou pouco explorado, onde documentos ou entrevistas com pessoas apresentam suas 

vivências práticas com o problema estudado para dar suporte a análise. Já nas pesquisas 

descritivas o objetivo é descrever os fatos e fenômenos do problema objeto de estudo como 

forma de conhecer e obter informações sobre a temática (TRIVIÑOS, 2008). 

Quanto a natureza trata-se de uma pesquisa aplicada que segundo Siena (2007, p. 60) 

objetiva “a geração de conhecimentos visando aplicação prática, direcionados para a solução 

de problemas específicos”. Em relação aos procedimentos técnicos se caracteriza como 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo.   

Caracteriza-se como pesquisa bibliográfica por utilizar de materiais como livros, artigos 

de periódicos, teses e materiais publicados na internet. A pesquisa documental contou com a 

utilização de documentos da base de dados dos estados de Mato Grosso e Rondônia dentro do 

âmbito de atuação e vigência Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das 

Águas (PROGESTÃO). A pesquisa documental que se constitui em uma fonte importante de 

pesquisa de onde é possível extrair e resgatar uma gama de informações, que na área das 

ciências humanas e sociais permite ampliar o entendimento e a contextualização histórica e 

sociocultural (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009).  

A pesquisa de campo caracteriza-se por possuir maior profundidade e visa o 

aprofundamento no problema proposto a partir da etapa exploratória (SIENA, 2007). No estudo 

de campo foi realizado entrevistas semiestruturada com o gestor do programa em ambos os 

estados, com perguntas previamente definidas a partir da ausência de informações observadas 

nos documentos oficiais durante a fase descritiva e exploratória da pesquisa.  

Por fim, foi empregado a técnica de análise de conteúdo como forma de se obter 

indicadores e fazer inferências sobre os documentos e mensagens recebidas por meio da 

entrevista (SIENA, 2007).   

 

3.2.   Coleta de Dados 

 

A primeira etapa da coleta de dados foi a pesquisa documental através da busca de 

informações no portal da ANA/PROGESTÃO (http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao) e 

dados disponíveis nas respectivas secretarias dos estados, em Mato Grosso no site da Secretaria 

http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao
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de Estado de Meio Ambiente (Sema/MT) (http://www.sema.mt.gov.br/) e no estado de 

Rondônia na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam/RO) 

(http://www.sedam.ro.gov.br/), no qual foram selecionados os termos de pactuação do 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), 

relatórios de atividades, Relatórios de prestação de contas, relatórios de avaliação do programa, 

além de leis e decretos que estabelecem e regulam a gestão dos recursos hídricos nos Estados. 

Como parâmetro temporal de pesquisa, foi delimitado o período que compreende os anos de 

2013 a 2016. 

A delimitação da pesquisa segue as prerrogativas das variáveis de governança definidas 

em cinco dimensões: ambiente institucional; capacidades estatais; instrumento de gestão do 

sistema; relações intergovernamentais e interação estado-sociedade (LIMA, ABRUCIO, 

SILVA, 2014), conforme descritas no quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 –Definição de variáveis: Indicadores de avaliação da governança das Águas 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 D

A
 G

O
V

E
R

N
A

N
Ç

A
 

 

Variável de 

Pesquisa 

 

Definição Constitutiva 

 

Definição 

Operacional 

 

Indicadores 

analisados 

 

 

Ambiente 

Institucional 

Caracterizado pela 

elaboração de normas, leis 

e exigências no qual as 

organizações devem 

concordar para se obter 

apoio e legitimidade do 

ambiente (NORTH, 1990; 

KANAZAWA, 1999) 

 

Conjunto de práticas, 

leis, normas e 

regulamentação que 

regem a Gestão dos 

Recursos Hídricos nos 

Estados de MT e RO.  

Organização 

Institucional do 

modelo de Gestão; 

Arcabouço legal; 

Modelos e sistema 

de suporte a 

decisão.  

 

 

Capacidades 

Estatais 

Capacidades estatais de 

gerir com qualidade os 

recursos hídricos do país e 

também de articular e 

mobilizar outros atores 

estatais e sociais para 

resolver os dilemas de 

ação coletivas (LIMA, 

ABRUCIO, SILVA, 

2014) 

Capacidade que os 

Estados possuem para 

atingir os objetivos por 

meio de políticas públicas 

(PIRES e GOMIDE, 

2016). 

Capacidade de atuação 

coordenada entre os 

órgãos 

governamentais; 

Capacidade de 

articulação da Política 

Estadual de Recursos 

Hídricos. 

Plano Estadual 

Recursos Hídricos- 

PERH; 

Organismos 

Coordenador/gestor

; 

Capacitação 

setorial. 

http://www.sema.mt.gov.br/
http://www.sedam.ro.gov.br/
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Instrumentos de 

Gestão 

São baseados na existência 

de um mandato legal e 

orientações da política 

setorial de recursos 

hídricos criados por meio 

de lei que agregam as 

atribuições e mecanismos 

para gerir os recursos 

hídricos (ANA, 2016). Os 

instrumentos de gestão 

induzem o cumprimento 

de planos e normas que 

visem garantir a 

preservação das águas. 

(MMA/SRH)  

Visam analisar os 

planejamentos, sistema 

de outorga, sistema de 

informação, entre 

outros, afim de 

monitorar e 

acompanhar a 

implementação, bem 

como verificar se os 

mesmo estão atingindo 

os objetivos propostos 

Planejamento 

Estratégico 

institucional; 

Sistema de 

informações;  

Cadastro de 

usuários e 

infraestrutura; 

Monitoramento da 

qualidade da água. 

Relações 

Intergovernament

ais 

Conjunto de relações 

existentes entre os estados 

nacionais e suas 

subunidades regionais e 

locais, das subunidade 

regionais com as locais e 

das relações entre as 

subunidades regionais e 

também entre as locais, 

sejam os estados 

constitucionalmente 

federados ou não. 

(ROGERS e HALL, 2003; 

HUITEMA et al, 2009)  

Relações existentes 

entre diversos órgãos 

governamentais, 

organizações não 

governamentais e pela 

sociedade civil 

organizada.  

CRH; 

Comitês de bacias e 

organismos 

colegiados; 

Gestão e Controle 

de eventos Críticos.  

Interação Estado-

Sociedade  

Conjunto limitado de 

rotinas que são 

aprendidas, 

compartilhadas e 

executadas através de um 

processo relativamente 

deliberado de escolha 

(ação coletiva) (TILLY, 

1992; OSTROM et al, 

1999). 

 

Rotinas de 

comunicação, 

fiscalização e 

articulação entre 

usuários e setores 

transversais. 

Comunicação 

Social e difusão; 

Articulação com 

setores usuários e 

transversais; 

Fiscalização. 

Fonte: OECD (2015); Lima, Abrucio, Silva, 2014, ANA/PROGESTÃO (2018) 

  

Devido à diversidade de métodos de AAI (avaliação de impactos ambientais ) 

existentes, onde muitos não são compatíveis com nossas condições sócio-econômicas e 

políticas, faz-se necessário que sejam selecionados sob nossas próprias condições, muitas 

vezes até adaptando-os, através de modificações e revisões, para então, a critério de cada 
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equipe técnica usuária a seleção daquele método mais apropriado, ou parte dele, de acordo 

com as atividades propostas. 

Desta forma, definir uma metodologia de avaliação a gestão de recursos ambientais 

consiste em definir os procedimentos lógicos, técnicos e operacionais capazes de permitir 

que o processo, antes referido, seja completado (BEZERRA et al., 1995).  

Nesse sentido, as definições das variáveis de pesquisa foram delineadas a partir da 

publicação do relatório “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil” (2015a) oriundo do 

estudo realizado pela ANA e a OCDE no qual apresenta diretrizes para a governança das águas 

além propor indicadores e variáveis para acompanhamento e avaliação da governança da água 

no Brasil e também com base no estudo desenvolvido pela organização WWF-Brasil e a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), denominado “Governança dos Recursos Hídricos: Proposta 

de Indicadores para acompanhar sua implementação” (2014) que aborda a governança dos 

recursos hídricos a partir das cinco dimensões conforme foi descrito no quadro 1. 

Com base na definição das variáveis de pesquisa foi proposto os indicadores de análise 

de acordo com as metas de avaliação do PROGESTÃO em cada estado. A escolha dos 

indicadores levou em consideração a disponibilidade e consistência das informações 

disponíveis no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

(PROGESTÃO) e a celeridade para a mensuração dos dados. 

A segunda etapa da coleta de dados foi a entrevista semiestrutura com o gestor do 

programa designado pelos estados para coordenar o programa. No Estado de Mato Grosso a 

entrevista foi realizada em 19 de junho de 2018 com o atual Gestor do Programa e 

Superintendente de Recursos Hídricos na Secretaria do Meio Ambiente, Sr. Murilo Morgandi 

Covezzi. No estado de Rondônia a entrevista foi realizada no dia 06 de junho de 2018 com o 

servidor designado pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, Sr. José Trajano dos 

Santos, que exerceu a função de gestor/coordenador do PROGESTÃO no Estado até o ano de 

2016.  Entrevista semiestruturada foi realizada com auxílio de um roteiro de questionamentos 

descritos nos apêndices A e B deste trabalho, e foram elaborados a partir da definição das 

variáveis e considerando algumas lacunas existentes ou falta informação explícita oriundas dos 

documentos oficiais analisados inicialmente. Ambas as entrevistas foram gravadas com 

equipamento de áudio e posteriormente foram transcritas para análise dos resultados. 

A entrevista teve a função não apenas de coleta de dados, mas como um evento dialógico 

(GODOY, 2005) de interação humana, além de ser um elemento de validação da pesquisa, a 

partir da triangulação dos dados com a confirmação de informações já constantes nos 

documentos oficiais (CRESWELL, 2010). 
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3.3.  População e Amostra 

A população da pesquisa consiste nas informações dos recursos hídricos dos estados de 

Mato Grosso e Rondônia.  

O estado Mato Grosso está localizado dentro do perímetro da Amazônia Legal. O 

histórico de surgimento do estado de Mato Grosso ocorreu no século XIX, mas o estado ganhou 

notoriedade e impulso econômico a partir da década de 1980, principalmente com a introdução 

do cultivo de soja introduzido pelo fluxo migratório vindo da região Sul do Brasil. Além do 

fluxo econômico impulsionado pelo cultivo da soja, inclui-se também a extensa criação de 

bovinos.  

De acordo com dados do IBGE (2017) o estado ocupa uma área 903.202.446 

quilômetros quadrados, sendo o terceiro mais extenso do país, ficando atrás apenas dos estados 

de Amazonas e do Pará. Localizado na região Centro-Oeste do país, o estado fica no centro 

geodésico da América Latina tendo a cidade de Cuiabá como capital.  

O estado conta com 141 municípios que totalizando uma população 3.344.544 

habitantes (IBGE, 2017) e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,725 de 

acordo com IBGE (2010). 

O mapa demonstrado na figura 8 representa os limites cartográficos do Estado e os rios 

mais importantes.  

Figura 8 – Mapa do estado Mato Grosso 

 Fonte: IBGE (2007) 
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O estado possui uma natureza rica com diversas unidades de conservação e na 

hidrografia, se destaca com um dos maiores volumes de água doce com inúmeros rios, aquíferos 

e nascentes, além de ser um divisor de águas entre as bacias dos rios Amazonas, bacia do 

Paraguai e bacia do Tocantins.  

Também localizado dentro dos limites da Amazônia Legal, o estado de Rondônia ocupa 

uma área de 237.765,293 quilômetros quadrados e representa o quarto em extensão da região 

Norte, representando 6,19% dela e 2,79% da extensão do País (IBGE, 2017). O estado conta 

com 52 municípios e uma população de 1.757.589 segundo dados IBGE (2018), com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,690 (IBGE, 2010), tendo a cidade de Porto Velho como 

a capital do estado.  

Sua origem é marcada por quatro fases históricas: o estágio da Madeira-Mamoré 

(1912/1972), o do Território Federal do Guaporé (1943/1981) pelo decreto 5.812/43 com áreas 

desmembradas dos estados do Amazonas e do Mato Grosso, depois Território Federal de 

Rondônia (1956) constituído pela Lei Complementar nº 2.731/56, o da abertura da rodovia BR-

364 (1961) – no traçado da linha telegráfica implantada por Marechal Cândido Rondon e o 

Estado, criado a 22 de dezembro de 1981 pela Lei Complementar 41 assinada pelo então 

presidente João Figueiredo (RONDÔNIA, 2017). Na figura 9 é possível verificar a delimitação 

territorial do estado e as principais hidrografias. 

 

Figura 9: Mapa do Estado de Rondônia 

             Fonte: IBGE (2007) 
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O estado possui uma rede hidrográfica forte que suporta duas grandes hidrelétricas 

conhecidas como complexo hidrelétrico do Rio Madeiro formado pela Usina Hidrelétrica de 

Santo Antônio e Usina de Jirau, além de outros empreendimentos de menor porto. Pertencente 

a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, sua rede é formado principalmente pelo Rio Madeira e 

sete bacias afluentes: Bacia do Guaporé, Bacia do Mamoré, Bacia do Abunã, Bacia do Madeira, 

Bacia do Jamari, Bacia do Machado (ou Ji Paraná) e Bacia do Rio Rooselvelt (ANA, 2017).   

 

3.4 Análise dos Dados 

 

No tratamento dos dados foi aplicado a técnica de análise de conteúdo recorrendo a 

matriz teórica sobre governança dos recursos hídricos dentro das cinco variáveis de pesquisa 

propostas. As variáveis foram analisadas tendo por base o resultado da avaliação do 

PROGESTÃO entre os anos de 2013 a 2016, de acordo com os relatórios de avaliação e 

prestação de contas do programa, planos estaduais de recursos hídricos e com informações 

coletadas por meio da entrevista.  

