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RESUMO 

Este documento trata-se do Relatório Final, referente ao Programa de apoio ao 

fortalecimento e à capacitação dos colegiados das bacias tributárias da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, parte integrante do Estudo sobre a participação e 

adequação de organismos de bacias do Semiárido em relação ao seu modelo de 

gestão, inclusive no que diz respeito à transposição.  

Este Relatório contém o conjunto dos Relatórios Parciais (Plano de Trabalho, 

Relatório Parcial 1 e Relatório Parcial 2) com as devidas sugestões e revisões; e as 

propostas de Programas de apoio ao fortalecimento e à capacitação (educação para 

as águas) dos colegiados nas bacias tributárias da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, para ser implementado em 5 anos, incluindo diretrizes, objetivos, área de 

abrangência e público-alvo, atividades, metas, cronograma e estimativa de custos de 

implantação e manutenção.  

Este Estudo constitui a primeira avaliação sistemática da atuação dos CONSUs, no 

âmbito das ações de fortalecimento dos colegiados do SIGRH/PE. Considera-se que 

esta iniciativa, integrada ao desenvolvimento de metodologias e propostas de 

adequação dessas instâncias às características regionais, tornará mais efetiva a 

atuação da APAC na região semiárida. 

Palavras-chave: bacias do Semiárido de Pernambuco. Conselho Gestor de Açude. 

CONSU. Pajeú. Moxotó. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Os estudos sobre a participação e adequação de organismos de bacias do 

Semiárido em relação a seu modelo de gestão, inclusive no que diz respeito à 

transposição, tem como principal proposição contribuir para o exercício da gestão 

compartilhada dos recursos hídricos na região semiárida do estado de Pernambuco, 

nas bacias hidrográficas tributárias do rio São Francisco, por meio do fortalecimento 

de organismos colegiados voltados para a gestão de reservatórios.  

No âmbito do fortalecimento desses organismos colegiados – os Conselhos 

Gestores de Açude, os CONSUs, destaca-se a identificação dos avanços, 

dificuldades e necessidades de adequação dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos com relação ao exercício da gestão dos recursos hídricos nos reservatórios 

onde há Conselhos Gestores instalados. 

O estudo também visa à proposição de metodologias que possam fomentar a 

participação dos atores locais (representantes dos poderes públicos, dos usuários de 

água e de entidades da sociedade civil) em instâncias colegiadas voltadas para a 

gestão de reservatórios no semiárido pernambucano e demais estruturas hidráulicas 

das áreas beneficiadas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco. Além da 

participação desses atores, o estudo aponta os mecanismos para promover e 

facilitar a integração dos conselhos gestores com os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, de modo especial o CBH-SF e sua inserção à Agência de Bacia do rio 

São Francisco (Agência Peixe Vivo).  

Diante do exposto, o estudo por ora apresentado constitui-se na consolidação dos 

relatórios parciais, acrescidos de sugestões e revisões efetuadas ao longo do 

processo de construção dos Estudos sobre a participação e adequação de 

organismos de bacias do Semiárido em relação a seu modelo de gestão, inclusive 

no que diz respeito à transposição. 

A estrutura dos capítulos permite ao leitor equalizar seu conhecimento em relação a 

localização e situação atual na região onde os açudes estão inseridos, traçando um 

diagnóstico do semiárido. Esta estrutura contém o capítulo de Contextualização da 

área de estudo, seguido da Avaliação Institucional e Legal dos Recursos Hídricos no 
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Estado de Pernambuco, apresentação do Projeto de Integração do São Francisco no 

contexto do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de 

Pernambuco, Avaliação de Documentos de Referência, resultados das Pesquisas de 

Campo, Critérios de Avaliação dos CONSUs, Diagnóstico do Desempenho de cada 

CONSU, e Modelos de Gerenciamento de Recursos Hídricos adotados em outros 

Estados. Após esta contextualização, são apresentadas as Proposições para 

Fortalecimento dos CONSUs e Adequação do Modelo de Gestão para Ampliação da 

Participação na Gestão de Recursos Hídricos e a Composição do Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco com as Adequações.  

Após a compilação dessas informações são apresentados os capítulos referentes ao 

Programa de Apoio ao Fortalecimento dos organismos colegiados nas bacias 

tributárias da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o Programa Educação para 

as Águas, com a capacitação dos membros dos colegiados nas bacias tributárias da 

bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco, e mobilização das 

comunidades locais.  

Esses programas constituem-se na chave do processo, e serão as ferramentas 

norteadoras para a efetivação da proposta deste Estudo, configurando-se assim 

como uma referência para que a Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

possa atuar de forma efetiva na região do semiárido pernambucano.  
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2. INTRODUÇÃO 

O Estudo sobre a participação e adequação de organismos de bacia do Semiárido 

em relação ao seu modelo de gestão, inclusive no que diz respeito à transposição, 

cujo foco foram os organismos das bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco, 

em especial as Bacias dos rios Pajeú e Moxotó, afluentes do rio São Francisco, foi 

desenvolvido em três etapas, tendo como resultado três relatórios técnicos.   

A primeira fase do estudo realizou um diagnóstico da estrutura de gestão dos 

recursos hídricos do Estado de Pernambuco, com foco nos Conselhos Gestores de 

Açudes – CONSUs, e, para tal, apresentou uma avaliação de desempenho dos 

colegiados, identificando as necessidades de adequação dessas instâncias 

colegiadas com vistas à eficácia da gestão compartilhada dos recursos hídricos nas 

bacias tributárias do rio São Francisco.  

O diagnóstico foi elaborado tendo como base a sistematização de informações 

relacionadas à estrutura legal e institucional da gestão dos recursos hídricos do 

Estado, a síntese de documentos e experiências de referência e também as 

entrevistas realizadas com membros dos CONSUs e gestores e técnicos da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima – APAC, da Secretaria de Infraestrutura e do 

Departamento Nacional de Obras contra a Seca – DNOCS.  

Na segunda fase, foram indicadas estratégias para fortalecimento, adequação e 

integração desses Conselhos, organizadas nos seguintes eixos: 1) Adequação do 

arranjo institucional; 2) Adequação dos instrumentos de gestão, do Fundo de 

Recursos Hídricos e dos mecanismos de alocação negociada de água; e 3) Fomento 

à participação dos atores locais nos organismos colegiados. 

Por fim, na fase 3, referente ao presente produto, a partir dos resultados das fases 

anteriores, foram consolidadas propostas dos Programas de fortalecimento e de 

Educação para as águas, para os CONSUs e Comitês de Bacias – COBHs, das 

bacias tributárias da bacia hidrográfica do rio São Francisco, em Pernambuco. 

Ambos os programas estão estruturados com os seguintes conteúdos: introdução, 

diretrizes, objetivos, área de abrangência e público-alvo, atividades, metas, 

cronograma e estimativa de custos.   
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No total, são cinco principais atividades a serem desenvolvidas nos programas, no 

Programa de Fortalecimento estão: Estruturação, Integração e Monitoramento/ 

avaliação; e no Programa Educação para as águas: Capacitação e Difusão; que 

podem ser vistos na Figura 1, com suas respectivas ações. 

 

Figura 1: Ações propostas pelos Programas de apoio ao fortalecimento e de Educação para as 
águas dos colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Os Programas propostos partem do pressuposto que as orientações de adequação 

indicadas no Relatório 02, desta contratação, serão executadas. 

Este Relatório apresenta ainda em seus ANEXOS (E, F, G, H e I) o relato das cinco 

reuniões públicas para apresentação da Proposta de adequação dos CONSUs, bem 

como o resultado da consulta através da Matriz de Avaliação e Lista de Presença, a 

saber:  

• CONSU Brotas e Rosário, realizado em 18 de novembro de 2013 no Salão 

Paroquial de Afogados da Ingazeira/PE; 

• CONSU Barra do Juá e Serrinha, realizado em 19 de novembro de 2013 na 

Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada/PE 

(FAFOPST/AESET); 

• CONSU Bitury, realizado em 20 de novembro de 2013 na sede do CONSU 

Bitury em Serra Talhada/PE; 

• CONSU Ingazeira, realizado em 21 de novembro de 2013 na Câmara de 

Vereadores de Venturosa/PE; 
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• CONSU Poço da Cruz, realizado em 22 de novembro de 2013 na sede do 

DNOCS de Ibimirim/PE. 

Foram estabelecidos níveis de objetivos para as Oficinas do Diagnóstico e das 

Propostas: (i) Objetivo geral, direcionado para uma transformação mais ampla da 

realidade de intervenção; e (ii) Objetivos específicos, que por sua vez possuem um 

caráter mais operacional. 

O objetivo geral constitui-se em sensibilizar os participantes da Oficina para a 

importância do “Estudo sobre a participação e adequação de organismos de bacia 

do Semiárido em relação ao seu modelo de gestão, inclusive no que diz respeito à 

transposição”. 

E os objetivos específicos pretendem contribuir para o alcance do objetivo geral das 

Oficinas (Figura 2), a saber:  

• Disseminar e nivelar noções básicas sobre as atividades executadas para a 

elaboração do Diagnóstico dos CONSUs; 

• Proporcionar conhecimentos sobre as dificuldades de gestão e aplicação dos 

instrumentos identificadas no Diagnóstico dos CONSUs; 

• Dialogar com os participantes sobre as proposições de adequação 

necessárias para o fortalecimento e integração dos CONSUs; 

• Valorizar o conhecimento dos participantes sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos CONSUs; e 

• Estimular os participantes a refletirem sobre os resultados dos estudos e a 

manifestarem suas expectativas em relação ao Programa de Apoio aos 

CONSUs. 
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Figura 2: Objetivos Geral e Específicos estabelecidos para as Oficinas do Diagnóstico e das 
Propostas. 

A proposta metodológica para as Oficinas de Apresentação do Diagnóstico e das 

Propostas teve por base o enfoque participativo. Participar é entendido aqui como 

tomar parte no processo, emitir opinião, concordar ou discordar.  

As atividades contemplaram:  

1) Apresentação dos relatórios 01 e 02 à plenária, com objetivo de nivelar os 

conhecimentos e introduzir ao estudo, esclarecer alguns pontos sobre as atividades 

executadas para elaboração dos relatórios, apresentar os resultados do Diagnóstico 

e expôr as propostas de adequação; 

2) Preparação do trabalho em grupo, através da apresentação da dinâmica, 

esclarecimento sobre os objetivos da atividade e distribuição dos materiais individual 

e coletivo; 
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3) Realização do trabalho em grupo, através do debate sobre a temática entre os 

componentes do grupo, preenchimento coletivo de uma matriz de avaliação sobre os 

problemas e propostas, mediado pelo Consórcio Ecoplan-Skill e discussões e 

complementações em plenária; 

4) Conclusão da Oficina, onde o moderador e os especialistas convidados para a 

Oficina esclarecem as dúvidas, complementam conteúdos e concluem a 

apresentação do estudo. 

Em consonância com o Termo de Referência da contratação, este relatório consolida 

o conteúdo das versões finais dos relatórios parciais devidamente aprimorados. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O presente estudo tem como foco os organismos de bacia do Semiárido do Estado 

de Pernambuco. Esses organismos têm desenvolvido relevante papel no contexto 

de gestão dos recursos hídricos nessa região. Dos 185 municípios pernambucanos, 

122 (65,9%) estão na região semiárida, do Estado. Nessa região onde os rios são 

intermitentes, a água para as necessidades da população depende, quase sempre, 

de reservação artificial, muitas vezes em pontos isolados. 

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, criado em 1909, 

implantou uma infraestrutura hidráulica de açudes, poços e canais, no intuito de 

melhorar as condições de convivência na região do semiárido. Essa estrutura tem 

entre seus objetivos auxiliar a produção agrícola irrigada, com criação de perímetros 

públicos de irrigação. Do mesmo modo, em Pernambuco, além da infraestrutura 

hídrica implantada pelo DNOCS, foram implantados açudes, poços e canais por 

órgãos do Estado com o objetivo de garantir disponibilidade hídrica para 

abastecimento público nos períodos de seca. 

No ano de 1997, foi iniciada, em Pernambuco, a formação de Conselhos Gestores 

de Açudes (originalmente denominados Conselhos de Usuários de Açudes) nas 

bacias hidrográficas do rio Pajeú e do rio Moxotó. Os conselhos surgiram sobretudo 

da necessidade de mediar conflitos pelo uso da água, que estava muito escassa em 

1997/1998, época de implantação do Programa de Gestão Participativa de Recursos 

Hídricos. Tais colegiados passaram a ser considerados como instâncias do SIGRH 

após haverem sido homologados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

amparados no dispositivo da Lei 12.984/2005. 

Em 2009 a formação dos conselhos passou a ser orientada pela Resolução nº 4, do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, de 25 de março de 2009, que 

dispõe sobre normas e critérios para criação e organização dos CONSUs no Estado 

de Pernambuco. Tal Resolução resultou do entendimento do CRH de que os 

Conselhos Gestores são integrantes do SIGRH/PE e que é necessário padronizar os 

processos e estabelecer diretrizes e procedimentos para a sua instituição e 

organização. 
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Atualmente há no Estado oito CONSUs instalados conforme apontado no Quadro 1 

a seguir que apresenta os açudes, suas respectivas bacias e municípios em que 

estão localizadas suas sedes. No total, os açudes estão nas bacias: Moxotó, Pajeú, 

Ipojuca e Ipanema, que podem ser visualizadas na Figura 3.  

Quadro 1: Dos Conselhos gestores de açudes de Pernambuco, das bacias em que 
estão localizados e dos municípios onde estão sediados. 

Conselho Bacia hidrográfica Sede 

Poço da cruz Moxotó Ibimirim 

Brotas Pajeú Afogados da Ingazeira 

Rosário Pajeú Iguaraci 

Jazigo Pajeú Serra talhada 

Serrinha Pajeú Serra talhada 

Barra do juá Pajeú Floresta 

Bitury Ipojuca Belo jardim 

Ingazeira Ipanema Venturosa 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

A Figura 3 apresenta as principais bacias hidrográficas de Pernambuco. 

As ações de fortalecimento das instâncias colegiadas do SIGRH/PE, incluindo os 

CONSUs, estão sob responsabilidade da APAC, bem como a implantação dos 

instrumentos de gestão previstos na Lei que institui a Política de Recursos Hídricos. 

A APAC foi criada pela Lei 14.028/2010, tendo recebido as atribuições acima 

mencionadas da Secretaria de Infraestrutura que até então respondia pela 

formulação e execução da Política de Recursos Hídricos do Estado. 

Este estudo constitui a primeira avaliação sistemática da atuação dos CONSUs, no 

âmbito das ações de fortalecimento dos colegiados do SIGRH/PE. Considera-se que 

esta iniciativa, integrada ao desenvolvimento de metodologias e propostas de 

adequação dessas instâncias às características regionais, tornará mais efetiva a 

atuação da APAC na região semiárida. 
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Figura 3: Bacias hidrográficas de Pernambuco. Fonte: Consórcio Ecoplan Skill. 
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4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL DOS RECURSOS 
HÍDRICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

A institucionalização da gestão de recursos hídricos no Estado de Pernambuco 

iniciou-se em 1993 com a criação, pela Lei 10.920, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA1, à qual foram designadas as competências 

de formulação e execução da política de desenvolvimento científico e tecnológico e 

a execução das políticas estaduais de meio ambiente, recursos hídricos e florestais. 

Em 1997, ao mesmo tempo em que foi instituída a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, a Lei 11.426, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos de 

Pernambuco e criou o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

– SIGRH/PE. Nesse mesmo ano, foi ainda editada a Lei 11.427/1998 dispondo 

sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado de 

Pernambuco. 

Em 2005, por meio da Lei 12.984/05, foi reformulada a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e redefinido o SIGRH/PE, cuja estrutura será apresentada a 

seguir. 

O órgão executor dos recursos hídricos de Pernambuco é a Agência Pernambucana 

de Águas e Clima – APAC, entidade integrante da administração pública estadual 

indireta, vinculada à Secretaria de Infraestrutura. Essa entidade foi criada pela Lei nº 

14.028, de 26 de março de 2010, na forma de autarquia sob regime especial, com 

personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa, técnica e 

financeira. Tem sede e foro na cidade do Recife e jurisdição em todo o território 

estadual. O Decreto Estadual N° 34.860/10, aprovou o regulamento da APAC, o qual 

detalha a estrutura institucional da Agência. 

No que concerne aos fundamentos legais que amparam a organização institucional 

de gestão dos Recursos Hídricos no Estado de Pernambuco, deve-se citar ainda os 

seguintes instrumentos legais:  

• O Decreto Estadual N° 35.294/10, que aprova o Regulamento da Secretaria 

de Infraestrutura do Estado de Pernambuco. 

                                                 
1 http://www2.sectma.pe.gov.br/web/sectec/historia. Acesso em: 31 janeiro 2013. 

http://www2.sectma.pe.gov.br/web/sectec/historia
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• O Decreto Estadual N° 20.423/98, que regulamenta a Lei 11.427 de 17 de 

janeiro de 1997, que dispõe sobre a conservação e a proteção das águas 

subterrâneas no Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

• Resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que estabelecem 

informações complementares, e estão abordadas de forma especifica neste 

relatório. 

5.1 AVALIAÇÃO POLÍTICO INSTITUCIONAL DO SIGRH 

A Estrutura organizacional do SIGRH/PE está definida no artigo 40 da Lei 12.984/05 

com a seguinte composição: 

I - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 

II - Comitês de Bacia Hidrográfica - COBHs; 

III - Órgão gestor de recursos hídricos do Estado; 

IV - Órgãos executores do SIGRH/PE; 

V - Organizações civis de recursos hídricos; e 

VI - Agências de Bacia. 

Atualmente, a estrutura citada acima funciona da seguinte forma: 

• Como órgão gestor de recursos hídricos do Estado foi instituída a Secretaria 

de Infraestrutura e como órgão executor, a Agência Pernambucana de Águas 

e Clima – APAC; 

• Os organismos colegiados que integram o SIGRH são o Conselho de 

Recursos Hídricos - CHR, órgão superior consultivo e deliberativo, os Comitês 

de Bacia – COBHs e os Conselhos Gestores de Açude – CONSUs; 

• Os CONSUs, não previstos de forma expressa na Lei nº 12.984/05, são 

organizações civis de recursos hídricos constituídos e reconhecidos pelo 

CRH, consoante a Resolução CRH n° 04, de 25 de março de 2009, e em 

conformidade com o inciso X, do art. 44 e com parágrafo único do art. 51, da 

citada Lei; 

• As Agências de Bacias previstas no inciso VI ainda não foram constituídas em 

âmbito estadual.  
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É importante destacar que a gestão dos recursos hídricos nos corpos de água de 

domínio da União é atribuição da ANA e que, no contexto da gestão de recursos 

hídricos no Semiárido, os reservatórios de domínio da União têm a sua gestão sob a 

responsabilidade e competência do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS, autarquia do Poder Executivo vinculada ao Ministério da 

Integração Nacional, criada pelo Decreto nº 7.619/1909 como Inspetoria de Obras 

Contra as Secas – IOCS, e atualmente amparado pela Lei nº 10.204, de 22 de 

fevereiro de 2001. 

Segundo a Lei nº. 10.204/2001, que altera a Lei n° 4.229/63, compete ao DNOCS, 

entre outros: contribuir para a implementação dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, tal como definidos no art. 2o da Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 

1997, e legislação subsequente (art.2º, I); contribuir para a elaboração do plano 

regional de recursos hídricos, em ação conjunta com a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e os governos estaduais de sua área de 

atuação (art.2º, II);  elaborar projetos de engenharia e executar obras públicas de 

captação, acumulação, condução, distribuição, proteção e utilização de recursos 

hídricos, em conformidade com a Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, de que trata a Lei nº 9.433, de 1997 (art.2º, III). 

Na gestão de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco deve ser destacado 

ainda o papel da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, 

instituição executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado de 

Pernambuco. A COMPESA foi criada pela Lei Estadual nº. 6.307, de 29 de julho de 

1971, constituída na forma de sociedade anônima de economia mista, com fins de 

utilidade pública, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco por meio da 

Secretaria de Infraestrutura. A atual estrutura de gestão de recursos hídricos no 

Estado do Pernambuco pode ser configurada conforme a Figura 4.  

A gestão das águas no Estado de Pernambuco demanda articulação entre os órgãos 

federais e estaduais que são responsáveis pela gestão das águas e operação dos 

reservatórios.  
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Figura 4: Composição do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

de Pernambuco e órgãos atuantes nos açudes de domínio da União2. 
Fonte: Elaborada pelos autores (2013). 

Entretanto, cabe ressaltar que não foi identificado nenhum acordo de cooperação 

entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco com a Agência 

Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça a 

transferência da gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal para a 

competência estadual. A seguir apresenta-se a caracterização das instituições e 

colegiados que compõem o SIGRH/PE. 

5.1.1 Organismos e Instituições responsáveis pela formulação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos 

Este tópico dedica-se a avaliar os organismos e entidades integrantes do SIGRH/PE. 

a) Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

                                                 
2 A sigla CNRH refere-se ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A sigla SRHU refere-se à Secretaria de 
Recursos e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente. A sigla ANA refere-se à Agência Nacional de 
Águas. As demais siglas são de instituições caracterizadas no relatório. 
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O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH é o órgão colegiado superior, 

deliberativo e consultivo do SIGRH/PE. Foi instituído pela Lei Estadual n° 11.426/97, 

primeira lei a dispor sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. 

Atualmente é amparado pela Lei nº 12.984/05 que redefiniu o SIGRH/PE. 

Em sua composição tem representantes do Poder Público, em nível Federal, 

Estadual e Municipal; representante da Assembleia Legislativa Estadual; 

representantes de entidades da sociedade civil relacionadas com recursos hídricos; 

representantes de organizações de usuários de recursos hídricos; e representante 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica.    

O CRH é composto por uma representação paritária, sendo cinquenta por cento 

(50%) dos membros, representantes o Poder Público, e os outros cinquenta por 

cento (50%) representantes dos demais segmentos. Esse aspecto é relevante, pois 

aponta uma estrutura que busca a construção de decisões articuladas entre Poder 

Público e demais setores.  

O CRH é gerido por uma Presidência, cujo presidente é o titular da Secretaria de 

Infraestrutura; e uma Secretaria Executiva, cujo titular é o Secretário Executivo de 

Recursos Hídricos da Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria Executiva do 

CRH/PE é exercida pela Secretaria de Infraestrutura.  

O CRH/PE tem atribuições deliberativas, normativas e consultivas. Entre as 

primeiras, destacam-se: i) aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos; ii) 

aprovar do plano de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos/FEHIDRO (art.43 da Lei nº 12.984/05); iii) homologar a criação de COBHs; 

iv) habilitar, para participação na gestão de recursos hídricos do Estado, as 

organizações civis previstas nesta Lei; v) aprovar os valores a serem cobrados pelo 

uso da água; vi) homologar o enquadramento dos corpos de água aprovados pelos 

COBHs ou pelo órgão de recursos hídricos e de meio ambiente, quando couber; vii) 

delegar competências e atribuições aos COBHs, sempre que julgar conveniente. 

Dentre as atribuições normativas, destacam-se: i) exercer funções normativas e 

deliberativas relativas à formulação, implantação, execução, controle, monitoramento 

e avaliação da Política Estadual; ii) estabelecer os critérios e procedimentos de 

rateio, entre os beneficiados, dos custos das obras e investimentos públicos 
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referentes ao uso múltiplo dos recursos hídricos ou de seu aproveitamento para fins 

econômicos; iii) definir as derivações, captações, acumulações, obras e lançamentos 

considerados usos insignificantes, quanto aos seus impactos. 

As atribuições consultivas estão vinculadas a opinar sobre as propostas dos projetos 

de leis referentes ao Plano Plurianual de Investimentos, às Diretrizes Orçamentárias 

e ao Orçamento Anual do Estado, no que concerne aos recursos hídricos. 

O CRH atua sistematicamente no cumprimento de sua função de órgão deliberativo 

e consultivo, tendo, entre os anos de 1999 e 2012, editado sessenta e quatro 

resoluções (Quadro 14). 

b) Comitês de Bacia Hidrográfica - COBHs 

De acordo com o art. 47 da Lei nº 12.984/05, os COBHs são colegiados consultivos 

e deliberativos. Esses organismos são considerados os Parlamentos da água, nos 

quais a sociedade manifesta seus interesses, define as prioridades para cada bacia 

hidrográfica; encontra soluções negociadas para os conflitos e acompanha o 

desempenho da gestão pública.   

Os Comitês de Bacia Hidrográfica – COBHs terão como área de atuação: i) a 

totalidade de uma bacia hidrográfica; ii) totalidade de uma sub – bacia hidrográfica 

tributária do curso de água principal da bacia; e iii) grupo de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas contíguas. 

Os COBHs, segundo o artigo 30 da Lei nº 14.028/2010, serão compostos por: i) 

representantes dos Poderes Executivos da União, do Estado e dos Municípios, 

inseridos na área da bacia hidrográfica respectiva, correspondendo a, no mínimo 

20% (vinte por cento) e, no máximo, a 40% (quarenta por cento) do total de 

membros; ii) representantes de entidades civis, correspondendo a, no mínimo, 20% 

(vinte por cento), e a, no máximo 40% (quarenta por cento) do total de membros, 

cabendo a sua escolha e indicação por: a) universidades, institutos de ensino 

superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; e, b) organizações 

sociais e não governamentais com atuação em recursos hídricos, previstas nesta 

Lei; iii) usuários de recursos hídricos, correspondendo a 40% (quarenta por cento) 

dos membros.  
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O art. 46, § 5º da Lei 12.984/05 define ainda que a reunião dos COBHs será aberta 

ao público com direito a voz. 

O Estado de Pernambuco atualmente possui seis COBHs instalados, quais sejam: 

Metropolitano Sul, Capibaribe, Goiana, Ipojuca, Una e Pajeú.   

O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pajeú - COBH/PAJEÚ compõe o Sistema 

Estadual Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – SIGRH/PE com atuação na 

área de drenagem da bacia do rio Pajeú que envolve 27 municípios do Estado de 

Pernambuco. Nessa área estão localizados cinco dos oito Conselhos Gestores de 

Açude – CONSUs de Pernambuco. Os demais CONSUs estão localizados nas 

Bacias Hidrográficas do Ipojuca, do Moxotó e do Ipanema, sendo que estas duas 

últimas bacias não contam com Comitês em funcionamento.  

Embora atualmente a maioria dos CONSUs do Estado de Pernambuco esteja 

localizada na Região Hidrográfica da Bacia do Pajeú, o Estatuto Social do Comitê do 

Pajeú não faz menção a qualquer atribuição ou competência a ser desenvolvida 

conjuntamente com os CONSUs atuantes na Bacia. 

Vejamos agora as principais atribuições dos COBH´s: i) participar da elaboração e 

acompanhar a execução do Plano Diretor de Recursos Hídricos respectivo, assim 

como programas de ações para atendimento de situações críticas; ii) aprovar o 

Plano Diretor de Recursos Hídricos respectivo, submetendo ao CRH para 

homologação; iii) apreciar as propostas dos programas anuais e plurianuais de 

aplicação de recursos financeiros em serviços e obras de interesse para o 

gerenciamento dos recursos hídricos na bacia, que sejam compatíveis com o Plano 

Diretor de Bacia Hidrográfica respectivo; iv) aprovar as propostas para o plano de 

utilização, conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica; v) aprovar o enquadramento dos corpos de água em classe de uso 

preponderante e encaminhar ao CRH para homologação; vi) efetuar mediante 

delegação da autoridade outorgante, por intermédio das Agências de Bacia dos 

COBHs, a cobrança pelo uso de recursos hídricos; vii) propor ao CRH critérios e 

quantitativos para isenção de outorgas; viii) propor ao CRH valores a serem 

cobrados pelo uso de recursos hídricos na bacia; ix) promover o entendimento e 

relações de cooperação entre os usuários de recursos hídricos, exercendo, quando 
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necessário, funções de arbitramento e conciliação nos casos de conflito de 

interesses, em primeira instância de decisão. 

Cabe ressaltar aqui a competência de promover o entendimento, e se necessário, 

exercer a função de arbitramento e conciliação de interesses nos temas de recursos 

hídricos nas bacias de sua abrangência. Esta é uma competência que também 

poderá ser exercida pelos CONSUs no âmbito dos reservatórios. 

c) Conselhos Gestores de Açudes – CONSUs 

A formação de Conselhos Gestores de Açudes (originalmente denominados 

Conselhos de Usuários de Açudes), em Pernambuco, teve início no ano de 1997. Os 

conselhos surgiram, sobretudo, da necessidade de mediar conflitos pelo uso da 

água, que estava muito escassa em 1997, época de implantação do Programa de 

Gestão Participativa de Recursos Hídricos.  

O processo de estruturação foi iniciado em torno dos reservatórios da região 

semiárida, nas bacias hidrográficas do rio Pajeú e do rio Moxotó. Tais colegiados 

passaram a ser considerados como instâncias do SIGRH após haverem sido 

homologados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, amparados no 

dispositivo da Lei nº 12.984/2005 e/ou por portaria do DNOCS. Ainda neste relatório 

será realizada uma descrição da sua fundamentação legal.  

Atualmente estão constituídos em Pernambuco oito Conselhos Gestores de Açudes 

Públicos, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2: Dos Conselhos Gestores de Açudes – CONSUs de Pernambuco. 

Conselho Bacia 
hidrográfica Sede Data de criação Homologação 

Poço da cruz Moxotó Ibimirim 19/06/1998 Resolução CRH nº. 07, de 23 
de abril de 2009. 

Brotas Pajeú Afogados da 
ingazeira 12/08/1998  

Rosário* Pajeú Iguaraci 10/02/1998 Resolução CRH nº. 03, de 25 
de março de 2009. 

Jazigo Pajeú Serra talhada 16/08/2001 Resolução CRH nº. 05, de 06 
de outubro de 2010. 

Serrinha Pajeú Serra talhada 
Portaria nº 

238/DG/CRH, de 
28/04/2006 

Resolução CRH nº. 03, de 06 
de outubro de 2010. 

Barra do juá Pajeú Floresta 4/02/2000 Resolução CRH nº. 04, de 06 
de outubro de 2010. 
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Conselho Bacia 
hidrográfica Sede Data de criação Homologação 

Bitury Ipojuca Belo jardim 15/05/98 Data de fundação: 
15/05/1998 

Ingazeira Ipanema Venturosa  Homologado CRH n.º 02 de 
25 de março de 2009 

Fonte: Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia - APAC/PE. 

É importante destacar que para o funcionamento regular desses Conselhos tem sido 

fundamental o apoio e acompanhamento da APAC. A seguir estão caracterizados os 

seis CONSUs pesquisados no âmbito deste estudo: 

Conselho Gestor do Açude Poço da Cruz 

O reservatório Engenheiro Francisco Sabóia, conhecido por Poço da Cruz, foi 

construído entre 1957 e 19583. Está localizado no município de Ibimirim, na bacia 

hidrográfica do Rio Moxotó. O reservatório com capacidade máxima de 504.000.000 

m3, considerado o maior de Pernambuco, tem como principal finalidade a irrigação. 

O CONSU Poço da Cruz, criado em 19 junho de 1998, num contexto em que 

emergiam as primeiras normas e experiências na área de participação. Todavia, 

pouco tempo depois da criação houve desarticulação política, associada com pouca 

participação social. Em 2007, passou por um processo de reestruturação, por 

iniciativa do Governo de Pernambuco, tendo então seus membros empossados em 

10 de julho de 2008, sendo homologados por resolução do Conselho de Recursos 

Hídricos em 23 de abril de 2009, por meio da Resolução de no 7. O colegiado possui 

quinze membros titulares, cuja eleição foi em 18 de outubro de 2011, com o mandato 

de três anos. 

Conselho Gestor do Açude Brotas 

O reservatório Brotas, foi construído pelo Estado de Pernambuco em 1978. Está 

localizado no município de Afogados da Ingazeira, na bacia hidrográfica do Rio 

Pajeú, no Rio Pajeú. O reservatório com capacidade máxima de 19.639.577 m3, tem 

como principal finalidade o abastecimento de Afogados da Ingazeira e de Tabira.  

                                                 
3 Fonte: Melo, Cristiane R. Análise do eixo leste da transposição do Rio São Francisco face aos 
cenários de uso previstos. Recife: O Autor, 2010. Disponível em: 
http://www.cprm.gov.br/publique/media/Diss_Cristiane_Melo.pdf. 
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O CONSU de Brotas foi criado em 12 de agosto de 1998 e nos dois anos 

subsequentes teve importante atuação contra invasões nas margens do reservatório. 

Em 2007, passou por um processo de reestruturação, por iniciativa do Governo de 

Pernambuco, com a composição de um Conselho Provisório, até que em 16 de abril 

de 2009, houve o processo eleitora em que os novos membros e a coordenação 

gestora foram eleitos. Atualmente, o colegiado é regido pelo estatuto aprovado em 

10 de março de 2010 e possui quinze membros titulares, cuja eleição foi em 16 de 

agosto de 2012, com o mandato de três anos. 

Conselho Gestor do Açude Rosário 

O reservatório Rosário foi construído pelo DNOCS em 1985. Está localizado no 

município de Iguaraci, na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, especificamente no Rio 

Riacho do Cedro. O reservatório com capacidade máxima de 34.990.000 m3, tem 

como finalidades a irrigação e o Abastecimento de Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama. 

O CONSU Rosário foi criado em 10 de fevereiro de 1998, e em 2007 passou por um 

processo de reestruturação, por iniciativa do Governo de Pernambuco, que culminou 

com a posse de seus membros em 19 de novembro de 2008. A criação desse 

organismo foi homologada por resolução do Conselho de Recursos Hídricos em 25 

de março de 2009, por meio da Resolução de no 3. O CONSU teve seu estatuto 

aprovado em 04 de junho de 2008. O colegiado possui quinze membros titulares, 

cuja eleição foi em 20 de junho de 2012, com o mandato de três anos. 

Conselho Gestor do Açude Bitury 

O reservatório Bitury está localizado no município de Belo Jardim, na bacia 

hidrográfica do Rio Ipojuca. O CONSU Bitury foi fundado em 15 de maio de 1998 e, 

embora não tenha sido editada Resolução de homologação deste colegiado, 

segundo informações da APAC, este CONSU foi credenciado pelo presidente do 

CRH. O colegiado possui dez membros titulares, cuja eleição foi em 06 de junho de 

2012, com o mandato de dois anos. 

Conselho Gestor do Açude Ingazeira 

O reservatório Ingazeira está localizado no município de Venturosa, na bacia 

hidrográfica do Rio Ipanema. O reservatório com capacidade máxima de 4.800.000 

m3, tem como finalidades a irrigação e o abastecimento de Venturosa. 
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O CONSU Ingazeira foi homologado pelo CRH em 25 de março de 2009, por meio 

da Resolução CRH de no 2.  

Conselho Gestor do Açude Serrinha 

O reservatório Serrinha foi construído pelo DNOCS em 1996. Está localizado no 

município de Serra Talhada, na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, especificamente no 

Rio Pajeú. O reservatório com capacidade máxima de 311.000.000 m3, tem como 

finalidade principal a irrigação. 

O CONSU Serrinha foi criado em 28 de abril de 2006, por meio da Portaria do 

DNOCS de no 238/DG/CRH e passou por um processo de reestruturação em 2008. 

Sua criação foi homologada pelo CRH por meio da Resolução no 3, de 03 de outubro 

de 2010. O colegiado possui dezoito membros titulares, cuja eleição foi em 16 de 

junho de 2010, com o mandato de três anos. 

d) Secretaria de Infraestrutura 

A Secretaria de Infraestrutura é o órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de 

Pernambuco. A Lei nº 13.205/07 (Art.1º, Inciso XVI) criou a Secretaria de Recursos 

Hídricos - SRH, cujo regulamento, aprovado pelo Decreto nº 30.329/07, designou-lhe 

a finalidade e competência de coordenar a formulação e a execução das Políticas 

Estaduais de Recursos Hídricos e de Saneamento, bem como executar a Política 

Estadual de Energia, seus programas e projetos. 

Em 2009, foi instituída a Lei nº 13.968, modificando a denominação e a competência 

da Secretaria de Recursos Hídricos, que passou a denominar-se Secretaria de 

Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE, com as seguintes competências:  

i) formular e executar as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, 
Saneamento e de Energia; coordenar o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – 
SIGRH; 

ii) implantar e consolidar os instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos; 

iii) promover a gestão integrada, racional e participativa dos recursos hídricos 
no Estado;  

iv) promover o desenvolvimento energético do Estado;  
v) promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e energia no Estado;  
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vi) exercer a gestão dos fundos destinados aos recursos hídricos, à 
eletrificação, eficiência energética, energias renováveis e ao saneamento;  

vii) propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, 
projetos, obras e serviços atinentes aos recursos hídricos, energéticos e 
saneamento;  

viii) captar recursos para ações nas áreas de recursos hídricos, saneamento e 
energia; 

ix) promover a alocação negociada da água. 

O Decreto Nº 35.294, de 07 de julho de 2010 aprovou o regulamento da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE. Dentre as principais competências em 

recursos hídricos, destacam-se:  

i) Promover a gestão integrada, racional e participativa dos recursos hídricos 
e energéticos do Estado e a implantação e consolidação dos instrumentos 
das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, Saneamento e Energia;  

ii) Coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, projetos, 
obras e serviços tocantes aos recursos hídricos, ao saneamento e aos 
recursos energéticos, bem como promover a articulação dos órgãos e 
entidades estaduais com organismos federais e municipais atinentes a 
essas matérias; 

iii) Administrar, fiscalizar e manter as obras hídricas de reservação, captação 
e adução de água bruta no âmbito de sua competência;  

iv) Administrar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, 
submetendo o plano de aplicação dos recursos e as prestações de contas 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH;  

v) Exercer a Presidência e a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH. 

Portanto, a Secretaria de Infraestrutura é a Secretaria Executiva do CRH/PE 

exercendo a sua presidência e gestora do FEHIDRO. 

A Secretaria de Infraestrutura é atualmente composta pela Secretaria Executiva de 

Energia, pela Secretaria Executiva de Revitalização de Bacias Hidrográficas e pela 

Secretaria Executiva de Recursos Hídricos.  

A Secretaria Executiva de Revitalização de Bacias Hidrográficas é responsável por 

estabelecer as diretrizes para a implementação das ações e programas relacionados 

com a recuperação e a revitalização de bacias hidrográficas, promovendo a 

articulação intra e intergovernamental. Já a Secretaria Executiva de Recursos 

Hídricos é responsável por formular e executar as políticas de Recursos Hídricos e 
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de Saneamento no Estado, sendo sua estrutura organizacional conformada como 

apresentado no organograma da Figura 5.  

 

Figura 5: Organograma da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

As competências da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos da Secretaria de 

Infraestrutura são:  

i) exercer funções de representação e articulação;  
ii) praticar os atos pertinentes às delegações recebidas do Secretário;  
iii) coordenar o planejamento estratégico, a proposta orçamentária e a 

programação executiva e financeira da Secretaria;  
iv) auxiliar na formulação, programação, coordenação e execução de 

programas, Planos e Políticas Públicas em Recursos Hídricos e 
Saneamento;  

v) coordenar as funções inerentes a estas áreas e promover articulação 
institucional para captação de recursos voltados para o desenvolvimento 
sustentável do Estado;  

vi) exercer a secretaria executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

O Quadro 3 apresenta as competências das gerências da Secretaria Executiva de 

Recursos Hídricos vinculadas aos temas recursos hídricos e saneamento. 

Quadro 3: Competências das gerências da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos. 
Gerências Competências 

Gerência Geral de 
Recursos Hídricos 

Coordena o processo de planejamento dos recursos hídricos do Estado, de 
forma integrada com a APAC, bem como os programas e projetos 

relacionados à implantação e manutenção de infraestrutura hídrica; 

Projeto de 
Sustentabilidade 

Hídrica de 
Pernambuco - 

PSHPE 

Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos 

Gerência de 
Infraestrutura  

Hídrica 

Gerência Geral 
de Recursos 

Hídricos 

Gerência de 
Sistemas 
Rurais de 

Saneamento 
 

Gerência de 
Projetos de 

Saneamento 
 

Gerência Geral de 
Saneamento e 

Programas 
Especiais 

 

Gerência da 
Obras de 

Saneamento 
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Gerências Competências 

Gerência de 
Infraestrutura Hídrica 

Realiza a manutenção e operação de obras hídricas promovendo os usos 
múltiplos e o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos; 

estuda, acompanha e implementa projetos de aproveitamento de recursos 
hídricos e realiza a manutenção de obras; 

Gerência de Sistemas 
Rurais de Saneamento 

Apoia e acompanha as ações ligadas a programas destinados ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de comunidades rurais; e 

coordena as ações de dessalinização de águas para abastecimento humano 
no Estado; 

Gerência Geral de 
Saneamento e 

Programas Especiais 

Coordena o processo de elaboração da Política Estadual de Saneamento, 
tendo em vista a universalização dos serviços; coordena os processos de 

planejamento; articulação e acompanhamento da execução de obras e ações 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de 

Pernambuco; 

Gerência de Projetos de 
Saneamento 

Gerencia os programas, projetos e ações de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, em conjunto com a COMPESA, assim como 

implementa as ações de dessalinização, reuso das águas e barragens 
subterrâneas; 

Gerência de Obras e 
Saneamento 

Planeja, articula, contrata, acompanha e fiscaliza a execução de obras e 
ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de 

Pernambuco. 
Projeto de 

Sustentabilidade 
Hídrica de 

Pernambuco - PSHPE 

É voltado ao alcance da segurança hídrica apoiando a consolidação e 
aprimoramento do sistema de gestão e regulação do uso da água, através de 

ações de desenvolvimento institucional, gestão participativa, planos e 
estudos, regulação de uso, monitoramento e revitalização de bacias. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Conforme descrito acima, cabe à Gerência Geral de Recursos Hídricos coordenar o 

processo de planejamento dos Recursos Hídricos no Estado, de forma integrada 

com a APAC, bem como os programas e projetos relacionados à implantação e 

manutenção de infraestrutura hídrica.  

Essa competência é a que mais se aproxima de uma atuação relacionada ao 

SIGRH, no entanto, não abarca a competência atribuída por lei ao órgão gestor de 

recursos hídricos, de “gerir o SIGRH, coordenando a produção e divulgação das 

informações” (art. 48, IV, da Lei nº 12.984/05). 

Cabe destacar que é finalidade da Secretaria de Infraestrutura promover a alocação 

negociada da água no Estado de Pernambuco (Lei nº 13.968/09 e Decreto 

35.294/2010, ANEXO I, Capítulo I, Art. 1º). Trata-se de um mecanismo previsto, mas 

ainda não implementado no Estado. Esse mecanismo poderá ser otimizado se 

regulamentado prevendo a participação dos CONSUS e Comitês de Bacia. É 

importante destacar que essa finalidade não foi transferida para APAC na Lei nº 

14.028/10 de criação desta entidade. 
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5.1.2 Instituições responsáveis pela implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos – PERH 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os órgãos gestores de recursos 

hídricos cuja atribuição seja de implementação da Politica no Estado. 

a) Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC 

A Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC é o órgão executor da política 

de recursos hídricos do Estado de Pernambuco, sendo entidade integrante da 

administração pública estadual indireta, vinculada à Secretaria de Infraestrutura. Foi 

criada pela Lei nº 14.028, de 26 de março de 2010, na forma de autarquia sob 

regime especial, com personalidade jurídica de Direito Público e autonomia 

administrativa, técnica e financeira.  

A APAC tem por finalidade executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

regular o uso da água, no âmbito dos recursos hídricos estaduais e dos federais nos 

termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento 

hidrometeorológico e previsões de tempo e clima no Estado. 

São competências da APAC segundo o artigo 6º da Lei nº 14.028, de 26 de março 

de 2010 : 

I – executar as políticas governamentais de recursos hídricos no Estado de 
Pernambuco; 
II – elaborar, coordenar e incentivar o desenvolvimento de estudos, pesquisas 
e projetos na área de recursos hídricos, objetivando a maximização dos 
benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos 
recursos hídricos e minimização dos impactos ambientais; 
III – elaborar relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos estaduais; 
IV – orientar e apoiar os municípios para uma gestão integrada dos recursos 
hídricos, bem como fomentar a inclusão nos planos diretores municipais de 
dispositivos que objetivem a proteção dos recursos hídricos, essencial à 
melhoria da qualidade de vida; 
V – realizar atividades técnicas e administrativas de informação, 
comunicação, mobilização social, assessoria a organismos de bacias 
hidrográficas e outras relacionadas com a execução da Política Estadual de 
Recursos Hídricos; 
VI – operar e manter atualizado o Sistema de Informações de Recursos 
Hídricos - SIRH do Estado de Pernambuco; 
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VII – operar e manter as redes estaduais de monitoramento 
hidrometeorológico e da qualidade da água, em articulação com outras 
instituições, quando for o caso; 
VIII – manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
IX – implementar e operar os instrumentos de gestão dos recursos hídricos no 
Estado de Pernambuco; 
X – exercer o poder de polícia administrativa, fiscalizando o cumprimento da 
legislação dos recursos hídricos; 
XI – celebrar convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, vedada 
a delegação de atribuições que importem em atos de poder de polícia; 
XII – elaborar propostas de criação e atualização de normas legais sobre 
recursos hídricos; 
XIII – expedir outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, superficiais e 
subterrâneos, de construção de obras hídricas e de lançamento de efluentes; 
XIV – fiscalizar o uso dos recursos hídricos e aplicar as sanções 
administrativas previstas em leis e regulamentos próprios; 
XV – implantar a cobrança pelo uso da água, aplicar multas, cobrar juros, 
correção e outros acréscimos legais, por inadimplência; 
XVI – definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento 
múltiplo e a alocação dos recursos hídricos; 
XVII – fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura 
hídrica existente; 
XVIII – estimular a criação e apoiar o funcionamento dos organismos de 
bacias hidrográficas e dos demais colegiados do Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco – SIGRH/PE; 
XIX - planejar e promover ações destinadas a prevenir e/ou minimizar os 
efeitos de secas e inundações, no âmbito do SIGRH/PE, em articulação com 
organismos de defesa civil; 
XX – promover a capacitação de recursos humanos para a gestão das águas; 
XXI – elaborar, em conjunto com o órgão ambiental, proposições para o 
enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderante para 
aprovação no Comitê de Bacia respectivo, na ausência de Agência de Bacia;  
XXII – manter parcerias com órgãos e entidades estaduais que desenvolvam 
atividades na área de aproveitamento dos recursos hídricos; 
XXIII – elaborar e manter atualizados o cadastro de usuários de recursos 
hídricos e o de infraestrutura hídrica; 
XXIV – manter atualizada a base cartográfica da hidrografia do Estado; 
XXV – intervir, no âmbito de sua competência, nos conflitos pelo uso da água, 
buscando solucioná-los; 
XXVI – encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, até 
31 de março de cada exercício, o planejamento e o relatório anual de 
execução de todas suas ações;  
XXVII – exercer outras atividades correlatas de apoio às atividades de gestão 
de recursos hídricos; 
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XXVIII – celebrar convênios, acordos e ajustes, que deleguem à APAC 
atribuições compatíveis com a sua esfera de competência, bem como delegar 
a terceiros, como Agências de Bacias, competências que lhes são próprias; 
XXIX – realizar o monitoramento e as previsões de tempo e de clima para o 
Estado de Pernambuco, mantendo as parcerias com outras instituições 
atuantes nessas áreas; 
XXX – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a 
operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política 
Estadual de Recursos Hídricos; 
XXXI – gerir os recursos que lhe sejam destinados na forma desta Lei ou de 
legislação específica; 
XXXII – intermediar as negociações de transferência de água entre bacias 
hidrográficas; 
XXXIII – executar as ações de preservação e recuperação dos recursos 
hídricos visando à sustentabilidade ambiental; 
XXXIV – promover, coordenar e executar atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação nas áreas de recursos hídricos, 
meteorologia e mudanças climáticas, podendo para estes fins estabelecer 
termos de parceria, convênios e outros instrumentos similares, com 
instituições de pesquisa e de fomento à pesquisa nestas áreas de 
conhecimento. 

Cabe ressaltar que a APAC poderá intervir, no âmbito de sua competência, nos 

conflitos pelo uso da água, buscando solucioná-los, e, do ponto de vista legal, está 

apta a receber, por delegação da União, as atribuições relativas à gestão das águas 

federais no Estado, inclusive as aduzidas através da infraestrutura da transposição - 

PISF. 

Dentre as competências apresentadas acima, algumas envolvem atuação direta com 

organismos de bacia, quais sejam: 

• Realizar atividades técnicas e administrativas de informação, comunicação, 

mobilização social, assessoria a organismos de bacias hidrográficas e outras 

relacionadas com a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos 

(art.6º, inciso V); 

• Estimular a criação e apoiar o funcionamento dos organismos de bacias 

hidrográficas e dos demais colegiados do SIGRH/PE (art.6º, inciso XVIII). 

Para o desempenho de tais competências, a APAC conta com a Gerência de Apoio 

aos Organismos de Bacia – GAOB. 
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A APAC é dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por 01 (um) Diretor 

Presidente e 03 (três) Diretores Executivos, nomeados pelo Governador do Estado. 

O seu quadro de Pessoal é formado por 74 servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivos, sendo ainda, 32 ocupantes de cargos em comissão e funções 

gratificadas do Poder Executivo e da Agência. Para execução de suas atribuições a 

APAC foi estruturada da seguinte forma (Figura 6). 

Como parte da análise da estrutura da APAC é também relevante avaliar as fontes 

de recursos para a sua operação. Segundo o artigo 8º da Lei nº 14.028, de 26 de 

março de 2010, constituem-se recursos da APAC: 

I – recursos resultantes de dotações orçamentárias, receitas suplementares, 
créditos especiais, créditos adicionais e repasses que lhe forem conferidos; 
II – recursos provenientes de acordos, convênios, contratos e consórcios 
celebrados com entidades ou organismos públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais; 
III – recursos advindos de doações, legados, subvenções, contribuições e 
outros quaisquer que lhe forem destinados; 
IV – produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, 
inclusive para licitações públicas e taxas de inscrições em concursos públicos; 
V – valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis ou imóveis de 
sua propriedade; 
VI – produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados na 
prática de infrações, assim como do patrimônio dos infratores incorporados ao 
patrimônio da APAC, nos termos de decisão judicial; 
VII – recursos decorrentes da cobrança de taxas e emolumentos 
administrativos; 
VIII – resultado das operações de crédito, no que lhe couber; 
IX – produto da retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a 
terceiros; 
X – recursos eventuais, oriundos de outras fontes; 
XI – outras receitas que lhes destinarem os orçamentos do Estado e da 
União. 
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Figura 6: Organograma da Agência Pernambucana de Água e Clima – APAC. 

Fonte: http://www.apac.pe.gov.br/pagina.php?page_id=2&subpage_id=4. Acesso em maio/13 

Ainda em relação às fontes de recursos da APAC, as Disposições Finais e 

Transitórias da Lei nº 14.028/10 estabelecem: 

• Dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 

Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, que compõem receita do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, no mínimo 50% serão 

aplicados pela APAC. Está é a principal fonte orçamentária da Agência. 

• A cobrança pela utilização dos recursos hídricos será instituída por lei e 

regulamentada por decreto, sendo que os recursos serão aplicados, 
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prioritariamente, na bacia hidrográfica em que forem arrecadados, podendo 

até 7,5% serem aplicados para implantação e custeio da APAC, e até 5% 

serem aplicados para cobrir despesas de custeio dos COBHs. (grifo nosso). 

É importante destacar que a cobrança é um instrumento previsto na Legislação 

Estadual de Recursos Hídricos, mas que a própria lei prevê que a cobrança deverá 

ser instituída por lei especifica e regulamentada por decreto. Portanto, será 

necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de 

Geração de Energia Elétrica - CF trata-se de um percentual que as 

concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL gerencia a arrecadação e a 

distribuição dos recursos entre os beneficiários: Estados, Municípios e órgãos da 

administração direta da União. 

Conforme estabelecido na  Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com modificações 

dadas pelas Leis nº 9.433/97, nº 9.984/00 e nº 9.993/00, são destinados 45% dos 

recursos aos Municípios atingidos pelos reservatórios das Unidades Hidrelétricas - 

UHE's, enquanto que os Estados têm direito a outros 45%. A União fica com 10% do 

total. Geradoras caracterizadas como Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s), são 

dispensadas do pagamento da Compensação Financeira4. 

Segundo relatório da ANEEL, em Pernambuco, os municípios que recebem recursos 

de CF são Belém de São Francisco, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e 

Tacaratu. O valor dos recursos de CF, distribuídos ao Estado de Pernambuco, no 

ano de 2012, somam R$  11.341.047,735. Conclui-se, portanto, que os recursos 

oriundos dessa fonte direcionados à APAC (50%), no ano de 2012, seriam de, no 

mínimo, R$ 5.670.523,86 anuais, ou R$ 472.543,66 mensais. Embora as 

informações acima quanto ao montante dos recursos oriundos de CF direcionados à 

APAC refiram-se ao ano de 2012, podemos considerar o valor como referência para 

análise da previsão de investimentos no apoio aos organismos de bacia, segundo a 

                                                 
4 Fonte: http://www.aneel.gov.br/42.htm 
5 Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/ 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19908001.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009984.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009993.pdf
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previsão orçamentária da GAOB. A previsão orçamentária para as atividades dessa 

Gerência em 2013 está apresentada no Quadro 4. 

Quadro 4: Previsão orçamentária da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia – 
GAOB para 2013. 
Descrição das Atividades Fonte (R$) 
Apoio ao funcionamento dos órgãos colegiados de bacias do SIGRH (COBHs e 
CONSUs – CRH) 400.000,00 

Capacitação de diretoria e membros de organismos de bacias 200.000,00 

Semana da Água 400.000,00 

Oficinas de acompanhamento das atividades de planejamento 70.000,00 

Criação e reestruturação de organismos de bacias 100.000,00 

Dia do Rio 100.000,00 

TOTAL 1.270.000,00 
Fonte: APAC - Gerencia de Apoio aos Organismos de Bacia. 

O estabelecimento de uma gerência específica com competência de apoiar os 

organismos de bacia bem como o montante de recursos orçamentários destinado a 

esse objetivo refletem a orientação estratégica dos órgãos gestores do SIGRH/PE 

para o fortalecimento da gestão descentralizada e participativa da gestão de 

recursos hídricos no Estado, de acordo com os fundamentos as Políticas Nacional e 

Estadual de Recursos Hídricos. É importante destacar que o orçamento da GAOB 

supera 20% do montante oriundo da principal fonte de recursos da APAC 

(compensação financeira). 

Quanto à APAC, a previsão orçamentária e a execução orçamentária referentes ao 

ano de 2012 são apresentadas no Quadro 5. 

Quadro 5: Previsão e execução orçamentárias da Agência de Água e Clima - APAC 
referentes ao ano de 2012. 

Previsão Orçamentária 

Item de despesa Valor (R$) 

3190 - Pessoal e Encargos 2.623.900,00 

3390 - Outras Despesas Correntes 2.893.700,00 

4490 - Investimentos 2.119.900,00 

Total 7.637.500,00 

Execução Orçamentária 

Item de despesa Valor (R$) 

3190 - Pessoal e Encargos 5.268.828,70 

3390 - Outras Despesas Correntes 2.697.286,13 
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Previsão Orçamentária 

Item de despesa Valor (R$) 

4490 - Investimentos 181.259,37 

Total 8.147.374,20 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pela APAC. 

Ao analisar o quadro de previsão e execução orçamentária acima, observa-se que 

os gastos com pessoal e encargos foi aproximadamente o dobro do previsto, 

enquanto os gastos com investimento alcançaram aproximadamente 8,5% do 

previsto (Quadro 6). 

Quadro 6: Orçamento APAC – 2012.  
Orçamentária 2012 Valor (R$) 

Orçamento Aprovado 7.637.500,00 

Suplementação no Exercício 19.985.947,00 

Total 27.623.447,00 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pela APAC. 

b) Organizações Civis de Recursos Hídricos 

De acordo com a Lei nº 12.984/05, são consideradas organizações civis de recursos 

hídricos as seguintes organizações: 

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 
II - associações locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 
III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com atuação na área de 
recursos hídricos;  
IV - organizações afins reconhecidas pelo CRH; e 
V - organizações não governamentais com atuação na área de meio ambiente 
e recursos hídricos. 

Segundo o parágrafo único, do citado artigo, para integrar o SIGRH/PE as entidades 

mencionadas neste artigo deverão ser legalmente constituídas e reconhecidas pelo 

CRH, observada a legislação em vigor. 

É importante destacar que este é um dos fundamentos legais para o reconhecimento 

dos CONSUs como organismos integrantes do SIGRH. Este aspecto será abordado 

de forma aprofundada neste relatório, no item 5.3. 

c) Agências de Bacia 

As Agências de Bacia, previstas no inciso VI, do art. 40, que define a composição da 

estrutura do SIGRH/PE, ainda não foram constituídas em âmbito estadual. Conforme 
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o artigo 25 da Lei nº 14.028/10, o CRH poderá delegar a organizações sem fins 

lucrativos relacionados no artigo 51 da Lei nº 12.984/05, por prazo determinado, o 

exercício de funções de competência das Agências de Bacias, enquanto estes 

organismos não estiverem constituídos.  

Atualmente, não há agências de bacia constituídas no Estado de Pernambuco ou 

mesmo organizações sem fins lucrativos delegadas ao exercício das atribuições 

destas entidades. Com isso, existe uma lacuna quanto à execução das ações de 

competência destas entidades, definidas em lei, quais sejam:  

I - elaborar e atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos para apreciação 
do respectivo ou respectivos COBHs; 
II - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua 
área de atuação; 
III - elaborar e manter atualizado o cadastro de usuários de recursos hídricos; 
IV - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e a administração dos recursos financeiros, de acordo com 
a programação estabelecida pelo respectivo ou respectivos COBHs; 
V - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem executados 
na sua área de atuação; 
VI - manter atualizado o SIRH em sua área de atuação; 
VII - celebrar instrumentos legais, no âmbito de sua competência e contratar 
serviços para a execução de seus objetivos; 
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do 
respectivo ou respectivos COBHs; 
IX – submeter, às autoridades competentes, as prestações de contas da 
administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos em sua área de atuação; 
X - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em 
sua área de atuação; e 
XI - propor ao respectivo ou respectivos COBHs: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para 
homologação pelo CRH; 
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; 
c) o plano de aplicação dos recursos disponíveis; e 
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo. 

Os órgãos do SIGRH atualmente instituídos e em funcionamento podem ser 

visualizados com suas respectivas descrições e competências/atribuições no Quadro 

7. 
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Quadro 7: Órgãos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH de Pernambuco com suas respectivas atribuições. 

ÓRGÃO 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - 

CRH 
Comitês de Bacia 

Conselhos 
Gestores de 

Açude- CONSUs 
Secretaria de 
Infraestrutura 

Agência Pernambucana de Água e Clima - 
APAC 

DESCRIÇÃO 

Órgão superior 
deliberativo e consultivo 
do Sistema Integrado de 
Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos. 

Parlamentos nos quais a 
sociedade manifesta seus 
interesses, define as 
prioridades para cada 
bacia hidrográfica;   
encontra soluções 
negociadas para os 
conflitos e acompanha o 
desempenho da gestão 
pública.   

Colegiados com 
atribuições 
deliberativas e 
consultivas com 
área de atuação 
nas áreas de 
influência de 
reservatórios. 

Órgão responsável pela 
formulação e gestão 
integrada das Políticas 
de Recursos Hídricos e 
de Saneamento. 

Órgão criado pela Lei  nº 14.028/10 para 
fortalecer o planejamento e regulação dos usos 
múltiplos dos recursos hídricos no Estado. É 
responsável pela execução da Política de 
Recursos Hídricos. 

COMPOSIÇÃO 

Representantes do 
Poder Executivo Federal, 
Estadual e Municipal; 
Representante da 
Assembleia Legislativa 
Estadual; 
Representantes de 
entidades da sociedade 
civil relacionadas com 
recursos hídricos; 
Representantes de 
organizações de 
usuários de recursos 
hídricos; e 
Representante dos 
Comitês de Bacia 
Hidrográfica. 
Representação paritária: 
Poder público, 50%; 
Demais segmentos – 
50%. 

Representantes dos 
Poderes Executivos da 
União, do Estado e dos 
Municípios, 
correspondendo a 40% do 
total de membros; 
Representantes de 
entidades civis, 
correspondendo a 20% do 
total de membros; 
Usuários de recursos 
hídricos, correspondendo a 
40% dos membros. 
Em territórios abranjam 
terras indígenas e de 
remanescentes de 
quilombos devem ser 
incluídos representantes: 
I – dos órgãos gestores 
nacionais das 
comunidades indígenas e 
de quilombolas, como 
parte da representação da 
União; 

Resolução CRH n° 
04, de 25 de março 
de 2009, que dispõe 
sobre normas, 
critérios para 
criação e 
organização dos 
CONSUs, não 
prevê os 
percentuais de cada 
segmento na 
composição desses 
colegiados. 
Nos estatutos dos 
CONSUs o 
percentual de cada 
segmento é a 
mesma dos 
Comitês: 
Representantes do 
Poder Público, 
correspondendo a 
40% do total de 
membros; 
Representantes de 

Gerência Geral de 
Recursos Hídricos 
Gerência de 
Infraestrutura Hídrica 
Gerência de Sistemas 
Rurais de Saneamento 
Gerência Geral de 
Saneamento e 
Programas Especiais 
Gerência de Projetos de 
Saneamento 
Gerência de Obras de 
Saneamento 

Conselho Diretor 
Diretor Presidente 
Gerência de Articulação e Comunicação 
Superintendência Jurídica 
CPL 
Diretoria de Administração e Finanças 
- Núcleo de Informática 
Gerência de Orçamento e Finanças 
Gerência de Administração e Gestão de 
Pessoal 
Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos 
GAOB 
Gerência de Revitalização de Bacias 
Gerência de Planos e Sistemas de Informação 
Diretoria de Regulação e Monitoramento 
Gerência de Outorga e Cobrança 
Gerência de Monitoramento e Fiscalização 
Gerência de Meteorologia e Mudanças 
Climáticas 
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ÓRGÃO 
Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - 

CRH 
Comitês de Bacia 

Conselhos 
Gestores de 

Açude- CONSUs 
Secretaria de 
Infraestrutura 

Agência Pernambucana de Água e Clima - 
APAC 

II - das comunidades 
indígenas ou 
remanescentes de 
quilombos ali residentes; 

entidades civis, 
correspondendo a 
20% do total de 
membros; 
Usuários de 
recursos hídricos, 
correspondendo a 
40% dos membros. 