Na análise do conteúdo adotou-se as seguintes etapas: pré-análise com seleção dos 

documentos e organização dos materiais a serem utilizados; descrição analítica: leitura do 

material selecionado, codificação, classificação e transcrição do conteúdo do selecionado; 

interpretação: reflexão e estabelecimento de relação do material colhido e transcrito 

(TRIVIÑOS, 2006). 

A análise visa identificar qual a situação da governança dos recursos hídricos dentro das 

diretrizes do PROGESTÃO que é um programa de fortalecimento da gestão dos recursos 

hídricos nos estados. Na síntese final do resultados, os dados encontrados nos estados de Mato 

Grosso e Rondônia foram comparados inicialmente com os princípios da boa governança 

delimitada pelo Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015) 

a fim de verificar se a situação visualizada no estado correspondia ao preceito do princípio.  

Num segundo momento, aplicou-se a análise dos resultados ao termômetro da 

governança que é uma ferramenta que tem por finalidade monitorar e avaliar a situação da 

governança dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

O termômetro é uma instrumento metodológico elaborado por meio de estudos do World Wide 

Fund for Nature (WWF) Brasil em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no qual 

foram realizados oficinas e entrevistas com grupos de pesquisa, organizações não 

governamentais (ONGs), gestores políticos e militantes da área de recursos hídricos. A partir 

dessa etapa, foi proposto alguns indicadores de avaliação da governança e a apoiado nesses 
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indicadores foi elaborado o termômetro da situação dos principais aspectos da governança, 

registrando quatro estágio: inexistente, nível básico, intermediário e avançado (LIMA, 

ABRUCIO, SILVA, 2014). O conjunto de indicadores proposto para avaliação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) está contemplado no quadro 1 

no item de descrição das variáveis de pesquisa, a saber: ambiente institucional, capacidade 

estatal, instrumentos de gestão, interação estado-sociedade e relações intergovernamentais 

(LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014).  

Neste trabalho, utiliza-se os indicadores construídos a partir do Programa de 

Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO). Para aplicação do 

termômetro utilizou-se a nota atribuída a esses indicadores de acordo com a avaliação realizado 

pelos gestores e conselheiros de cada Estado conforme os parâmetros de avaliação do próprio 

programa (PROGESTÃO).   

Os intervalos de classificação e a equivalência da nota atribuída no PROGESTÃO estão 

representados no Quadro 2:  

 

Quadro 2: Parâmetro de Análise do Termômetro da Governança 

Níveis Inexistente Básico Intermediário Avançado 

Ícone  

 

 

 

 

 

   

Parâmetro Quando não há 

registro/informa

ção não existe 

Quando há 

registro, mas não 

está totalmente 

estruturado ou há 

problemas 

relacionados ao 

indicador. 

Quando há 

registro e 

encontra-se 

razoavelmente 

estruturado, ou o 

indicador não 

está totalmente 

implementado. 

Encontra-se 

estruturada, sem 

grandes conflitos 

ou falhas 

relacionados ao 

indicador. 

Pontuação 
do 
Termômetro  

 

0 

 

1 

 

3 

 

5 

Intervalo de 

classificação 
(Pontuação 

extraída no 

Progestão) 

 

0 

 

1  ≤  2 

 

2,01  ≤  4 

 

4,01  ≤  5 

 Fonte: Elaborado a partir de Lima, Abrucio, Silva, 2014. 
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Para a utilização do termômetro da governança, fez-se uma tabela de pontuação de 

equivalência para converter os dados obtidos no PROGESTÃO para uma equivalência de níveis 

do termômetro, sendo 0 para situação inexistente, 1 para situação básica, 3 para situação 

intermediária e 5 para nível avançado. Para a utilização do intervalo de classificação, utilizou-

se os níveis de avaliação do PROGESTÃO que varia numa escala 0-5 e para determinação do 

nível de governança em cada dimensão definida para análise, realizou-se a média aritmética, 

conforme informações a seguir. 

Média Aritmética dos indicadores extraídos a partir do PROGESTÃO: 

 

×=  
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 …

𝑁
 

 

Onde: n1, n2, n3... representa os indicadores analisados e seu peso/avaliação dentro do 

PROGESTÃO; 

N representa o número total de indicadores analisados dentro da respectiva dimensão da 

governança;  

E, X o valor da média obtida, que será enquadrada dentro do intervalo de classificação 

definido no quadro 4.  

O objetivo é avaliar a situação dos recursos hídricos a partir da ações/indicadores 

executados pelos Estados dentro do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão 

das Águas (PROGESTÃO) a fim de verificar a situação das variáveis de governança 

selecionadas, além de caracterizar a estrutura de governança existente nos Estados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dispostos aqui é um desdobramento de informações coletadas através do 

site da Agência Nacional da Água (ANA) no link do programa PROGESTÃO, documentos 

relacionadas a gestão dos recursos hídricos nos Estados e informações complementares 

coletadas por meio da realização de entrevista com os gestores do programa nos dois estados. 

Dessa forma, apresenta-se os dados gerais do PROGESTÃO e a análise da governança dos 

recursos hídricos apurados no estado de Mato Grosso, seguido pelas informações coletados no 

programa referente ao estado de Rondônia. Após estas apresentações, delineia-se algumas 

concepções gerais sobre o resultado a fim de comparar e avaliar a situação da governança em 

ambos os Estados, com a finalidade de averiguar se a situação apresentada atende ou não ao 

princípio da boa governança de acordo com as definições da OCDE e verificar qual a condição 

da governança dos recursos hídricos dos Estados conforme os estágios definidos pelo 

termômetro da governança estabelecido pela fundação WWF Brasil. 

 

4.1.  PROGESTÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Em Mato Grosso o PROGESTÃO foi instituído através do Decreto nº 1815 de 20 de 

junho de 2013 o qual definiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) como entidade 

coordenadora do programa. Cabe a Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente (SEMA) a competência para desempenhar todas as atribuições da 

Gestão dos Recursos Hídricos no estado conforme dispõe o regimento interno do órgão. Para 

atuar e entender a dinâmica do programa, os gestores do órgão e setor responsável participaram 

de uma oficina de apresentação realizada pela ANA e também apresentaram a situação hídrica 

do estado no momento da pactuação.  

Na adesão ao PROGESTÃO o estado optou pela tipologia B e aprovou o quadro de 

metas junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos definindo o período de certificação 

para os anos 2013 a 2016 por meio do contrato do PROGESTÃO assinado   junto a Agência 

Nacional das Águas (ANA) em 03 de dezembro de 2013. As tipologias definidas pelo 

PROGESTÃO/ANA visam “refletir a complexidade exigida no processo de gestão das águas, 

bem como a estrutura institucional necessária para enfrentar os desafios existentes” (IPEA, 

2017, p.11).  
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Ao definir a tipologia B de gestão, os gestores do estado se comprometem em cumprir 

um quadro de metas que inclui 23 variáveis ou metas estaduais, definidas na quadro 3. 

 

Quadro 3: Metas de Gerenciamento Estadual no PROGESTÃO 

METAS VARIÁVEIS 

 

 

Grupo 1 – Variáveis 

legais, institucionais e 

de articulação social 

Organização institucional do modelo de gestão 

Organismo(s) coordenador/gestor 

Gestão de processos 

Arcabouço legal 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Comitês de bacias e organismos colegiados 

Comunicação social e difusão  

Capacitação setorial 

Articulação com setores usuários e transversais 

 

Grupo II – Variáveis de 

planejamento 

Balanço hídrico 

Divisão hidrográfica 

Planejamento estratégico institucional 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

 

 

Grupo III – Variáveis de 

informação e suporte 

Base cartográfica 

Cadastros de usuários e infraestrutura 

Monitoramento hidrometeorológico 

Monitoramento da qualidade da água 

Sistema de informações 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação  

 

Grupo IV – Variáveis 

Operacionais 

Outorga de direito de uso 

Fiscalização 

Gestão e controle de eventos críticos  

Programas indutores  

Fonte: Portal PROGESTÃO, 2018   

 

As variáveis definidas pelo programa pode chegar a 32 variáveis, mas de acordo com a 

tipologia escolhida,  

tem-se um maior ou menor nível de exigência para alcance das metas de 

gerenciamento de recursos hídricos pactuadas no âmbito estadual, sendo que 

esta apresenta ainda uma dimensão temporal, uma vez que a exigência por 

grupo de variáveis de gestão é ampliada ao longo do processo de certificação 

(ANA, 2016, p.12) 

 

A escolha da tipologia ocorre após os gestores participarem de encontro de um formação 

e delimitarem em que situação se encontra os recursos do estado e qual o arcabouço 

institucional já existente. 

Além das metas estaduais, o programa prevê ainda metas de cooperação federativa cuja 

certificação é realizada pela ANA e são exigências comum a todos os estados que pactuarem o 

programa. As metas de cooperação federativa são subdividas em: meta de integração de dados 
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de usuários de recursos hídricos (I-1); metas de integração de dados de usuários de recursos 

hídricos (I-2), metas de contribuição para difusão do conhecimento (I-3); metas de prevenção 

de eventos hidrológicos críticos (I-4) e metas de atuação para segurança de barragens (I-5). De 

acordo com relatório situacional publicado no ano de 2016, o estado de Mato Grosso ao longo 

do período de 2013-2016 vem cumprindo quase que na totalidade as metas de cooperação 

federativa, conforme demonstra figura publicado abaixo. 

 

Figura 10 – Acompanhamento das Metas Cooperativas 

 

            Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA, 2018.  

 

Percebe-se que no ano de 2013 o estado cumpriu integralmente as metas e nos anos de 

2014, 2015 e 2016 houve algumas médias decrescentes. No ano de 2016 o relatório ainda estava 

incompleto tendo em vista que o resultado final da certificação ocorre no quarto período, neste 

sentido o resultado ainda era parcial (ANA, 2017c).  

 A partir das metas estabelecidas para execução no programa, os gestores do Estado 

espera que contribuam para: 

 

melhoria da estrutura institucional e das práticas de gestão estadual de recursos 

hídricos; melhorias do conhecimento da realidade estadual da gestão de 

recursos hídricos; melhoria no intercâmbio de informações entre os gestores 

estaduais; melhoria da atuação e articulação da ANA junto aos estados; 

capacitação com foco nas demandas locais dos estados (IPEA, 2017a, p. 9). 

 

Como já informado, o PROGESTÃO se baseia no aporte de recursos financeiros para 

atingir os objetivos dos estados, objetivos estes que são estabelecidos por meio de metas a serem 

cumpridas.  
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Em Mato Grosso até o ano de 2016, foram liberados a quantia R$ 2.248.792,50, 

conforme demonstrativo anual descrito na figura abaixo. 

 

Figura 11- Transferências de Recursos do PROGESTÃO para o Estado de Mato Grosso 

Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA.  

 

De acordo com relatório de prestação de contas do estado, a burocracia e morosidade na 

tramitação legal dos processos é uma das dificuldades encontradas na utilização. Do montante 

recebido, o estado informou em 2016 que havia aplicado R$ 432.469,33. 

De acordo com documentos apresentados na prestação de contas do programa, os 

valores foram distribuídos conforme consta no figura 12, a seguir: 

Figura 12- Aplicação dos Recursos no Estado de Mato Grosso 

Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA, 2018. 
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Dos percentuais aplicados, o estado informou que foram investidos cerca de 90 mil na 

manutenção da rede hidrometeorológica, além de priorizar despesas com comitês de bacias e 

conselhos. Ao serem questionados sobre o acesso aos recursos do PROGESTÃO, 67% dos 

pesquisados responderam que possuem acesso mas que há dificuldades e muita burocracia em 

definir a utilização dos recursos, o que significa que muitos investimentos deixam de acontecer 

em tempo hábil (ANA, 2017c). 

 

4.2 GOVERNANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE MATO 

GROSSO 

 

Quando se trata do serviço público, a efetividade da governança contribui para o 

aperfeiçoamento da gestão, para uso eficaz dos recursos e para a entrega do melhor serviço a 

sociedade (HEIDEMANN, KISSLER, 2006). Na gestão dos recursos hídricos não é diferente. 

Mesmo sendo um bem coletivo, cabe ao poder público efetivar ações que visem a preservação 

e manutenção desses recursos. A institucionalização de uma estrutura de governança permite 

que se instaure processos organizacionais e estruturas gerenciais, padrões de comportamentos, 

condutas e instrumento de controle que se propõem melhorar a qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos disponíveis. A análise da governança ocorre a partir de dados coletados sobre 

o ambiente institucional, capacidade estatal e instrumentos de gestão, as relações 

intergovernamentais e a interação estado-sociedade, os quais são demonstrados a seguir.  

 

4.2.1. Ambiente Institucional 

 

O estado de Mato Grosso aderiu ao PROGESTÃO em 2013, contudo já contava uma 

estrutura administrativa que gerenciava e controlava os recursos naturais do estado por meio da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente criada pela Lei Complementar nº 214/2005. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos e um Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos foram estruturados antes da adesão do estado ao programa, instituídos pela 

Lei Estadual nº. 6.945 de 05 de novembro de 1997. Em 2007 o estado regulamentou a outorga 

de direito de uso desses recursos (Decreto Estadual nº. 336/2007) e no ano 2011 foi 

regulamentado a administração e conservação das águas subterrâneas sob domínio do estado 

conforme Lei Estadual nº 9.612/2011 (IPEA, 2017). 
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O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO) foi criado pela Lei Estadual nº 

6.945/1997 e sua regulamentação se deu pelo Decreto nº 2.707/2010 atribuindo a ela funções 

consultivas, deliberativas, normativas e recursais. O conselho é formado por “quinze 

representantes de órgãos e instituições governamentais e quinze representantes da sociedade 

civil organizada e usuários da água, sendo a secretaria executiva do Conselho exercida pela 

Sema” (IPEA, 2017a, p. 13). De acordo com pesquisa de avaliação do programa, gestores e 

conselheiros avaliaram o programa como fundamental para o fortalecimento dos conselhos e 

colegiados, principalmente pelo incremento financeiro que foi realizado nessa área 

especificamente. No mesmo ano (1997) foi criado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos mas 

o mesmo não foi regulamentado até o momento. A figura 13 apresenta a linha do tempo dos 

principais eventos ocorridos no quadro institucional do estado de Mato Grosso. 

 

FIGURA 13- Linha do Tempo Institucional 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com alguns estudos, essa estruturação do ambiente institucional por meio 

leis, regras e de um aparato organizacional coopera para o estabelecimento da boa governança 

e para a utilização dos recursos naturais de forma mais eficientes (CAVALCANTI, 2004; 

OSTROM, 1997).  

Dentro do PROGESTÃO, as metas e ações foram estabelecidas com a finalidade de 

aprimorar e estruturar o ambiente institucional dos estados para que os mesmo pudessem gerir 

seus recursos. Por ser uma área da gestão pública em que se ganha notoriedade em momentos 

de crises, ter um ambiente institucional estruturado é um desafio, pois isso demanda recursos 
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financeiros, materiais e recursos humanos. O incremento financeiro realizado pelo programa 

incentiva essa estruturação.   

Diante deste contexto, é possível descrever os indicadores do ambiente institucional a 

partir dos resultados exposto pelo estado nos relatórios de prestação de contas e avaliação do 

PROGESTÃO. Os dados apresentados na figura 14 representa a autoavaliação feita pelo estado, 

no qual cada item foi avaliado numa escala que varia de 0 a 5. 

 

Figura 14 – Indicadores do Ambiente Institucional 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Os resultados apresentados demonstram que não houve mudança na estrutura 

institucional entre os anos 2013 (ano da pactuação) até o ano de 2016. Na estrutura 

organizacional os gestores declararam na avaliação do programa que a administração possui 

uma área específica para gerenciar os recursos hídricos, o qual “encontra-se razoavelmente 

estrutura, sem conflitos com obras, gestão ambiental ou com os setores usuários” 

(PROGESTÃO, 2018). Tal situação se deve a composição organizacional, composto pelo 

Conselho Estadual, Superintendência de Recursos Hídricos, três coordenadorias e quatro 

gerências empenhadas na gestão das águas estaduais e nos debates nacionais. A 

Superintendência de Recursos Hídricos (SURH) tem como missão “assegurar oferta de recursos 

hídricos em quantidade e qualidade na rede hidrográfica do Estado, promovendo a gestão 

integrada, descentralizada e participativa” (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2016). 

Durante a realização das oficinas de avaliação do programa, o estado apresentou alguns 

pontos que contribuíram para a não evolução dos índices de avaliação do ambiente institucional 
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nos decorrer dos anos, no qual destaca-se a “falta de valorização da gestão dos recursos hídricos, 

mudanças de governo, mudança da estrutura orgânica do estado, ausência de mudanças na área 

ambiental e recursos humanos insuficientes” (MEMÓRIA DO PROGESTÃO, p. 7, 2017). 

A revisão e a atualização de leis, instruções normativas e regimentos trouxe uma 

melhoria no arcabouço legal a partir da possibilidade de melhor articulação política e com os 

usuários das águas. Cabe destaque para o conselho estadual que se apresenta atuante e 

funcionando em condições adequadas, regulamentado e com reuniões periódicas. De acordo 

com entrevista com o gestor do programa no estado, a atuação do conselho foi condição 

indispensável para formação e funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas, que ainda é 

frágil e necessita de incremento para que todos os comitês funcionem normalmente, já que dos 

dez comitês instalados apenas seis funcionam regularmente. A atuação do Conselho Estadual e 

participação de seus membros levou o estado atingir o maior nível de avaliação entre os 

indicadores de análise, relatou o gestor superintende de recursos hídricos no Estado. 

A gestão de processos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente possui uma estrutura 

mínima de funcionamento, com processos gerenciais e fluxos de procedimentos estabelecidos, 

mas a estrutura existente apresenta falhas na execução das atividades. Entre as lacunas 

observadas pelos gestores durante o processo de avaliação do PROGESTÃO está a “duplicidade 

de solicitação de informações do interessado, grande fluxo de documentação física, falta de 

qualidade das propostas apresentadas aos usuários” (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2017, p.7). 

Entre as propostas para serem executadas no âmbito do PROGESTÃO o estado apresentou a 

necessidade de automação dos processos e implantação do e-SAC. Tais propostas foram 

apresentadas no ano de 2014 e até o ano de 2017 apenas os processos de solicitação de outorga 

estavam automatizados, os demais projetos permaneceram em Stand By na SEMA. A ausência 

de processos automatizados coincide com a ausência de um sistema de suporte à decisão que 

auxilie nos processos gerenciais, inclusive nos processos de análise de outorga de águas 

subterrânea (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2017).  

De modo geral, o ambiente institucional legal não avançou muito e permaneceu com a 

mesma estrutura existente, mantendo um arranjo institucional básico, sem atingir os níveis 

máximos de avaliação no PROGESTÃO.  
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Em suma, o ambiente institucional dos Recursos Hídricos no estado de Mato Grosso 

pode ser definido pelo esquema descrito na figura 15: 

 

Figura 15 – Ambiente Institucional dos Recursos Hídricos de Mato Grosso 

     Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

A figura apresentado acima demonstra o arranjo institucional estabelecido por 

dispositivos legais e regulamentos, processos gerenciais e administrativos organizados por meio 

do organograma estruturado. De acordo com os Princípios da OECD para Governança da Água 

(2015), para melhorar a eficácia da governança da água é necessário “assegurar que quadros 

regulatórios sólidos para a gestão da água sejam efetivamente implementados e o seu 
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cumprimento garantido tendo em vista o interesse público”. De acordo com declaração dos 

gestores no relatório de autoavaliação, a estrutura organizacional e o arcabouço legal 

apresentada precisa passar por um processo de atualização de algumas leis e normas para 

adequar o ambiente institucional às necessidades atuais e buscar mecanismo de governança 

eficientes para enfrentar os problemas atuais e se preparar para reduzir os impactos futuros 

(JACOBI et al, 2012; OSTROM, 1990). Alguns procedimentos administrativos também 

precisam ser alterados, tornando-os mais descentralizados e modernos com a instauração de 

procedimentos automatizados.  

Analisando a panorama geral da ambiente institucional da governança no estado de 

Mato Grosso, constata-se que o nível de governança empregado ainda é intermediário, de 

acordo com proposta de avaliação do WWF Brasil e FGV (2014), posto que mesmo com o 

incremento financeiro realizado pelo programa, não houve avanços ao longo dos anos 

analisados. Uma boa governança requer que se tenha um “quadro jurídico e institucional 

abrangente, coerente e previsível que definam normas, padrões e diretrizes para a obtenção dos 

resultados desejados das políticas da água, e incentivar o planejamento integrado a longo prazo” 

(OECD, 2015, p.11). As ferramentas de gestão empregadas não sofreram alterações e o 

resultado demonstra que o nível de governança empregado atende os níveis básicos do 

programa (PROGESTÃO) e não demonstram uma maior eficiência da gestão em relação ao 

ano inicial.  

 

4.2.2. Capacidade Estatal e Instrumentos de Gestão 

 

A capacidade estatal e os instrumentos de gestão inclui a análise de indicadores como a 

elaboração ou não do Plano Estadual de Recursos Hídricos, o estabelecimento de organismo 

coordenador ou gestor, capacitação dos envolvidos no setor, o planejamento estratégico 

institucional, a criação de um sistema de informação, criação de cadastro de usuários e 

infraestrutura e monitoramento da qualidade da água.   

A estruturação de arranjos institucionais cooperam para a implementação de políticas 

públicas que condicionam a capacidade estatal e afetam no desempenho e resultados das ações 

propostas. Do mesmo modo, esses arranjos institucionais influenciam na implementação de 

instrumentos de gestão e na efetividade dos mesmos (PIRES e GOMIDE, 2016). A 

complexidade que envolve os processos e a elaboração de políticas públicas no Brasil exige dos 

gestores o fortalecimentos de instrumentos de gestão e o fortalecimentos de suas capacidades 

para melhor gerir seus recursos. 
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O PROGESTÃO fortalece essas capacidades estatais e dá subsídios para os estados 

possam criar e fortalecer os instrumentos de gestão.  

Assim sendo, a figura 16 descreve o resultado observado no relatório de autoavaliação 

do PROGESTÃO no estado de Mato Grosso.  

 

Figura 16 – Indicadores da Capacidade Estatal e Instrumentos de Gestão 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-MT) foi o indicador que apresenta a 

melhor avaliação entre os anos 2013 a 2016. O mesmo foi aprovado pela Resolução nº. 26/2009 

(CEHIDRO) e foi efetivado a partir do Decreto Estadual nº 2.154 de 28 de setembro de 2009 e 

se estabelece como instrumento de planejamento para promover a adequação de políticas 

públicas em busca do equilíbrio entre oferta e demanda de água assegurando seu uso racional e 

sua preservação. De acordo com Superintende de Recursos Hídricos do Estado, o Plano 

Estadual foi elaborado de forma participativa com a integração da sociedade permitindo com 

isso a incorporação de peculiaridades regionais e setoriais. Embora o estado já tenha um plano 

de ações instituído, o mesmo carece de atualização, por isso sua avaliação não atinge o limite 

máximo previsto para o indicador, mas apresenta a maior nota na avaliação capacidade estatal 

e instrumento de gestão. Outro ponto de destaque é a não apropriação das ações previstas no 

documento por partes dos gestores e agentes relacionados aos recursos hídricos. Apesar de ser 

um importante instrumento de planejamento das ações, com projetos e metas a serem 
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cumpridas, o plano não está incorporado nas ações de governabilidade da SEMA (IPEA, 

2017a). 

Fato semelhante ocorre em relação ao planejamento estratégico institucional que apesar 

de sua existência documental, não está efetivado e sua essência não traduz os anseios 

necessários à gestão dos recursos hídricas tendo em vista que planejamento em questão é 

genérico. De acordo com os servidores que participaram da avaliação do programa “há 

necessidade de criar e/ou aprimorar os instrumentos e condições para sua efetiva 

implementação (indicadores, metas, monitoramento, agendas propositivas com os setores 

usuários e/ou transversais)” (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÂO, 2016).  

A função de organismos coordenador é exercido pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (SEMA), mais propriamente por meio da Superintendência de Recursos Hídricos que 

encontra-se estruturada com recursos materiais e humanos e com as atribuições sendo 

executadas de forma satisfatória. O decreto 642 de 21/07/2016 aprovou o regimento interno da 

SEMA e evidenciou as competências de todos os setores da secretaria, bem como definiu a 

estrutura básica de funcionamento da superintendência de Recursos Hídricos.   

Os recursos do PROGESTÃO possibilitou o custeio de diversas capacitações de 

técnicos, no entanto, o valor que é destinado a esse serviço não é suficiente para capacitar todos. 

Dessa forma, a superintendência realiza encontros com os técnicos capacitados de forma que 

estes possam capacitar o quadro de servidores lotados naquele setor e maioria das capacitações 

são focadas nos problemas existentes, e não com vistas a prevenção. Aliado a essa 

reestruturação, um plano de capacitação está sendo elaborado para atender todos os servidores 

da pasta (FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2016). 

Embora a ausência de sistema de informação que de fato capte e retransmita todas as 

informações necessárias a gestão dos recursos hídricos, esse indicador não é considerado um 

desafio ao estado. A SEMA possui uma estrutura básica que permite o armazenamento de 

informações, mas estas estão em sistemas distintos e incompatíveis, sendo necessário uma 

paridade entre os software. Apesar de se já haver propostas desde o ano de 2014 para a 

readequação dos sistemas, pouco se avançou com relação a isto. Isso reflete também no número 

de Cadastro de usuário, que devido a problemas operacionais sistêmicos o cadastro é efetivado 

após a emissão de outorga, o que pode ser burocrático (FORMULÁRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO, 2016; IPEA, 2017a). 

O indicador de Monitoramento significa que pelo menos 30 % dos pontos previstos para 

avaliação estão na Rede Nacional de Qualidade de Águas com operação e procedimentos sendo 

executados conforme estabelece o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade de Águas 
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(PNQA) e as informações que geradas nesse monitoramento são disponibilizadas ao SNRH 

(PROGESTÃO, 2018). 

 

4.2.3. Relações Intergovernamentais e Interação Estado-Sociedade 

 

O desenho das relações intergovernamentais e a interação Estado-Sociedade tem se 

fortalecido como estratégias de indução de políticas públicas descentralizadas entre os diversos 

níveis do governo. O conceito de governança ambiental e governança das águas se fortalece 

apoiado nos pilares da gestão participativa, na integração dos diversos agentes da sociedade 

civil e agentes públicos e na ação governamental descentralizada (OLIVESKI, 2016; 

CAVALCANTI, 2004; LIBANIO, 2013).  

Ao analisar a governança dos recursos hídricos, os indicadores relativos as relações 

intergovernamentais e interação estado-sociedade no âmbito do PROGESTÃO, os dados 

extraídos dos relatórios de avaliação do programa pelo estado apresentaram os seguintes 

resultados: 

 

Figura 17 - Relações Intergovernamentais e Interação Estado-Sociedade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Os resultados apresentados pela avaliação do PROGESTÃO indicam que não houve 

evolução entre os indicadores ao longo dos anos. A avaliação é medida numa escala que varia 
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de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo o nível 2 o índice mínimo para manutenção do estado no programa 

e recebimento do abono financeiro.      