ATRIBUIÇÕES 

ATRIBUIÇÕES 
DELIBERATIVAS 
I - discutir e aprovar o 
Plano Estadual de 
Recursos Hídricos; 
IV - aprovar o 
planejamento dos 
programas e projetos 
anuais e plurianuais de 
aplicação de recursos 
públicos nas atividades 
de que trata a presente 
Lei; 
VI - dirimir quaisquer 
conflitos de competência 
entre os órgãos 
componentes do 
SIGRH/PE e entre 
usuários, em última 
instância; 
VII - julgar os recursos 
administrativos 
interpostos das decisões 
dos órgãos competentes 
do SIGRH/PE; 
VIII - aprovar o Plano de 
Aplicação dos recursos 
do Fundo Estadual de 

ATRIBUIÇÕES 
DELIBERATIVAS 
I - aprovar o estatuto social 
e o regimento interno do 
respectivo Comitê; 
III - aprovar o Plano Diretor 
de Recursos Hídricos 
respectivo, submetendo ao 
CRH para homologação; 
V - aprovar as propostas 
para o plano de utilização, 
conservação, proteção e 
recuperação dos recursos 
hídricos da bacia 
hidrográfica, promovendo a 
divulgação e debates; 
VI - aprovar o 
enquadramento dos corpos 
de água em classe de uso 
preponderante e 
encaminhar ao CRH para 
homologação; 
ATRIBUIÇÕES 
CONSULTIVAS 
IV - apreciar as propostas 
dos programas anuais e 
plurianuais de aplicação de 

Não há instrumento 
normativo do CRH 
que defina as 
atribuições dos 
CONSUs. 
Nos estatutos de 
alguns CONSUs 
constam as 
seguintes 
atribuições: 
I – realizar a 
alocação negociada 
da água do açude, 
seguindo 
parâmetros 
definidos pelos 
órgãos gestores de 
recursos hídricos de 
modo a garantir a 
oferta hídrica 
sustentável; 
II – garantir os 
múltiplos usos da 
água;  
III – orientar e 
informar aos 
usuários sobre os 
instrumentos de 

ATRIBUIÇÕES DE 
COORDENAÇÃO/ 
ARTICULAÇÃO 
I - cumprir e fazer 
cumprir toda a 
legislação que disciplina 
a proteção e uso dos 
recursos hídricos no 
Estado de Pernambuco; 
II - efetuar a revisão 
periódica do PERH; 
III - coordenar o 
processo de 
elaboração, revisão 
periódica e 
implementação dos 
Planos Diretores de 
Recursos Hídricos 
inseridos no âmbito de 
competência das 
respectivas Agências 
de Bacia, na ausência 
das mesmas; 
IV - gerir o SIGRH, 
coordenando a 
produção e divulgação 
das informações; 
V - coordenar, 

ATRIBUIÇÕES EXECUTIVAS 
I – executar as políticas governamentais de 
recursos hídricos no Estado de Pernambuco; 
II – elaborar, coordenar e incentivar o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
projetos na área de recursos hídricos, 
objetivando a maximização dos benefícios 
econômicos e sociais resultantes do 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos 
e minimização dos impactos ambientais; 
III – elaborar relatório anual sobre a situação 
dos recursos hídricos estaduais; 
VI – operar e manter atualizado o Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos - SIRH do 
Estado de Pernambuco; 
VII – operar e manter as redes estaduais de 
monitoramento hidrometeorológico e da 
qualidade da água, em articulação com outras 
instituições, quando for o caso; 
VIII – manter atualizado o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos; 
IX – implementar e operar os instrumentos de 
gestão dos recursos hídricos no Estado de 
Pernambuco; 
XI – celebrar convênios com órgãos federais, 
estaduais e municipais, vedada a delegação de 
atribuições que importem em atos de poder de 
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Recursos Hídricos - 
FEHIDRO e suas 
prestações de contas; 
IX - homologar a criação 
dos COBHs; 

recursos financeiros em 
serviços e obras de 
interesse para o 
gerenciamento dos 
recursos hídricos na bacia, 
que sejam compatíveis 
com o Plano Diretor de 
Bacia Hidrográfica 
respectivos; 

gestão;  
IV – proteger e 
preservar os 
recursos hídricos e 
ambientais; 
V – propor 
atividades para 
revitalizar o açude;  
VI – apoiar a 
fiscalização dos 
usos dos recursos 
naturais do entorno 
do açude;  

acompanhar e 
monitorar planos, 
programas, projetos e 
ações governamentais 
no âmbito dos recursos 
hídricos; 
 

polícia; 

ATRIBUIÇÕES 

ATRIBUIÇÕES 
DELIBERATIVAS 
(continuação) 
X – habilitar, para 
participação na gestão 
de recursos hídricos do 
Estado, as organizações 
civis previstas nesta Lei; 
XII – deliberar por meio 
de resolução, 
proposição, 
recomendação e moção; 
XIII – deliberar, através 
de resolução conjunta 
com outro Conselho, em 
assuntos de interesse 
mútuo; 
XVII - aprovar os valores 
a serem cobrados pelo 
uso da água; 
ATRIBUIÇÕES 
NORMATIVAS 

ATRIBUIÇÕES 
PROPOSITIVAS 
X - propor ao CRH critérios 
e quantitativos para 
isenção de outorgas; 
XI - propor ao CRH valores 
a serem cobrados pelo uso 
de recursos hídricos na 
bacia, na ausência de 
Agência de Bacias; 
ATRIBUIÇÕES 
MEDIADORAS 
VII - promover o 
entendimento e relações 
de cooperação entre os 
usuários de recursos 
hídricos, exercendo, 
quando necessário, 
funções de arbitramento e 
conciliação nos casos de 
conflito de interesses, em 
primeira instância de 

VII – propor o 
ordenamento e 
controle da pesca 
no açude, 
respeitando-se a 
legislação vigente;  
VIII – acompanhar 
as atividades 
ligadas às águas e 
à organização do 
espaço do açude;  
IX – participar da 
elaboração do plano 
de ordenamento e 
gestão dos recursos 
hídricos do açude; e
  
X – viabilizar a 
participação como 
membro do Comitê 
de Bacia 
Hidrográfica. 

ATRIBUIÇÕES DE 
COORDENAÇÃO/ 
ARTICULAÇÃO 
(continuação) 
VI - promover a 
integração e atuação 
coordenada dos órgãos 
e entidades 
componentes do 
SIGRH/PE, bem como 
a articulação destes 
com os demais 
sistemas 
governamentais, com o 
setor privado e com a 
sociedade civil; 
XI - definir a operação 
de obras de 
aproveitamento múltiplo 
dos recursos hídricos e 
de interesse comum, 
com rateio de custos 

ATRIBUIÇÕES EXECUTIVAS 
(continuação) 
XV – implantar a cobrança pelo uso da água, 
aplicar multas, cobrar juros, correção e outros 
acréscimos legais, por inadimplência; 
XXIII – elaborar e manter atualizados o 
cadastro de usuários de recursos hídricos e o 
de infraestrutura hídrica; 
XXIV – manter atualizada a base cartográfica 
da hidrografia do Estado; 
XXVI – encaminhar ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CRH, até 31 de março de 
cada exercício, o planejamento e o relatório 
anual de execução de todas suas ações; 
XXIX – realizar o monitoramento e as 
previsões de tempo e de clima para o Estado 
de Pernambuco, mantendo as parcerias com 
outras instituições atuantes nessas áreas; 
XXXI – gerir os recursos que lhe sejam 
destinados na forma desta Lei ou de legislação 
específica; 
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III - exercer funções 
normativas e 
deliberativas relativas à 
formulação, implantação, 
execução, controle, 
monitoramento e 
avaliação da Política 
Estadual de Recursos 
Hídricos; 

decisão; 
ATRIBUIÇÕES 
MOBILIZADORAS 
VIII - promover a 
divulgação e debates na 
região dos programas, 
serviços e obras a serem 
realizadas de interesse da 
comunidade, apresentando 
metas, benefícios, custos e 
riscos sociais, ambientais e 
financeiros; 

AS ATRIBUIÇÕES 
CITADAS ACIMA 
DIFEREM EM 
ALGUNS 
ASPECTOS DAS 
ATRIBUIÇÕES 
PREVISTAS EM 
OUTROS 
ESTATUTOS, 
ASSIM COMO DAS 
ATRIBUIÇÕES 
CITADAS NO SITE 
DA APAC. 

entre os setores 
beneficiados, mediante 
instrumento legal com 
instituições 
componentes do 
SIGRH/PE; 
XII - promover a 
integração dos 
aspectos quantitativo e 
qualitativo do 
gerenciamento dos 
recursos hídricos; 
XIV - assegurar a 
operação e manutenção 
da rede estadual 
hidrometeorológica e da 
qualidade da água, em 
articulação com as 
instituições 
componentes do 
SIGRH/PE; 

XXXIII – executar as ações de preservação e 
recuperação dos recursos hídricos visando à 
sustentabilidade ambiental; 

ATRIBUIÇÕES  

V - estabelecer os 
critérios e procedimentos 
de rateio, entre os 
beneficiados, dos custos 
das obras e 
investimentos públicos 
referentes ao uso 
múltiplo dos recursos 
hídricos ou de seu 
aproveitamento para fins 
econômicos; 
XI - definir as derivações, 
captações, acumulações, 
obras e lançamentos 
considerados usos 
insignificantes, quanto 

ATRIBUIÇÕES 
EXECUTIVAS 
II - participar da elaboração 
e acompanhar a execução 
do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos 
respectivo, assim como 
programas de ações para 
atendimento de situações 
críticas; 
IX - efetuar mediante 
delegação da autoridade 
outorgante, por intermédio 
das Agências de Bacia dos 
COBHs, a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos; 

 

ATRIBUIÇÕES 
PROPOSITIVAS 
(continuação) 
VII - proceder aos 
estudos técnicos 
necessários e elaborar 
as propostas 
orçamentárias de 
custeio e financiamento 
das atividades do 
SIGRH/PE para 
inclusão nos projetos 
das leis do Plano 
Plurianual, das 
Diretrizes 
Orçamentárias e do 

ATRIBUIÇÕES EXECUTIVAS 
(continuação) 
XXXIV – promover, coordenar e executar 
atividades de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação nas áreas de recursos 
hídricos, meteorologia e mudanças climáticas, 
podendo para estes fins estabelecer termos de 
parceria, convênios e outros instrumentos 
similares, com instituições de pesquisa e de 
fomento à pesquisa nestas áreas de 
conhecimento. 
ATRIBUIÇÕES MOBILIZADORAS 
E DE ARTICULAÇÃO 
V – realizar atividades técnicas e 
administrativas de informação, comunicação, 
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aos seus impactos; 
XX - dispor sobre seu 
regimento interno. 
ATRIBUIÇÕES 
CONSULTIVAS 
II - opinar sobre as 
propostas dos projetos 
de leis referentes ao 
Plano Plurianual de 
Investimentos, às 
Diretrizes Orçamentárias 
e ao Orçamento Anual 
do Estado, no que 
concerne aos recursos 
hídricos; 

OUTRAS ATRIBUIÇÕES 
XII - criar Câmaras 
Técnicas e Grupos de 
Trabalho; e 
XIII - exercer outras ações, 
atividades e funções 
estabelecidas em lei, 
regulamento ou decisão do 
CRH, compatíveis com a 
gestão de recursos 
hídricos. 
 

Orçamento Anual do 
Estado e da União; 
XIII - elaborar em 
conjunto com o órgão 
ambiental proposições 
para o enquadramento 
dos corpos de água em 
classes de uso 
preponderante para 
aprovação no COBH 
respectivo, na ausência 
de Agência de Bacia; 
ATRIBUIÇÕES 
DE FISCALIZAÇÃO 
X – fiscalizar o uso dos 
recursos hídricos e 
aplicar as sanções 
administrativas 
cabíveis, previstas 
nesta Lei e em 
regulamentos próprios; 

mobilização social, assessoria a organismos de 
bacias hidrográficas e outras relacionadas com 
a execução da Política Estadual de Recursos 
Hídricos; 
XXII – manter parcerias com órgãos e 
entidades estaduais que desenvolvam 
atividades na área de aproveitamento dos 
recursos hídricos; 
XIX - planejar e promover ações destinadas a 
prevenir e/ou minimizar os efeitos de secas e 
inundações, no âmbito do SIGRH/PE, em 
articulação com organismos de defesa civil; 

ATRIBUIÇÕES 

ATRIBUIÇÕES 
CONSULTIVAS 
(continuação) 
XVIII - opinar sobre toda 
e qualquer proposta 
legislativa relacionada 
com a água; 
ATRIBUIÇÕES 
FISCALIZADORAS 
XV - acompanhar a 
elaboração e execução 
do PERH e determinar 
as providências 
necessárias ao 
cumprimento de suas 

  

ATRIBUIÇÕES DE 
GESTÃO E APOIO 
XVI - administrar o 
Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - 
FEHIDRO, submetendo 
o Plano de Aplicação 
dos recursos e as 
prestações de contas 
ao CRH; 
XVII - implantar a 
cobrança pelo uso da 
água; 
XIX - gerir o SIGRH/PE; 
e 

ATRIBUIÇÕES DE ORIENTAÇÃO E APOIO 
IV – orientar e apoiar os municípios para uma 
gestão integrada dos recursos hídricos, bem 
como fomentar a inclusão nos planos diretores 
municipais de dispositivos que objetivem a 
proteção dos recursos hídricos, essencial à 
melhoria da qualidade de vida; 
XVIII – estimular a criação e apoiar o 
funcionamento dos organismos de bacias 
hidrográficas e dos demais colegiados do 
SIGRH/PE; 
ATRIBUIÇÕES PROPOSITIVAS 
XII – elaborar propostas de criação e 
atualização de normas legais sobre recursos 
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metas; 
OUTRAS ATRIBUIÇÕES 
XIV – criar Câmaras 
Técnicas e Grupos de 
Trabalho, visando a 
discutir e a encaminhar 
ações sobre temas de 
interesse do CRH; 
XVI - homologar o 
enquadramento dos 
corpos de água 
aprovados pelos COBHs 
ou pelo órgão de 
recursos hídricos e de 
meio ambiente, quando 
couber; 
XIX - delegar 
competências e 
atribuições aos COBHs, 
sempre que julgar 
conveniente. 

XX – prestar apoio de 
natureza técnica-
administrativa ao CRH 
e aos demais 
componentes do 
SIGRH/PE, quando 
necessário. 
OUTRAS 
ATRIBUIÇÕES 
VIII - representar o 
SIGRH/PE no âmbito 
das suas relações 
frente a órgãos, 
entidades e instituições, 
públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras 
e internacionais, 
inclusive para fins de 
celebração de 
instrumentos legais; 
XV - promover 
treinamento e 
capacitação de 
recursos humanos 
necessários ao 
gerenciamento de 
recursos hídricos; 
XVIII - presidir o CRH; 

hídricos; 
XXI – elaborar, em conjunto com o órgão 
ambiental, proposições para o enquadramento 
dos corpos de água em classes de uso 
preponderante para aprovação no Comitê de 
Bacia respectivo, na ausência de Agência de 
Bacia; 
ATRIBUIÇÕES NORMATIVAS 
XVI – definir critérios e regras de operação de 
obras de aproveitamento múltiplo e a alocação 
dos recursos hídricos; 
 

XXX – disciplinar, em caráter normativo, a 
implementação, a operacionalização, o 
controle e a avaliação dos instrumentos da 
Política Estadual de Recursos Hídricos; 

    
    

       
   

   
    

 

       
 

ATRIBUIÇÕES     

ATRIBUIÇÕES AUTORIZADORAS E DE 
FISCALIZAÇÃO 
X – exercer o poder de polícia administrativa, 
fiscalizando o cumprimento da legislação dos 
recursos hídricos; 
XIII – expedir outorgas de direito de uso dos 
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, 
de construção de obras hídricas e de 
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lançamento de efluentes; 
XIV – fiscalizar o uso dos recursos hídricos e 
aplicar as sanções administrativas previstas 
em leis e regulamentos próprios; 
XVII – fiscalizar a aplicação de critérios e 
regras de operação da infraestrutura hídrica 
existente; 
ATRIBUIÇÕES MEDIADORAS 
XXV – intervir, no âmbito de sua competência, 
nos conflitos pelo uso da água, buscando 
solucioná-los; 
XXXII – intermediar as negociações de 
transferência de água entre bacias 
hidrográficas; 
OUTRAS ATRIBUIÇÕES 
XX – promover a capacitação de recursos 
humanos para a gestão das águas; 
XXVII – exercer outras atividades correlatas de 
apoio às atividades de gestão de recursos 
hídricos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).  
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Ao analisar o quadro anterior com os órgãos do SIGRH com respectivas descrições 

e competências podem ser feitas as seguintes observações: 

1. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função 

de órgão executivo dos COBHs. Desse modo, os COBHs podem tornar-se 

ineficientes por não terem estrutura de execução das ações a serem encaminhadas 

no âmbito de suas competências. Outra consequência desse fato é a ocorrência de 

sobrecarga de responsabilidades sobre a APAC diante da atribuição de órgão de 

apoio aos COBHs. 

2. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos 

que obriguem os demais integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a 

questões relativas a recursos hídricos nas áreas dos reservatórios. Essa situação 

fragiliza os CONSUs como integrantes do SIGRH, ora sendo considerados 

semelhantes aos Comitês, ora como Organizações da Sociedade Civil reconhecidos 

pelo CRH. 

3. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de 

representação dos CONSUs, portanto o assento no CRH para os CONSUs não é 

garantido, já que este concorrerá com outras organizações da sociedade civil. Essa 

condição é um aspecto que fragiliza os CONSUs como integrantes do SIGRH. 

5.1.3 Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 

De acordo com a Lei Estadual nº 12.984/05, artigo 56, o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - FEHIDRO é o instrumento de suporte financeiro da Política 

Estadual de Recursos Hídricos e das ações dos componentes do SIGRH/PE. 

De acordo com a mesma Lei, o FEHIDRO será administrado pelo órgão gestor de 

recursos hídricos estadual e seus recursos financeiros serão movimentados na conta 

única do Estado, pelos ordenadores de despesa indicados pelo titular do órgão 

gestor de recursos hídricos.  

No art. 60 da Lei Estadual nº 12.984/2005 está definido que constituirão recursos do 

FEHIDRO:  

I – os repasses do Estado e as transferências dos municípios, e aquelas 
destinadas por disposição legal ou orçamentária; 
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II - as transferências da União e de outros Estados destinadas à execução de 
planos e programas de recursos hídricos de interesse comum; 
III - as receitas decorrentes da compensação financeira que o Estado ou 
municípios transferir, com relação aos aproveitamentos hidroenergéticos em 
seus territórios; 
IV - o produto da cobrança pela utilização de recursos hídricos; 
V - as contribuições financeiras de entidades nacionais e internacionais; 
VI – os recursos provenientes de ajuda e cooperação nacional e internacional 
e de acordos entre governos; 
VII - o produto de aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação 
relativa aos recursos hídricos; 
VIII - os recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de usos 
múltiplos dos recursos hídricos ou de interesse comum ou coletivo; 
IX - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras ou internacionais; 
X - os recursos financeiros para financiamento e intervenções contemplados 
no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica; e 
XI – outros recursos. 

Em relação às fontes de recursos do FEHIDRO é importante observar que a 

cobrança pela utilização de recursos hídricos, ainda não implementada em 

Pernambuco, é uma fonte possível do Fundo, a qual poderia constituir-se como fonte 

de receitas ordinárias, isto é, receitas previstas e regulares, geradas pelo próprio 

sistema de gestão de recursos hídricos, que propiciariam a sustentação e a 

ampliação dos projetos e serviços do SIGRH.  

No entanto, considerando o contexto do Semiárido, onde os cursos d’água são em 

sua maioria intermitentes, seria necessário estudar um mecanismo específico de 

cobrança. Uma possibilidade seria fixar um valor de cobrança para período de cheia 

e outro valor reduzido para o período de seca, ou até mesmo suspender a cobrança 

nos períodos de seca. 

Uma fonte de receitas geradas atualmente no âmbito do Sistema é a compensação 

financeira relativa aos aproveitamentos hidroenergéticos. Essa fonte de recursos 

financeiros associada à cobrança possibilitaria autonomia ao SIGRH.  

A Lei nº 14.028/10, que cria a APAC e dá outras providências estabelece em seu 

artigo 28 que “dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização dos 

Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, que compõem receita 

do FEHIDRO, no mínimo 50% (cinquenta por cento) serão aplicados pela APAC”. 
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Assim, conforme a Lei, das receitas advindas de CF destinadas ao FEHIDRO, no 

mínimo 50% serão aplicados diretamente pela APAC.  

Conforme informações da ANEEL, no ano de 2012, o Estado de Pernambuco 

recebeu de Compensação Financeira o montante de R$ 11.341.047,73 (onze 

milhões trezentos e quarenta e um mil, quarenta e sete reais). Cabe ressaltar que 

em 2011, o valor repassado pela ANEEL foi de R$ 7.162.035,09 (sete milhões cento 

e sessenta e dois mil trinta e cinco reais).  

Segundo informações da APAC, atualmente, os recursos do FEHIDRO são 

direcionados, pelo menos, 50% para a APAC e até 50% para a Secretaria de 

Infraestrutura. Os recursos direcionados para esta Secretaria são investidos em 

infraestrutura hídrica, enquanto os recursos direcionados para a APAC são aplicados 

em atividades de monitoramento, apoio aos colegiados, seminários, oficinas e 

editais. No Quadro 14 estão listados os editais abertos nos anos de 2010, 2011 e 

2012 com respectivos objetos, proponentes elegíveis e valores financiados: 

Quadro 8:Editais abertos em 2010, 2011 e 2012. 

Ano Objeto Proponente elegíveis Valores 
financiados 

2010 

Financiar, com recursos do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, projetos que 
contemplem plantio de mata 
ciliar e recuperação de 
nascentes em APP ́s ao longo 
de rios e demais cursos 
d’água; ao redor de lagoas, 
lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais; nas 
nascentes e nos olhos d’água. 

Prefeituras e Associações Civis sem 
fins lucrativos, brasileiras, legalmente 
constituídas, cujos objetivos estejam 
relacionados ao objeto do presente 
Edital. 

Projetos orçados 
entre R$ 15 mil e 
R$ 50 mil. 
Projetos orçados 
entre R$ 50 mil e 
200 mil. 

2011 

Seleção de projetos com 
ações de recuperação e 
revitalização de nascentes e 
olhos d’água nas Bacias 
Hidrográficas do Estado de 
Pernambuco, com recursos do 
FEHIDRO. 

Prefeituras, Associações e 
Fundações de direito privado sem 
fins lucrativos que tenham 
atribuições regimentais e estatutárias 
voltadas à temática ambiental e que 
não estejam inscritas como 
inadimplentes junto aos órgãos e 
entidades da Administração Pública 
Estadual e Federal; 

Projetos orçados 
em até R$ 400 
mil 

2012 

Seleção de projetos com 
ações de recuperação e 
revitalização de nascentes ou 
olhos d’água nas bacias 
hidrográficas do Estado de 
Pernambuco. 

Prefeituras e Associações Civis e 
fundações sem fins lucrativos, e 
outras instituições brasileiras 
legalmente constituídas, cujos 
objetivos estejam relacionados ao 
objeto do presente Termo de 
Referência. 

Projetos orçados 
em até R$ 400 
mil 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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Cabe ressaltar ainda que não foi identificada regulamentação complementar do 

FEHIDRO ou algum regulamento operacional do Fundo. Nesse sentido, será 

necessário desenvolver estes instrumentos normativos para que as decisões e 

ações do fundo tenham a efetividade necessária.  

5.1.4 Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Ao comparar-se as estruturas dos Sistemas Nacional e Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, Quadro 9, observa-se que à composição Estadual foram 

acrescentadas as Organizações Civis de Recursos Hídricos.  

A integração dessas Organizações no SIGRH/PE dependerá invariavelmente do 

reconhecimento do CRH - caso dos CONSUs, que se tratavam originalmente de 

associações locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos que foram 

reconhecidas pelo CRH.  

Quadro 9: Comparação das Estruturas dos Sistemas Nacional e Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos – Lei 9.433/97, art. 33 

Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos de Pernambuco – Lei 12.984/05, art. 37 

I - o Conselho Nacional de Recursos Hídrico   
II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos 
Estados e do Distrito Federal;  I - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; II - Comitês de Bacia Hidrográfica - COBHs; 
IV - os órgãos dos poderes públicos federal, 
estaduais e municipais cujas competências se 
relacionem com a gestão de recursos hídricos; 

III - Órgão gestor de recursos hídricos do Estado; 
IV - Órgãos executores do SIGRH/PE; 

 V - Organizações civis de recursos hídricos; 

V - as Agências de Água. VI - Agências de Bacia. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

A previsão legal de reconhecimento das Organizações Civis de Recursos Hídricos 

pode ser vista como um mecanismo para a adequação da gestão de recursos 

hídricos às características regionais, conforme a diretriz geral de ação designada 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97, art. 3º, inciso II), uma 

vez que possibilitou a integração de instâncias específicas da região do semiárido no 

SIGRH/PE. 

Por outro lado, a integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis 

de Recursos Hídricos não comporta as especificidades desses colegiados, tendo em 
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vista que a Lei nº 12.984/05, que define a atual estrutura do SIGRH/PE, prevê para 

essas Organizações Civis competências aquém das que devem estar a cargo dos 

CONSUs, assim como também não prevê de que formas os Comitês de Bacia e os 

CONSUs deverão atuar conjuntamente nas áreas de influência de reservatórios. 

A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE 

e da necessidade de atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas 

consequências, dentre elas a ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos 

COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs no SIGRH/PE, uma vez que 

essas instâncias ficam isoladas.  

Podem ser ainda citadas como consequências da ausência de expressa previsão 

legal dos CONSUs os seguintes aspectos: impossibilidade de designar percentual da 

arrecadação para cobrir despesas de custeio dos CONSUs, assim como é previsto 

para os COBHs no artigo 30 da Lei nº 14.028/10 que altera o art. 26 da Lei 

12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos 

hídricos; impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos 

COBHs o no CRH, já que concorrem indiferenciadamente com outras entidades civis 

e usuários, mesmo em face da relevância de seu papel no cenário de escassez de 

recursos hídricos do semiárido.   

5.2 AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

A Lei Estadual nº 11.426, de 17 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Estadual 

de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos – SIGRH/PE, representa o marco legal que deu início ao processo de 

gestão dos recursos hídricos no Estado de Pernambuco. Na mesma ocasião, foi 

estabelecida a Lei nº 11.427/97, que dispõe sobre a Conservação e a Proteção das 

Águas Subterrâneas no Estado de Pernambuco.  

Em 2004, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH conduziu o processo de 

revisão da Lei Estadual que culminou na promulgação da Lei 12.984, em 30 de 

dezembro de 2005. A nova Lei atualizou a Lei nº 11.426/97 que a antecedeu, 

espelhando-se na Política Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (Lei nº 

9.433/97), e ao mesmo tempo, acrescentando dispositivos próprios. As alterações 

mais significativas foram as seguintes: 
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• A ampliação dos instrumentos da política, acrescentando os Planos Diretores 

de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos d’água em classes, nos 

moldes da Política Nacional, e, ainda, como instrumentos próprios, a 

fiscalização e o monitoramento dos recursos hídricos;  

• A inclusão das Agências de Bacia no SIGRH/PE, assim como a previsão da 

possibilidade de inclusão das Organizações Civis de Recursos Hídricos nesse 

Sistema quando reconhecidas pelo CRH; 

• A garantia de paridade no Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, 

entre os representantes dos setores públicos e privados, incluindo ainda, 

como dispositivo próprio, a expressa previsão de participação dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas no CRH. 

O marco legal que atualmente orienta a gestão dos recursos hídricos em 

Pernambuco está apresentado no Quadro 10. 

Quadro 10: Marco Legal Atual de Gestão de Recursos Hídricos em Pernambuco. 
Normativos Disposições 

Lei nº 9.433/1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o Inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, entre outros. 

Lei nº 
12.984/2005 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei nº 
11.427/1997 

Dispõe sobre a Conservação e a Proteção das Águas Subterrâneas no Estado 
de Pernambuco. 

Lei nº 
13.968/2009 

Modifica a denominação e a competência dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo que indica e altera a lei 13.205/2007 (que criou a Secretaria de 
Recursos Hídricos). 

Lei nº 
14.028/2010 

Cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 
35.294/2010 

Aprova o Regulamento da Secretaria de Infraestrutura, dispõe sobre a estrutura 
e o funcionamento do Poder Executivo e dá outras providências. 

Decreto nº 
34.860/2010 

Aprova o Regulamento da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, e 
dá outras providências. 

RESOLUÇÕES 
CRH 

Disposições de competência do CRH como órgão superior deliberativo e 
consultivo do SIGRH/PE. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

5.2.1 Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos 

Os instrumentos referentes à Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco 

encontram-se apresentados no Quadro 11. 
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Quadro 11: Dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. 
Instrumentos da Política Estadual 

de Recursos Hídricos Lei 
12.984/05, art. 5º. 