A atuação do Conselho Estadual foi o indicador avaliado pelo gestor e servidores que 

acompanham o programa como o indicador com melhor índice (nota 4 na avaliação) sendo 

destaque enquanto indicador do ambiente institucional e como indicador de interação Estado-

Sociedade. A alteração do decreto que trata do processo eleitoral do CEHIDRO, a divulgação 

e conscientização quanto a participação de todos os membros, sejam eles representantes 

governamentais ou mesmo sociedade civil e usuários de água, foram fundamentais para o 

fortalecimento das relações intergovernamentais e nas relações estado e sociedade. Um aspecto 

positivo levantado pelo gestores do programa PROGESTÃO foi a paridade na representação 

do conselho, o que proporcionou uma melhor articulação entre os membros, favorecendo o 

diálogo na instalação dos comitês de bacias hidrográficas.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) que tem como princípios a gestão 

descentralizada, integrada e participativa, reconhece as unidades de bacia hidrográfica como 

“unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento do recurso, apresentando aspectos 

comuns à ideia mundialmente difundida de Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

(JACOBI et al, p. 30, 2015). Nesta direção, o fortalecimento dos comitês de bacias nos estados 

requer a atenção dos gestores para que estes possam se sustentar e ser efetivo nas ações 

descentralizadas, participativas e integrativas. Para os gestores do órgão “os comitês têm um 

importante papel no aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos no estado, contudo, ainda 

necessitam de maior fortalecimento para que possam contribuir de forma mais efetiva e ativa 

na gestão hídrica estadual” (IPEA, 2017, p.14). 

 Como forma de firmar os comitês de bacias, foi proposta no ano de 2014 a criação de 

fórum estadual de comitês de bacias, mas as dificuldades e entraves políticos aliados a 

burocracia e ausência de servidores necessários para atender a demanda da Superintendência 

de Recursos Hídricos impediram que a proposta do fórum saísse do papel (MEMÓRIA DO 

PROGESTÃO, 2017).  
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O estado possui atualmente 6 (seis) comitês de bacias hidrográficas devidamente 

instalados, os quais estão descritos na figura 18 abaixo.  

 

Figura 18 – Identificação das Bacias Hidrográficas de MT 

 Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA, 2018.  

 

Entre os Comitês de bacias que encontra-se com a situação regular e ativo destaca-se:  

 

Comitê das bacias de Ribeirões Sapé e Várzea Grande denominado 

COVAPÉ, autorizado por meio da Resolução 001 de 05/11/1997 que 

abrange 2 municípios;(...) 

Comitê da bacia do Rio Sepotuba autorizado em 03 de junho de 2013 

conforme publicação do diário oficial nº. 26056 com abrangência de 

7 municípios; (...) 

Comitê da bacia da Margem Esquerda do Rio Cuiabá que abrange 7 

municípios conforme Resolução 047 de 13/09/2012; (...) 

Comitê da bacia Margem esquerda do Baixo Teles Pires conforme 

Resolução 049 de 08/11/2012 abrangendo 9 municípios; (...) 

Comitê da bacia do Rio São Lourenço autorizado por meio da 

resolução 050 de 08/11/2012 e com abrangência de 16 municípios; 

(...) 

Comitê da bacia dos Afluentes do Alto Araguaia, conforme resolução 

051 de 21/03/2013, abrangendo 13 municípios. (...) 

 

Segundo dados da SEMA o estado possui quatro comitês em fase de sensibilização, dois 

em fase de mobilização, três em fase de organização e dois em fase de institucionalização, 

podendo com isso atingir a meta de dez comitês de bacias implementados (IPEA, 2017a).  
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No tocante a gestão e controle de eventos críticos, se faz necessário uma maior 

participação das entidades governamentais e não governamentais no processo. O estado possui 

uma estrutura mínima para monitoramento de eventos críticos, mas assim como ocorre com 

Plano Estadual e planejamento estratégico, não há um roteiro para execução das ações haja vista 

que a mitigação de alguns eventos hidrológicos depende da colaboração de outras entidades. O 

estado possui uma proposta para melhorar a gestão desses eventos por meio de uma maior 

articulação com a Defesa Civil, no entanto até o momento da prestação de contas não havia 

nada concreto.  

O processo de fiscalização ocorre atrelado ao processo de regularização de uso da água, 

quando há ocorrência de algum evento crítico ou quando a sociedade civil apresenta denúncias. 

No entanto a falta de capacitação técnica específica para atuar na área cooperam para outras 

ações de fiscalização possam ocorrer, informou o Superintendente de Recursos Hídricos do 

Estado. 

O indicador de comunicação social e difusão não apresentou variações ao longo dos 

anos, o que representa um entrave na participação e interação estado-sociedade. Para Jacobi et 

al (2015) a participação pública em processos de tomada de decisão deve ser garantido pela 

“transparência e o acesso das informações para que os atores interessados possam se apropriar 

da problemática e então se engajar e cooperar em direção às ações de mitigação ou solução” 

(JACOBI et al, 2015, p. 30). A efetiva comunicação, seja por meios de mídias oficiais, mídias 

sociais e até mesmo por meio de eventos relacionados aos recursos hídricos promove uma maior 

transparência as ações executadas e servem como convite à sociedade para participação no 

processo decisório. 

Já o indicador de articulação com setores usuários e transversais apresentou uma alta no 

ano de 2016, mas não obteve sua avaliação máxima. A articulação existente ainda se restringe 

as ações realizadas no âmbito Conselho Estadual, dos Comitês ou dos órgãos colegiados de 

recursos hídricos. Essa articulação com setores usuários depende da intensificação dos 

processos de comunicação para conscientizar os usuários de responsabilidades no processo de 

gestão. Existe propostas em andamento, como convênios que entidades estaduais, municipais, 

ONGs e instituições de ensino, todavia ainda não há resultados concretos (MEMÓRIA DO 

PROGESTÃO, 2017).  
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4.3.  PROGESTÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

No estado de Rondônia o Pacto Nacional pelas Águas (PROGESTÃO) foi assinado por 

meio do Decreto nº 18.045 de 24 de julho de 2013 e definiu a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO) para ser a entidade coordenadora do programa. 

Dentro da estrutura organizacional da SEDAM, compete a Coordenadoria de Recursos Hídricos 

(COREH) promover a gestão dos recursos hídricos no Estado realizando as atividades de 

regulação, fiscalização, outorga, implementação, operacionalização e avaliação de todos os 

instrumentos que dizem respeito à gestão estadual dos recursos hídricos.  

Após assinatura do decreto os gestores e membros do conselho estadual participaram de 

reuniões de trabalho juntamente com representantes da ANA para avaliarem o sistema de gestão 

de recursos hídricos de Rondônia e definirem as metas para o programa no estado. Após a 

predefinição das metas, as mesmas passaram pela aprovação Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do estado de Rondônia por meio da resolução CRH/RO nº 03 publicado 03 de outubro 

de 2013 (PROGESTÃO, 2018). 

 Na definição das metas do PROGESTÃO, o estado se enquadrou na tipologia B de 

gestão que refere-se “a característica do balanço qualiquantitativo satisfatório na maioria das 

bacias” (ANA, 2017d). O quadro de metas aprovado junto ao Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos contempla uma total de 26 variáveis, descrita no quadro 4. Foi definido o período de 

2013 a 2016 para certificação do programa por meio da assinatura do contrato junto a ANA em 

26 de novembro de 2013. Em abril de 2016 o estado constatou a necessidade de alterar os níveis 

de exigências de duas variáveis e assinou um termo aditivo ao contrato alterando as variáveis 

de cadastro de usuários e infraestrutura e outorga de direito de uso (ANA, 2017d). 

 

Quadro 4: Metas de Gerenciamento Estadual no PROGESTÃO 

METAS VARIÁVEIS 

 

 

Grupo I – Variáveis 

legais, institucionais e 

de articulação social 

Organização institucional do modelo de gestão 

Organismo(s) coordenador/gestor 

Gestão de processos 

Arcabouço legal 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

Comitês de bacias e organismos colegiados 

Comunicação social e difusão  

Capacitação setorial 

Articulação com setores usuários e transversais 

 Balanço hídrico 

Divisão hidrográfica 

Planejamento estratégico institucional 
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Grupo II – Variáveis de 

planejamento 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Estudos especiais de gestão 

Modelos e sistema de suporte à decisão 

 

 

Grupo III – Variáveis de 

informação e suporte 

Base cartográfica 

Cadastros de usuários e infraestrutura 

Monitoramento hidrometeorológico 

Monitoramento da qualidade da água 

Sistema de informações 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação  

 

Grupo IV – Variáveis 

Operacionais 

Outorga de direito de uso 

Fiscalização 

Sustentabilidade financeira do sistema de gestão 

Gestão e controle de eventos críticos  

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) 

Fonte: Portal PROGESTÃO, 2018 

 

Além das metas de gerenciamento estadual definidas de acordo com a tipologia, todos 

os estados que aderiram ao PROGESTÃO também precisaram cumprir um conjunto de metas 

de cooperação federativa comum a todos os estados. De acordo com relatório situacional 

publicado em abril de 2016, o estado de Rondônia vem cumprindo em sua quase totalidade as 

metas de cooperação federativa propostas, conforme demonstra figura abaixo: 

 

Figura 19- Acompanhamento das Metas Cooperativas do Estado de Rondônia 

 Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA.  

 

A figura representada na primeira barra de informações apresenta as Metas de integração 

de dados de usuários de recursos hídricos (I-1) que tem como objetivo a gestão integrada das 
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águas (União e estados); na segunda barra estão as Metas de compartilhamento de informações 

sobre águas subterrâneas (I-2) cujo objetivo é a gestão integrada das águas superficiais e 

subterrâneas; a terceira são as Metas de contribuição para difusão do conhecimento (I-3) que 

visa aumentar o conhecimento sobre a situação hídrica; na quarta barra são as Metas de 

prevenção de eventos hidrológicos críticos (I-4) que garante a operação das salas de situação 

no estados e por fim as Metas de atuação para segurança de barragens (I-5) com objetivo de 

implementar a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) (PROGESTÃO, 2018).  

Como medida para certificação, o estado precisa atingir no mínimo 50% das ações 

exigidas para cada meta, distribuídos entre todas as metas. Pelos números apresentados na 

figura, observa-se que apesar de não haver nenhum resultado de avaliação no ano de 2014 para 

meta e apresentar resultado abaixo do nível de 50% na meta 2 no ano de 2016, o resultado geral 

é satisfatório. 

Como a proposta do PROGESTÃO é estabelecer metas e ações para serem executadas 

pelos estados e fornecer aporte financeiro para fortalecer a gestão, Rondônia recebeu a 

contrapartida na ordem de R$ 2.910.375,00 contabilizados até o ano de 2016, conforme figura 

apresentado pelo PROGESTÃO/ANA. 

 

Figura 20- Transferências de Recursos do PROGESTÃO para Rondônia 

 Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA.  
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Dos valores que foram descentralizado ao Estado de Rondônia entre o período de 2013 

a 2016, o Estado aplicou a quantia de R$ 641.834,40 os quais foram distribuídos conforme 

figura abaixo: 

 

Figura 21- Aplicação dos Recursos do PROGESTÃO 

Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA, 2018.  

 

De acordo com estudo realizado pela OCDE (2015), o estímulo para que o estado de 

Rondônia aderisse as metas do PROGESTÃO foi justamente a aporte financeiro e sua 

destinação exclusiva para os recursos hídricos, visto que os recursos destinados a esse setor são 

limitados. O estabelecimento de metas e a obrigatoriedade de prestação de contas garantem a 

devida destinação e uso efetivo dos recursos (OCDE, 2015). 

 

4.4.   GOVERNANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE 

RONDÔNIA  

 

4.4.1 Ambiente Institucional 

 

O estado de Rondônia entrou no programa com um arcabouço institucional ainda em 

fase de construção e portanto, viu no programa meios para melhorar seu ambiente institucional. 

Salienta-se que o estado é historicamente novo – criado em 1981- e o cenário negligenciado 
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pelo setor público aliado a pré concepção de ser um estado com água em abundância, tornou-

se um ponto forte do estado ao atrair investimento com as hidrelétricas, mas ao mesmo tempo 

tornou-se uma fraqueza por sub-julgar a abundância e não empregar a devida atenção para a 

gestão dos recursos hídricos (OCDE, 2015).      

Em Rondônia, a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos foram instituídos por meio da Lei Estadual Complementar 

nº. 255 em 25 de janeiro de 2002 e foi regulamentada em 20 de setembro de 2002 por meio do 

decreto estadual nº 10.114, que definiu os objetivos e funções da gestão integrada e 

implementou os instrumentos que já estavam previsto na Política Estadual (ANA, 2017). 

 No ano de 2004 foi aprovado as normas e anexos que disciplinavam o uso dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneas por meio da portaria nº 0038/GAB/SEDAM do estado de 

Rondônia. Já em 2010 a portaria nº 091/GAB/SEDAM estabelece os procedimentos e 

determina as atividades de fiscalização de recursos hídricos estaduais, assim como define 

normas para aplicação de infrações e penalidades constante na lei complementar nº 255/2002. 

 A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) é o “órgão executivo, 

normativo e fiscalizador responsável por instituir, coordenar e implementar as políticas 

direcionadas para desenvolvimento ambiental no estado” (IPEA, 2017, p.13) e foi instituído por 

meio da Lei Estadual nº 42 de 19 de março de 1991. Dentro do organograma da Secretaria, foi 

criado a coordenadoria de Recursos Hídricos (COREH) para gerenciar e implementar a Política 

estadual.  

 O Conselho Estadual (CRH/RO) foi criado juntamente com o advento da política 

estadual e foi regulamentado pelo Decreto 10.114 de 20 de setembro de 2002, decreto este que 

também regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (IPEA, 2017). Com a estrutura 

existente em 2016, o conselho funciona com a participação de 46 membros entre titulares e 

suplentes. O conselho passou alguns anos inativo, sem reuniões, sendo reintegrado no ano de 

2012 com a designação de novos membros. 
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A figura 22 descreve a linha do tempo do quadro institucional do Estado, considerando 

os principais marcos legais para setor de recursos hídricos. 

 

Figura 22- Linha do Tempo Institucional 

Fonte: dados da pesquisa, 2018 

 

Um dos objetivos do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) é o 

fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) por 

meio da estruturação do ambiente organizacional com ênfase local/descentralizado. De acordo 

com as definições do próprio programa, a “organização institucional é o arranjo por meio do 

qual o Estado exerce as funções de gerenciamento de recursos hídricos, podendo existir um 

órgão ou uma unidade de alguma secretaria que responde pela coordenação e gestão” 

(RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2017).  Apesar de existir a definição de um órgão 

para este gerenciamento este não é um processo fácil. Ainda que a Política Nacional de 

Recursos Hídricos seja bem definida, a sua prática ainda não é efetiva e é evidente a 

discordância entre objetivos propostos e implantação devida das políticas públicas 

(CAVALCANTI, 2004).  
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Na análise dos indicadores que compõe a variável do ambiente institucional, detectou-

se os seguintes resultados por meio dos documentos que compõem o relatório de prestação de 

contas do PROGESTÃO, conforme figura 23:  

  

Figura 23 – Indicadores do Ambiente Institucional 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os resultados observados no ambiente institucional não apresentaram crescimento entre 

os anos analisados. As únicas alterações apresentadas ao longo dos anos se deu apenas em 

relação ao sistema de suporte à decisão que mudança positiva e com relação a gestão de 

processos que apresentou resultado negativo nos últimos anos de análise.    

A organização institucional do modelo de gestão apesar foi avaliado pelo gestor e 

membros do programa com nível 3, mas ainda é considerada incipiente do ponto de vista da 

governança, pois de acordo com relatos dos entrevistados na avaliação da ANA/IPEA, a 

execução e implementação da política estadual ainda é frágil e deficiente (IPEA, 2017). Todavia 

é reconhecido pelos gestores e conselheiros que o programa trouxe um impacto positivo para 

estrutura institucional do Estado a começar pela extinção da Diretoria de Recursos Hídricos 

transformada em uma Coordenadoria de Recursos Hídricos (COREH), dando uma maior 

visibilidade nas ações relacionadas a gestão dos recursos hídricos no estado, além da atenção 

especial dedicada a implementação das ações previstas na Política Estadual de Recursos 

Hídricos (IPEA, 2017). A coordenadoria foi estabelecida a partir Lei Estadual nº 827 de 15 de 

julho de 2015 que dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração pública 
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estadual, que no âmbito da SEDAM estabelece a criação da coordenadoria e sua estrutura 

administrativa. Em virtude disso, o relatório de auto avaliação do estado afirma que a estrutura 

institucional está razoavelmente estruturada sem grandes conflitos.  

O arcabouço legal representa na concepção do programa, o “conjunto de normas que 

regulamentam a ação do poder público para o gerenciamento dos recursos hídricos em âmbito 

estadual” (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2017). O estado avaliou este indicador com 

nota 3 apresentando a SEDAM como o órgão responsável pela coordenação, gestão, formulação 

e execução da política estadual de gestão hídrica. O cumprimento da meta representa a 

avaliação mínima para o indicador considerando que embora o “arranjo institucional e 

competências definidos para o SGRH/RO estejam de acordo com a PNRH, faz-se necessário 

observar as dificuldades da aplicação e da prática de implantação de diretrizes gerais para a 

fiscalização e monitoramento dos usos do RH e verificar a compatibilidade com PNRH” 

(RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2017).  

Ademais, é reconhecido pelos gestores e conselheiros de recursos hídricos, que 

instrumentos legais precisam ser atualizados pois suas normas não traduzem os atuais desafios 

para preservação dos recursos naturais, sendo necessário procedimentos de outorgas mais claros 

e detalhados, revisão da lei regulamenta a composição do CRH/RO para dar mais liberdade de 

participação da comunidade, além da criação de regimento para o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FERH) como forma de oportunizar a captação de recursos e a utilização do mesmo 

no setor hídrico (IPEA, 2017). 

Quanto ao modelo e sistema de suporte à decisão este é observado nos procedimentos 

de outorga com utilização limitada. Foi observado inconsistências nos procedimentos 

realizados os quais foram atualizados proporcionando uma certa melhoria no ano de 2016 em 

relação aos demais anos, conforme demonstra a figura 23. A melhoria se deve principalmente 

ao arcabouço de informações coletadas, organizadas e sistematizadas na base de dados, mas de 

acordo com gestores, ainda faltam ferramentas que permitam acessá-las e analisá-las em 

conjunto ou mesmo que permita a sua utilização nos processos gerenciais (RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO, 2017). De acordo com as justificativas descritas no Relatório de Avaliação 

(2017), este indicador é tido como um desafio para Estado que tem como objetivo implementar 

um sistema de outorga e fiscalização visando ajustar as demandas hídricas para permitir a 

convivência harmônica entre os usuários atuais e futuros usuários de água sem conflitos 

(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, 2017). 

A Gestão de processos expressa o nível de institucionalização dos procedimentos 

interno no órgão gestor. Uma boa avaliação neste indicador indica um alto nível de controle, 
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fluxos de trabalho e trâmites operacionais organizados além de transparência nas ações 

(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, 2017, p.1). A ausência de sistema de informação, sistemas 

de apoio à decisão e outras ferramentas administrativas reflete na baixa avaliação neste 

indicador. De acordo com os relatórios de avaliação, o rebaixamento da avaliação entre os anos 

2014 para 2015 e 2016 não significa que o estado tenha reduzido suas ações na estruturação 

institucional da gestão hídrica, mas uma nova percepção sobre ações que são realizadas pelo 

estado. A capacitação dos membros envolvidos no processo de gestão dos recursos hídricos 

(servidores, conselheiros e gestores) e a descentralização das ações trouxe para a coordenadoria 

de recursos hídricos o entendimento sobre a “importância de melhorar o fluxos dos processos 

financeiro e administrativos” nessa gestão (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, 2016, p.3). 

Embora tenha passado por alguns anos inativo, o atual Conselho Estadual que é o órgão 

colegiado superior, tem se mostrado atuante e funcionando em condições adequadas com 

reuniões periódicas, participação satisfatórios. Ele representa o indicador com melhor índice de 

avaliação do programa PROGESTÃO (nota 4), em relação aos demais do grupo do ambiente 

institucional. Enquanto segmento deliberativo e consultivo, foi proposto em 2015 a criação de 

uma câmara técnica ou grupo de trabalho como forma de melhorar a disseminação das 

informações e estabelecer discussões mais profundas (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, 2016).  

A institucionalização dos comitês de bacias também indicam o fortalecimento do 

ambiente institucional considerando as bacias como as unidades de análise na gestão do 

recursos hídricos e sua participação efetiva no sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos (SINGREH). De acordo com dados disponível no portal do PROGESTÃO, o estado 

possui 5 bacias instituídas, mas ainda há muito para avançar num estado com demanda hídrica 

abundante, mas “a criação de comitês é mais difícil nos locais onde os conflitos sobre o uso da 

água são particularmente intensos, como é o caso das usinas hidrelétricas com impacto nas 

terras indígenas, ou para a utilização para agricultura e piscicultura” (OECD, 2015, p.160).  

Um conjunto de arranjos institucionais bem estruturado contribui para a melhoria das 

demais variáveis, como a melhoria da capacidade estatal, instrumentos de gestão e melhor 

relacionamento entre governos e governo e sociedade, além de contribuir para o monitoramento 

das ações realizadas, fornecer oportunidades de crescimento do Estado e favorecer a busca por 

inovações (PIRES, GOMIDE, 2016).  
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No estado de Rondônia, o ambiente institucional pode ser representado pelo esquema 

descrito na figura 24:  

 

Figura 24 – Ambiente Institucional dos Recursos Hídricos de Rondônia 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O esquema apresentado na figura 24 expressa os relacionamentos dentro do ambiente 

institucional do recursos hídricos do estado de Rondônia, sendo composto por órgãos/setores 

de relação direta que influencia e participa do processo decisório como é o caso conselhos e 

órgãos/setores que possuem relação indireta ou relação de apoio, assessoramento e 

financiamento como a SEPOG e SEAGRI. O estrutura organização de gestão dos recursos 
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hídricos no estado de Rondônia não se diferencia da estrutura apresentada no estado de Mato 

Grosso, exceto pelas nomenclaturas atribuídas as diversas secretarias, mas mantém em comum 

o mesmo roteiro ou fluxo de informação. O bom funcionamento de todas essas instâncias 

representa o cenário ideal para a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos.  

 

4.4.2 Capacidade Estatal e Instrumentos de Gestão  

 

O conceito de capacidade estatal para Pires e Gomide (2016) fundamenta-se na reflexão 

sobre a capacidade que os Estados tem para atingir os objetivos através de suas políticas 

públicas. Ela se relaciona com governança uma vez que vincula a relação do setor público com 

a efetividade do governo em implementar políticas públicas. Já os instrumentos de gestão são 

as ferramentas utilizadas para melhor gerir os recursos hídricos e que servem de suporte para a 

governança (SANT’ANNA, 2013). No PROGESTÃO, pode-se destacar várias ações que 

representam o indicadores dessa capacidade estatal e os instrumentos de gestão utilizados pelo 

estado. O resultado dos indicadores encontrados nos documentos de prestação de contas do 

Estado pode ser observado no figura 25.  

 

Figura 25 – Indicadores da Capacidade Estatal e Instrumentos de Gestão  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O primeiro instrumento para o gerenciamento dos recursos hídricos é a implantação do 

plano estadual com estabelecimentos de objetivos e metas a serem cumpridas pelos gestores.  
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A elaboração do plano estadual é uma demanda antiga e já havia sido anunciada pelo 

governo do Estado desde o ano de 2011. No entanto, em 2016 o mesmo começou a sair do 

papel, com o início da realização de estudos, levantamento de diagnósticos e prognósticos para 

se apresentar o cenário da situação hídrica do Estado e assim ter embasamento para agregar o 

plano. Até o ano 2016, ano de referência para análise neste trabalho o plano estadual ainda não 

havia sido concluído e publicado.  No entanto, destaca-se a importância da elaboração do plano 

estadual pois ele deve “trazer uma compreensão a mais da disponibilidade de águas 

subterrâneas e de superfície, bem como da demanda por água para lidar melhor com o balanço 

hídrico e as outorgas” (OCDE, 2015a, p.160). 

Segundo o relatório institucional de avaliação de PROGESTÃO realizado pelo IPEA 

(2017), o Planejamento Estratégico do Estado não condiz com a realidade hídrica do estado, 

pois além de abranger toda Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, as ações propostas não 

são executadas, ressalta o gestor/coordenador do programa no Estado. Durante a participação 

da I Oficina de Planejamento Estratégico Participativo em 2014, foi anunciado um novo plano 

estratégico com ações para atingir as metas do PROGESTÃO, mas a discussão ainda continua 

no conselho estadual (IPEA, 2017). 

O Estado de Rondônia definiu a SEDAM como organismo Coordenador/Gestor dos 

recursos hídricos estadual, na qual foi criada a Coordenadoria de Recursos Hídricos (COREH) 

que conta com uma gerência, cinco chefias e dezenove servidores atuando diretamente na sede 

da Sedam, mais os servidores que contribui com a gestão por meio dos escritórios regionais. 

Segundo relatório de acompanhamento do programa nº 15/2016, o número de servidores 

lotados na coordenadoria não é suficiente para suprir toda demanda que o gerenciamento 

hídrico requer (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2016). O resultado demonstra que o órgão que 

atende a demanda não está funcionando plenamente pois algumas áreas como fiscalização, 

outorga e monitoramento da qualidade são pontos que precisam ser revistos e melhorados 

(MEMÓRIA PROGESTÃO, 2016). 

A capacitação com ênfase nas demandas locais ainda é um desafio, tanto para 

administração pública quanto para a sociedade civil. Foi elaborado um plano de capacitação, 

que encontra-se em fase de revisão para atender toda a demanda do órgão e dos colegiados de 

recursos hídricos (conselho e comitês) (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2016). O PROGESTÃO 

propiciou treinamentos e capacitações por meio de cursos, reuniões e simpósios, mas estas 

ações não forem suficientes para atender a demanda. Ao serem questionado, gestores e 

servidores envolvidos no PROGESTÃO responderam que as capacitações promovidas por 

intermédio do programa trouxe melhorias para a gestão, mas também ficou claro a necessidade 
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de se priorizar capacitações mais direcionadas para a área de atuação de cada grupo de servidor 

ou usuário de água (IPEA, 2016). 

O indicador de sistema da informação não atingiu nível mínimo de avaliação de acordo 

com relatório de prestação de contas do programa e com o indicador mínimo previsto no 

programa, aliado ao indicador de monitoramento e fiscalização. O estado possui informações 

organizadas, mas estas são inacessíveis pois o banco de dados obsoleto. A secretaria promoveu 

a migração das informações em 2015, mas nem todas as informações estão sistematizadas para 

serem disponibilizadas. A ausência de informações sistematizadas e de transparência nas ações 

do órgão dificulta o andamento das atividades e torna mais moroso o processo, uma vez que as 

informações que são públicas não podem ser consultadas pela internet. De acordo com análise 

da OECD realizado num estudo de caso sobre a situação hídrica do Estado, a “falta de 

informação de qualidade, acessíveis e atualizadas, é um gargalo importante, que impede que o 

estado se mova da gestão de crises para a gestão de riscos” (OECD, 2015, p.162). Na avaliação 

do primeiro ciclo do programa, o estudo do IPEA (2017) apontou que uma das principais 

fragilidades relacionadas a organização das informações se refere a “instabilidade de recursos 

humanos, promovida pela rotatividade de funcionários contratados e/ou comissionados” (IPEA, 

2017, p. 18). O PROGESTÃO contribui na disponibilização dos dados de outorga e para 

melhoria da organização das informações em consequência da própria necessidade de se prestar 

contas e elaborar relatórios para o programa.  