Entidades/organismos competentes para implementação dos 
instrumentos da Política Estadual de Recursos Regulamentação dos instrumentos 

I - os planos diretores de recursos 
hídricos; 

Agências de Bacia:  
Elaborar e atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos para apreciação 
do respectivo ou respectivos COBHs; 
Comitês de Bacia:  
Aprovar o Plano Diretor de Recursos Hídricos respectivo, submetendo ao 
CRH para homologação 
Participar da elaboração e acompanhar a execução do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos respectivo 
Secretaria de Infraestrutura: 
Coordenar o processo de elaboração, revisão periódica e implementação 
dos Planos Diretores de Recursos Hídricos inseridos no âmbito de 
competência das respectivas Agências de Bacia, na ausência das mesmas 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
I 

II - o enquadramento dos corpos de 
água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; 

Agências de Bacia:  
Propor ao respectivo ou respectivos COBHs o enquadramento dos corpos 
de água nas classes de uso, para homologação pelo CRH; 
Comitês de Bacia; 
Aprovar o enquadramento dos corpos de água em classe de uso 
preponderante e encaminhar ao CRH para homologação; 
Secretaria de Infraestrutura: 
Elaborar em conjunto com o órgão ambiental proposições para o 
enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderante para 
aprovação no COBH respectivo, na ausência de Agência de Bacia; 
APAC: 
Elaborar, em conjunto com o órgão ambiental, proposições para o 
enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderante para 
aprovação no Comitê de Bacia respectivo, na ausência de Agência de 
Bacia; 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH: 
Homologar o enquadramento dos corpos de água aprovados pelos COBHs 
ou pelo órgão de recursos hídricos e de meio ambiente, quando couber; 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
II 

III - a outorga do direito de uso de 
recursos hídricos; 

APAC: 
Expedir outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, superficiais e 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
III 
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Instrumentos da Política Estadual 
de Recursos Hídricos Lei 

12.984/05, art. 5º. 
Entidades/organismos competentes para implementação dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Regulamentação dos instrumentos 

subterrâneos, de construção de obras hídricas e de lançamento de 
efluentes; 
Comitês de Bacia: 
Propor ao CRH critérios e quantitativos para isenção de outorgas; 

PORTARIA SRH n º 21, de 17 de maio de 2000 - 
Estabelece critérios para análise/concessão de 
outorga do uso da água para poços tubulares, 
localizados em regiões consideradas super explotadas 
pela Secretaria de Infraestrutura. 
RESOLUÇÃO CRH N° 01/2002 Institui a Câmara 
Técnica de Integração de Procedimentos, Ações 
Outorga e Ações Reguladoras - CTOR 
RESOLUÇÃO CRH N° 04/2004 Altera o Art. 30 da 
Resolução N° 01/2002 que dispõe sobre a composição 
da Câmara Técnica de Outorga e Ações Reguladoras 
RESOLUÇÃO CRH N° 02/2006 Dispõe sobre a 
Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, 
Ações Outorga e Ações Reguladoras – CTOR 
RESOLUÇÃO CRH N° 02/2007 Dispõe sobre 
alteração de composição da Câmara Técnica de 
Integração de Procedimentos, ações de outorga e 
reguladoras – CTOR 
RESOLUÇÃO Nº 002/2012 – DC APAC, de 23 de 
novembro de 2012 Estabelece critérios técnicos para 
concessão das outorgas de captação de água em 
surgências. 

IV - a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 

Secretaria de Infraestrutura: 
Implantar a cobrança pelo uso da água; 
APAC: 
Implantar a cobrança pelo uso da água, aplicar multas, cobrar juros, 
correção e outros acréscimos legais, por inadimplência 
Comitês de Bacia: 
Efetuar mediante delegação da autoridade outorgante, por intermédio das 
Agências de Bacia dos COBHs, a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
Agências de Bacia: 
Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e a administração dos recursos financeiros, de acordo 
com a programação estabelecida pelo respectivo ou respectivos COBHs; 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
IV 
RESOLUÇÃO CRH N° 02/2003 Institui a Câmara 
Técnica de Cobrança pelo uso da água. 
RESOLUÇÃO CRH N° 04/2006 Dispõe sobre a 
Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos CTCOB 
RESOLUÇÃO CRH N° 04/2007 Dispõe sobre 
alteração de composição da Câmara Técnica de 
Cobrança pelo uso de recursos hídricos- CTCOB 
 

V - o sistema de informações de APAC: LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
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Instrumentos da Política Estadual 
de Recursos Hídricos Lei 

12.984/05, art. 5º. 
Entidades/organismos competentes para implementação dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Regulamentação dos instrumentos 

recursos hídricos; Operar e manter atualizado o Sistema de Informações de Recursos 
Hídricos - SIRH do Estado de Pernambuco; 
Agências de Bacia: 
Manter atualizado o SIRH em sua área de atuação; 

V 

VI - a fiscalização do uso de recursos 
hídricos; e 

Secretaria de Infraestrutura: 
Fiscalizar o uso dos recursos hídricos e aplicar as sanções administrativas 
cabíveis, previstas nesta Lei e em regulamentos próprios; 
APAC: 
Exercer o poder de polícia administrativa, fiscalizando o cumprimento da 
legislação dos recursos hídricos; 
Fiscalizar o uso dos recursos hídricos e aplicar as sanções administrativas 
previstas em leis e regulamentos próprios; 
Fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura 
hídrica existente; 
Conselhos Gestores de Açudes - CONSUs: 
Apoiar a fiscalização dos usos dos recursos naturais do entorno do açude 
(competência definida nos estatutos de alguns dos CONSUs). 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
VI 
DECRETO Nº 38.752 de 22 de outubro de 2012 
Estabelece procedimentos administrativos de 
fiscalização do uso de recursos hídricos no Estado de 
Pernambuco, e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO CRH N° 01/2000 Aprova o Manual de 
Fiscalização de Recursos Hídricos 
RESOLUÇÃO CRH N° 03/2003 Aprova alterações no 
Manual de Fiscalização de Recursos Hídricos 
RESOLUÇÃO CRH N° O5/2007 Dispõe sobre 
alteração no manual de fiscalização de Recursos 
Hídricos 

VII – o monitoramento dos recursos 
hídricos. 

APAC: 
Operar e manter as redes estaduais de monitoramento hidrometeorológico 
e da qualidade da água, em articulação com outras instituições, quando for 
o caso; 

LEI ESTADUAL Nº 12.984/05, CAPÍTULO IV, SEÇÃO 
VII 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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5.2.2 Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco 

A Política Estadual Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco abarca os 

instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, além de prever 

instrumentos próprios, como indicado no Quadro 12. 

Quadro 12: Quadro comparativo dos instrumentos previstos na Política de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco em relação à Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos Lei 12.984/05, art. 5º. 

Instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos 

I - os planos diretores de recursos hídricos; I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da água; 

II - o enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da 
água; 

III - a outorga do direito de uso de recursos hídricos; III - a outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

Não previsto na Política Estadual V - a compensação a municípios (não 
regulamentado); 

V - o sistema de informações de recursos hídricos; VI - o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 

VI - a fiscalização do uso de recursos hídricos; e Não previsto 

VII - o monitoramento dos recursos hídricos. Não previsto. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Apesar de não figurar na Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

a previsão do instrumento de fiscalização dos usos dos recursos hídricos atende às 

determinações da citada Lei nacional, segundo a qual cabe aos Poderes Executivos 

Estaduais, na sua esfera de competência, outorgar os direitos de uso de recursos 

hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos (Lei 9.433/97, art. 30, inciso II). 

Não há referência expressa a monitoramento de recursos hídricos na Lei Nacional 

das Águas, no entanto, o monitoramento se faz necessário para que seja possível 

cumprir o objetivo do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos de 

reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil (Lei 9.433/97, art.26, inciso 

I).  

Tanto na Política Nacional quanto na Estadual está previsto como um dos princípios 

básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

a descentralização da obtenção e produção de dados e informações. O atendimento 
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a este princípio dependerá significativamente da capacitação e do fortalecimento dos 

colegiados integrantes dos sistemas de gestão com vistas a qualificar sua atuação 

no monitoramento dos recursos hídricos. Isso é especialmente válido para os 

CONSUs devido ao relevante problema da baixa qualidade das águas nos 

reservatórios. 

Quanto à possibilidade de integração das Organizações Civis de Recursos Hídricos 

no SIGRH/PE - outra disposição da Política Estadual de Recursos Hídricos de 

Pernambuco que não ocorre na Lei das Águas nacional - pode-se considerar, 

conforme mencionado anteriormente, que tal previsão favoreceu a adequação da 

gestão de recursos hídricos às características regionais, uma vez que possibilitou a 

integração e o reconhecimento dos CONSUs no SIGRH/PE. Destaca-se, portanto, 

que esta previsão ampliou a margem de poder de ação do CRH, permitindo 

promover o fortalecimento do SIGRH/PE. 

No que se refere à representatividade no Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 

CNRH e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, observa-se 

que a Política Estadual buscou garantir participação dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas no CRH. As composições do CRH/PE e do CNRH estão representadas 

no Quadro 13. 

Quadro 13. Comparação entre a composição do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - CRH/PE. 

Composição do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos 
Lei 9.433/97, art. 34 

Composição do Conselho de Recursos 
Hídricos de Pernambuco  

Lei 12.984/05, art. 41 

Segmento Número de 
representantes Segmento Número de 

representantes 
Poder Público  
Representantes dos 
Ministérios e Secretarias da 
Presidência da República com 
atuação no gerenciamento ou 
no uso de recursos hídricos; 

O máximo é de 
50% + 1 

Poder Público 
Poder Executivo Federal, 
Estadual ou Municipal e 
representante da 
Assembleia Legislativa 
Estadual; 

50% 

Poder Público, Colegiados ou 
Sociedade Civil 
Representantes indicados 
pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos Mínimo: 50% - 1 

Sociedade Civil 
Representantes de 
entidades da sociedade 
civil relacionadas com 
recursos hídricos, 
representantes de 
organizações de usuários 
de recursos hídricos e 
representante dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica 

50% 
Sociedade Civil 
Representantes dos usuários 
dos recursos hídricos  
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Composição do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos 
Lei 9.433/97, art. 34 

Composição do Conselho de Recursos 
Hídricos de Pernambuco  

Lei 12.984/05, art. 41 
Não há paridade entre Poder Público e 
Sociedade Civil – havendo a possibilidade de 
participação de uma quantidade maior que 
50%+1 de representantes do Poder Público, 
considerando que os representantes indicados 
pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 
poderão ser de entidades públicas. Também não 
há previsão expressa de participação de Comitês 
de Bacia. 

Garantia de paridade entre representantes do 
Poder Público e demais segmentos e previsão 
de participação de representantes dos 
Comitês. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

5.2.3 Resoluções do Conselho de Recursos Hídricos - CRH do Estado de 
Pernambuco 

O CRH atua sistematicamente no cumprimento de sua função de órgão deliberativo 

e consultivo, tendo, entre os anos de 1999 e 2012, editado sessenta e quatro 

resoluções. No Quadro 14 é apresentado o número de resoluções do CRH por tema: 

Quadro 14: Número de resoluções por tema editado pelo CRH de Pernambuco entre 
1999 e 2012.  

Tema Número de 
resoluções 

Composição de Câmaras técnicas (de Assuntos Legais e institucionais – CTALI); 
ações de outorga e regulação; Águas subterrâneas; Cobrança; Planos, Programas e 
Projetos;  

17 

Criação de grupo de trabalho para normatização de exploração de areia em leito seco 
de rios intermitentes em Pernambuco 1 

Criação de Comissão para análise Projetos FEHIDRO Edital nº01/11 1 
Normas relativas a Comitês de Bacia (criação, organização, acompanhamento, 
câmaras técnicas)  4 

Homologação de COBHs e CONSUs 20 

Testes de Bombeamento de produção e de aquífero  3 

Normas e critérios para criação e organização de CONSUs 1 

Normas relativas à exploração de águas subterrâneas e aquíferos 6 

Obrigatoriedade de realização de Manutenção Preventiva de Poços Tubulares 1 

Regimento interno 4 
Aprovação de Projetos de conservação, proteção e recuperação dos Recursos 
Hídricos pelos COBHs e CONSUs 1 

Fiscalização de Recursos Hídricos 3 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

As Resoluções do CRH diretamente relacionadas aos CONSUs estão listadas no 

Quadro 15. Este assunto será complementado no Capítulo 5.3.4 que trata das 

referências legais mencionadas nas homologações de criação dos CONSUs. 
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Ao se analisar a Resolução CRH n° 04 de 2009, que dispõe sobre as normas e 

critérios para a criação e a organização dos CONSUs, observa-se que não há 

referências objetivas sobre como os CONSUs devem atuar. 

Analisando os artigos citados como amparo legal nas Resoluções de homologação 

da criação dos CONSUs é possível encontrar indicações das atribuições dos 

CONSUs e de seu status na relação com os COBHs, com alguns aspectos 

controversos.  

Em geral, nas Resoluções de homologação da criação dos CONSUs (Quadro 15) há 

a menção de que esses colegiados são componentes do SIGRH/PE. Conclui-se, 

portanto, que o CRH, pelas atribuições de deliberar por meio de resolução, 

proposição, recomendação e moção (Lei nº 12.984/05, art. 44, inciso XII) instituiu os 

CONSUs como instâncias integrantes desse Sistema.  

Quadro 15: Resoluções do Conselho de Recursos Hídricos – CRH de Pernambuco 
relacionadas aos Conselhos Gestores de Açudes - CONSUs.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

No entanto, conforme citado anteriormente, o CRH ao instituir os CONSUs como 

instâncias integrantes do Sistema não definiu suas competências ou orientações de 

atuação conjunta dos Comitês de Bacia e com CONSUs nas áreas de influência de 

 Resoluções do 
CRH/PE Disposições 

AN
O

 D
E 

20
10

 Resolução n° 
03/2010 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Serrinha - CONSU SERRINHA 

Resolução n° 
04/2010 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Barra de Juá - CONSU BARRA DE JUÁ 

Resolução n° 
05/2010 

Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Jazigo - CONSU JAZIGO. 

AN
O

 D
E 

20
09

 

Resolução n° 
02/2009 

Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Ingazeira- CONSU INGAZEIRA. 

Resolução n° 
03/2009 

Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Rosário- CONSU ROSÁRIO 

Resolução n° 
04/2009 

Dispõe sobre normas, critérios para criação e organização dos 
Conselhos Gestores de Açudes - CONSUs no Estado de Pernambuco e 
dá outras providências. 

Resolução n° 
05/2009 

Dispõe sobre aprovação de projetos de conservação, proteção e 
recuperação dos recursos hídricos pelos Comitês de Bacias 
Hidrográficas - COBHs e Conselhos Gestores de Açudes - CONSUs no 
Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

Resolução n° 
07/2009 

Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Poço da Cruz- CONSU POÇO DA CRUZ. 
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reservatórios. Deste modo, a real integração dos CONSUs no SIGRH/PE é 

dificultada uma vez que essas instâncias atuam de forma desarticulada. 

Em algumas das resoluções de homologação de criação dos CONSUs, é citado 

como amparo legal o artigo 44 da Lei nº 12.984/05, inciso IX, que dispõe que ao 

CRH compete homologar a criação dos COBHs. Considerando que se trata de um 

ato de homologação – e não de habilitação conforme previsto no inciso X, do 

mesmo artigo, em relação às Organizações Civis – a inclusão deste inciso IX nas 

Resoluções indica que o CRH considera os CONSUs como instâncias semelhantes 

aos Comitês de Bacias Hidrográficas. Por outro lado, a referência ao art. 52 da Lei nº 

12.984/05, indica que os CONSUs possuem as mesmas competências das 

Organizações Civis de Recursos Hídricos.  

Observa-se, portanto, uma lacuna legal no que concerne à clara previsão da posição 

dos CONSUs no SIGRH/PE bem como de suas competências, deixando vaga a 

orientação sobre as relações que devem ser estabelecidas entre esses colegiados e 

os demais integrantes do SIGRH/PE com vistas à gestão integrada dos Recursos 

Hídricos.  

5.3 BASE LEGAL DE FUNCIONAMENTO DOS CONSUS 

5.3.1 A Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 12.984 de 30 de 
dezembro de 2005 

Em Pernambuco, a Política de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Lei nº 12.984, 

de 30 de dezembro de 2005, mencionada no Capítulo 3.2.2, possui alguns 

indicativos que condizem com a criação dos CONSUs, que serão comentados neste 

tópico.   

O artigo 1o, inciso VI da Lei afirma que a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades.  

Por outro lado, o inciso V afirma que a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional e a atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de recursos 

hídricos é a bacia hidrográfica.  
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O Plano Estadual de Recursos hídricos – PERH estabelecerá as diretrizes e critérios 

gerais para o gerenciamento dos recursos hídricos no Estado (Art.9). Este plano 

levará em conta o desenvolvimento de tecnologia e legislação específica para as 

peculiaridades do semiárido (Art. 9, VI). 

O Art. 11 da Lei afirma que deve constar no PERH as unidades de bacias 

hidrográficas com dimensões e características que permitam e justifiquem o 

gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos na forma de comitê. 

Entretanto, no item referente ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de Pernambuco SIGRH/PE não há referência acerca da 

existência dos CONSUs e nem da participação deles no Sistema.  

Seguem abaixo algumas competências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

– CRH relacionadas à questão normativa dos CONSUs (artigo 44): 

III – exercer funções normativas e deliberativas relativas à formulação, 

implantação, execução, controle, monitoramento e avaliação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos;  

VI - dirimir quaisquer conflitos de competência entre os órgãos componentes 

do SIGRH/PE e entre usuários, em última instância;  

XII - deliberar por meio de resolução, proposição, recomendação e moção;  

XV - acompanhar a elaboração e execução do PERH e determinar as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas;  

XVIII - opinar sobre toda e qualquer proposta legislativa relacionada com a 

água. 

O art. 51 da Lei nº 12.984/2005, referente às organizações civis de recursos 

hídricos, considera dentre as organizações, a categoria de “organizações afins 

reconhecidas pelo CRH”. Esta previsão, normatizada pelo Parágrafo único do artigo 

em questão - que dispõe que para integrar o SIGRH/PE as entidades mencionadas 

neste artigo deverão ser legalmente constituídas e reconhecidas pelo CRH – ampara 

o reconhecimento dos CONSUs. 
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5.3.2 O Plano Estadual de Recursos Hídricos 

O PERH-PE, preconizado no art. 15 da Lei nº 11.426/97, que estabeleceu a Política 

e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, foi elaborado em 1998 pela SECTMA, 

através de sua Diretoria de Recursos Hídricos – DRHI.  

O Plano menciona que a constituição de Comitês de Bacias e Conselhos de 

Usuários de Açudes faz parte do programa de gestão participativa implantado em 

Pernambuco a partir de julho de 1997, com o objetivo de criar condições e 

instrumentos efetivos para o gerenciamento integrado e descentralizado, com a 

participação dos usuários. 

O plano ainda menciona que a operação racional dos reservatórios e dos sistemas 

de distribuição de água é a maneira mais indicada para resolver os problemas 

inerentes ao uso múltiplo dos recursos hídricos. A formação de Conselhos de 

Usuários é um passo importante para a elaboração dos planos de operação levando 

em conta as necessidades dos usuários de cada reservatório.  

5.3.3 Resolução n° 04, de 25 de março de 2009 do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH, de Pernambuco 

A Resolução dispõe sobre normas, critérios para criação e organização dos 

CONSUS. A resolução referencia as considerações: 

• o que foi discutido e aprovado na XX Reunião Ordinária ocorrida em 25.03.09; 

• o art. 51 parágrafo único, da Lei Estadual de Pernambuco, n° 12.984 de 30 de 

dezembro de 2005; 

• a necessidade de padronizar os processos, estabelecer diretrizes e 

procedimentos para a instituição e organização de Conselhos Gestores de 

Açudes. 

O artigo 51 da Lei 12.984/05 dispõe sobre as entidades consideradas organizações 

civis de recursos hídricos, listadas a seguir:  

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

II - associações locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com atuação na área de 

recursos hídricos; e 
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IV - organizações afins reconhecidas pelo CRH; 

V - organizações não governamentais com atuação na área de meio ambiente 

e recursos hídricos. 

O parágrafo único do citado artigo determina que para integrar o SIGRH/PE estas 

entidades mencionadas deverão ser legalmente constituídas e reconhecidas pelo 

CRH, observada a legislação em vigor. 

Segundo a Resolução CRH nº. 04 de 2009, os CONSUs são colegiados com 

atribuições deliberativas e consultivas com área de atuação nas áreas de influência 

de reservatórios (art. 1º, § 1°). 

A citada Resolução, em seu artigo 4º, determina que, sob pena de nulidade, os 

estatutos dos CONSUs deverão conter: 

a) a denominação, os fins, a sede e foro;  

b) os requisitos para inclusão e exclusão de membros e participação no Colegiado;  

c) os direitos e deveres dos membros;  

d) critérios para renovação das entidades, bem como da diretoria executiva;  

e) as condições para alteração de disposições estatutárias;  

f) duração dos mandatos das entidades; e  

g) quórum mínimo de instalação de plenárias, ordinárias e extraordinárias, nunca 

inferior a 1/4 dos membros dos comitês.  

Determina ainda o parágrafo único que os CONSUs já constituídos deverão 

adequar-se às normas estipuladas pela Resolução, tendo como prazo final, o 

período eleitoral seguinte à sua edição.  

5.3.4 Referências legais mencionadas nas homologações da criação dos 
CONSUs 

As resoluções que homologam a criação dos CONSUs (Quadro 16) afirmam que o 

CONSU é um órgão colegiado componente do Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco. 
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Seguem abaixo as disposições da Lei Estadual nº 12.984/05 mencionadas nas 

Resoluções de criação, conforme o Quadro 16. 

Art. 44. Ao CRH compete o desempenho das seguintes funções e atribuições, dentre 

outras que vierem a ser definidas no regulamento: 

IX - homologar a criação dos COBHs; 

X - habilitar, para participação na gestão de recursos hídricos do Estado, as 

organizações civis previstas nesta Lei; 

XII - deliberar por meio de resolução, proposição, recomendação e moção. 

Art. 52. Compete às Organizações Civis de Recursos Hídricos, enquanto 

componentes do SIGRH/PE, participar dos processos de planejamento, 

monitoramento e acompanhamento de ações competentes no âmbito do referido 

Sistema. 

Quadro 16: Resumo de características legais dos CONSUs homologados por 
Resoluções do CRH de Pernambuco, com as referências legais mencionadas nas 
Resoluções. 

CONSU 
Homologação 

Resolução 
CRH 

Posse dos 
membros 

Referências mencionadas nas Resoluções de criação 

Atas De Reuniões Lei Estadual N° 
12.984 

Resoluções 
CRH 

Ingazeira N° 02 de 25 de 
março de 2009. 21/05/08 

XX Reunião Ordinária 
do CRH, 25 de março 

de 2009. 

Artigo 44, Incisos 
XII e IX  

Rosário N° 03 de 25 de 
março de 2009. 19/11/2008 

XX Reunião Ordinária 
do CRH, 25 de março 

de 2009 

Artigo 44, Incisos 
XII e IX  

Poço da 
Cruz 

N° 07 de 23 de 
abril de 2009. 10/07/2008 

VII Reunião 
Extraordinária do CRH 

ocorrida em 07 de 
novembro de 2009 

Artigo 44, Incisos 
XII e IX 

CRH no 04 de 
25/03/09 

Jazigo 
N° 05 de 

outubro de 
2010. 

21/07/2010  Artigo 44, Incisos X 
e XII; Artigo 52 

CRH no 04 de 
25/03/09 

Serrinha 
N° 03 de 

outubro de 
2010. 

16/06/2010  Artigo 44, Incisos X 
e XII; Artigo 52 

CRH no 04 de 
25/03/09 

Barra do 
Juá 

N° 04 de 
outubro de 

2010. 
17/06/2010  Artigo 44, Incisos X 

e XII; Artigo 52 
CRH no 04 de 

25/03/09 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 



 

77 

5.4 CARACTERÍSTICAS E ATRIBUIÇÕES DOS CONSUS 

Segundo a Resolução CRH n° 04/2009, os CONSUs são colegiados com atribuições 

deliberativas e consultivas com área de atuação nas áreas de influência de 

reservatórios (Art. 1º, §1°). 

Os CONSUs, no âmbito de suas competências, deverão adequar a gestão dos 

recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 

sociais e culturais de sua área de atuação (Art. 1º, §2°). Tal competência definida 

pela Resolução CRH nº. 04/2009 está de acordo com a Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado do Pernambuco, Lei nº 12.984/05, que determina, no 

inciso I, artigo 4º, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos de quantidade e qualidade, bem como sua adequação às diversidades 

físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do Estado. 

O processo de constituição dos CONSUS deve obedecer as seguintes etapas, 

conforme artigo 2o da Resolução CRH nº. 04/2009: 

I- articulação, sensibilização e mobilização dos segmentos que participarão do 

processo de criação do Conselho, cabendo ao órgão gestor incentivar e 

apoiar esse processo;  

II- criação de Comissão provisória, composta por entidades representantes 

dos usuários, da sociedade civil e do poder público, incluindo do órgão gestor 

de recursos hídricos, indicadas em plenária pública previamente divulgada na 

área de Influência do Reservatório;  

III- realização de reuniões da Comissão, devidamente registradas em ata, 

com o objetivo de organizar o processo de formação do CONSU;  

IV- identificação de usuários de água na área de atuação do CONSU;  

V- criação de uma Comissão Eleitoral que conduzirá todo o processo ,desde 

inscrição até a posse dos membros do CONSU e de sua diretoria;  

VI- realização, após ampla divulgação, de reuniões ou audiências públicas 

nos municípios-polo da área de atuação do reservatório para esclarecimentos 

sobre:  

a) o processo de formação do futuro CONSU; 
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b) legislação de Recursos Hídricos enfocando os instrumentos da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e os princípios da gestão participativa e das normas e critérios 

para formação e funcionamento de CONSU; 

c) definição da composição com a escolha das entidades pelos representantes de 

cada segmento e em seguida referendada em plenária coordenada pela Comissão 

provisória; 

VII- reunião para criação do CONSU, com aprovação do Estatuto Social ;  VIII 

– homologação do CONSU por resolução do CRH ;  IX - publicação no Diário 

Oficial do Estado de Pernambuco da Resolução referida no inciso anterior; 

Parágrafo único: Os CONSUs poderão ser homologados pelo Presidente do CRH ad 

referendum do plenário, nos casos onde houver necessidade de formalização para 

seu funcionamento pleno ou manifestação sobre projetos de intervenção em sua 

área de atuação. Ainda conforme a citada Resolução, os CONSUs constituídos 

anteriormente à sua edição devem adequar-se, tendo como prazo final o período 

eleitoral posterior à sua edição (art. 4, Parágrafo único). 

O artigo 5° dessa mesma Resolução define que os CONSUs deverão ser 

constituídos por no máximo 30 membros titulares e que a cada membro titular 

corresponderá um suplente. A mesma pessoa física não poderá ser indicada para 

representar entidades distintas da sociedade civil e dos usuários em mandatos 

consecutivos (Art. 7°). O artigo 6° complementa que as entidades poderão indicar ou 

substituir seus representantes durante o exercício do seu mandato.  

Portanto, verifica-se de forma clara que é necessário estabelecer as competências 

dos CONSUS tendo como referência seus objetivos estratégicos e a necessidade de 

articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas.  

5.5 A DINÂMICA DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO 

O Estado de Pernambuco possui uma rede hidrográfica composta por rios litorâneos 

e interiores. Os litorâneos são os rios que vertem no Atlântico, como por exemplo os 

rios Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú e outros de menor 

importância. Os rios interiores são aqueles cujas águas desaguam, sentido norte-sul, 
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no rio São Francisco, dentre eles destacam-se o Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra 

Nova, Brígida, Garças e Pontal.  

A maior parte desses rios possuem suas bacias hidrográficas dentro do Estado, são 

os rios estaduais, e outros fazem parte de bacias que extrapolam os limites do 

Estado, sendo assim denominados rios federais. Segundo a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco - SECTMA6, no território do Estado somente as 

seguintes bacias possuem cursos d’água de domínio da União: Moxotó, Ipanema, 

Mundaú, Una, GL-5, GI-1, GI-2 e GI-9. 

Conforme o cadastro da SECTMA, em Pernambuco há 144 reservatórios com 

capacidade de acumulação acima de 1.000.000 m3, sendo que 71 deles são de 

domínio federal, e 73 de domínio estadual. Em termos de capacidade de 

acumulação 75,9% estão nos reservatórios federais, em comparação com somente 

24,1% nos do Estado. Em relação aos reservatórios que possuem CONSUs, que 

totalizam oito, somente três deles são de domínio estadual, conforme pode ser visto 

no Quadro 17.  

Quadro 17: Domínio dos reservatórios que possuem Conselhos Gestores de Açude -
CONSU em Pernambuco. 

Conselho Bacia Domínio Sede 

Poço da cruz Moxotó Federal Ibimirim 

Brotas Pajeú Estadual Afogados da Ingazeira 

Rosário Pajeú Federal Iguaraci 

Jazigo Pajeú Estadual Serra talhada 

Serrinha Pajeú Federal Serra talhada 

Barra do juá Pajeú Federal Floresta 

Bitury Ipojuca Federal Belo jardim 

Ingazeira Ipanema Estadual Venturosa 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Nesse contexto, a dinâmica da gestão de recursos hídricos em Pernambuco 

acontece nos âmbitos federal e estadual, de acordo com o domínio dos cursos 

d’água. Portanto, nos cursos d’água de âmbito federal é a União a responsável pela 

                                                 
6 CD interativo das Bacias Hidrográficas de Pernambuco elaborado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente – SECTMA de Pernambuco. 
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gestão, conforme a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

No âmbito estadual, conforme previsto na Lei no 12.984, de 30 de dezembro de 

2005, a coordenação da gestão de Recursos hídricos em Pernambuco é feita pelo 

SIGRH/PE, cuja finalidade é formular, atualizar, aplicar, coordenar e executar a 

Política Estadual de Recursos Hídricos.  

A composição do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos hídricos e do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de recursos hídricos de Pernambuco estão 

apresentados na Figura 7. 

 
Figura 7: Composição do Sistema Integrado de Gerenciamento de recursos hídricos 
de Pernambuco em comparação com o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
recursos hídricos.  
Fonte: http://www.sirh.srh.pe.gov.br/hidroambiental/bacia_capibaribe/index.php/tomo3/analise_da_matriz_ 
institucional_e_da_legislacao. Acesso em 8 de julho de 2013. 

Os instrumentos para a gestão dos recursos hídricos previstos tanto no âmbito 

nacional quanto estadual podem ser vistos comparativamente no Quadro 18. Em 

Pernambuco, dada a complexidade de possuir cursos d’água de domínio federal e 

estadual, coexistem a aplicação dos instrumentos de acordo com o domínio. Segue 

abaixo um quadro com o resumo de como atuam os órgãos Federais e os estaduais 

relacionados à gestão dos recursos hídricos em Pernambuco. 

É importante ressaltar que os CONSUs não foram mencionados como pertencentes 

à dinâmica da gestão de recursos hídricos, devido ao fato de não haver referências 
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legais que os incluem objetivamente no Sistema e os designem atribuições que 

integrem esse modelo de gestão. Conforme mencionado, mais da metade dos 

CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, dessa 

forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias 

que possibilitem a atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de 

maneira congruente. 

Quadro 18: Dinâmica de funcionamento da implementação dos instrumentos de 
gestão de recursos hídricos em Pernambuco. 

Instrumentos da 
Política Estadual de 
Recursos Hídricos 

Lei 12.984/05, art. 5º. 

Cursos d’água de domínio 
Nacional 

Cursos d’água de domínio 
Pernambucano 

Plano de Recursos 
hídricos/ Plano Diretor 
de recursos hídricos 
(lei estadual) 

- O CNRH estabelece diretrizes e 
acompanha a execução, determina 
providências para o cumprimento e 
aprova. 
- A SRHU coordena a elaboração. 
- A ANA participa da elaboração e 
supervisiona a sua implementação. 
- O DNOCS contribui para a 
elaboração (Lei 10.204, de 
22/02/2001). 
- Os COBHs aprovam, 
acompanham a execução do Plano 
de suas bacias e sugerem 
providências para o cumprimento.  