Devido ao grande número de usuários, muitos ainda desconhecidos, o cadastro de 

usuários e infraestrutura é um desafio. Entre os anos de 2013 a 2015 o estado teve dificuldades 

em cumprir as exigências mínimas do programa, apresentando melhorias para ao ano de 2016. 

As informações dos dados cadastrais são realizadas por meio do Cadastro Nacional de Usuários 

de Recursos Hídricos (CNARH), mas até 2015 isso incluía menos de 20% do total de usuários. 

No ano de 2016 este número ultrapassou os 20 %, mas ainda não havia cadastro de infraestrutura 

hídrica, ou o mesmo não foi divulgado (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2016). 

O nível de monitoramento da qualidade da água foi avaliado inicialmente como 

insignificante, mas no ano de 2016 apresentou uma melhora, fato que pode ser atribuído a 

assinatura do Qualiágua que é um programa da ANA que visa implantar e operacionalizar redes 

de monitoramento de qualidade (MEMÓRIA PROGESTÃO, 2016). 
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4.4.3 Relações Intergovernamentais e Interação Estado-Sociedade 

 

Arretche (2000) aponta a interação entre os diversos entes federados nos diferentes 

níveis de governo e a interação com a sociedade como uma das principais contribuições para a 

descentralização de políticas públicas, as quais se apoiam nas características próprias das 

políticas locais, na diversidade da estrutura local de governo e nos arranjos institucionais já 

constituídos.     

O próprio programa PROGESTÃO é uma ferramenta de descentralização de políticas 

públicas para fortalecer o gerenciamento dos recursos hídricos a nível local. Dentro do 

programa foi possível observar vários indicadores que favorecem as relações 

intergovernamentais e a interação estado-sociedade. 

A figura 26 apresenta a avaliação realizado pelos gestores e conselheiros do estado de 

Rondônia em cada um dos indicadores no PROGESTÃO, conforme o relatório de prestação 

realizado ao programa: 

 

Figura 26 – Relações Intergovernamentais e Interação Estado-Sociedade 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A lei 9.433/97 define a política nacional de recursos hídricos e tem seus fundamentos 

baseados na bacia hidrográfica como unidade territorial de análise e na descentralização da 

gestão com a participação do poder público, usuários e sociedade civil organizada. Assim 
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sendo, os conselhos estaduais e os comitês de bacias representam os dois grandes organismos 

para a promoção dessa interação e da efetivação da descentralização das políticas de gestão das 

águas.  

O Conselho Estadual é um órgão consultivo e deliberativo que integra o Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia com rubrica de dotação orçamentária própria. 

Porém esse orçamento não é descentralizado para o conselho pois o fundo estadual de recursos 

hídricos que deveria receber e gerir esse orçamento não está implementado, ficando todo o 

orçamento centralizado na Sedam. O fomento incrementado pelo PROGESTÃO foi essencial 

para o fortalecimento do conselho por considerar que orçamento descentralizado para o Estado 

deve ser investido obrigatoriamente na gestão dos recursos hídricos, não pode ser desviado para 

outras frentes de trabalho da secretaria sob pena de exclusão do programa e outras penalidades. 

Contudo, esse fortalecimento é parcial pois foi observado baixa participação dos membros nas 

reuniões e “falta de efetividade de muitas ações definidas no âmbito do CRH/RO, muitas vezes, 

por entraves burocráticos e insuficiência de servidores na Sedam” (IPEA, 2017, p. 14) 

O Conselho Estadual dispõem de 46 membros entre titulares e suplentes, porém a 

participação efetiva dos membros ainda é baixa, principalmente de representantes que não 

possui vínculos com as questões que estão em discussão no conselho (IPEA, 2017). No entanto, 

de acordo com relatório de síntese do primeiro ciclo do programa, as reuniões têm acontecido 

periodicamente com quórum mínimo que de acordo com Regimento Interno equivale “à metade 

mais um dos seus membros, em primeira chamada, e de pelo menos 1/3 (um terço) em segunda 

chamada” (ANA, 2017d, p.4). Acrescenta-se também a necessidade melhorar a transferência 

das informações entre Conselho e a Sedam, que de acordo com o relatório institucional 

elaborado pelo IPEA (2017) a falta de informações dificulta o acompanhamento das ações do 

PROGESTÃO e a certificação da metas, por não fornecer dados consistente que contribua para 

que os conselheiros realizem uma análise mais aprofundada. Ainda assim, o indicador 

“Conselho Estadual de Recursos Hídricos” foi o que recebeu a melhor avaliação no programa. 

No que se refere aos comitês de bacias que configura como um dos principais 

instrumentos de mobilização e interação entre estado e sociedade e representa uma das bases 

da política nacional de recursos hídricos, o resultado apresentado dentro do Programa 

PROGESTÃO não são satisfatórios, conforme consta no relatório institucional (IPEA, 2017). 

A institucionalização de instrumentos legais não foi suficiente para garantir a efetiva 

implementação dos SGRH e dos CBHs pois este requer um processo de mobilização para sua 

implantação, com parceira da sociedade civil, instituições acadêmicas, grupos de pesquisas, 

usuários de água e entidades governamentais, entre outros (IPEA, 2017). 



88 
 

 

O relatório institucional salienta a importância dos comitês para a melhoria da gestão 

dos recursos hídrico, porque “por estarem mais próximos às peculiaridades da bacia 

hidrográfica, podem assim, melhor compreender a realidade e apontar as demandas para maior 

efetividade da gestão hídrica local”. (IPEA, 2017, p.14). Isso ressalta também a importância de 

terem representantes de diversos segmentos para compor a gestão compartilhada e participativa 

e no caso do estado de Rondônia, os representantes de comitês possuem assento junto ao CRH 

(ANA, 2017d).  

Atualmente o Estado possui 5 comitês de bacias hidrográficas instalados, os quais 

podem ser identificados na figura 27:  

 

Figura 27: Identificação das Bacias Hidrográficas do Estado de Rondônia 

     Fonte: Portal PROGESTÃO/ANA, 2018.  

 

O fortalecimento dos comitês de bacias depende de suporte técnico operacional, 

capacitação dos membros envolvidos e aporte financeiro para manter as atividades 

funcionando. Segundo um estudo da OCDE (2015) o Estado de Rondônia enfrenta diversos 

desafios, entre eles “a questão de escala, pois as bacias hidrográficas da Amazônia tendem a 

cobrir áreas extensas, com população muito dispersa” (OCDE, 2015, p.163). Aliado a este 

desafio, a complexidade que envolve as “questões hídricas e a distância geográfica do núcleo 

de tomada de decisão (nas bacias hidrográficas que cobrem uma extensa área territorial) são 
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gargalos” que precisam ser revistos (OCDE, 2015, p.163). Os cidadãos em sua maioria não 

conhecem os desafios das questões hídricas e por isso não se manifestam. Tal fato se constata 

no baixo grau de participação nas discussões relacionadas ao tema e na ausência de mecanismos 

para facilitar essa participação, além do pouco interesse da sociedade pelos materiais 

produzidos a partir destas discussões (OCDE, 2015). 

A gestão e controle de eventos crítico teve avaliação satisfatória obtendo nota 3 na 

autoavaliação do PROGESTÃO. O estado declarou no documento de acompanhamento do 

PROGESTÃO nº 15/2016, possuir uma infraestrutura e roteiro de procedimentos para 

monitoramento de eventos críticos, bem como planejamento para execução de ações de controle 

e mitigação dos eventos. No período chuvoso é comum ocorrer alagamentos que são 

monitorados por meio da sala de situação onde são emitidos boletins diários, porém ainda é 

necessário estabelecer uma maior articulação entre os atores e integração federativa para 

implementação de ações para elaboração de um Sistema de Prevenção e Alerta de Eventos 

Hidrológicos Extremos, dessa forma é possível antecipar o risco e desenvolver estratégias de 

alertas e orientações de conduta à população em situações de risco (RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO, 2016).     

De acordo com dados coletados na entrevista, a divulgação das informações acerca dos 

recursos hídricos ainda é muito incipiente e a falta de informação de qualidade impede uma 

gestão de risco eficaz. A coordenadoria tem realizado trabalhos de mobilização sensibilização 

na área, além da divulgação de boletins e comunicados da sala de situação. Apesar dos 

programas e esforços para melhorar a participação e a interação estado – sociedade, o indicador 

de Comunicação social e difusão apresentou nota dois na avaliação do programa (OCDE, 2015). 

O estado não tem grandes usuários, a demanda do estado gira em torno dos setores de 

saneamento, piscicultura e irrigação e nestes setores não há muita articulação. O indicador de 

articulação com setores usuários e transversais é definido no programa como a variável que 

“mede grau de articulação do organismo gestor com os setores usuários e com setores 

transversais como meio ambiente, saneamento, transportes, saúde e educação, dentre outros” 

(PROGESTÃO, 2018). De acordo com o relatório de autoavaliação do programa, o Estado 

possui articulação entre o poder público e setores usuários, mas a maior parte da atividades 

ocorrem no âmbito do conselho estadual, comitês de bacias e outros órgãos colegiados 

(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, 2016).  

A fiscalização é outro indicador que depende da articulação e interação estado-

sociedade. Este item também não foi bem avaliado pelos entrevistados durante a avaliação do 

programa e requer a atenção dos gestores para avançar suas atividades (RELATÓRIO DE 
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AVALIAÇÃO, 2016). Há existência da fiscalização se faz basicamente em relação ao processo 

de regularização do uso da água ou em caso de licenciamento ambiental, nos demais casos a 

fiscalização só ocorre por meio denúncias feitas    pela sociedade ou pelo Ministério público 

estadual e federal.  

 

4.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA 

 

  Tornar o modelo de governança hídrica operacional representa um desafio aos gestores 

que precisam lidar com características e disparidades que permeiam a gestão dos estados. Do 

ponto de vista do PROGESTÃO ambos os estados atingiram o nível mínimo na avaliação das 

metas estabelecidas em âmbito estadual e portanto foram re-credenciados para mais um ciclo 

do programa. No entanto quando se observa os resultados apresentados e justificava das das 

ações realizadas a partir do PROGESTÃO o que se vê é que ainda existe lacunas na governança 

dos sistemas estaduais que precisam ser geridas para que os estados estejam estruturados e 

equipados para enfrentar os desafios futuros, de forma a otimizar desenvolvimento institucional 

e utilizar instrumentos de gestão mais eficientes.  

  De acordo com os estudos da OCDE (2015) realizado em 17 países incluindo o Brasil, 

a paisagem da governança da água vem mudando ao longo dos últimos 25 anos e muito mais 

informação tem sido propagada, evidenciando com isso as falhas de gestão e más práticas com 

a gestão das águas, fruto da ausência de políticas públicas direcionadas a esta área. Para a OCDE 

(2015a, p.4) “a governança da água pode contribuir significativamente para a concepção e 

implementação de tais políticas, envolvendo uma responsabilidade partilhada entre diferentes 

níveis de governo, sociedade civil, empresas e o mais alargado leque de partes interessadas”, 

participação essa que tem um papel importante para auxiliar os gestores no processo decisório 

“para que se colham os benefícios econômicos, sociais e ambientais de uma boa governança da 

água” (OCDE, 2015a, p.4). 

  Nesse sentido, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), enxerga o pacto nacional pela gestão das águas como meio de implementar políticas 

públicas que vão ao encontro da boa governança. A evidência de falhas nos processos de gestão 

dos recursos hídricos e de implementação de políticas públicas efetivas levou a OCDE a analisar 

os mecanismos de governança e apresentar alguns princípios que visam cooperar para que se 

tenha políticas públicas orientadas para os resultados pautadas na eficácia, eficiência e na 

confiança e compromisso (OCDE, 2015b). 
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  Contrapondo os princípios da OCDE para boa governança das águas com os dados 

observados ao longo da pesquisa, depreende-se que: 

  

Quadro 5 – Análise do Princípio da Governança no Ambiente Institucional 

Ambiente Institucional 

Princípio da OCDE para Boa 

Governança 

Mato Grosso Rondônia 

Assegurar quadros regulatórios sólidos 

para que a gestão da água seja 

efetivamente implementada e o seu 

cumprimento garantido tendo em vista o 

interesse público” (2015, p.12) 

De acordo com os 

relatórios institucionais e 

entrevista, o estado possui 

um quadro regulatório, 

mas este não está 

totalmente atualizado e 

apresenta deficiências na 

sua implementação. 

De acordo com os relatórios 

institucionais e entrevista, o 

estado possui quadro 

regulatório atualizado 

(considerando o Plano 

Estadual de Recursos 

Hídricos finalizado em 

2017), mas o mesmo ainda 

não está implantado.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018; OCDE (2015) 

 

  Observou-se nos resultados apresentados no PROGESTÃO que o ambiente institucional 

de ambos os estados encontram-se relativamente estruturado. No caso do estado de Mato 

Grosso foi relatado na entrevista e nos documentos oficiais do programa a necessidade de 

atualização de algumas leis e regulamentos, principalmente a atualização do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, além da necessidade de se criar mecanismos para efetivar as ações que são 

propostas nos planejamentos do setor. No caso do Estado de Rondônia o plano estadual 

começou a ser elaborado em 2016, ano que compreende os dados da pesquisa, mas foi 

finalizado no ano de 2017, considerando a realidade atual do Estado. De acordo com entrevista 

com o coordenador do programa, a demora na estruturação desses quadros regulatórios no 

Estado de Rondônia culminou na ausência de políticas públicas efetivas na área.  

  A teoria confirma os resultados observados. Para North (1993) as instituições são 

essenciais para organizar a convivência em sociedade e para tanto é preciso se estabelecer 

mecanismo para reduzir as incertezas que permeia as instituições de forma a se obter uma 

estrutura estável, e isso ocorre por meio uma matriz institucional formal ou informal composto 

pelo conjunto de leis, constituições, regulamentos, sanções, costumes, entre outros.  

Zylbersztajn (1995) reforço os conceitos de North (1993) ao declarar que as organizações 
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dependem desse aparato institucional para se assegurar e não é possível compreendê-las sem 

considerar o ambiente que os permeia. Nesse sentido, a eficiência da governança está 

relacionada com os atributos e parâmetros que são constituídos por meio do ambiente 

institucional no qual a organização está inserida (ZYLBERSZTAJN, 1995) 

  A institucionalização de quadros regulatórios tem sido algo latente nas conferências 

relacionadas ao meio ambiente e visto como ponto de partida para a gestão dos recursos 

naturais. Em 2013 diversas entidades pertencentes e apoiadoras do Sistema ONU que compõe 

a UN-Water discutiram a questão da segurança hídrica e pontuaram a necessidade de incluir o 

tema nos futuros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para o grupo, a boa 

governança é de suma importância para as questões hídricas e para tanto, se faz necessário a 

criação de instituições capacitadas, instrumentos legislativos e políticos e regimes jurídicos 

adequados (UN-WATER, 2013). Para Jacobson et al. (2013), muitas políticas públicas sólidas 

foram criadas no papel, mas na sua maioria encontram problemas para limitam o funcionamento 

e a formação de estruturas de governança adequadas, como é o caso dos Estados analisados.  

  Para o WWF Brasil (2014), o ambiente institucional não tem a ver apenas com o 

estabelecimento de leis e regras, mas com a característica da legislação, a efetividade e a 

qualidade da regulação dessas leis (LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014). Assim, a preocupação 

dos estados com a estruturação de um ambiente institucional capacitado e eficiente, mesmo com 

problemas a serem enfrentados e conscientes destes problemas, revela a busca pela governança 

na sua dimensão institucional. Embora o cenário apresentado não seja considerado ideal 

conforme dados apresentados no documentos oficiais e nas entrevistas, o reconhecimento e a 

busca por melhorias revela que os processos de gestão tem evoluído e que há um arcabouço 

jurídico, legal e institucional que delimita e determina as ações a serem seguidas.  

  Com relação a capacidade estatal e os instrumentos de gestão de recursos hídricos, a 

OCDE (2015) prevê os seguintes princípios a serem almejados, descritos no quadro 6: 

 

Quadro 6 – Análise do Princípio da Governança na Capacidade Estatal e Instrumentos 

de Gestão 

Capacidade Estatal e Instrumentos de Gestão 

Princípio da OCDE para Boa 

Governança 

Mato Grosso Rondônia 

Adaptar o nível de capacitação das 

autoridades responsáveis à 

De acordo com os 

relatórios do programa o 

De acordo com os relatórios 

institucionais do programa, 
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complexidade dos desafios que têm de 

ser enfrentados no domínio da água e ao 

conjunto de competências que são 

necessárias para o desempenho das suas 

obrigações (2015, p.10). 

Estado conseguiu 

capacitar os profissionais 

que atua na coordenadoria, 

por meio capacitação 

direta e replicação de 

conhecimento, mas o 

número de pessoal lotados 

na área ainda insuficiente 

para atender toda a 

demanda do estado e as 

exigências legislativas o 

que culmina em 

deficiências no 

desempenho das 

obrigações. 

O Plano Estadual de 

Recursos Hídricos serve 

como guia para nortear os 

processos de capacitação 

mediante as ações que 

serão adotadas.  

o Estado possui um número 

reduzido de pessoal ligado 

direto a coordenadoria de 

recursos hídricos e falta 

capacitação para os 

servidores envolvidos na 

área que culmina em 

deficiência no desempenho 

das obrigações. 

A ausência de um Plano 

Estadual de Recursos 

Hídricos dificulta a 

definição de ações a serem 

adotadas pela coordenadoria 

de Recursos Hídricos, 

inclusive no tange a 

capacitação e dotação de 

novos servidores. 

Produzir, atualizar e partilhar em tempo 

útil dados e informação consistentes, 

comparáveis e politicamente relevantes 

para as políticas da água e com ela 

relacionados e usá-los para orientar, 

avaliar e melhorar essas políticas (2015, 

p.11). 

De acordo com os 

relatórios do programa e 

entrevista, o Estado está 

em fase de implementação 

de um sistema de 

informação para gerenciar 

os recursos hídricos, os 

quais envolve fiscalização, 

outorga, avaliação de 

qualidade, prevenção de 

eventos críticos, entre 

outros.  A ausência de 

sistemas informatizados e 

interligados reflete nos 

problemas enfrentados 

De acordo com os relatórios 

do programa e entrevista, o 

Estado ainda não possui um 

sistema de informação 

integrado. Existe um 

sistema para cadastro de 

outorgas, que vem sendo 

aprimoradas e atualizada, 

mas não é integrado com as 

outras atividades. A maioria 

das informações são 

organizadas em planilhas do 

excel que dificultam o 

processo de divulgação das 
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com a produção, 

atualização e divulgação 

das informações.  

informações e de 

fiscalização. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018; OCDE (2015) 

 

  Logo, ao observar os dados coletados constatou que o estado de Mato Grosso apresentou 

um resultado melhor que o estado de Rondônia, com nível de capacitação maior e organização 

de planejamento melhor avaliado. Cabe destaque para Plano Estadual de Recursos Hídricos que 

é uma importante fonte de planejamento, estabelecimento de metas e “documento guia com 

macro diretrizes para orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos” 

(ANA, 2017). O estado de Mato Grosso já trabalha com plano estadual instituído desde 2009 

enquanto o estado de Rondônia só concluiu seu plano no ano de 2017.  

  Os estudos demonstraram que os estudos possuem determinada capacidade estatal e 

instrumentos de gestão, mas fica claro na avaliação dos indicadores é que a execução desses 

planejamentos não ocorrem de maneira satisfatório. As lacunas políticas apresentam-se como 

meio de desagregação entre ministérios, órgãos e entidades relacionadas o que culmina em 

planejamentos fadados ao fracasso. A ausência de uma boa coordenação articulação e 

integração contraria o princípio para boa governança e impede que políticas setoriais tenham 

sucessão. Observou-se também, entre os estados uma lacuna de capacitação (insuficiência de 

pessoal, falta de especialização técnica e qualificação do quadro de servidores) o que acaba por 

afetar na capacidade de governança do estado do estado.  

  Nesse sentido, Lotta e Favareto (2013) e Pires e Gomide (2014) analisam a capacidade 

do Estado com a habilidade em formular e implementar políticas públicas e estas devem ser 

analisadas a partir do quadro político-institucional constituído. Os autores entendem esse 

quadro político-institucional por meio da lente institucionalista de North (1993, 1990) que 

conceitua esse arranjo como “conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma 

particular como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública 

específica” (PIRES E GOMIDE, 2014, p. 7).  
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  Com relação ao último item de análise, nota-se no quadro 7 que: 

 

Quadro 7 – Análise do Princípio da Governança nas Relações Intergovernamentais e 

Interação Estado-Sociedade 

Relações Intergovernamentais e Interação Estado-Sociedade 

Princípio da OCDE para Boa 

Governança 

 Mato Grosso Rondônia 

Encorajar a coerência das políticas 

através de uma efetiva coordenação 

entre setores” (p.10); 

Promover o comprometimento das 

partes interessadas de forma a obter 

contribuições informadas e orientadas 

para os resultados na formulação e 

implementação das políticas da água 

(p.13) 

De acordo com os 

relatórios do programa e 

entrevista, o conselho 

estadual e o comitês estão 

atuantes, mas o que se 

percebe é que a 

participação da sociedade 

ainda é baixa. Falta 

Políticas Públicas e 

fomento que incentivem a 

participação e o 

comprometimento da 

população. 

 

De acordo com os relatórios 

do programa e entrevista, o 

conselho estadual e o 

comitês estão atuantes, mas 

o que se percebe é que a 

participação da sociedade 

ainda é baixa. Falta Políticas 

Públicas e fomento que 

incentivem a participação e 

o comprometimento da 

população. 

 

Generalizar práticas de integridade e 

transparência em todas as políticas, 

instituições e quadros de governança da 

água de forma a melhorar a 

responsabilização e aumentar a 

confiança nos processos de decisão” 

(p.12);”  

De acordo com os 

relatórios do programa e 

entrevista, a baixa 

participação da sociedade 

no processo de gestão faz 

com que as decisões 

fiquem centralizadas as 

instituições públicas e a 

responsabilização dos 

diversos agentes usuários 

da água se concretiza por 

meio leis e sanções 

implantadas pelo Estado. 

A ausência de participação 

aliada a falta de 

De acordo com os relatórios 

do programa e entrevista, a 

mesma situação ocorre no 

estado de Rondônia. Falta 

instrumentos que possam 

proporcionar maior 

transparência das ações e 

baixa participação da 

sociedade no processo de 

gestão, deixam as 

informações e decisões 

centralizadas. 
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instrumentos de 

gerenciamento eletrônico 

desses recursos refletem 

na falta de transparência e 

divulgação das ações 

realizadas pelo Estado. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018; OCDE (2015) 

 

  As relações intergovernamentais e interação Estado-Sociedade refletem o tripé da 

governança das águas: gestão participativa, integrada e descentralizada. Em ambos os estados 

analisados, o conselho estadual foi o indicador que apresentou melhor avaliação e mesmo sendo 

bem avaliado recebeu críticas por parte dos gestores devido a baixa participação dos membros. 

Tal fato corrobora com o pensamento de Jacobson et al (2013) que analisa que pouca atenção 

tem sido direcionada ao setor da água e com isso os princípios de governança tais como 

transparência, accountability, participação e outros incentivos. 

  O princípio de participação da governança dos recursos hídricos passa pela concepção 

de gerenciamento dos recursos comuns baseado no trabalho apresentado por Ostrom (1990) no 

qual presume que os usuários devem se auto organizar para gerir esses recursos. A partir do seu 

postulado intitulado “Governando os comuns: a evolução das instituições para ação coletiva”, 

Ostrom (1990) constrói alguns princípios que visam caracterizar a eficácia de um conjunto de 

regras para a boa governança dos recursos comuns. Já Rogers e Hall (2003) cooperam com tal 

pensamento ao afirmarem que a gestão das águas e seu processo deve ter como objetivo o 

desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, e para que isso aconteça de forma efetiva é 

necessário que os atores e as partes interessadas participem ativamente do processo. De acordo 

com os dados encontrados na pesquisa, a fala dos entrevistados e os preceitos das teorias, fica 

claro a necessidade de se trabalhar para que haja o envolvimento da sociedade no processo de 

gestão e nas decisões que são tomadas, para todos possam se beneficiar e usufruir da melhor 

maneira possível desses recursos naturais. 

 Como se constata pelos estudos apresentados, a efetiva participação é ponto crucial para 

boa governança dos recursos hídricos e para manutenção do tripé de sustentação que é a gestão 

descentralizada, participativa e integrada. Os resultados da pesquisa mostraram que ainda é 

preciso avançar principalmente no que tange a gestão participativa, pois a ausência de 

participação principalmente da sociedade civil nos diversos processos que engloba os 

indicadores das relações intergovernamentais e interação estado-sociedade é um fator negativo 
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a governança. Observou-se lacunas no processo elaboração das políticas hídricas e falta de 

engajamento da sociedade, falta de transparência e de accountability no âmbito do poder 

público. 

 Huitema et al. (2009) reitera que o poder público só terá sucesso nas suas ações se o 

processo for relevante e validado pelas partes interessadas que devem participar do processo 

decisório. A participação pública nos processos de governança dão legitimidade aos processos 

de gestão, melhoram as decisões além melhorar as relações entre os envolvidos (HUITEMA et 

al., 2009).  

 Ao compararmos os resultados apresentados pelos os estados e aplicarmos o termômetro 

da governança desenvolvido pelo instituto WWF Brasil e FGV (2014) conforme indicadores e 

média aritmética definida no capítulo metodologia, é possível descrever no quadro 8 a seguinte 

situação:   

 

Quadro 8 – Indicadores e Termômetro da Governança nos Estados 

 

Variável de 

Pesquisa 

Indicadores analisados Termômetro 

Nível da Governança 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 D

A
 G

O
V

E
R

N
A

N
Ç

A
 

Mato Grosso Rondônia 

 

 

Ambiente 

Institucional 

Organização Institucional 

do modelo de Gestão; 

Arcabouço legal; 

Modelos e sistema de 

suporte a decisão.  

 

Intermediário 

 

Intermediário 

 

 

Capacidades 

Estatais 

 

 

 

 

Instrumentos 

de Gestão 

Plano Estadual Recursos 

Hídricos- PERH; 

Organismos 

Coordenador/gestor; 

Capacitação setorial. 

Planejamento Estratégico 

institucional; 

Sistema de informações;  

Cadastro de usuários e 

infraestrutura; 

Monitoramento da 

qualidade da água. 

 

 

 

Intermediário 

 

 

 

 

Intermediário 

 

 

 

Básico 

 

 

 

 

Básico 
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Relações 

Intergoverna-

mentais 

 

 

 

 

Interação 

Estado-

Sociedade  

CRH; 

Comitês de bacias e 

organismos colegiados; 

Gestão e Controle de 

eventos Críticos.  