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- O Conselho estadual aprova. 
- Os COBHs participam da 
elaboração, aprovam e acompanham 
a execução. 
- A APAC executa e mantém 
atualizado. 
- A APAC elabora propostas de 
criação e atualização de normas 
legais.  

Enquadramento  - O CNRH aprova o 
enquadramento. 

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- A APAC elabora em conjunto com a 
CPRH a proposta de enquadramento 
(seria a Agência de Bacia, se 
houvesse) 
- Os COBHs aprovam. 
- O Conselho estadual aprova. 

Outorga 

- O CNRH estabelece critérios 
gerais, delibera sobre isenção de 
outorga e opina sobre pedidos de 
ampliação de prazos. 
- Os comitês propõem sobre 
isenção de obrigatoriedade de 
outorga. 
- A ANA confere outorgas. 
- o Poder Executivo Federal poderá 
delegar aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para 
conceder outorga. 

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- O CRH define os critérios. 
- Os COBHs opinam e propõem 
critérios para isenção. 
- A APAC implementa e opera. 

Cobrança 
- O CNRH estabelece critérios 
gerais. 
- A ANA elabora estudos técnicos 

 - A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
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Instrumentos da 
Política Estadual de 
Recursos Hídricos 

Lei 12.984/05, art. 5º. 

Cursos d’água de domínio 
Nacional 

Cursos d’água de domínio 
Pernambucano 

para subsidiar a definição dos 
valores. 
- Os comitês estabelecem 
mecanismos de cobrança e 
sugerem os valores. 
O CNRH define os valores de 
cobrança. 
- A ANA operacionaliza a cobrança. 

- Os COBHs propõem valores, na 
ausência de Agência de Bacias (a 
Secretaria de Infraestrutura quem faz 
na ausência de COBHs). 
- O Conselho estadual aprova. 
- A APAC implementa e opera. 

Sistema de 
informações de 
recursos hídricos (lei 
nacional); Sistema 
integrado de 
Gerenciamento de 
recursos hídricos (lei 
estadual) 

- A ANA organiza, implementa e 
gere.  
- A SRHU coordena. 

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- A APAC opera e mantém 
atualizado. 

Fiscalização do uso de 
recursos hídricos; e 

Não previsto enquanto instrumento, 
mas nas atribuições da ANA (Lei nº 
9.984/2000) menciona a atribuição 
do órgão de fiscalizar o uso de 
recursos hídricos dos corpos 
d’água da União, bem como as 
condições de operação de 
reservatórios. 

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- A Secretaria de Infraestrutura 
fiscaliza obras de reservação, 
captação e adução de água. 
- A APAC exerce poder de polícia 
administrativa, fiscaliza e aplica 
sanções administrativas. 

Monitoramento dos 
recursos hídricos. Não previsto 

- A Secretaria de Infraestrutura 
promove a implantação e 
consolidação. 
- A APAC realiza o monitoramento  

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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5. PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO NO CONTEXTO 
DO SIGRH DE PERNAMBUCO 

O projeto de transposição do São Francisco tanto da perspectiva de engenharia 

hídrica quanto do modelo de gestão foi evoluindo ao longo do tempo, sendo 

considerado o mais discutido projeto de infraestrutura da história brasileira. Antes de 

se chegar ao projeto de engenharia em implantação, foram desenvolvidas três 

versões anteriores. Do mesmo modo, o modelo de gestão das águas da 

transposição também foi concebido sob diferentes versões. 

Atualmente, afirmam Sarmento & Molinas (2011) “é fato demonstrado que a 

interligação de bacias do semiárido setentrional com o Rio São Francisco abre 

interessantes possibilidades de otimizar o uso das águas locais armazenadas nos 

grandes reservatórios receptores construídos nos Estados beneficiados pelo 

projeto”.  

Segundo os citados autores, “orientando-se por regras bem estabelecidas, a 

operação dos eixos Norte e Leste da transposição pode permitir minimizar efeitos 

climáticos como a incerteza de ocorrência de secas, as elevadas taxas de 

evaporação e a alta variabilidade hidrológica característica do semiárido radical”. Na 

Figura 8 podem ser visualizados a abrangência e o traçado do Sistema Adutor do 

PISF: 

Quanto ao modelo de gestão do PISF, no contexto dos “Estudos de Inserção 

Regional” do projeto da transposição, contratados pelo Governo Federal para 

embasar tecnicamente o projeto de engenharia hidráulica do PISF e concluídos no 

ano de 2000, foi desenvolvido o primeiro trabalho abordando a temática da gestão 

de águas no âmbito da interligação hidrográfica proposta (SARMENTO & MOLINAS, 

2011).  

O modelo de gestão proposto à época, conforme citado por Sarmento & Molinas 

(2011), previa “a participação do setor privado, através do mecanismo contratual de 

concessão, nos serviços de operação e manutenção das obras comuns aos Estados 

do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco” (FUNCATE, 2000).  
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Figura 8: Abrangência e traçado do Sistema Adutor do PISF 
Fonte: Ministério da Integração Nacional 

Tais serviços designados ao setor privado restringir-se-iam aos eixos Norte e Leste, 

e as entidades estaduais de gestão ficariam responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas de aproveitamento das águas transposta localizados fora 

do caminho principal das águas do São Francisco. Um contrato de concessão seria 

o instrumento através do qual dar-se-ia a prestação dos serviços relativos à 

operação e manutenção das obras. 

Um segundo modelo de Gestão, proposto pela FGV em 2005, propôs, em um 

primeiro momento, a inserção da CHESF como operadora. Após longos debates, a 

FGV consolidou “o modelo de gestão com a seguinte formatação relativa às 

entidades e suas competências: (i) Conselho Gestor, contratante da operadora 

federal e das operadoras estaduais; (ii) Entidade Operadora da Infraestrutura 

Federal, que seria a concessionária recebedora da delegação do MI para operação 

e manutenção do sistema implantado; (iii) Entidades Operadoras Estaduais, 

responsáveis pela infraestrutura hídrica interligada ao PISF; (iv) Órgão regulador 
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(ANA ou MI), responsável pela fixação de tarifas a serem pagas à operadora federal 

pelo serviço de adução de água do São Francisco (FGV, 2005b).   

Note-se que neste último relatório da FGV, já não aparece explicitamente o nome da 

CHESF como “Entidade Operadora”, tendo-se optado pela denominação genérica, 

visto que, àquela altura, começava a ganhar força o questionamento de que um 

usuário de águas do São Francisco não poderia assumir a condição de operador de 

um sistema de uso de águas conflitante com a atividade principal da empresa, no 

caso, a geração de energia” (SARMENTO & MOLINAS, 2011).  

O terceiro modelo de gestão proposto foi concluído pelo Ministério da Integração 

Nacional - MI em 2009 e sugeria a “criação da Águas Integradas do Nordeste 

Setentrional – AGNES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a 

regulação da ANA, nos termos da Lei nº 9.984/2000 e Lei nº 12.058/2009. 

Por fim, em novembro de 2012, foi designada a Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF como Operadora Federal do 

sistema, por meio da Portaria Nº 603, de 14 de novembro de 2012, editada pelo MI. 

A CODEVASF é constituída como empresa pública vinculada ao MI, com Sede e 

foro no Distrito Federal e atuação nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará e no Distrito Federal. Sua 

missão institucional é a promoção do desenvolvimento e a revitalização das bacias 

dos Rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, com a utilização sustentável 

dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão 

econômica e social. 

Cabe destacar que o modelo de gestão será pautado pela contratualização do 

Estado receptor das águas com o operador do Sistema. Este mecanismos contratual 

será implementado com o objetivo de garantir a destinação, o volume e os custos da 

água transposta, ou seja, os Estados terão que garantir que a água da transposição 

seja destinada ao abastecimento humano e a dessedentação dos animais, conforme 

preconiza a outorga emitida pela ANA e a autorização do Comitê da Bacia do Rio 

São Francisco - CBHSF e deverá arcar com seus custos. 
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Estudos recentes apontam que o custo das águas da transposição deverá ser de R$ 

0,05 a R$ 0,10 por metro cúbico, o qual engloba a cobrança pelo uso da água 

atualmente paga pelo Ministério da Integração Nacional, mais os custos 

operacionais do Sistema de Transposição. 

Quanto à instituição da cobrança das águas transpostas, se o Estado de 

Pernambuco incluir um custo adicional sobre valor pago à União (acrescendo R$ 

0,01 ou R$ 0,02 por metro cúbico), terá recursos suficientes para gerir o SIGRH. Nos 

casos em que as águas transpostas cheguem a reservatórios, seria recomendável a 

definição de percentuais a serem aplicados conforme deliberação dos Comitês, 

envolvendo a participação dos CONSUs no âmbito dos reservatórios. 

6.1 COMPONENTES, BASES CONCEITUAIS, ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MODELO DE GESTÃO PARA O PISF  

Os apontamentos deste tópico constam do documento elaborado pela a CMT 

Engenharia Ltda. - produto do Contrato Administrativo nº 23/2009, firmado com o 

Ministério da Integração Nacional - a partir da análise de documentos de referência. 

No citado documento são apresentas algumas premissas sobre as quais se assenta 

o Sistema e o Modelo de Gestão do PISF. Tais premissas são relevantes para o 

presente estudo e são transcritas a seguir:  

• a gestão será compartilhada, participativa e autossustentada, envolvendo a 

União, com a responsabilidade de promover a implantação e operação da 

infraestrutura do PISF, e de dar-lhe manutenção, e os Estados receptores, 

com a incumbência de promover a utilização racional das águas brutas 

aduzidas pelo PISF, respeitada a repartição constitucional de competências; 

• o Conselho Gestor, grupo temporário de assessoramento do Ministério da 

Integração Nacional, com representação da União e dos Estados receptores, 

encerrará seus trabalhos previstos no Decreto nº 5.995/2006 quando o 

modelo de gestão para o PISF, objeto de proposta a ser por ele encaminhada 

ao Ministério da Integração Nacional, for definitivamente instituído; 

• a União instituiu Entidade Operadora Federal para a operação e manutenção 

da infraestrutura hídrica do PISF; 

• as Operadoras Estaduais ficarão encarregadas de operar as infraestruturas 
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hídricas interligadas ao PISF nos respectivos Estados receptores e de firmar 

contrato com a Operadora Federal para adução de água bruta; 

• os Estados beneficiados capacitar-se-ão, financeira e operacionalmente para 

gerenciar os recursos hídricos nos seus respectivos territórios, em especial no 

que se relacionar com os açudes públicos e demais infraestruturas 

interligadas ao PISF; 

• a operação e manutenção integral de açudes federais relacionados com o 

PISF serão delegadas pela União aos respectivos Estados onde se 

encontrem, respeitadas as competências da Agência Nacional de Águas, 

mediante prévia constatação da situação da segurança e realização de 

eventuais obras de recuperação, se necessárias; 

• a União alocará, com prioridade, recursos no Orçamento Geral da União, para 

colaborar com os Estados, em apoio à implementação de projetos de 

infraestrutura hídrica, na área beneficiada pelo PISF; 

• o uso das águas estará sujeito ao pagamento de tarifas, capazes de 

proporcionar a auto sustentação do PISF, isto é, capazes de cobrir os custos 

operacionais, de manutenção e de gestão, e ainda a cobrança do direito de 

uso da água no âmbito de cada Estado receptor; 

• as obrigações decorrentes do PISF deverão ser previstas por meio de 

contratos, convênios e consórcios que serão celebrados pelos órgãos e 

entidades federais com os órgãos e entidades estaduais, sempre conforme 

previsão orçamentária; 

• os contratos, convênios e consórcios devem prever o cumprimento das 

obrigações constantes na outorga de direito de uso de recursos hídricos, 

relacionadas com as atribuições que couberem aos órgãos e entidades 

estaduais envolvidos na gestão do PISF; 

• a gestão será objeto de Plano de Gestão Anual, instrumento específico de 

ajuste contratual envolvendo a Operadora Federal, as Operadoras Estaduais, 

os Estados beneficiados e o Ministério da Integração Nacional, a ser 

elaborado pela Operadora Federal, seguindo diretrizes do Ministério da 

Integração Nacional e ouvido o Conselho Gestor, e submetido àquele 
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Ministério e à ANA, para aprovação das disposições atinentes às suas 

respectivas competências; 

• o Plano de Gestão Anual, após assinado, obrigará as partes de forma 

multilateral, sendo obrigatória sua publicação no Diário Oficial da União, 

podendo ser revisto a qualquer tempo, por proposição do Conselho Gestor e 

aprovação da ANA; 

• a União instituiu o Sistema de Gestão do PISF – SIGB integrado pelo 

Ministério da Integração Nacional, Órgão Coordenador; a Agência Nacional 

de Águas – ANA, Entidade Reguladora; o Conselho Gestor; a Operadora 

Federal; e as Operadoras Estaduais; 

• a assinatura e publicação do primeiro Plano de Gestão Anual são 

condicionantes do início da operação do PISF. 

As atribuições das entidades integrantes do Sistema de Gestão do PISF, conforme 

disposto pelo Decreto nº 5.995/2006, que instituiu esse Sistema, estão descritas no 

Quadro 19. 

Quadro 19: Atribuições das entidades integrantes do Sistema de Gestão do PISF 
Entidade Competência 

MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO 

I - coordenar a execução do PISF; 
II - coordenar o SGIB; 
III - coordenar as atividades do Conselho Gestor; 
IV - estabelecer programas que induzam o uso eficiente e racional dos recursos 
hídricos disponibilizados pelo PISF e que potencializem o desenvolvimento 
econômico e social da Região da Integração; e 
V - priorizar recursos alocados no Orçamento Geral da União para colaborar com 
os Estados, por meio dos órgãos que lhe são vinculados, em apoio à implantação 
de projetos de infraestrutura hídrica na área beneficiada pelo PISF. 

AGÊNCIA 
NACIONAL DE 

ÁGUAS 

Art. 5º  Os órgãos e entidades integrantes do SGIB observarão a competência 
regulatória da ANA, especialmente requerendo dela que aprove as disposições 
normativas do Plano de Gestão Anual do PISF que se insiram nos limites desta 
competência. 
§ 1º  A Operadora Federal deve cumprir as condicionantes estabelecidas na 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, referentes às suas funções, bem 
como permitir a fiscalização do seu cumprimento pela ANA. 
§ 2º  Os contratos, convênios e consórcios dos órgãos e entidades federais com 
órgãos e entidades estaduais devem prever o cumprimento das obrigações 
constantes na outorga de direito de uso de recursos hídricos, em relação às 
atribuições que couber a esses órgãos e entidades estaduais no SGIB. 
§ 3º  Os contratos, convênios e consórcios mencionados no § 2º também preverão 
quais obrigações dos órgãos e entidades estaduais constarão no Plano de Gestão 
Anual. 
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Entidade Competência 

CONSELHO 
GESTOR 

I - estabelecimento de diretrizes para a elaboração do Plano de Gestão Anual do 
PISF; 
II - proposição de padrões de qualidade e regras de alocação da água entre os 
Estados receptores; 
III - proposição sistemática de alocação das vazões não contratadas; 
IV - articulação e solução de conflitos entre a Operadora Federal e os Estados e 
entre estes; 
V - acompanhamento da execução do PISF; e 
VI - proposição de programas que induzam ao uso eficiente e racional dos 
recursos hídricos disponibilizados pelo PISF e que potencializem o 
desenvolvimento econômico e social da região beneficiada. 

OPERADORA 
FEDERAL 

Art. 14.  O Conselho Gestor e demais integrantes do SGIB poderão apresentar 
sugestões quanto às funções da Operadora Federal aos titulares dos Ministérios 
referidos no art. 12, inclusive detalhando: 
I - os procedimentos de manutenção e operação da infraestrutura hídrica objeto do 
PISF; 
II - os termos dos contratos de fornecimento de água, convênios e consórcios 
necessários à operacionalização do PISF; 
III - quais as informações que serão prestadas, e em que periodicidade, ao 
Conselho Gestor e aos demais integrantes do SGIB; 
IV - os termos do Plano de Gestão Anual, na conformidade de diretrizes do 
Ministério da Integração Nacional; 
V - como se dará o monitoramento dos usos dos recursos hídricos no seu âmbito 
de atuação; 
VI - os programas de indução do uso eficiente e racional da água no seu âmbito de 
atuação, considerando os benefícios sociais, econômicos e ambientais, na 
conformidade de diretrizes do Ministério da Integração Nacional; e 
VII - como se dará o monitoramento contínuo dos níveis d'água do reservatório de 
Sobradinho, das vazões captadas e aduzidas pelos Eixos Norte e Leste, como 
também das vazões disponibilizadas nos portais das bacias receptoras, na 
instituição e manutenção de um sistema de informações do PISF, integrado ao 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

OPERADORAS 
ESTADUAIS 

I - operar e manter os sistemas estaduais de reserva e distribuição de água bruta 
interligados ao PISF; 
II - operar e manter a infraestrutura hídrica da União, interligada ao PISF, 
repassada à gestão estadual; 
III - zelar pelo uso eficiente e racional da água disponibilizada pelo PISF; 
IV - manter cadastro dos usuários dos recursos hídricos e apoiar o órgão gestor 
estadual nos procedimentos de outorga e fiscalização dos usos da água na sua 
área de atuação; 
V - apresentar à Operadora Federal e à ANA seu plano operativo anual contendo a 
respectiva previsão de demanda de água do PISF; 
VI - submeter-se, no seu âmbito de atuação, às determinações que se insiram na 
competência regulatória da ANA relativas ao PISF, especialmente no que se refere 
às condições e regras operacionais; 
VII - cobrar pela distribuição da água em sua área de atuação, na conformidade do 
que for aprovado pelos órgãos e entidades competentes; 
VIII - pagar à Operadora Federal os valores correspondentes à água recebida do 
PISF; 
IX - monitorar e gerir o sistema de informações relativo à distribuição da água 
aduzida pelo PISF; 
X - normatizar e elaborar estudos e projetos concernentes à distribuição da água 
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Entidade Competência 
aduzida pelo PISF; 
XI - instituir, no seu âmbito de atuação, programas de indução do uso eficiente e 
racional da água, considerando os benefícios sociais, econômicos e ambientais 
dos seus usos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Sistema de Gestão do PISF 
Fonte: Ministério da Integração Nacional 

6.2 CAPACIDADE OPERACIONAL DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS 

HÍDRICOS DE PERNAMBUCO 

O termo de compromisso entre União e Estados Receptores do PISF, de 01 de 

setembro de 2005, estabelece que compete aos Estados beneficiados capacitar-se 

administrativa, financeira e operacionalmente para gerenciar os recursos hídricos 

nos seus respectivos territórios, em especial no que se relacionar com os açudes 
públicos e demais infraestruturas hídricas interligadas ao PISF, estruturando 

órgãos e entidades destinados à gestão da água bruta, na forma da Lei nº 9.433/97, 

de 08 de janeiro de 1997, e das respectivas leis estaduais de gestão de recursos 

hídricos. 

O citado Termo estabeleceu ainda para os Estados signatários o dever de estruturar 

os órgãos de gerenciamento de recursos hídricos já existentes – COGERH; IGARN; 

AESA – e, para Pernambuco, a necessidade de criar e estruturar organismo similar, 

conferindo-lhes, preferencialmente, a natureza de sociedade de economia mista 

visando ao desempenho da função de Entidade Operadora Estadual da 
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infraestrutura hídrica interligada ao PISF, responsável por receber, gerenciar e 

distribuir, de forma eficiente, a água a ser aduzida pelo Projeto. 

Outro instrumento legal relevante é o ato de outorga expedido, também no ano de 

2005, pela ANA – Resolução nº 411/05 – no qual constam, entre outros 

condicionantes, os seguintes:  

I – instituição, de acordo com o Termo de Compromisso assinado pelo 

Governo Federal e Estados receptores, do Sistema de Gestão do Projeto de 

Integração de Bacias, até 31 de dezembro de 2006; 

IV – implantação, até o início da operação da primeira fase do 

empreendimento, da cobrança pelo serviço de adução de água bruta, no 

âmbito da União e dos Estados beneficiados, com valores que cubram os 

custos de operação e manutenção do empreendimento. 

O Decreto nº 5.995/06, do Presidente da República, instituiu o Sistema de Gestão do 

PISF, denominado Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – SGIB fazendo 

menção às seguintes obrigações preconizadas para as Operadoras Estaduais: 

I - operar e manter os sistemas estaduais de reserva e distribuição de água 

bruta interligados ao PISF; 

II - operar e manter a infraestrutura hídrica da União, interligada ao PISF, 

repassada à gestão estadual; 

III - zelar pelo uso eficiente e racional da água disponibilizada pelo PISF; 

IV - manter cadastro dos usuários dos recursos hídricos e apoiar o órgão 

gestor estadual nos procedimentos de outorga e fiscalização dos usos da 

água na sua área de atuação; 

V - apresentar à Operadora Federal e à ANA seu plano operativo anual 

contendo a respectiva previsão de demanda de água do PISF; 

VI - submeter-se, no seu âmbito de atuação, às determinações que se insiram 

na competência regulatória da ANA relativas ao PISF, especialmente no que 

se refere às condições e regras operacionais; 

VII - cobrar pela distribuição da água em sua área de atuação, na 

conformidade do que for aprovado pelos órgãos e entidades competentes; 
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VIII - pagar à Operadora Federal os valores correspondentes à água recebida 

do PISF; 

IX - monitorar e gerir o sistema de informações relativo à distribuição da água 

aduzida pelo PISF; 

X - normatizar e elaborar estudos e projetos concernentes à distribuição da 

água aduzida pelo PISF; 

XI - instituir, no seu âmbito de atuação, programas de indução do uso 

eficiente e racional da água, considerando os benefícios sociais, econômicos 

e ambientais dos seus usos. 

Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação 

da União, as atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive 

as aduzidas através da infraestrutura do PISF. 

Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento 

múltiplo e a alocação dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e 

regras de operação da infraestrutura hídrica existente, caracterizando efetivamente a 

interface de gestão relativa às águas a serem ofertadas pelo PISF, porém não está 

entre as competências da Agência a efetiva operação da infraestrutura, a qual cabe 

à Secretaria de Infraestrutura e ao DNOCS conforme o domínio hídrico.  

A Secretaria de Infraestrutura opera diretamente quatro reservatórios de fins 

múltiplos na região metropolitana de Recife. Os demais, em grande maioria, da 

União, são operados pelo DNOCS. Segundo informação do Relatório “Arranjo 

Institucional”, preparado para a ANA em 2005 pelo Consórcio 

ENGECORPS/PROJETEC/GEOAMBIENTE/RIVERSIDE, como parte integrante do 

Atlas de Obras Prioritárias para a Região Semiárida, as adutoras e outras obras de 

saneamento realizadas com recursos federais e estaduais estão sendo entregues 

para operação à COMPESA. A COMPESA administra as grandes adutoras dos 

sistemas integrados produtores de água, sendo de sua propriedade ou operação a 

maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios federais sob a 

responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida 

pela APAC, poderá levar a uma alteração deste quadro. 



 

93 

A Figura 10 apresenta o mapa parcial do Estado de Pernambuco com destaque para 

as obras complementares à transposição previstas no Agreste pernambucano: 

 

Figura 10: Mapa parcial do Estado de Pernambuco com destaque para as obras 
complementares à transposição previstas no Agreste pernambucano. 

Fonte: SARMENTO, Francisco Jácome; MOLINAS, Pedro Antônio. A Gestão das Águas da Transposição do 
Rio São Francisco no Nordeste Brasileiro. 

No Quadro 20 estão os projetos relacionados com o PISF no Estado de 

Pernambuco: 
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Quadro 20: Projetos relacionados com o PISF implantados, em implantação e previstos no Estado de Pernambuco. 
Projetos Município/ Região Bacia Hidrográfica Principais Usuários Órgão / Resp. 

Perímetro Irrigado do Moxotó (readequação e ampliação para 
8.000ha) 
Ativado: 1.500ha 

Ibimirim/Inajá MRH do 
Moxotó Rio Moxotó 

Irrigantes/Piscicultores e 
Produtores. Rurais 

DNOCS 

Sistema Adutor do Agreste 67 municípios  Pop. projeto COMPESA 
Projeto de Irrigação da Serra Negra (proposta para irrigar 
12.000ha) 

Floresta - MRH de 
Itaparica Rio Pajeú Irrigantes e produtores rurais Governo do 

Estado 
Regularização do Reservatório Barra do Juá (proposta para 
irrigar 2.000ha) 

Floresta - MRH de 
Itaparica 

Rio Pajeú/ 
Riacho do Navio 

Irrigantes e produtores rurais Governo do 
Estado 

Abastecimento da população difusa, dessedentação animal e 
irrigação de subsistência (demanda total 1,26m³/s) 

Floresta, Betânia, 
Custódia e Sertânia 

Riacho dos Mandantes/ 
Rio Pajeú/Rio Moxotó 

População rural difusa e 
produtores rurais 

Governos Federal 
e Estadual 

Sistema adutor para abastecimento humano 
Inajá e Manari 
Sertão do Moxotó 

Moxotó e Ipanema 
8.766 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano 
Betânia/ 
Sertão do Moxotó 

Moxotó 
2.921 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano 
Custódia/ 
Sertão do Moxotó 

Moxotó e Pajeú 
15.025 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Perímetro Irrigado de Parnamirim (áreas a montante e 
jusante dos Açudes Entremontes e Chapéu) (proposta para 
irrigar 12.000ha) 

Parnamirim – MRH de 
Salgueiro 

Rio Brígida 
Riacho São Pedro 

Irrigantes e produtores rurais Governo do 
Estado e DNOCS 

Abastecimento da população difusa, dessedentação animal e 
irrigação de subsistência (demanda total 0,84m³/s) 

Cabrobó, Salgueiro e 
Verdejante 

Riacho Terra Nova e Rio 
Brígida 

População rural difusa e 
produtores rurais 

Governos Federal 
e Estadual 

Sistema adutor para abastecimento humano Terra Nova / Sertão 
Central Terra Nova 

3.969 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano Salgueiro / Sertão Central Terra Nova 
39.891 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano Parnamirim/Sertão 
Central Brígida e Terra Nova 

7.323 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano Verdejante/Sertão Central Pajeú e Terra Nova 
2.300 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Sistema adutor para abastecimento humano Serrita/Sertão Central Brígida e Terra Nova 
4.419 
(IBGE/2000) 

COMPESA 

Fonte: Ministério da Integração, Diagnóstico Capacidade Operacional Entidades Gestoras, 2010. 
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É importante destacar a necessidade de intensificar o fluxo de informações entre os 

órgãos federais e estaduais sobre os conceitos e premissas relativos ao PISF, entre 

outras questões de relevância, no sentido de permitir ajustar prioridades, fluxo de 

recursos financeiros e cronogramas de implementação de obras relacionadas com o 

Projeto de Integração, além de outras, como por exemplo, o estabelecimento de 

procedimentos para a elaboração do Plano de Gestão Anual, instrumento contratual 

para o fornecimento de água ao Estado a ser firmado entre a Operadora Federal e a 

APAC. 

Atualmente há a necessidade de intensificar o fluxo de informações ao Estado, 

especialmente para subsidiar o estabelecimento de procedimentos para a 

elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos para 

implantação do instrumento de cobrança. Nesse sentido, recomenda-se a realização 

de um estudo detalhado sobre o contexto de cada obra as ser implementada no 

âmbito do PISF, de forma a detalhar as especificidades regionais e as interfaces 

dessas obras com as entidades integrantes do SIGRH do Estado, permitindo definir 

em cada caso os mecanismos e valores de cobrança. 

Para adequação da Operadora Estadual e compatibilização com o início de 

operação do PISF no Estado, uma recomendação central é a de “iniciar cobrança 
que cubra os custos dos serviços de operação, manutenção e gestão das 
infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores a serem pagos à 
Entidade Operadora Federal”. Para tanto, as orientações do documento são as 
seguintes: 1) encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à 

Assembleia Legislativa, em regime de urgência; 2) definir mecanismos e valores de 

cobrança. 

As demais ações necessárias referem-se à conclusão de implementação de 

infraestruturas hídricas, à implantação da APAC (já cumprida) e à estruturação de 

quadro de pessoal. 

Destacam-se ainda os seguintes aspectos: 

1) As competências legais da APAC lhe conferem a capacidade para atuar na 

interface com a Operadora Federal; 
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2) Não há ainda condições de aquilatar, a partir das fontes de receita previstas 

para a APAC, a garantia da contribuição do Estado para a auto sustentação 

do PISF, uma vez que os estudos sobre a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos no Estado ainda não foram realizados; 

A APAC não tem competência legal para realizar a operação propriamente dita da 

infraestrutura hídrica, a qual cabe à COMPESA e ao DNOCS; 

A delegação pela União ao Estado, observadas as competências da ANA, a 

operação e manutenção integral dos açudes de Entremontes, Barra do Juá, Poço da 

Cruz e Chapéu, hoje sob a administração do DNOCS, conforme previsão constante 

no Termo de Compromisso firmado entre a União e os Estados Receptores do PISF 

em 2005, requer, segundo estipula o referido Termo, a prévia recuperação das 

estruturas e equipamentos, se necessária, mediante a constatação da situação de 

segurança das obras, assim como, de outro lado, a capacitação do Estado para 

receber tal delegação; 

É recomendável o estabelecimento de fluxo de informação regular e encontros 

frequentes e rotineiros de técnicos do PISF com técnicos da Agência, da COMPESA 

e do DNOCS, com participação da ANA e do MI, para prestar os esclarecimentos 

necessários e elaborar agenda que permita maior envolvimento com as questões de 

mútuo interesse e assegure o acompanhamento e o cumprimento de expectativas e 

compromissos relativos ao Projeto no Estado. 
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6. BREVE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Complementando a análise legal e institucional realizada, este capítulo trará o 

conteúdo de publicações recentes que abordam o tema dos CONSUs, seja por 

contextualizar a realidade desses conselhos, dos açudes, seja por apresentar ações 

que foram realizadas anteriormente para fortalecê-los ou mesmo para explicitar a 

forma como os CONSUs são vistos. Na análise a seguir é dado enfoque aos 

CONSUs estudados nesta pesquisa, a partir da análise dos seguintes documentos:  

• Relatório do processo de estruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Pajeú e Conselhos Gestores dos Açudes de Barra do Juá, Serrinha, Jazigo, 

Cachoeira II, Brotas e Rosário; 

• Relatório do processo de estruturação do Conselho Gestor do Açude poço da 

Cruz; 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco – documento síntese; 

• Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e grupo de bacias 

interiores GI-3, em Pernambuco – documento síntese; 

• Carta Pesqueira; 

• Gestão Participativa dos recursos hídricos no semiárido – Estado da arte e 

subsídios para oficinas temáticas do II Encontro do Semiárido Brasileiro; 

• Relatório final do II Encontro do Semiárido Brasileiro. 