Comunicação Social e 

difusão; 

Articulação com setores 

usuários e transversais; 

Fiscalização. 

Intermediário 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediário 

Intermediário 

 

 

 

 

 

 

 

Básico  

     Fonte: Dados da pesquisa, 2018; Lima, Abrucio, Silva, 2014. 

 

 O termômetro criado pelo instituto WWF Brasil e FGV (2014), busca identificar em que 

ponto a política de recursos hídricos se encontra, considerando as cinco dimensões apresentadas 

(LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014). Ao comparar os dois estados, verifica-se que a situação da 

governança são semelhantes, conforme pode ser observado na descrição dos resultados nos 

capítulos anteriores. 

 Diante das inúmeras políticas de desenvolvimento que afetam no uso quantitativo ou 

mesmo qualitativa dos recursos hídricos, é preciso pensar na água como ponto estratégico nas 

políticas públicas e o resultado intermediário representa que ainda há caminhos a serem 

perseguidos para a melhoria da governança nos Estados.  

 Embora os resultados tenha apresentado lacunas, evidenciou-se que a governança dos 

recursos hídricos se manifesta como mecanismo para eficiência na gestão das águas por 

viabilizar diálogo, maior transparência e a busca pelo consenso e resolução dos conflitos 

hídricos. 

 O Pacto Nacional pela Gestão das Águas se constitui como ferramenta governança a 

medida que proporciona meios e subsídios para implementação da Política e do Sistema 

Estadual de Recursos Hídrico, além fortalecer os arranjos institucionais e estabelecer uma 

relação mútua de cooperação e integração. 

 

5.   CONSIDERAÇÕES 

 

O estudo acerca da governança hídrica demonstra que a gestão dos recursos hídricos 

ainda representa desafio aos gestores, mas que são fundamentais para reduzir as lacunas 

existentes. Os desafios atuais e a perspectiva futura para os recursos naturais requer políticas 
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públicas mais sólidas, com atribuições claras, avaliação periódicas e compartilhamento da 

responsabilidade, visando o alcance de objetivos mensuráveis.  

 A pesquisa demonstrou que no âmbito de avaliação do PROGESTÃO, os Estados tem 

cumprindo as metas mínima estabelecidas pelo programa, fechando o primeiro ciclo de 

avaliação de forma positiva, com a adesão dos estados para o segundo ciclo. 

 Do ponto de vista da governança, os resultados demonstraram que existe muitas lacunas 

e falhas que precisam ser corrigidas. O ambiente institucional dos estados ainda não é adequado 

para os desafios que é a gestão das água. A ausência de arranjos políticos empenhados na 

construção de ambiente que de fato visasse a efetividade e eficiência das arenas da governança 

ambiental influencia sobremaneira no alcance de resultados mais consistentes. Dentro da 

própria avaliação do programa PROGESTÃO, fica claro que não há variação nos níveis de 

avaliação dos indicadores, o que configura que pouco se tem evoluído, ou que apenas se cumpre 

os requisitos necessários para se manter no programa. No entanto, o Estado de Mato Grosso 

possui um arranjo institucional mais estruturado por apresentar um arcabouço legal mesmo 

antes da adesão ao Programa, mas conforme relatos disponível nos documentos de avaliação 

do programa, muitas leis e regulamentos precisam passar por atualização pois já não atendem 

mais aos desafios atuais. Rondônia por sua vez, tinha um arcabouço legal mais reduzido e vem 

avançando nessa construção, principalmente com relação a construção do plano estadual de 

recursos de hídricos, importante documento para planejamento e implementação de políticas 

públicas para o setor. 

Em relação a capacidade estatal e aos instrumentos de gestão, os problemas elencados 

são semelhantes nos dois estados e refletem em um dos grandes desafios para setor: a 

implementação das políticas públicas apropriadas. Constatou-se que apesar da capacidade 

estatal não ser considerada ideal com falhas principalmente no tocante ao quadro de pessoal, os 

estados possuem instrumentos de gestão que podem propiciar uma melhor gestão dos recursos 

naturais, contudo a maioria dos planejamentos existentes não são executados, as ações previstas 

nestes planos não chegam a ser implementados. A ausência de mecanismo de financiamento 

voltados exclusivamente para os recursos hídricos dificulta as ações do setor que precisam com 

outros setores da macro secretaria de meio ambiente os recursos que já são escassos. O 

PROGESTÃO representa uma alavanca para as coordenadorias de recursos hídricos para 

melhorarem sua capacidade estatal, já que os recursos oriundos do programa devem 

obrigatoriamente serem aplicados no setor.   

 Um dos tripés da governança se concretiza pela gestão participativa e se efetiva a partir 

da interação Estado-Sociedade e também por meio das relações intergovernamentais. A 
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participação da sociedade no processo de gestão, nas ações de tomada de decisão são efetivadas 

por meio dos conselhos e comitês de bacias. Contudo, a baixa participação da sociedade é 

considerado como ponto fraco do processo de governança e contraria pressupostos trazidos 

pelos mais diversos organismos de defesa dos recursos naturais que reconhecem as práticas de 

tomada de decisão advindas de baixo para cima como cruciais para a promoção de políticas 

públicas eficazes na gestão hídrica.  

 Os resultados da pesquisa demonstraram que mesmo havendo instrumentos e 

legislações que descentralizam as ações, há falhas na gestão integrada, ou seja na relações 

intergovernamentais, principalmente devido à falta de diálogo entre os diversos entes 

governamentais, ausência de responsabilidade e fatores políticos, sociais e culturais que 

permeiam as relações, conforme informou os gestores na entrevista. Apesar do enquadramento 

jurídico e legislativo existente ter incentivo diversas ações e mudanças no setor hídrico, este 

ainda não tem sido capaz de efetivar a implementação dos planos elaborados, refletindo no 

processo de institucionalização da boa governança dos recursos hídricos. 

 As teorias e construtos discutidos ao longo desse trabalho demonstram que a aplicação 

dos conceitos de governança e seu debate nos estados ainda é superficial e são voltadas muito 

mais para prevenção de eventos críticos do que para um contexto de cenário futuro, que requer 

quadros de planejamento a curto, médio e longo prazo de forma coerente e sustentável.    

 A luz dos desafios que permeia a gestão das águas, ressalta-se a importância de estudos 

e debates que visam fortalecer a governança das águas para que estados, municípios e o país 

estejam preparados para enfrentar as adversidades atuais e futuras, buscando manter o alicerce 

da gestão descentralizada, participativa e integrada na consolidação de uma governança hídrica 

eficaz, efetiva e transparente.  

 Analisando a governança dos recursos hídricos no estado de Mato Grosso e Rondônia, 

é possível dizer que o estado de Mato Grosso possui um pouco mais de estrutura em relação ao 

estado de Rondônia, sendo identificado com uma situação hídrica melhor esse enquadrando em 

todos requisitos na situação intermediária de acordo com o termômetro da governança (LIMA, 

ABRUCIO, SILVA, 2014). Contanto, ambos os estados enfrentam problemas com gestão, 

como desmatamento que atingem os mananciais de água, problemas de escassez em algumas 

regiões e de inundações em outras. Contudo, constata-se que há ferramentas para evolução da 

gestão dos recursos hídricos nos estados e estas ferramentas estão alicerçadas na construção de 

um panorama para a sustentabilidade.  

No decorrer da pesquisa, algumas limitações foram encontradas devido a ausência de 

um instrumento institucionalizado para avaliar a governança dos recursos hídricos, bem como 
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a diversidade de aspectos relacionados à boa governança hídrica, recorrendo a conceitos da 

governança ambiental e governança hídrica e principalmente aos pressupostos de estudos já 

delineados pela Agência Nacional de Água (ANA), pela Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pelo 

instituto WWF Brasil e FGV (LIMA, ABRUCIO, SILVA, 2014).  

Houve limitações de ordem prática que culminaram em atrasos na coleta de dados, como 

dificuldades para se conseguir uma entrevista com os gestores, ausência de informações 

concentradas no site do PROGESTÃO estadual ou mesmo no sites das secretarias dos 

respectivos estados e falta de informações consolidada.  

A partir dos processos metodológicos utilizados e dos resultados apresentados foi 

possível alcançar os objetivos propostos no início da pesquisa e concluir que as ações realizados 

no âmbito do PROGESTÃO contribuem para atendimento dos princípios da boa governança 

dos recursos hídricos, mas ainda apresentam lacunas a serem trabalhadas. 

As lacunas apresentadas pode ser elo para busca de mais informações e o 

desenvolvimento de pesquisas futura considerando que maioria dos trabalhos existentes na área 

ainda se concentram em estudos mais amplos, sem adentrar muito em casos específicos.    

A melhoria da governança hídrica pode resultar em melhoria da conscientização dos 

estados com relação ao meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, além de ser 

instrumento de construção coletiva de agendas ambientais integradas, participativas e efetivas, 

com responsabilidade política, social, cultural e ambiental.  
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – Roteiro para Entrevista 1 

 

Entrevista com Gestor/Coordenador do PROGESTÃO no Estado de Mato Grosso 

 

Data: 
Local da entrevista: 
Nome do Entrevistado: 
Cargo/função no Órgão: 
Orientações gerais 

sobre a entrevista: 

A entrevista será gravada para posterior transcrição; 

O entrevistado deverá assinar termo de autorização para gravação da 

entrevista; 

O entrevistado será informado sobre o contexto da entrevista e sua finalidade; 

O Entrevistado terá liberdade para esclarecer suas opiniões e experiências;  

Poderá ser solicitado mais informações, caso a informação repassada não fique 

clara; 

 

 

Assunto a serem 

abordados 

Questionamentos sobre o assunto 

 

 

Ambiente 

Institucional 

Você considera que o ambiente institucional do Estado está adequado para 

atender de fato as necessidades do gerenciamento de recursos hídricos? 

O arcabouço legal do Estado (conjunto leis, decretos, regulamentos, entre 

outros) está adequado/atualizado? 

Como o PROGESTÃO auxilia nesse processo se adequação do ambiente 

institucional? 

Como as decisões são tomadas? Quais ações foram implementadas a partir do 

PROGESTÃO? 

 

Capacidade 

Estatal 

 

Instrumentos de 

Gestão 

O Plano Estadual Recursos Hídricos- PERH está adequado? Está 

implementado? 

E o Planejamento Estratégico institucional, está implementado? 

Como funciona as capacitações setoriais? Atende a demanda do setor? O 

PROGESTÃO proporcionou mais capacitação para os servidores? 

Existe algum sistema que auxilia no processo de cadastramento e integração 

de usuários da água? Como funciona?  

Como as informações sobre a situação hídrica do Estado são divulgadas? 

De alguma forma, o PROGESTÃO influenciou na melhoria da capacidade 

estatal ou na implementação de novos instrumentos de gestão? 

 

Relações 

Intergoverna-

mentais 

 

Interação 

Estado-

Sociedade  

O conselho estadual é atuante? Como funciona as participações? 

O PROGESTÃO ajudou no fortalecimento do conselho e comitês? 

Qual a situação dos comitês de bacias?  

Como é a participação da sociedade nesse processo (comitês)? Como eles se 

articulam? Como é feito a divulgação desses processos?  

Como o Estado trabalha o controle de eventos críticos? E como se acontece as 

fiscalizações. 
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APÊNDICE B – Roteiro para Entrevista 2 

 

Entrevista com Gestor/Coordenador do PROGESTÃO no Estado de Rondônia 

 

Data: 
Local da entrevista: 
Nome do Entrevistado: 
Cargo/função no Órgão: 
Orientações gerais 

sobre a entrevista: 

A entrevista será gravada para posterior transcrição; 

O entrevistado deverá assinar termo de autorização para gravação da 

entrevista; 

O entrevistado será informado sobre o contexto da entrevista e sua finalidade; 

O Entrevistado terá liberdade para esclarecer suas opiniões e experiências;  

Poderá ser solicitado mais informações, caso a informação repassada não fique 

clara; 

 

 

Assunto a serem 

abordados 

Questionamentos sobre o assunto 

 

 

Ambiente 

Institucional 

Você considera que o ambiente institucional do Estado está adequado para 

atender de fato as necessidades do gerenciamento de recursos hídricos? 

O arcabouço legal do Estado (conjunto leis, decretos, regulamentos, entre 

outros) está adequado/atualizado? 

Como o PROGESTÃO auxilia nesse processo se adequação do ambiente 

institucional? 

Como as decisões são tomadas? Quais ações foram implementadas a partir do 

PROGESTÃO? 

 

Capacidade 

Estatal 

 

Instrumentos de 

Gestão 

O Plano Estadual Recursos Hídricos- PERH está adequado? Está 

implementado? 

E o Planejamento Estratégico institucional, está implementado? 

Como funciona as capacitações setoriais? Atende a demanda do setor? O 

PROGESTÃO proporcionou mais capacitação para os servidores? 

Existe algum sistema que auxilia no processo de cadastramento e integração 

de usuários da água? Como funciona?  

O Estado informou no relatório do PROGESTÃO que não possui sistema 

informatizado, quais as dificuldades do Estado em relação a isso? 

Como as informações sobre a situação hídrica do Estado são divulgadas? 

De alguma forma, o PROGESTÃO influenciou na melhoria da capacidade 

estatal ou na implementação de novos instrumentos de gestão? 

 

Relações 

Intergoverna-

mentais 

 

Interação 

Estado-

Sociedade  

O conselho estadual é atuante? Como funciona as participações? 

O PROGESTÃO ajudou no fortalecimento do conselho e comitês? 

Qual a situação dos comitês de bacias?  

Como é a participação da sociedade nesse processo (comitês)? Como eles se 

articulam? Como é feito a divulgação desses processos?  

Como o Estado trabalha o controle de eventos críticos? E como se acontece as 

fiscalizações. 

 

 

 