7.1 RELATÓRIO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ E CONSELHOS GESTORES DOS AÇUDES 

DE BARRA DO JUÁ, SERRINHA, JAZIGO, CACHOEIRA II, BROTAS E 

ROSÁRIO 

Este relatório, publicado em 2010, foi produto final do convênio 2006CV000009 

firmado entre o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio ambiente, e o 

Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura. O 

objetivo do convênio foi fortalecer as instâncias de participação social que estavam 

desarticuladas nas bacias beneficiadas com as obras de integração do São 

Francisco.  



 

98 

Na ocasião, o convênio buscou intensificar esforços conjuntos, visando à 

participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos, principalmente para a 

criação do Conselho Gestor do Açude Serrinha e para reativar e consolidar os 

conselhos gestores de Brotas7, Barra do Juá, Jazigo, Rosário, Cachoeira II e Poço 

da Cruz e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú. 

Esperava-se, com o fortalecimento dos comitês e conselhos, a intensificação das 

relações dessas instâncias com os órgãos gestores federal e estadual para 

gerenciamento das sub-bacias hidrográficas do rio São Francisco.  

Segundo o relatório, os processos de capacitação, com vias a fortalecer os 

colegiados, contribuíram para que os colegiados pudessem exercer seu papel na 

gestão de recursos hídricos tais como: 

• Fiscalização de quantidade e qualidade da água para os múltiplos usos na 

bacia e no entorno das obras hídricas;  

• Proteção e preservação dos recursos hídricos e ambientais; 

• Identificação de projetos e atividades para conservação e uso racional de 

água, rios e reservatórios; 

• Orientação e informação aos demais usuários sobre outorga, cobrança, 

enquadramento, plano de bacia; 

• Apoio para o ordenamento das atividades produtivas, do abastecimento 

humano e do lazer; 

• Estímulo à cooperação e confiança entre as pessoas e entre as instituições; 

• Divulgação, apoio, fórum de discussão e acompanhamento do projeto no São 

Francisco nas suas áreas de atuação. 

7.1.1 Organização social 

Diversas atividades no sentido de fortalecer os Conselhos de Açudes e o Comitê de 

Bacia foram desenvolvidas de 2007 a 2010. Foram realizadas atividades tanto 

individualmente, por colegiado, quanto coletivamente, buscando sempre fomentar a 

identidade de cada colegiado para que pudessem lidar com eficácia com as 

                                                 
7 Não foi encontrada no âmbito desta pesquisa a resolução que homologa a criação deste conselho.. 
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peculiaridades da gestão de suas áreas de abrangência. Nesse período, foi 

registrada a participação desses colegiados em diversas reuniões, atividades de 

mobilização, eventos e capacitações. As atividades de mobilização foram dirigidas à 

reestruturação dos Conselhos e Comitê e enfatizava a construção de um propósito 

comum de gestão compartilhada das águas e a valorização da participação de 

atores locais. Segundo relatado, o alcance das atividades de mobilização foi 

bastante abrangente e a resposta da sociedade organizada na retomada dos 

colegiados foi efetiva. 

O processo de reestruturação do CONSU Rosário foi marcado pela realização de 

diversas ações de mobilização e reuniões que propiciavam a participação dos 

diversos atores. Na última reunião mencionada no documento, datada de 24 de 

fevereiro de 2010, houve a apresentação do detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas.  

7.1.2 Referências legais e históricas relacionadas aos CONSUs no relatório 

Segundo o documento, os CONSUs foram criados com o incentivo do governo 

estadual no final dos anos 90 pelo governador Miguel Arraes, que incentivou a 

criação desses colegiados que seriam responsáveis pela gestão dos reservatórios. 

Também há a menção de que onde os reservatórios são de domínio do Estado, os 

CONSUs devem obedecer às normas estabelecidas na Resolução do CRH no 04/ 

2009.  

O documento faz referência de que esses colegiados têm atribuições normativas, 
deliberativas e consultivas a serem exercidas na sua jurisdição. Além disso, há a 

referência de que os membros participantes dos conselhos gestores são 

responsáveis por estabelecer critérios para se utilizar a água, buscando a resolução 

de conflitos, evitando o esgotamento do recurso, especialmente no período da seca. 

Menciona ainda que os projetos que impactem diretamente a áreas de abrangência 

do reservatório, devem ser acompanhados pelos CONSUs. 

7.1.3 Caracterização hidrográfica 

A bacia hidrográfica do rio Pajeú é a maior de Pernambuco e percorre uma extensão 

de aproximadamente 353 km, margeando as cidades de Itapetim, Tuparetama, 

Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada e 
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Floresta. Durante o percurso do rio há 30 barragens/ reservatórios de água 

construídos com o intuído de transformar o rio intermitente em um rio perene. O 

documento aborda seis: Barra do Juá, Brotas, Jazigo, Serrinha, Rosário e Cachoeira 

II.  

Os principais usos desses reservatórios são o consumo humano e a irrigação. Além 

disso, são também usados para exploração comercial (carros pipa) e usos pessoais 

como lavar a roupa, pescar e como espaço de lazer.  

Os reservatórios possuem uma capacidade total de mais de 450 milhões de m3 de 

capacidade, sendo que o Serrinha é o maior deles. O mais antigo é o Brotas e foi 

construído em 1978. Detalhes dos reservatórios podem ser vistos no Quadro 21 

referente a um resumo das fichas técnicas de cada reservatório apresentadas no 

relatório.  

Quadro 21: Dados referentes a reservatórios da bacia do Rio Pajeú, Pernambuco. 

 Barra do 
Juá Brotas Jazigo Serrinha Rosário 

Construção 1982 1978 1983 1996 1985 

Capacidade (m3) 71.474.000 19.639.577 15.543.300 311.080.000 34.990.000 

Rio Riacho do 
Navio Pajeú Pajeú Pajeú Riacho do 

Cedro 

Localidade Floresta Afogados da 
Ingazeira 

Serra 
Talhada 

Serra 
Talhada Faz. Rosário 

Órgão executor DNOCS Estado Estado DNOCS DNOCS 
Fonte: Relatório do processo de estruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú e Conselhos 
Gestores dos Açudes de Barra do Juá, Serrinha, Jazigo, Cachoeira II, Brotas e Rosário, 2010.  

A maior parte da bacia está ocupada por vegetação aberta e vegetação arbórea 

fechada e o uso do solo apresenta percentual bem baixo, tendo uma área urbana 

ocupando cerca de 0,11% da área total. 

Segundo o relatório, em 2010 a Secretaria de Infraestrutura, por meio de convênio 

com o Ministério do Meio Ambiente, promoveu eventos de capacitação em prol do 

fortalecimento dos CONSUs e do COBH Pajeú. Estiveram presentes dirigentes e 

membros do Comitê de Bacia hidrográfica do Rio Pajeú e dos Conselhos gestores 

dos açudes Poço da Cruz, Barra do Juá, Brotas, do Rosário, Cachoeira II, Jazigo e 

Serrinha. 
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As capacitações tiveram como objetivos: formar agentes multiplicadores dos 

conhecimentos trocados em sala de aula; sensibilizar e mobilizar os participantes a 

serem captadores de recursos com apresentação de projetos; socializar problemas e 

soluções para questões relacionadas à gestão da água; e capacitar os treinados em 

legislação de recursos hídricos e em elaboração de projetos. Um dos resultados 

desse processo foi a identificação dos principais problemas socioambientais que 

serviram de base para o planejamento de projetos necessários para as localidades, 

conforme o Quadro 22. 

Quadro 22: Problemas socioambientais levantados em capacitação realizada em 2010 
aos municípios de Serra Talhada e Floresta. 

Problemas Proposições 

1. Desmatamento de mata ciliar 
2. Erosão das margens dos rios 
3. Assoreamento dos principais rios e açudes 

- Práticas de conscientização dos agricultores para 
a recuperação e conservação da mata ciliar; 
- Elaboração de projetos de recuperação de mata 
ciliar e proteção de nascentes; 
- Incentivo à procura de novas fontes de energia 
que substituam a utilização de madeira; 
- Criação de um fator de compensação ambiental 
(incentivos ambientais) por ações de recuperação 
e preservação. 

4. Pesca Predatória 
- Fiscalização do IBAMA; 
- Criação de um programa de repovoamento de 
caráter permanente com espécies nativas. 

5. Contaminação dos rios e açudes por esgotos 

- Tratamento de esgotos e efluentes de 
matadouros públicos nas cidades situadas nas 
margens do rio Pajeú; 
- Implantação de um projeto de monitoramento da 
qualidade da água; 
- Fiscalização permanente da CPRH na bacia do 
Pajeú. 

6. Uso indiscriminado de agrotóxico - Conscientização quanto ao uso de agrotóxico e 
recolhimento das embalagens. 

7. Barramentos por alguns produtores de 
montante prejudicando usuários de jusante 

- Discussão de compatibilização dos usos ao longo 
do rio, buscando regras de operação conjunta na 
bacia (Comitês, CONSUs e Conselhos). 
- Implantação de um programa de renegociação 
sistemática do uso da água. 

8. Utilização de grande volume de água para 
irrigação 
9. Desperdício de água (sistemas de irrigação 
inadequados) 

- Programa de manejo e uso racional da água 
(capacitação, substituição do sistema de irrigação 
de superfície por sistemas mais eficientes). 

10. Distribuição irregular da água nos canais - Criação de regra e manejo de operação do 
sistema de distribuição de água. 

11. Falta de um funcionário responsável para 
operar o sistema de comporta do açude - Contratação de funcionários pelo poder público. 

12. Falta de monitoramento da qualidade da 
água do reservatório Item 5. 
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Problemas Proposições 

13. Falta de assistência técnica e política de 
extensão rural de apoio aos irrigantes Item 8 e 9. 

14. Falta de diálogo e participação efetiva dos 
membros dos conselhos 

- Promoção de ações internas dos membros dos 
comitês e CONSUs. 

15. Falta de recursos financeiros para conselho 
gestor 

- Cobrança de um maior apoio da Secretaria de 
Infraestrutura (fundo de reserva e manutenção) 
- Planejamento dos Comitês e CONSUs. 

16. Ausência de cadastramento de usuários - Criação de um projeto de cadastramento de 
usuários pela Secretaria de Infraestrutura e IPA. 

17. Falta de conscientização dos usuários 
quanto ao uso racional da água Item 8 e 9. 

18. Manutenção do maciço das barragens e 
manutenção hidromecânico das comportas 

- Elaboração de projetos de manutenção do 
maciço hidromecânico das comportas junto às 
instituições responsáveis pelos reservatórios. 

19. Construção de ponte no trecho riacho do 
Curralinho, acesso ao açude Barra do Juá - Construção de ponte. 

Fonte: Relatório do processo de estruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú e Conselhos 
Gestores dos Açudes de Barra do Juá, Serrinha, Jazigo, Cachoeira II, Brotas e Rosário, 2010. 

7.2 RELATÓRIO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO 

GESTOR DO AÇUDE POÇO DA CRUZ 

Este relatório, de 2010, nasceu do mesmo convênio mencionado no relatório 

anterior, firmado entre o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio ambiente, 

e o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Infraestrutura, 

cujo objetivo foi fortalecer as instâncias de participação social que estavam 

desarticuladas nas bacias beneficiadas com as obras de integração do São 

Francisco.  

O relatório menciona que a metodologia utilizada no projeto alcançou êxito quanto à 

criação, reativação e consolidação do CONSU de Poço da Cruz. Menciona ainda 

que foi realizada, de 2007 a 2010, uma série de atividades: reuniões para divulgação 

do processo de estruturação, para atualização do estatuto, para mobilização, 

reestruturação da coordenação, inspeção do reservatório, entre outros.  Foram 

realizadas ainda diversas capacitações com temas como: planejamento participativo, 

gestão de recursos ambientais, manutenção e operação de reservatórios, entre 

outros. O citado CONSU também participou de eventos e seminários no período. 

O CONSU Poço da Cruz foi criado em 1998 com a finalidade de gerir o maior 

reservatório de água doce de Pernambuco, o açude Engenheiro Francisco Sabóia, 
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popularmente conhecido como Poço da Cruz, na bacia do Rio Moxotó. Próximo a 

sua criação, o CONSU se desarticulou, devido à fraca participação social. 

O Comitê de Bacia do Rio Moxotó – COBH Moxotó, criado em 1999, e homologado 

em 2000 (Resolução CRH no 2 de 2000), também sofreu forte desarticulação e foi 

revogado em 2008 (Resolução CRH no 2 de 2008) devido à fragilidade do grupo 

frente aos processos de gestão ambiental, uma vez que a realidade hídrica na bacia 

é de escassez durante a maior parte do ano, o que dificulta o entendimento de que, 

mesmo na seca, o gerenciamento deve ser permanece. 

Em 2007, as atividades começaram e, então, o Conselho de Usuários passou a ser 

Conselho Gestor do Açude Poço da Cruz e teve seu estatuto adequado, com 

participação dos usuários da água do açude. O DNOCS teve papel importante nesse 

processo, por estar responsável pela participação da comissão de usuários no 

conselho. Durante esse período, foi realizado um grande esforço para a mobilização 

e a realização de diversas capacitações aos membros do conselho (Capacitação em 

Gestão de Recursos Ambientais, Oficina sobre manutenção e operação de 

reservatórios).   

Nos anos seguintes, até 2010, continuaram as reuniões de mobilização e 

organização interna, e também a realização de oficinas e capacitações aos membros 

do conselho. Segundo o relatório, no decorrer dos anos as oficinas foram tomando 

mais força e os conceitos e ferramentas de trabalho foram assimilados por meio de 

dinâmica de planejamento participativo. 

O Reservatório Engenheiro Francisco Sabóia, construído entre 1957 e 19588, cujas 

características estão no Quadro 23, é responsável pela principal fonte de renda do 

município, entretanto os conflitos são frequentes uma vez que os usuários ainda não 

têm a cultura do uso compartilhado nem utilizam técnicas ideais de irrigação. Ainda 

assim, o uso das águas da barragem foi um grande agregador da comunidade para 

a formação do CONSU. 

                                                 
8 Fonte: Melo, Cristiane R. Análise do eixo leste da transposição do Rio São Francisco face aos cenários de uso 
previstos. Recife: o autor, 2010. Disponível em: 
http://www.cprm.gov.br/publique/media/Diss_Cristiane_Melo.pdf. 
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A maior parte da bacia está ocupada por vegetação aberta e vegetação arbórea 

fechada e o uso do solo apresenta percentual bem baixo, tendo uma área urbana 

ocupando cerca de 0,11% da área total. 

Quadro 23: Características do Reservatório Engenheiro Francisco Sabóia. 
Reservatório Engenheiro Francisco Saboia 

Construção 1958 

Capacidade (m3) 504.000 

Rio Moxotó 

Localidade Ibimirim 

Órgão executor DNOCS 
Fonte: Relatório do processo de estruturação do Conselho Gestor do açude Poço da Cruz, 2010. 

Segundo o documento, o CONSU é importante para que os usos do reservatório 

sejam feitos de maneira a não comprometer o manancial, criando condições para o 

desenvolvimento sustentável e garantindo que a gestão das águas traga 

prosperidade para a região.  

Este relatório, bem como o anterior, revelam a importância dos conselhos na gestão 

dos reservatórios como um todo. Citam também que os conselhos são um 

importante canal de comunicação e educação às populações locais e que a 

realização de capacitações foi fundamental para o processo de fortalecimento 

desses colegiados. 

Fica explícita, a partir dos relatórios, a dificuldade de mobilização da comunidade 

para participação nos conselhos e o esforço que teve que ser feito para tal. 

7.3 PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO 

PERH/PE – DOCUMENTO SÍNTESE 

O PERH/PE foi elaborado em 1998 pela Diretoria de Recursos Hídricos, da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA do Governo do 

Estado de Pernambuco. O plano foi elaborado a partir de dados secundários, 

informações e estudos disponíveis, complementados por novas investigações, 

pesquisas e estudos específicos, com o objetivo de gerar soluções para a ampliação 

da oferta de água e melhoramento do uso e controle dos recursos hídricos.  
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O PERH/PE é um instrumento de planejamento dinâmico que estabelece diretrizes e 

propõe ações dirigidas ao aproveitamento, controle, conservação, proteção e 

recuperação dos recursos hídricos, que deve ser aperfeiçoado periodicamente, por 

meio de mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

No plano há a menção de que os Conselhos de Usuários de Açude e Comitês de 

Bacias fazem parte de um programa de gestão participativa em Pernambuco, 

implantado a partir de julho de 1997, com o objetivo de criar condições e 

instrumentos efetivos para o gerenciamento integrado e descentralizado, com a 

participação dos usuários. 

Segundo o PERH/PE, os reservatórios presentes no agreste pernambucano 

possuem operação deficiente, que é um dos problemas relacionados aos recursos 

hídricos na região que contribuem para o declínio do perfil produtivo na região. Nas 

zonas rurais, o desmatamento e a prática inadequada de manejo dos solos 

possibilitam a perda de solo orgânico por carreamento, que por sua vez gera 

turbidez da água e assoreamento dos cursos d’água e reservatórios.  

O abastecimento das localidades com déficit hídrico é um dos itens abordados no 

plano, que menciona como um dos norteadores das diretrizes a adequada gestão 

dos recursos hídricos, que já começa a ser implantada nos açudes nas principais 

bacias hidrográficas, para minimizar os conflitos por água atualmente existentes. 

O Quadro 24 apresenta os reservatórios estudados que foram mencionados no 

plano como sendo parte dos principais reservatórios construídos em Pernambuco 

com capacidade de acumulação acima de 1.000.000m3, conhecidos como 

reservatórios interanuais, com as principais finalidades de cada.  

Segundo o Plano, praticamente todas as aglomerações urbanas lançam parte de 

seus esgotos na rede de drenagem natural ou no sistema de drenagem urbana. Há 

a referência da falta de precisão deste levantamento, entretanto ressalta a 

necessidade de que esses mananciais sejam averiguados quanto à possibilidade de 

estarem recebendo cargas poluidoras elevadas, para sua capacidade de depuração. 

O Plano aponta que o controle dos recursos hídricos é a forma de evitar os conflitos 

de aproveitamento, mediante a operação racional de reservatórios e sistemas de 
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distribuição de água, o controle da poluição hídrica, o controle de cheias e 

inundações, o controle de erosão e o gerenciamento de bacias hidrográficas. 

Entretanto, ressalta que a operação racional dos reservatórios é a maneira mais 

indicada para resolver os problemas inerentes ao múltiplo uso dos recursos hídricos, 

podendo, ainda, propiciar o aumento da eficiência na distribuição de água. 

Quadro 24: Listagem dos reservatórios com capacidade de acumulação acima de 
1.000.000m3, de Pernambuco, citados no estudo, com características. 

Nome da 
barragem 

Capacidade 
máxima 

(m3) 
Município Bacia Órgão Principais 

finalidades 

Eng. Francisco 
Sabóia (Poço da 
Cruz) 

504.000.000 Ibimirim Moxotó DNOCS Irrigação 

Serrinha 311.000.000 Serra 
Talhada Pajeú DNOCS Irrigação 

Barra do Juá 71.474.000 Floresta Pajeú DNOCS Irrigação 

Rosário 34.990.000 Iguaraci Pajeú DNOCS 

Irrigação/ 
Abastecimento de 
Iguaraci, Ingazeira e 
Tuparetama 

Brotas 19.639.577 Afogados da 
Ingazeira Pajeú DNOCS 

Abastecimento de 
Afog. da Ingazeira e 
Tabira 

Jazigo 15.543.300 Serra 
Talhada Pajeú CISAGRO Irrigação 

Ingazeira 4.800.000 Venturosa Ipanema CISAGRO 
Irrigação/ 
Abastecimento de 
Venturosa 

Fonte: Adaptações em tabela contida no Plano Estadual de Recursos Hídricos, documento síntese, 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, 1998. 

Segundo o plano, os seguintes açudes possuíam conselhos de usuários: Rosário e 

Brotas (Rio Pajeú); Poço da Cruz (Bacia do Moxotó); Bitury (Bacia do Ipojuca) e 

ingazeira (Bacia do Ipanema). Os seguintes conselhos estariam ainda em formação: 

Chapéu (bacia do Brígida); e Jazigo e Cachoeira II (Bacia do Pajeú). 

O diagnóstico apresentado no Plano menciona que foram detectados problemas de 

qualidade da água em alguns açudes como Rosário e Brotas. Menciona ainda que 

alguns açudes apresentam conflitos entre usuários (Rosário e Jazigo) ou há 

indicativos de futuros conflitos (Brotas, São José II, Cachoeira II). O documento, 

então, aponta a importância da gestão adequada dos recursos hídricos dos 

reservatórios para minimizar esses conflitos. 
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O documento também traz uma série de diretrizes para o aproveitamento racional 

dos recursos hídricos, sob os seguintes aspectos: abastecimento humano e animal; 

abastecimento industrial; uso da água na agricultura; compensação das situações 

deficitárias; controle da poluição; controle das inundações; controle da erosão. O 

Quadro 25 traz as diretrizes que devem orientar as ações e programas relacionados 

à gestão de recursos hídricos em Pernambuco. 

Quadro 25: Diretrizes para o aproveitamento racional dos recursos hídricos citadas no 
Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. 
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O abastecimento humano e animal tem prioridade sobre qualquer outro tipo de uso.  
Os sistemas de abastecimento devem cumprir sua função social mas, além disso, devem 
gerar renda suficiente para permitir sua administração e garantir um serviço  eficiente.  
A população abastecida deve crescer a um ritmo tal que possa superar o  crescimento da 
população total, de forma a permitir que toda população seja abastecida.  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l A utilização da água para as indústrias deverá ser considerada como um fator de custo 
das mesmas, já que os recursos hídricos têm um valor econômico e a indústria exige um 
serviço de abastecimento que lhe assegure os volumes de água na quantidade e 
qualidade requeridas, com o compromisso de que seus efluentes não afetem a qualidade 
da água.  
A localização das indústrias deverá considerar, além das políticas de desenvolvimento do 
Estado, o efeito que possa causar aos outros usuários da água, tanto pelos volumes a 
consumir como pelas consequências dos resíduos de seus efluentes.  
Deve-se sempre verificar a possibilidade, sem prejuízo do desenvolvimento industrial, de 
se reduzir as demandas, mediante um uso mais eficiente da água dentro do processo, 
através de reutilização ou modificando o método de fabricação.  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 Os aproveitamentos de água para irrigação deverão ser programados levando em 
consideração as disponibilidades de água e as terras de boa qualidade.  
Deve-se procurar reduzir a relação entre a área bruta e a área líquida, com a melhora da 
eficiência da irrigação e o aumento do coeficiente de explotação da terra.  
A utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas deve ser controlada para evitar a 
poluição dos corpos d’água.  
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A eliminação das situações deficitárias deve ser prevista com suficiente antecedência 
pois, ao ser caracterizada, a falta de água se converte em obstáculo ao desenvolvimento.  
As situações deficitárias poderão ser resolvidas mediante o aumento das disponibilidades 
ou mediante o ajuste das demandas.  
Quando, para resolver uma situação deficitária, se faça necessária a transferência de 
água de uma unidade de planejamento hídrico para outra, terá que ser levado em conta 
não somente as necessidades da unidade receptora mas, também, a ocorrência de 
excedentes na unidade supridora. 
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 O controle da poluição dos recursos hídricos deve considerar dois elementos importantes: 

os corpos d’água, que constituem o objeto afetado, e os despejos, principais causadores 
da poluição.  
A qualidade da água nos corpos d’água não deve se constituir um fator limitante aos 
diversos usos em decorrência de uma ação antrópica.  
Toda água residual de qualquer usuário não deve prejudicar a qualidade da água dos 
outros usuários situados à jusante do ponto de lançamento.  
É da maior importância o conhecimento periódico das condições de qualidade dos corpos 
d’água.  
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O problema de inundações no meio rural se caracteriza pela prevalência dos fatores 
naturais sobre os humanos, sociais e econômicos.  
No meio urbano, ao contrário, o problema de inundações tem grande influência dos 
fatores humanos, sociais e econômicos, que prevalecem sobre os naturais.  
Para combater os problemas decorrentes das inundações, é preciso conciliar os conflitos 
sociais com os econômicos e as medidas corretivas (estruturais) com as preventivas (não 
estruturais).  
Entre as medidas de natureza preventiva estão a regulamentação e fiscalização da 
ocupação das áreas inundáveis e a instalação e aperfeiçoamento de um sistema de alerta.  
As medidas corretivas decorrem da necessidade de adequação da ocupação atual, que 
reflete a imprudência do homem no passado, ao ocupar áreas potencialmente inundáveis, 
por falta de uma política preventiva ou de sua fiscalização. Entre essas medidas estão a 
construção de barragens de contenção de cheias, diques, redes de drenagem, retificação 
de cursos d’água, etc., que implicam em grandes inversões. 
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O processo erosivo deve ser combatido em razão de ser a quantidade de material sólido 
que a água transporta um dos fatores que podem limitar o aproveitamento dos recursos 
hídricos, afetando a vida útil das obras hidráulicas.  
Os processos erosivos dependem de múltiplos fatores, tais como, clima, geologia 
superficial, relevo, cobertura vegetal e ação do homem.  
Como praticamente não existem informações sobre o transporte de sedimentos nas 
bacias, é impossível fazer uma avaliação, ficando evidenciada a necessidade de medições 
sistemáticas para conclusões futuras.  
O homem não pode modificar o clima nem a geologia superficial mas pode influenciar 
sobre os efeitos provocados pelo relevo e cobertura vegetal. Por isso, deve-se combater a 
degradação da cobertura vegetal e o aproveitamento de solos em relevo ondulado sem 
um manejo adequado.  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 Deverão ser realizados estudos das diferentes bacias hidrográficas do Estado, para 

verificar as reais condições físicas de intervenção para aumento das disponibilidades. 
O aproveitamento conjunto de águas superficiais e subterrâneas, a reutilização das águas 
servidas e a dessalinização são formas de se conseguir um incremento das 
disponibilidades. Onde os recursos hídricos não forem abundantes, deve-se considerar a 
reutilização das águas servidas como uma das possibilidades para obtenção de maiores 
benefícios. 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, documento síntese, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Pernambuco, 1998. 

Segundo o Plano, em função dos déficits hídricos constatados e previstos e das 

deficiências no uso e controle dos recursos hídricos, faz-se necessário propor, além 

dessas diretrizes gerais acima mencionadas, programas e ações visando um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos. 

Esses programas visam, em linhas gerais: 
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• Ampliar a oferta de água para atender as necessidades das demandas;  

• Inibir o uso predatório dos recursos hídricos estimulando a operação racional 

 dos sistemas, a macro e a micromedição;  

• Estabelecer critério de uso das águas das bacias, harmonizando os 

interesses dos  diversos tipos de uso;  

• Promover maior participação dos usuários nos processos de operação e  

investimentos em infraestruturas;  

• Difundir, por meio de campanha educativa, a necessidade do manejo 

conservacionista de  bacias hidrográficas e lençóis freáticos;  

• Oferecer à população, no setor de saneamento, perfeitas condições de  

salubridade nos sítio urbanos, através da oferta de água e adequado destino 

final dos esgotos e do lixo, procurando-se simultaneamente preservar os 

mananciais hídricos;  

• Proporcionar no setor agrícola, a expansão das fronteiras irrigadas atuais, 

seja por iniciativa do Governo, seja por iniciativa privada, com tecnologias 

eficientes que evitem o desperdício e a contaminação dos mananciais 

hídricos e limitando-se a captação de água a quantidades que assegurem as 

necessidades agrícolas mas sem prejudicar os ecossistemas a jusante.  

Duas categorias de demandas de água merecem atenção especial na análise 

das medidas necessárias para solução dos problemas hídricos: o 

abastecimento humano e a irrigação, a primeira por se tratar de um uso 

prioritário, a segunda por constituir um uso de elevada taxa de demanda e 

constituir uma atividade de grande importância para ampliação da produção 

agrícola do Estado e grande empregadora de mão de obra no campo.  

O Quadro 26 apresenta a listagem de programas e ações propostas pelo Plano em 

que se pode observar a presença de diversos itens relacionados aos açudes. 

Quadro 26: Listagem de programas, subprogramas e ações propostos pelo Plano 
Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. 

Programas Subprogramas Ações 

1. Ampliação da 
oferta de água 

Análise, estudos, 
projetos e implantação 

- Análise de projetos existentes e de outros locais 
estudados para complementação de infraestrutura 
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Programas Subprogramas Ações 
de obras de grande e 
médio porte. 

hídrica existente; 
- Estudos e projetos de adutoras e canais para 
utilização de água do São Francisco; 
- Implantação de açude de porte médio; 
- Implantação de adutoras. 

Implantação de 
pequenas obras de 
apoio comunitário e de 
convivência com as 
secas. 

- Realização de pequenas construções comunitárias 
de açudes, poços tubulares, poços amazonas, 
cisternas, barragens subterrâneas, instalação de 
dessalinizadores, etc. 

Recuperação de 
infraestrutura hídrica. 

- Manutenção em barragens; 
- Recuperação de adutoras; 
- Recuperação de pequenos açudes; 
- Recuperação de poços tubulares, barragens 
subterrâneas e poços amazonas. 

2. 
Melhoramento 
das 
informações 
sobre recursos 
hídricos 

Monitoramento climático 
e dos recursos hídricos. 

- Melhoria e ampliação das redes de observações 
hidrometeorológias; 
- Realização do monitoramento pluviométrico; 
- Cadastramento de mananciais e de usuários de 
águas superficiais e subterrâneas; 
- Avaliação climática e do potencial hídrico superficial. 

Monitoramento de obras 
hidráulicas. 

- Realização do controle tecnológico das barragens; 
- Monitoramento de poços e barragens subterrâneas. 

Desenvolvimento 
integrado de bacias 
hidrográficas. 

- Elaboração de Planos Diretores de Recursos 
Hídricos. 

3. Ampliação da 
oferta de 
sistemas de 
abastecimento 
de água 

Implantação e 
ampliação de sistemas 
de abastecimento de 
água (S.A.A.). 

- Identificação de mananciais para abastecimento de 
água; 
- Ampliação de sistemas de abastecimento de água; 
- Implantação de sistemas de abastecimento de água. 

4. Minimização 
dos 
desperdícios na 
distribuição de 
água 

Desenvolvimento dos 
sistemas operacionais 
da COMPESA. 

- Instalação e/ou substituição de hidrômetros em 
diversas localidades; 
- Setorização da rede de distribuição; 
- Aquisição e recuperação de equipamentos e 
macromedidores. 

Melhoramentos dos 
sistemas de 
abastecimento de água. 

- Execução de melhoramento nas unidades 
operacionais; 
- Execução de melhoramento nos grandes anéis de 
distribuição; 
- Execução de serviços na rede de distribuição; 
- Substituição de trechos críticos da rede de 
distribuição. 

5. Preservação 
dos recursos 
hídricos 

Monitoramento da 
qualidade da água de 
bacias hidrográficas. 

- Realização de análises físico-química das águas do 
curso principal, afluentes e das águas acumuladas; 
- Reenquadramento dos corpos d’água. 

Melhoramento dos 
Sistemas de 
Esgotamento Sanitário 

- Substituição dos coletores; 
- Recuperação dos coletores; 
- Recuperação total de SES – Sistemas de Esgotos 
Sanitários; 
- Implantação de Sistemas de tratamento de esgotos 
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Programas Subprogramas Ações 
sanitários e efluentes industriais; 
- Execução de serviços em poços de visita, coletores, 
estações elevatórias e de tratamento. 

Ações integradas de 
habitação e saneamento 

- Execução de pequenas obras de abastecimento 
d’água e de esgotamento sanitário com participação 
das prefeituras e comunidades em áreas urbanas e 
rurais. 

Fiscalização e 
monitoramento da 
cobertura vegetal 

- Aperfeiçoamento do mecanismo de fiscalização e 
monitoramento da cobertura vegetal. 

Recuperação de áreas 
degradadas 

- Elaboração e desenvolvimento de estudos e projetos 
de recuperação, enriquecimento e monitoramento de 
áreas degradadas. 

Promoção da Educação 
Ambiental 

- Promoção e realização de palestras, cursos e 
seminários. 

6. 
Administração e 
gerenciamento 
dos recursos 
hídricos 

Desenvolvimento de 
estudos e instrumentos 
para gerenciamento dos 
recursos hídricos 

- Instrumentalização do órgão gestor de recursos 
hídricos; 
- Atualização e manutenção do banco de dados do 
Sistema de Informação de Recursos Hídricos; 
- Implantação do sistema estadual de gerenciamento 
integrado dos recursos hídricos; 
- Implantação de Comitês de Bacia; 
- Implantação de Conselhos de Usuários. 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, documento síntese, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Pernambuco, 1998. 

O Plano considera os CONSUs como entidades mencionadas na legislação de 1997 

e durante todo o documento citam-se esses colegiados como entes integrantes do 

SIGRH e, por sua vez, da gestão de recursos hídricos do Estado. 

O plano traz todo o diagnóstico da questão hídrica de Pernambuco, suas 

problemáticas e enfatiza a importância da gestão integrada. Por fim, o documento 

cita que a gestão adequada dos recursos hídricos já começa a ser implantada nos 

açudes e nas principais bacias hidrográficas para minimizar os conflitos por água 

atualmente existentes. 

7.4 PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PAJEÚ E 

GRUPO DE BACIAS INTERIORES GI-3, EM PERNAMBUCO – DOCUMENTO 

SÍNTESE 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e grupo de bacias 

interiores GI-3, em Pernambuco, foi elaborado em 1998, pela Secretaria de 

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos recursos hídricos e da 

Amazônia Legal, como parte do Projeto BRA/IICA 95/005 – Fortalecimento 
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Institucional à SRH, sob o contrato de no 387/97. O objetivo do Plano é elaborar um 

documento que apresente orientações, diretrizes, ações e atividades, de curto, 

médio e longo prazos, para fortalecimento das instituições gestoras dos recursos 

hídricos e para explicitar normas e regras para os usuários de água, de tal forma que 

o descompasso entre disponibilidade de água e a satisfação das necessidades 

esteja sob controle.  

Para tanto, o documento apresenta um completo diagnóstico das condições 

ambientais da região, por meio da caracterização dos seguintes componentes: a) 

Geologia, geomorfologia e recursos minerais; b) Clima; c) Solos; d) Ictiofauna; e) 

Uso do solo e cobertura vegetal; f) Socioeconomia; g) Estudo e inventário dos 

Recursos Hídricos. A partir deste cenário,  documento apresenta o Plano diretor de 

recursos hídricos, conceituando-o e definindo suas metas, estratégias, objetivos e 

ações, e o Gerenciamento integrado dos recursos hídrico em que são 

contextualizados os aspectos legais e institucionais relacionados à gestão das 

águas, abordados os conflitos no uso da água e propostos modelos de 

gerenciamento e programas para executar as ações do Plano. 

A área de abrangência do Plano Diretor, Figura 11, compreende a região do Médio 

São Francisco de Pernambuco, localizada entre os paralelos 36o55’e 38o45’de 

longitude oeste e 7o25’e 9o15’de latitude sul, somando uma área de 19.550 km2 e se 

distribui pelos municípios, no todo ou em parte, de Afogados da Ingazeira, Belém do 

São Francisco, Betânia, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, 

Custódia, Flores, Floresta, Iguaraci, Ingazeira, Itacuruba, Itapetim, Mirandiba, 

Petrolândia, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do 

Belmonte, são José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Tacaratu e 

Tuparetama.  

A população dos municípios em 1996 estava estimada em 486.600 habitantes, cuja 

economia, considerada precária no estudo, é caracterizada pela agricultura, 

pecuária, extrativismo, pesca, pequenas agroindústrias, indústria, comércio e 

turismo. Desses municípios, destacam-se Ingazeira e Serra Talhada com população 

de 21.190 e 47.192 habitantes, respectivamente. 
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A hidrografia da Plano é composto pela bacia hidrográfica do rio Pajeú, cuja área é 

de 16.839 km2, composto principalmente pelo rio Pajeú e pelo riacho do Navio, e 

pelo grupo de bacias interiores GI-3, com área de 2.711 km2, composto pelos 

riachos: Bananeiras, Grota, Barreira, Baixa da Beldroega, Mandacaru e Grande.  

 

 

Figura 11: Mapa de localização da área de abrangência do Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e grupo de bacias interiores GI-3, em Pernambuco 

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e grupo de bacias interiores GI-3, em 
Pernambuco – Documento Síntese (1998). 

Todos os corpos hídricos da região em questão são temporários, sendo então 

utilizados reservatórios de acumulação. Os que possuem caráter interanual 

compreendidos dentro da área do Plano diretor são: Jazigo, Serrinha, Brotas, 

Rosário, Barra do Juá e Cachoeira II. Os principais problemas dos reservatórios, 

principalmente nos pequenos e médios, manutenção da disponibilidade hídrica 

interanual, a contaminação por patógenos e agrotóxicos, salinização, assoreamento.  

No capítulo referente ao Plano diretor, há uma contextualização, sob o ponto de 

vista legal, sobre o instrumento e sua importância para a gestão integrada de 

recursos hídricos. Define como atividades necessárias para o cumprimento dos 
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objetivos: a) realizar o inventário dos recursos hídricos e cadastrar usos e usuários; 

b) identificar o estado e a degradação das fontes; c) caracterizar a bacia 

hidrográfica, as sub-bacias e as regiões homogêneas quanto aos aspectos 

geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, sedimentológicos, recursos minerais, 

clima, uso do solo e cobertura vegetal, ictiofauna, ecologia do ambiente aquático e 

da mata ciliar e socioeconômicos; d) criar um banco de dados consistente e 

atualizado que permita simular diferentes cenários; e) elaborar mecanismos 

integrados dos diversos manejos setoriais da água; f) prever impactos que decorram 

dos diversos manejos setoriais da água; g) apresentar proposta de atuação 

integrada entre os diversos órgãos da administração pública e privada para reduzir 

as externalidades negativas sobre o uso e manejo inadequado da água; h) identificar 

ações e estratégias para o fortalecimento das instituições componentes do sistema; 

i) apresentar proposições sobre as estratégias direcionadas para conscientizar a 

comunidade sobre a importância e a necessidade de conservação e manejo 

integrado dos recursos hídricos; j) identificar as condições necessárias para a 

participação e o comprometimento das comunidades, dos representantes de classe, 

etc., nos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos.  

O Plano ressalta que há participação da sociedade em audiências públicas no início 

da elaboração do plano, na criação de organismos formais (associações de bairros 

ou município, Comitês de Bacia, etc.) e no desenvolvimento de planos de educação 

ambiental, visando conscientização dos moradores para a importância da 

preservação dos recursos naturais. 

Inseridos dentro do Plano diretor, os Planos Setoriais se constituem como o conjunto 

de ações de apoio ao Plano diretor, organizadas conforme o direcionamento das 

ações: ações de desenvolvimento, aquelas que contribuam com o aumento da oferta 

e da qualidade de água; ações de apoio, relativas à preparação de estudos, 

programas e projetos que conduzam aos objetivos estabelecidos para o 

desenvolvimento da bacia, nos quais a participação da população é de extrema 

importância; e ações de implementação ações que concretizam os planos setoriais. 

Estes conjuntos de ações possuem seu escopo, bem como hierarquização das 

ações e orçamentos definido para cada um dos seguintes temas: Saneamento; 
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Irrigação e drenagem; Controle hidrológico; Conservação ambiental; e Outros usos 

(visam promover melhorias de condições ambientais aos habitantes).  

No capítulo sobre o Gerenciamento integrado dos Recursos hídricos, faz-se 

referência às dificuldades oriundas da demanda de quantidade e qualidade dos 

vários usos da água pelos diferentes usuários, inclusive de diferentes comunidades 

que utilizam o mesmo corpo d’água, porém em trechos diferentes. Ressalta-se a 

importância da participação de todos os segmentos envolvidos, representando os 

interesses nacional, regionais e locais e os vários usos; e a gestão com base nos 

organismos colegiados, instituídos por bacias hidrográficas.   

O capítulo aborda aspectos legais e institucionais da gestão das águas tanto em 

âmbito nacional quanto no específico ao Estado de Pernambuco, traçando um 

histórico desde o período colonial até o período da elaboração do documento, que 

referenciou a Lei nº 9.433/97, não fazendo, neste item, referência à legislação 

estadual Lei no 11.426, de 17 de janeiro de 1997, já em voga no período do estudo. 

Além disso, aborda a questão da carência quantitativa e qualitativa de água, suas 

causas e possíveis soluções.  

As soluções mitigadoras apontadas são a) diretas: recuperação de áreas degradas, 

recomposição de cobertura vegetal, regularização dos fluxos hídricos, controle do 

uso da água (outorgas), controle da disposição final do lixo e controle de lançamento 

de esgotos; e b) indiretas: conscientização ambiental, controle ambiental, controle do 

uso de fertilizantes e agrotóxicos, do solo urbano e do solo agrícola. 

Por fim, tem-se a proposta de modelo de Gerenciamento Integrado de Recursos 

hídricos, que considera como unidade de planejamento a bacia hidrográfica. 

Entretanto, menciona que nos casos em que os interesses se voltam para uma 

pequena parcela da bacia, onde há interesses diretos localizados, pode-se abranger 

a questão pela escala desde o ponto de vista da inter-relação entre o todo e as 

partes ou do ponto de vista de tratar da parte, considerando as limitações e 

demandas impostas pelo todo. 

Nesse sentido, abre a possibilidade da utilização do Manejo de Microbacias 

Hidrográficas - MMH, definido como o conjunto de atividades que tratam da 

conservação da água, do solo e de outros recursos ambientais essenciais à 
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sustentabilidade da atividade econômica, à equidade social e ao controle da 

degradação ambiental local e à jusante das microbacias. Há a afirmação de que de 

modo geral o Gerenciamento de bacias hidrográficas envolve os diferentes 

segmentos da sociedade, com o caráter de pessoas jurídicas, enquanto o MMH 

pode envolver todos os usuários da bacia e os à jusante, que muitas vezes não 

podem participar de decisões deliberativas. 

Há também, inserido no mesmo capítulo, a definição dos diferentes tipos de modelos 

de gerenciamento de bacias hidrográficos, a saber: Burocrático, no qual o papel das 

entidades públicas é cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais; Econômico-

financeiro, o poder público visa promover o desenvolvimento nacional ou regional 

por meio da aplicação de instrumentos econômicos e financeiros; e Sistêmico de 

Integração Participativa, no qual há interação entre os âmbitos econômico, política 

direta, política representativa e jurídica. Neste modelo, semelhante ao adotado pela 

Política nacional de Recursos hídricos, os instrumentos de trabalho são: Plano 

estratégico por bacia hidrográfica, Tomada de decisões por meio de deliberações 

multilaterais e descentralizadas e Estabelecimento de instrumentos legais e 

financeiros destinados a catar recursos para implementação dos planos aprovados. 

A legislação estadual é então abordada, no subcapítulo “Gerenciamento dos 

recursos hídricos nas bacias de afluentes do São Francisco em Pernambuco”, que 

antecede a proposta para implantação do Modelo de Gerenciamento. O modelo de 

gerenciamento proposto para os afluentes do São Francisco em Pernambuco sugere 

a criação de cinco comitês de bacia hidrográficas (Rio Garças, Rio Pontal e 

Pequenos Rios Interiores GI-6, GI-7 e GI-8) e respectivas Agências de bacias. 

Finalmente, o último capítulo do documento apresenta as propostas de ação e 

gerenciamento integrado para os afluentes do São Francisco em Pernambuco, 

sistematizados em seis programas listados no Quadro 27.  

Quadro 27: Listagem de programas escopo. 
Programa Escopo 

Programa de obras 
hidráulicas 
estruturais 

- Priorizar o abastecimento humano e a dessedentação animal. 
- Prever a atenuação dos impactos negativos a gerar com a implantação das 
obras hidráulicas. 
- Programar a execução das obras, para que não sejam improvisadas. 
- O Conselho estadual de recursos hídricos e os Comitês de bacia devem 
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Programa Escopo 
participar consultivamente na implantação das obras e não podem permitir que 
os projetos de transposição dos São Francisco sejam implantados sem 
consultá-los. 

Programa de 
Manejo e 
Gerenciamento de 
Recursos hídricos 

- Deve estabelecer as normas operacionais do sistema hídrico para: pontos de 
derivação, vazões a serem autorizadas, reservatórios, áreas a serem irrigadas 
e períodos de irrigação. 
- Deverá definir o órgão executivo. 
- Deve conceber o modelo de gestão da bacia. 
- Determinar a demanda hídrica atual. 
- Implantar banco de dados informatizado. 
- Regulamentar o uso dos recursos hídricos. 
- Determinar os procedimentos para novas permissões, autorizações e 
concessões. 
- Definir os procedimentos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
- Definir os procedimentos de fiscalização do uso e de qualidade dos recursos 
hídricos. 

Programa de 
instrumentação e 
monitoramento 
hidrológico e 
ambiental da bacia 

- Registrar a evolução histórica das variáveis envolvidas e permitir a 
realimentação dos modelos de simulação para o ajuste dos resultados e 
alterações das regras operacionais obtidas. 
- Caracterizar a rede hidrometeorológica existente. 
- Definir pontos e parâmetros de controle e monitoramento. 
- Planejar a complementação da rede de observação. 
- Definir a metodologia para o monitoramento agrometeorológico. 
- Definir a metodologia para o monitoramento hidrométrico da bacia. 

Programa de 
monitoramento 
ambiental da bacia 

- As agências de bacia são as responsáveis pelo controle ambiental da bacia, 
portanto, deverão definir os locais a serem monitorados, a periodicidade e 
estabelecer os parâmetros físico-químicos, biológicos e bacteriológicos a 
serem verificados. 
- Definir a metodologia para o monitoramento das estruturas hidráulicas. 
- Definir a metodologia para o monitoramento da qualidade das águas. 
- Programar sistema informatizado e monitoramento. 

Programa de 
adequação da 
base institucional 

- Adequar as atribuições das diversas instituições (SECTMA, Secretaria de 
planejamento, Secretaria de Obras, Companhia de desenvolvimento de 
Pernambuco, DNOCS, SUDENE, Centrais elétricas de Pernambuco, 
EMATER, COMPESA, DNAEE (ANEEL), Secretaria de agricultura, 
CODEVASF, Universidades, Comitês de Bacia, Associações de usuários, etc.) 
com atuação nas bacias em função da Lei nº 9.433/97 e da Lei estadual. 

Programa de 
participação social 

- Mobilizar a população em torno dos objetivos do Plano. 
- Criar organização/associação de usuários de água. 
- Envolver a população participativamente, por meio de técnicas de 
planejamento, audiências públicas, desenvolvimento de comunidades, 
capacitação de lideranças. 
- Formular sistema de comunicação social e divulgação do plano. 
- Capacitar educadores e formadores de opinião. 

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e Grupo de Bacias Interiores GI-3, em 
Pernambuco – Documento Síntese, 1998. 

7.4.1 Considerações finais 

Devido ao período de elaboração do documento, constata-se que há muitas 

informações desatualizadas, embora grande parte das diretrizes e propostas de 
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ações ainda sejam válidas. No documento não há referência a conselhos de açudes, 

que passaram a se estruturados nos anos subsequentes, entretanto, há referências 

sobre a importância da participação social, envolvimento das comunidades e mesmo 

a possibilidade do gerenciamento ser efetuado desde o ponto de vista da parte, 

respeitando a limitação de se ver o todo, o que pode ser um prenúncio para a gestão 

no âmbito do reservatório.  

Cabe ressaltar ainda que no Programa de participação social é mencionado a 

criação de organização/associação de usuários de água “que congregam os 

interesses de determinada região, possam levar suas posições e preocupações para 

a organização, onde serão discutidas e tomadas as decisões pertinentes”. Embora 

não seja exatamente o fim para o qual os CONSUs foram criados explicita a 

importância de organizações sociais em âmbitos relacionados à interesses 

específicos dentro de uma mesma bacia. 

Os programas indicados são de grande pertinência, ainda nos dias atuais, e já 

preconizam diversos pontos que foram identificados no presente diagnóstico como 

dificuldades ou que demandam adequação como, por exemplo, dentre outros: 

Implantar banco de dados informatizado; Regulamentar o uso dos recursos hídricos; 

Determinar os procedimentos para novas permissões, autorizações e concessões; 

Definir os procedimentos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos; Definir os 

procedimentos de fiscalização do uso e de qualidade dos recursos hídricos; Definir a 

metodologia para o monitoramento da qualidade das águas; Programar sistema 

informatizado e monitoramento; Adequar as atribuições das diversas instituições 

(SECTMA, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Companhia de 

Desenvolvimento de Pernambuco, DNOCS, SUDENE, Centrais elétricas de 

Pernambuco, EMATER, COMPESA, DNAEE (ANEEL), Secretaria de agricultura, 

CODEVASF, Universidades, Comitês de Bacia, Associações de usuários, etc.) com 

atuação nas bacias em função da Lei nº 9.433/97 e da Lei estadual; Mobilizar a 

população em torno dos objetivos do Plano; Criar organização/associação de 

usuários de água; Envolver a população participativamente, por meio de técnicas de 

planejamento, audiências públicas, desenvolvimento de comunidades, capacitação 

de lideranças; Formular sistema de comunicação social e divulgação do plano; 

Capacitar educadores e formadores de opinião. 
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7.5 CARTA DE PESQUEIRA 

A Carta de Pesqueira foi um documento construído em 11 e 12 de dezembro de 

2012, em Pesqueira, Pernambuco, coletivamente pelos Comitês de Bacia e pelos 

Conselhos Gestores de Açude do Estado, listados no Quadro 28. Esta Carta foi 

enviada aos principais órgãos relacionados à gestão da água em Pernambuco. 

Quadro 28: Dos organismos de bacias do Estado de Pernambuco que participaram da 
construção da “Carta de Pesqueira”, em dezembro de 2012. 

Conselhos Gestores de Açudes 
Comitês de Bacia 

Açude Município 

Poço da Cruz Ibimirim Uma 

Ingazeira Venturosa Goiana 

Brotas Afogados da Ingazeira Capibaribe 

Bitury Belo Jardim Pajeú 

Rosário Iguaraci Metropolitano Sul 

Serrinha Serra Talhada Ipojuca 

Jazigo Serra Talhada  

Barra do Juá Floresta  
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

O grupo que participou da elaboração da Carta apresentou fundamentou seus 

argumentos nas seguintes considerações: 

Escassez de água no Estado para usos múltiplos; 

• Que a qualidade da água que dispomos alcança padrões não recomendados 

conforme a legislação vigente; 

• Que a previsão de recarga dos reservatórios deve ser por muito retardada; 

• Que a baixa conservação das nascentes e matas ciliares dos rios e riachos 

contribuintes aos reservatórios, aliados ao uso inadequado do solo na bacia 

de contribuição, acarretam grande assoreamento; 

• Que não acontecem nos reservatórios ações de manutenção em seus taludes 

e leitos; 

• Não possuir os reservatórios, na sua maioria, comporta de descarga de fundo; 

• Que os órgãos de gestão (APAC, CPRH, COMPESA e DNOCS) e os órgãos 

colegiados carecem de informações da qualidade de água dos reservatórios 
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que são essenciais para a implementação de instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. 

A partir dessas considerações, a Carta traz solicitações de providências, em caráter 

de urgência, quanto ao desassoreamento dos principais açudes em parceria com os 

municípios; à aquisição e instalação das Plataformas Móveis de Tratamento de 

Água, previstas no Plano de Combate à Estiagem do Governo do Estado; ao retorno 

do monitoramento da qualidade da água dos reservatórios; à retomada das obras de 

tratamento e esgotamento sanitário dos municípios da bacia do rio São Francisco, 

sob a responsabilidade técnica da CODEVASF. 

Segundo a Carta, o momento atual é considerado ideal para ações de revitalização 

dos mananciais, uma vez que mais de 15 projetos com o escopo de reflorestamento 

de nascentes e matas ciliares, na ocasião, estavam em execução nas diversas 

bacias. Por fim, a carta ressalta que as ações prioritárias deverão ser implementadas 

nos seguintes reservatórios de abastecimento humano (Quadro 29): 

Quadro 29: Dos reservatórios indicados como locais para ações prioritárias na Carta 
de Pesqueira. 

Reservatório Município 

Ingazeira Venturosa 

Brotas Afogados da Ingazeira 

Bitury Belo Jardim 

Rosário Iguaraci 

Cachoeira II Serra Talhada 

São José II São José do Egito 

Açude Sapato Sanharó 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

A Carta considera os CONSUs como organismos de bacia e os iguala aos comitês 

de bacia. No documento se explicita o problema da escassez hídrica e da 

importância de uma boa gestão deste recurso para que haja água em qualidade e 

quantidade necessárias a atender os múltiplos usos. 

A Carta traz ainda informações atuais sobre os problemas e demandas dos 

Conselhos de Bacias, devendo, portanto, ser considerada para a proposição de 

ações relacionadas. Este documento é de grande importância aos CONSUs e 

COBHs que estiveram presentes na construção coletiva. Foi constatado durante o 
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período de entrevistas presenciais da pesquisa a importância que os colegiados dão 

ao documento. 

Nas considerações iniciais do documento, a qualidade da água é apontada como 

fora dos padrões recomendados e também se menciona que não há um 

monitoramento efetivo dos reservatórios, o que pode ser considerado um fator de 

risco às populações que fazem uso direto deste recurso. Por outro lado, os 

reservatórios, segundo a Carta, estão assoreados devido à degradação das 

nascentes e matas ciliares. Somado a esses aspectos, não há manutenção dos 

taludes e leitos dos reservatórios. Depreende-se, portanto, que na prática tanto a 

qualidade quanto a quantidade dos reservatórios estão comprometidos. 

7.6 GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO SEMIÁRIDO – 

ESTADO DA ARTE E SUBSÍDIOS PARA OFICINAS TEMÁTICAS DO II 

ENCONTRO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Este documento foi elaborado em 2007 com o objetivo de dar suporte aos 

envolvidos na implementação da gestão participativa dos recursos hídricos no 

semiárido brasileiro, oferecendo informações sobre gestão de recursos hídricos na 

região, ele foi usado como subsídio aos participantes do II Encontro do Semiárido 

Brasileiro – Gestão das Águas, realizado de 16 a 18 de setembro de 2007, em 

Petrolina, Pernambuco. 

Um dos conteúdos que o documento apresenta são os resultados de oficinas e 

encontros realizados anteriormente ao II Encontro, que discutiram a gestão 

participativa e a adequação do SINGREH às especificidades da região semiárida. O 

Quadro 30 mostra o resumo dessas oficinas e os principais pontos abordados que 

se relacionam com o tema dos CONSUs. 
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Quadro 30: Resumo dos resultados de oficinas para a gestão participativa dos recursos hídricos do semiárido. 

 
Oficina temática – Gestão 
Participativa dos recursos 

hídricos 

I Encontro de Gestão no 
Semiárido Oficina Gestão Participativa no Semiárido 

Local/ Data Aracaju, 13 a 15/12/2000 Natal, 6 a 7/04/2006 Fortaleza, 11 a 13/12/2007 

Iniciativa PROÁGUA 
Fórum Nacional de Comitês; 
Instituto de Gestão das águas do 
RN – IGARN 

ANA 

Apoio Órgãos gestores da região ANA, SRH/MMA Representantes do governo de todos os Estados da região, DNOCS e SRHU 

Participantes 
70 técnicos que atuam no apoio à 
gestão participativa das águas 
nos Estados do semiárido 

250 técnicos, membros de 
comitês e organismos de bacia 

65 técnicos que atuam no apoio à gestão participativa nos órgãos gestores e no 
DNOCS. 

Objetivos 

Identificar e articular experiências 
de metodologia de apoio à 
organização dos usuários de 
água e da sociedade. 

Conhecer as políticas públicas 
que estão sendo implementadas 
ou previstas para a região e a 
identificação de proposta para 
integração e participação dos 
Comitês de Bacia nas políticas de 
gestão dos recursos hídricos do 
Semiárido. 

Identificar, analisar e sugerir estratégias voltadas para o fortalecimento do 
componente participação na gestão dos recursos hídricos no semiárido. 

Aspectos 
legais 
apontados 

A falta de adequação da 
legislação estadual à lei nacional 
tem dificultado a efetiva 
implementação da gestão 
participativa. 
Princípios e mecanismos 
estabelecidos na legislação 
facilitam a gestão participativa, os 
entraves encontram-se mais no 
momento da regulamentação e 
implementação, pela 
inadequação do aparelho de 
Estado para garantir o exercício 
da gestão participativa e 
descentralizada ou pelas 
contradições existentes na 
própria legislação complementar. 

 

A legislação de recursos hídricos não são adequados às condições físicas, 
socioambientais e econômicas no semiárido. 
Em Pernambuco, a nova lei de Recursos Hídricos reconhece os Conselhos 
Gestores como parte integrante do Sistema. 
As comissões gestoras de reservatórios criados pelo DNOCS são reconhecidas 
por este órgão por meio de Portarias. Na maioria dos Estados, essas comissões 
dialogam com o sistema por ocasião da alocação negociada da água. 

Aspectos de  A dependência da região em A disponibilidade hídrica dependente de reservatórios dificulta uma visão 



 

123 

 
Oficina temática – Gestão 
Participativa dos recursos 

hídricos 

I Encontro de Gestão no 
Semiárido Oficina Gestão Participativa no Semiárido 

gestão 
apontados 

relação às obras hídricas 
(barragens, açudes, adutoras) e a 
separação da gestão dessa 
infraestrutura dos demais 
aspectos, instrumentos, 
organismos dos sistemas pode 
enfraquecer a gestão. Portanto, é 
necessária uma maior integração 
institucional em termos de 
procedimentos operacionais e 
gestão participativa. 
Os programas e projetos para a 
região, em geral, não avançam no 
processo de descentralização da 
gestão de recursos hídricos.  

integrada da bacia, implicando na necessidade de organismos mais localizados na 
gestão, e caracteriza a principal demanda da gestão participativa, que é a 
alocação negociada da água dos reservatórios. 
A cultura da transferência de recursos externos, a extrema pobreza, o 
desenvolvimento econômico e outros fatores econômico dificultam a 
implementação da cobrança pelo uso da água, o que poderá retardar a 
implementação dos sistemas de gestão como foram concebidos. 
Recomendações: necessidade de monitoramento, fiscalização, estudos de 
disponibilidade e potencialidade e cadastro de usuários; definir modelos de 
planejamento realmente participativos; a cobrança no semiárido precisa ser mais 
discutida e amadurecida pelo Fórum de órgãos gestores e de CBH; necessidade 
de aprofundar a discussão sobre modelo de agência. 
Os reservatórios encontram-se, na sua maioria, com áreas de preservação 
permanentes ocupadas e não há uma definição legal para o uso da agricultura de 
vazantes 
Recomendações: reforçar recursos orçamentários e financeiros para operação e 
manutenção da infraestrutura hídrica; definir critérios para operação e 
manutenção dos sistemas hídricos e promover alocação negociada da água; 
constituir e/ou legitimar canais de participação nos sistemas hídricos e dar 
publicidade às decisões dos colegiados; integrar de forma sistêmica: Conselhos 
Gestores, Comissões, Comitês de Bacia; promover a revitalização dos 
reservatórios com a implantação de projetos sustentáveis; realizar batimetria nos 
açudes, colocar instrumentos de leitura de cotas e definir um sistema de 
comunicação eficiente. 

Aspectos de 
metodologia 
apontados 

Na região semiárida, a 
complexidade de gestão da água 
de rios intermitentes e da 
administração de mananciais 
escassos, tem apontado para a 
estruturação de novas formas de 
organização por sistemas hídricos 
(Comissões de usuários dos 
vales perenizados, Associações 
de usuários, Conselhos de 
usuários). 
As organizações mais locais, que 
contam com a participação de 

Apesar do avanço nos processos 
de alocação negociada de água e 
de formação das comissões 
gestoras de açudes em vários 
Estados, é necessário haver 
maior definição de papéis e 
atribuições na relação das 
Comissões Gestoras de Açude, 
comissões e associações de 
usuários com os COBHs e entre 
as atribuições dos órgãos 
gestores, DNOCS e ANA. 
Ainda faltam equipes técnicas 

A oficina apontou aspectos socioculturais da população do semiárido que 
influenciam na realidade da gestão das águas: baixo nível de protagonismo, 
cultura fatalista, falta de tradição no associativismo, predominância de interesses 
particulares aos políticos-coletivos, baixo nível educacional, incompreensão da 
água como bem público, banalização do conceito de participação. 
Recomendações: construção conjunta de metodologia participativa por todos os 
técnicos envolvidos na gestão, em cada instituição; formação continuada para 
membros dos comitês e demais colegiados; respeitar as diversas formas de 
organização social e apoiar as formas de organização mais localizadas, 
promovendo a sua interação com os comitês de bacia; desenvolver um programa 
de Educação ambiental adequado às especificidades do semiárido; sensibilizar os 
usuários a integrarem os canais participativos existentes; provocar a articulação 
com outros órgãos e instituições que possuem interface com os recursos hídricos; 
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usuários, sociedade civil e poder 
público, ainda não legalmente 
previstas, mas sendo 
estruturadas e funcionando de 
forma mais flexível que os 
comitês tem significado um 
recurso metodológico bastante 
adequado à realidade do 
semiárido.  
Existe grande diferenciação na 
forma como o conceito de 
participação é compreendido e 
tratado em cada Estado, sendo 
necessário aprofundar nessa 
questão. 
Praticamente inexiste a efetiva 
descentralização e a participação 
social na implementação dos 
instrumentos de gestão.  

permanentes e capacitadas, pois 
um dos principais problemas tem 
sido a descontinuidade. 
As estratégias metodológicas 
para adequar a gestão de 
recursos hídricos do semiárido 
ainda são muito incipientes, em 
especial em relação aos 
instrumentos de gestão. 

criar uma rede de articulação entre os órgãos de recursos hídricos no semiárido, 
tanto virtual quanto presencial, para troca de experiências na gestão participativa. 

Aspectos 
relacionados à 
efetividade do 
sistema e 
articulação 
com demais 
políticas 
públicas 

A descentralização da gestão por 
meio de conselhos estaduais de 
recursos hídricos, do apoio ao 
processo organizativo dos 
usuários de água, dos Comitês de 
Bacia e, em alguns casos, da 
instalação das gerencias 
regionais ou de bacia tem 
favorecido gradativamente a 
participação, a descentralização e 
o reconhecimento do sistema. 
Destacou-se uma total 
desarticulação quanto ao 
planejamento de ações 
integradas de gestão, pois o 
planejamento governamental 
acontece de forma setorial e a 
unidade de planejamento de 

 

A manifestação mais visível da efetivação das decisões dos canais de 
participação no semiárido parece ser o controle social dos sistemas hídricos pelas 
comissões gestoras no processo de alocação negociada de água. 
Em Pernambuco existe um Fórum da sociedade civil pela gestão das águas. 
A maioria dos canais de participação ainda se encontra no estágio de 
reivindicação e apresentação de demandas, não se identificando ainda 
deliberações que sejam executadas no âmbito da articulação das instituições 
membros e nem dos órgãos gestores. 
Os colegiados vêm sendo sustentados pelos órgãos gestores e pelas suas 
instituições membros (Prefeituras, ONGs, DONOCS, CODEVASF, Universidades, 
etc.) as quais prestam apoio técnico e financeiro, transporte, cessão de espaços 
físicos, alimentação, serviços jurídicos, comunicação e mídia. Entretanto esse 
suporte vem sendo dado de forma não sistemática e incipiente. 
Na implementação dos instrumentos de gestão, os colegiados têm sido relegados 
à comunicação das decisões e é pouca a autoridades deles diante disso. 
Recomendações: realização de encontros de colegiados (comissões gestoras, 
comitês de bacias) e órgãos gestores por bacia e/ou território de identidade; 
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recursos hídricos é a bacia 
hidrográfica, o que causa 
descompasso em termos de 
alocação de recursos e 
implementação de ações 
governamentais. 
A tomada de decisões ainda está 
muito centralizada nos órgãos 
gestores e falta o 
estabelecimento de fluxos 
constantes de informações, em 
especial com os comitês e 
demais organismos de bacia. 

promover envolvimento institucional e insistir em uma maior representatividade 
nos colegiados; promover a internalização das competências dos colegiados pelas 
suas instituições membro; acatamento do poder deliberativo dos colegiados pelo 
órgão gestor; dar mais visibilidade e melhorar a comunicação dos colegiados; 
promover capacitação continua dos membros e a disseminação de informação; 
articular os planejamentos dos órgãos gestores com os dos colegiados; 
descentralizar a estrutura dos órgãos gestores com a manutenção de escritórios 
no interior com condições de trabalho efetivo; promover oficinas sobre os 
instrumentos de gestão no semiárido; e garantir recursos orçamentários 
formalizada nos orçamentos para funcionamento dos organismos colegiados e da 
ação de fomento à participação nos órgãos gestores. 

Aspectos 
relacionados à 
integração dos 
sistemas de 
gerenciamento 
de recursos 
hídricos 

 

O momento político em que se 
está discutindo a gestão de 
recursos hídricos no semiárido é 
oportuno pois existe arcabouço 
legal e institucional preocupado 
não apenas com a realização de 
mais obras hídricas, mas propício 
para avançar na integração das 
políticas públicas. 
A importância do trabalho 
conjunto da União, Estados e 
municípios, na gestão dos 
recursos hídricos, independente 
da dominialidade das águas, foi 
destacado como relevante para o 
avanço no desenvolvimento e 
implantação de tecnologias 
adequadas à realidade do 
semiárido. 

A descontinuidade de ações e desarticulação entre as diversas políticas tem 
contribuído para a fragilidade institucional dos órgãos gestores de recursos 
hídricos e outros órgãos setoriais. Consequentemente os órgãos não consolidam 
planejamentos eficazes para a gestão dos recursos hídricos e nem conseguem 
ser eficientes na articulação com outras instituições complementares. 
A desarticulação de políticas e falta de atuação conjunta dos diferentes órgãos 
demonstra a falta de unidade na atuação dos sistemas instituídos, provando a 
sobreposição de programas e ações, desperdício de esforços e recursos e 
ineficácia em algumas dessas ações. 
Embora exista clareza quanto à necessidade de articulação, ainda há muito a 
avançar na realização de articulações com as demais políticas que se utilizam de 
outros recortes territoriais, que não o da bacia hidrográfica, para a execução de 
suas ações. 
Recomendações: promover o nivelamento e a sensibilização de dirigentes e 
técnicos em gestão participativa dos recursos hídricos; reestruturar os órgãos do 
SIGRH criando e fortalecendo setor específico de gestão participativa; criar redes 
para troca de experiências no semiárido (virtual e presencial); definir metodologia 
e articulação institucional para participação dos órgãos colegiados na 
implementação dos instrumentos de gestão. 

Fonte: Gestão Participativa dos Recursos Hídricos no Semiárido – Estado da Arte e Subsídios para Oficinas Temáticas do II Encontro do Semiárido Brasileiro, 2007. 
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7.7 RELATÓRIO FINAL DO II ENCONTRO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Este documento é o relatório do II Encontro do Semiárido Brasileiro – Gestão das 

Águas, realizado de 16 a 18 de setembro de 2007, em Petrolina, Pernambuco. O 

objetivo do encontro foi articular representantes de órgãos gestores, comitês de 

bacia e demais organismos de bacia (associações, conselhos de usuários, e 

comissões gestoras de açudes), para trocar informações e experiências, discutir as 

especificidades do semiárido, quanto à implementação da política de gestão de 

recursos hídricos e definir uma Agenda Político Institucional contendo diretrizes e 

recomendações para aperfeiçoar ou consolidar a gestão de águas no semiárido. 

Os objetivos do encontro, abaixo listados, foram construídos de forma participativa 

na Oficina de Planejamento do II Encontro do Semiárido, realizada em Fortaleza, em 

30 de maio de 2008. 

Objetivo Geral: Discutir caminhos e propostas para a gestão de água no semiárido, 

levando em consideração as especificidades da região. 

7.4.2 Objetivos específicos: 
• Identificar possíveis alterações legais necessárias à adequação do arcabouço 

jurídico à realidade do semiárido; 

• Reunir elementos para fundamentar e ampliar a discussão sobre a 

regionalização da gestão de águas; 

• Identificar alternativas e estratégias para integração das políticas afins à 

gestão de recursos hídricos; 

• Sistematizar as experiências metodológicas utilizadas na implementação da 

gestão de recursos hídricos no semiárido; 

• Avaliar a efetividade dos sistemas de gestão a partir do funcionamento dos 

seus colegiados. 

O resultado esperado do evento foi a pactuação de uma Agenda contendo diretrizes 

e recomendações para melhorar a gestão de águas no Semiárido. 

O evento contou com a participação de 11 Estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 
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e Sergipe), num total de 200 participantes, sendo 52 membros de comitês de bacias, 

26 de outros organismos colegiados locais (comissões gestoras, conselhos de 

usuários, associações de usuários de água), 36 técnicos do DNOCS e 25 de outras 

entidades e instituições que atuam na região.  

Durante o evento, foram elaboradas propostas para atualização e adequação às 

peculiaridades regionais, nos seguintes temas: arcabouço legal, gestão dos recursos 

hídricos no semiárido, efetividade dos sistemas de gestão, metodologia de 

implementação da gestão participativa e integração dos sistemas de gerenciamento 

de recursos hídricos com as Políticas Setoriais e regionais.  

Como produto da oficina, foi construída então a Agenda da gestão da água no 

Semiárido, cujos principais propostas relacionados aos açudes e aos CONSUs estão 

abaixo listados e organizados conforme eixos temáticos do evento: 

7.4.3 Eixo temático: Adequação do arcabouço jurídico do Sistema Integrado 
de Gestão dos Recursos Hídricos às peculiaridades da região semiárida. 

• Regulamentar a Constituição Federal de 1988, no que se refere à 

dominialidade das águas em obras da União. A dupla dominialidade tem 

dificultado a implementação dos instrumentos de gestão, pois dentro de 

bacias de rios estaduais existem reservatórios com águas de domínio federal. 

• Reconhecer legalmente, no sistema de recursos hídricos no Semiárido outras 

formas de organizações colegiadas, em microbacias ou sistemas hídricos, 

definindo estrutura, atribuições e relação com os Comitês de Bacia, órgãos 

gestores e demais organismos do Sistema. Apoiar a definição e respeitar os 

regimentos internos destes organismos para aumentar sua credibilidade. 

• Adequar a legislação em todos os níveis (municipal, estadual e federal) às 

especificidades da gestão de recursos hídricos no Semiárido. 

7.4.4 Eixo temático: A gestão dos recursos hídricos no semiárido no contexto 
da Política Nacional: especificidades e adequações necessárias. 

• Desenvolver metodologias e criar mecanismos que garantam a participação 

mais efetiva dos Comitês de Bacia e Comissões Gestoras na implementação 

dos instrumentos de gestão. 

• Promover a efetividade e regulamentação dos fundos estaduais de recursos 

hídricos, com destinação para as ações de gestão nas bacias hidrográficas. 
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• Garantir o apoio aos comitês e comissões gestoras, em especial, efetivar o 

pleno funcionamento de suas secretarias executivas. 

• Implementar a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos, fundamental para a gestão na região semiárida. 

• Promover estudos para adequar a legislação federal e estadual com respeito 

às Agências de Bacia no Semiárido brasileiro, pois o modelo de agência 

proposto pela Lei nº 9.433/97 não é adequado à região, frente à (in) 

sustentabilidade financeira das maiorias das bacias hidrográficas. A região 

deve avançar em um modelo de gestão institucional que combine 

transparência e descentralização, mas com sustentabilidade. Outro aspecto 

que dificulta o modelo de agência no semiárido diz respeito às transposições 

e suas estruturas hidráulicas. Cabe refletir sobre quem pagaria pela água 

transposta e quem gerenciaria as estruturas entre as bacias interligadas. 

7.4.5 Eixo temático: Efetividade dos Sistemas de Gestão de Recursos 
Hídricos no semiárido 

• O órgão gestor deverá promover a criação de organismos e instâncias 

colegiadas de participação local para atuarem de forma articulada com os 

Comitês de Bacia, as instituições locais, usuários, sociedade civil e em 

particular com os municípios. Fortalecer os Comitês, as Comissões Gestoras 

e as Associações de Usuários para garantir um melhor aproveitamento dos 

Recursos Hídricos. Criar sistemática de acompanhamento/ avaliação do 

funcionamento destes organismos; 

• Intensificar os processos de alocação negociada da água, como estratégia 

para promover uma participação efetiva de organismos colegiados locais 

(Comissões e Conselhos Gestores) e Comitês de Bacia, e garantir um uso 

mais racional e eficiente da água; 

• Estimular a participação do poder público municipal, pois há a necessidade da 

integração para êxito do processo. Buscar comprometimento dos gestores 

municipais (executivo e legislativo) a partir de reuniões, seminários, 

audiências públicas, dentre outros; 

• Recomenda-se que as proposições do encontro não sejam feitas apenas para 

os órgãos gestores, mas internalizadas na prática cotidiana de todas as 



 

129 

instâncias dos sistemas. Um exemplo disso diz respeito à recomendação para 

que os Comitês de Bacia e outros organismos façam um esforço para 

assegurar a boa representatividade de seus membros de modo a reduzir a 

fragilidade por qual passa a maioria destes colegiados. 

7.4.6 Eixo temático: Metodologia e aspectos institucionais de apoio à gestão 
participativa dos recursos hídricos 

Metodologia 
• Promover uma maior integração entre os organismos colegiados locais e os 

Comitês de Bacia na busca de uma estratégia de gestão territorial da bacia, 

que leve em conta a existência de micro bacias como ponto de partida para a 

gestão participativa, compartilhada e democrática; 

• Desenvolver metodologia de resolução de conflitos pelo uso da água voltada 

para a especificidade do semiárido, visando estabelecer capacitação dos 

membros dos Comitês de Bacia, usuários, população e órgãos gestores; 

Capacitação 
• Utilizar o ambiente dos Comitês/Comissões Gestoras para apoiar a 

elaboração de trabalhos de conclusão de cursos, estudos e dissertação, que 

podem auxiliar no processo de reflexão sobre a prática desenvolvida e de 

capacitação para os membros do CBH. 

Comunicação 
• Promover a comunicação dos Comitês de Bacia com as diversas instituições 

e com a sociedade, para dar ciência das intervenções realizadas na bacia e 

da atuação do Comitê e dos demais organismos locais colegiados existentes, 

visando difundir informações, dar maior transparência, otimizar a aplicação 

dos recursos públicos, a socialização das informações e o reconhecimento da 

sociedade; 

• As ações de comunicação poderão ser desenvolvidas por meio da mídia: 

rádios locais, boletins, jornais impressos, criar grupos de discussão na 

internet. Buscar recursos junto a fundos setoriais; 

• Criar fóruns de discussão de articulação e troca de experiências (locais, 

regionais e estaduais). Utilizar mecanismos das redes nacional e latino-
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americana de organismos de bacia (REBOB e RELOB) para troca de 

informações e experiências. 

7.4.7 Eixo temático: Integração dos sistemas de gerenciamento de recursos 
hídricos com as políticas Públicas setoriais e regionais 

• Estimular a criação ou fortalecimento da unidade de planejamento nos órgãos 

gestores, visando ampliar a integração das políticas públicas; 

• Estabelecer regras para ação conjunta em bacias compartilhadas a partir da 

negociação e articulação entre União e Estados; 

• Promover o fortalecimento do DNOCS e a criação de uma gerência específica 

de gestão em sua estrutura, tendo em conta sua responsabilidade sobre os 

reservatórios, sua capilaridade e missão institucional no semiárido. 

Este documento traz elementos fundamentais para a estruturação de uma gestão 

participativa dos recursos hídricos, devendo ser considerados para o processo de 

estruturação de propostas para fortalecimento dos CONSUs. A Agenda resultante do 

Encontro juntamente com a Carta Pesqueira apresenta as dificuldades e aponta 

ações atualizadas para efetivar uma gestão participativa. 
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7. PESQUISA DE CAMPO – METODOLOGIA E RESULTADOS  

A metodologia de pesquisa na etapa de diagnóstico deve permitir a compreensão 

tanto das características comuns quanto específicas dos CONSUs em relação aos 

avanços, dificuldades e necessidades no exercício da gestão dos recursos hídricos 

dos reservatórios a que se referem. Em vista disso, a preocupação com dados não 

mensuráveis e a necessidade de aprofundamento e abrangência da compreensão 

do objeto de estudo mostram-se mais significativos que a necessidade de 

generalizações, o que reveste a pesquisa de caráter qualitativo.  

Partindo dessa visão, a elaboração do diagnóstico dos CONSUs consistiu das 

seguintes etapas, que estão desenvolvidas no item “Etapas da pesquisa”: 

• Estudo e análise dos instrumentos legais, relatórios de oficinas, atas e outros 

documentos que orientam a atuação dos CONSUs;  

• Estudo acerca de experiências similares em outras regiões; 

• Entrevistas com representantes dos CONSUs e atores chave envolvidos na 

gestão de recursos hídricos na região do semiárido Pernambucano. 

Posteriormente à realização do diagnóstico, os resultados foram analisados para o 

efetivo alcance dos objetivos propostos pela pesquisa. A interpretação dos dados da 

pesquisa foi orientada por categorias de análise pré-definidas que guiaram a 

elaboração do roteiro das entrevistas e do roteiro das reuniões participativas, bem 

como a organização e análise dos dados coletados.  

Na abordagem de Desenvolvimento Organizacional e Desenvolvimento Institucional, 

esses conceitos foram considerados como macro categorias de pesquisa, integrando 

categorias específicas que definem aspectos complementares na configuração 

desses conceitos (Quadro 31): 

Quadro 31: Macro categorias de pesquisa. 
Macro-categorias Categorias 

Desenvolvimento 
Organizacional 

Cumprimento das atribuições previstas nos estatutos 

Nível de planejamento das ações dos CONSUs 

Processos de comunicação e gestão de atividades  

Frequência e organização de reuniões  

Conhecimento do marco legal de gestão de recursos hídricos  
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Macro-categorias Categorias 

Composição e representatividade dos CONSUs 

Modelos de processo decisório, formas de negociação e tomada de decisão 

Sustentabilidade financeira 

Estrutura de apoio administrativo e operacional 

Aplicação dos instrumentos de gestão 

Desenvolvimento 
Institucional 

Envolvimento dos segmentos público, privado e da comunidade local no CONSU 

Implementação das deliberações/resoluções 
Participação em outros espaços públicos relacionados à gestão de recursos 
hídricos locais e estaduais 
Influência nas decisões relacionadas à gestão de recursos hídricos afetam ao 
Açude de sua competência 
Processos de comunicação e diálogo com stakeholders (APAC, CERH, 
Secretaria de Infraestrutura, CBHSF) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Na sistematização de dados colhidos na pesquisa (etapa de diagnóstico), as 

categorias de análise acima listadas foram unificadas, desdobradas ou 

complementadas de acordo com os conteúdos gerados na fase de pesquisa.  As 

categorias finais definidas serviram de base para análise do desempenho dos 

CONSUs, da identificação das dificuldades e das necessidades de adequação 

desses organismos. 

8.1 ETAPAS DE PESQUISA 

A seguir serão apresentadas as etapas de pesquisa referentes a este estudo. 

8.1.1 Estudos de documentos que orientam a atuação dos CONSUs (Leis, 
Resoluções, Portarias, Estatutos e/ou Regimento, publicações 
relacionadas) 

Os documentos que orientam a atuação dos conselhos serviram de subsídio para 

realizar uma análise institucional e legal de todos os integrantes do SIGRH/PE bem 

como se definir a base legal de atuação desses conselhos. Os documentos 

pesquisados estão listados no Quadro 32.  

Quadro 32: Dos documentos consultados para a pesquisa. 
Documento Conteúdo 

Lei nº 9.433/1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, entre outros. 

Lei nº 11.426/1997 Institui a Política e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. 

Lei nº 11.427/1997 Dispõe sobre a Conservação e a Proteção das Águas Subterrâneas no 
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Documento Conteúdo 
Estado de Pernambuco. 

Lei nº 12.984/2005 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei nº 13.205/2007 Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo de 
Pernambuco. 

Lei nº 13.968/2009 
Modifica a denominação e a competência dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo que indica e altera a lei 13.205/2007 (que criou a Secretaria de 
Infraestrutura). 

Lei nº 14.028/2010 Cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC. 

Decreto nº 35.294/2010 
Aprova o Regulamento da Secretaria de Infraestrutura, dispõe sobre a 
estrutura e o funcionamento do Poder Executivo e dá outras providências. 
Revogou o decreto 30.329/2007. 

Decreto nº 34.860/2010 Aprova o Regulamento da Agência Pernambucana de Águas e Clima – 
APAC, e dá outras providências. 

Resolução n° 02/2009  Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Ingazeira - CONSU INGAZEIRA. 

Resolução n° 03/2009  Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Rosário - CONSU ROSÁRIO 

Resolução n° 04/2009  
Dispõe sobre normas, critérios para criação e organização dos Conselhos 
Gestores de Açudes - CONSUs no Estado de Pernambuco e dá outras 
providências. 

Resolução n° 05/2009 

Dispõe sobre aprovação de projetos de conservação, proteção e recuperação 
dos recursos hídricos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas - COBHs e 
Conselhos Gestores de Açudes - CONSUs no Estado de Pernambuco e dá 
outras providências. 

Resolução n° 07/2009  Dispõe sobre a homologação da criação do Conselho Gestor do Açude Poço 
da Cruz- CONSU POÇO DA CRUZ. 

Resolução n° 03/2010  Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Serrinha - CONSU SERRINHA 

Resolução n° 04/2010  Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude Barra 
de Juá - CONSU BARRA DE JUÁ 

Resolução n° 05/2010  Dispõe sobre a Homologação da criação do Conselho Gestor do Açude 
Jazigo - CONSU JAZIGO. 

Estatutos Estatuto do Comitê de Bacia do Rio Pajeú e dos Conselhos Gestores de 
açudes: Rosário, Serrinha, Poço da Cruz e Bitury. 

Documento 
Relatório do processo de estruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Rio Pajeú e Conselhos Gestores dos Açudes de Barra do Juá, Serrinha, 
Jazigo, Cachoeira II, Brotas e Rosário. 

Documento Relatório do processo de estruturação do Conselho Gestor do Açude poço da 
Cruz. 

Plano Estadual de 
Recursos Hídricos de 

Pernambuco 

O PERH/PE, elaborado em 1998, é um instrumento de planejamento 
dinâmico que estabelece as diretrizes e propõe ações dirigidas ao 
aproveitamento, controle, conservação, proteção e recuperação dos recursos 
hídricos de Pernambuco. 

Carta Pesqueira Documento resultante de uma construção coletiva, em de dezembro de 2012, 
de organismos de bacias (CONSUs e Comitês) de Pernambuco. 

Documento Gestão Participativa dos recursos hídricos no semiárido – Estado da arte e 
subsídios para oficinas temáticas do II Encontro do Semiárido Brasileiro. 

Documento Relatório final do II Encontro do Semiárido Brasileiro. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_02_2009.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_03_2009.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_04_2009.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_05_2009.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_07_2009.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_03_2010.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_04_2010.pdf
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/documentos/docs_crh/Resolucao_05_2010.pdf
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8.1.2 Estudos acerca de experiências similares em outras regiões  

A experiência similar utilizada como base comparativa trouxe subsídios para análise 

de medidas para fortalecimentos dos CONSUs. Neste estudo, foi utilizada a 

experiência das Comissões Gestoras de Sistemas hídricos do Ceará e do Fundo de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Para tanto foram analisados 

documentos de referência que abordam o assunto como, por exemplo, Lei, decretos, 

publicações.  

O apontamento de alguns aspectos do funcionamento do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos FEHIDRO – SP neste relatório visa demonstrar meios possíveis 

para operação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, de modo a 

subsidiar a formulação de um regulamento que o torne mais acessível e efetivo. 

8.1.3 Entrevistas com representantes dos CONSUs e atores chave envolvidos 
na gestão de recursos hídricos na região do semiárido Pernambucano 

As entrevistas buscaram compor um quadro mais fidedigno do contexto de atuação 

dos CONSUs, bem como favorecer a definição de propostas de ação para 

fortalecimento e integração desses Conselhos em consonância com Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH e considerando as 

mudanças que sobrevirão com Projeto de Integração do São Francisco. 

Portanto, esta etapa da análise colheu informações por meio de entrevistas com 

representantes dos CONSUs e também com os atores chaves envolvidos com a 

gestão dos recursos hídricos em Pernambuco. Para tanto, esta pesquisa se utilizou 

dos seguintes princípios éticos (FLICK, 2009): 

• Ninguém deve se envolver na pesquisa como participante sem saber e sem 

ter a oportunidade de recusar (Consentimento informante); 

• Deve-se evitar enganar os participantes da pesquisa (por meio da observação 

oculta ou lhes dando falsas informações em relação ao propósito da 

pesquisa); 

• A privacidade dos participantes deve ser respeitada e sua confidencialidade 

garantida e mantida; 

• A precisão dos dados e sua interpretação devem ser princípios orientadores, 

o que significa que não deve ocorrer qualquer omissão ou fraude com a coleta 
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e análise de dados na prática da pesquisa; 

• Em relação aos participantes, o respeito pela pessoa é considerado essencial; 

• Deve haver consideração pelo bem-estar dos participantes. 

Entrevistas CONSUs 

Para entrevistar os integrantes dos CONSUs foi utilizada como ferramenta de 

pesquisa a entrevista estruturada com a utilização de questionário de pesquisa. 

Segundo Gil (2011), este tipo de entrevista desenvolve-se a partir de uma relação 

fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis a todos os 

entrevistados. Além disso, a entrevista adotada foi realizada face a face e 

individualmente. Segundo Morgan, 1998 (apud GIL, 2011), a entrevista individual é o 

procedimento mais adequado para fundamentar pesquisas qualitativas em diversos 

campos das ciências sociais. 

No âmbito da pesquisa, foram considerados como universo de pesquisa os CONSUs 

de Pernambuco a seguir, que estão indicados na Figura 12: Conselho Gestor do 

Açude Poço da Cruz; Conselho Gestor do Açude Brotas; Conselho Gestor do Açude 

Rosário; Conselho Gestor do Açude Bitury; Conselho Gestor do Açude Ingazeira; e 

Conselho Gestor do Açude Serrinha. 

Em cada conselho foi utilizada como metodologia de pesquisa a aplicação de 

questionário por entrevista, que consiste na realização de entrevista pessoal em que 

o entrevistador faz as perguntas ao indivíduo e as anota (SAMPIERE et al, 2006). 

Foram entrevistados os respectivos coordenadores, vice coordenadores e 

secretários dos CONSUs, e, salvo exceções, foram também consideradas as 

entrevistas realizadas com membros. As entrevistas consistiram de momento em 

grupo no qual se buscou entender melhor o contexto de atuação dos conselhos e de 

momento diálogo individual em que cada representante foi entrevistado. 
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Figura 12: Conselhos Gestores de Açudes de Pernambuco. 
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Entrevistas Stakeholders 

Para compor o quadro de análise dos CONSUs foram entrevistados também órgãos 

e instituições que estão diretamente relacionados à gestão de recursos hídricos e 

possuem correlação com os reservatórios em questão, conforme a avaliação 

institucional mencionada neste documento. Para tanto, foram entrevistadas pessoas 

estratégicas, cujos departamentos são responsáveis por ações que tenham impacto 

direto sobre os reservatórios e sobre os Conselhos gestores de açudes, conforme 

listagem no Quadro 33. 

Quadro 33: Dos departamentos/ áreas entrevistados nos órgão componentes da 
gestão dos recursos hídricos de Pernambuco. 

Órgão/ Instituição Departamento/ Área 

Secretaria de Infraestrutura Secretário de Infraestrutura 
Agência Pernambucana de Águas e 
Clima – APAC 

Presidência. Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos e 
Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Para estas entrevistas presenciais foram utilizados roteiros de entrevista de acordo 

com a natureza de atuação do órgão (local, estadual ou nacional). As entrevistas 

foram gravadas para posterior verificação. 

8.2  INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Na coleta de dados com os CONSUs foi utilizado um questionário (ANEXO A) como 

instrumento de pesquisa, preenchido pelo entrevistador. O questionário é uma 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas 

a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimento, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamentos, presente ou passado (GIL, 2011). 

O questionário consistiu de perguntas abertas, fechadas e mistas, nas quais a 

linguagem teve as seguintes características (SAMPIERE et al, 2006): 

• Devem ser claras e compreensivas; 

• Não devem incomodar o indivíduo; 

• Deve ser sobre, de preferência, um só aspecto ou uma relação lógica; 

• Não devem induzir as respostas; 
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• Não devem estar baseadas em instituições, ideias com respaldo social, nem 

em evidência comprovada; 

• Linguagem deve ser apropriada para as características do indivíduo.  

O questionário consistiu dos seguintes itens: 

• Identificação do CONSU; 

• Identificação do entrevistado; 

• Opinião sobre reservatório; 

• Estruturas do CONSU; 

• Objetivos, ações e formas de funcionamento do CONSU; 

• Comunicação; 

• Sustentabilidade Financeira; 

• Relação com o SIGRH/ outros CONSUs/ COBHs/ Comunidade Local. 
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8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CONSUS 

No âmbito desta pesquisa os CONSUS foram avaliados segundo critérios que 

envolvem a percepção do nível de desenvolvimento organizacional - capacidades e 

habilidades internas desses organismos - e do nível de desenvolvimento institucional 

– qualidade de parceria e diálogo com outras instituições do SIGRH, e da visão dos 

stakeholders sobre o CONSU.  

A coleta de dados foi feita diretamente com as coordenações dos CONSUs. O 

questionário base (ANEXO A), nos quais os dados coletados de cada CONSU foram 

formulados de maneira a suprir e garantir objetivamente a percepção dos critérios de 

avaliação.  

É importante salientar que os questionários foram elaborados levando em 

consideração que os CONSUs atualmente não estão muito ativos, conforme 

informações secundárias obtidas, dados de atas, homologações de criação, etc. Os 

Quadro 34, Quadro 35 e Quadro 36, apresentam os critérios e as medidas de 

avaliação a serem utilizados. 

Quadro 34: Dos critérios relacionados ao Desenvolvimento Organizacional dos 
CONSUs a serem avaliados.   

Desenvolvimento organizacional 

Temas Critérios Medida de avaliação 

Reservatório 
Qualidade da água Há conhecimento 

Escassez hídrica Sim ou Não/ Medidas tomadas no 
período 

Estruturas 

Ano de criação Ano 

Homologação de criação Sim ou Não / Número 

Possui sede Sim ou Não 

Onde realizam reuniões Local 

Possui equipamentos Quantidade e natureza 

Organização do acervo Sim ou Não 

Funcionários Quantidade e natureza 

Composição Número de representantes de 
cada segmento 

Objetivos 

Atribuições do CONSU - membros Há conhecimento por parte dos 
membros 

Atribuições do CONSU Listagem das atribuições desde o 
ponto de vista do entrevistado 

Tem conseguido cumprir essas 
atribuições. 

Sim/ Não/ Em parte 
Se não, por quê? 
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Desenvolvimento organizacional 

Temas Critérios Medida de avaliação 

Dificuldades encontradas Listagem 

Conflitos Presença e natureza 
Demandas internas para consolidar 
atuação 

Listagem com quantidade de 
menções 

Demandas, desde o ponto de vista da 
infraestrutura e das relações externas 
para consolidar atuação 

Listagem com quantidade de 
menções 

Temas para capacitações Listagem com quantidade de 
menções 

Formas de 
funcionamento 

Estatuto Sim ou Não 

Eleição de diretoria Procedimentos/ frequência 

Planejamento Sim ou Não/ Importância/ 
Andamento 

Participação dos membros Equilíbrio da participação dos 
segmentos 

Comunicação interna 

Convocação de reuniões Como e antecedência. 

Elaboração de Pauta Procedimento 

Tema das reuniões Natureza/ frequência 

Reunião da coordenação Frequência 

Reuniões do CONSU Frequência 

Registro em Ata Sim ou Não 

Meio de comunicação Natureza 

Comunicação interna Eficácia e frequência 

Sustentabilidade 
Financeira 

Fontes de recursos Natureza 

Destino dos recursos Prioridades 

Prestação de contas Sim ou Não/ Frequência 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 35: Dos critérios relacionados ao Desenvolvimento Institucional do CONSU a 
serem avaliados.   

Desenvolvimento institucional 

Temas Critérios Medida de avaliação 

Estado 

Apoio dos stakeholders Natureza 

Demandas de apoio Natureza 

Temas para capacitações Listagem/ Prioridades 

SIGRH 

Comunicação Sim ou Não/ Frequência/ Órgãos 
Participação em espaços de 
discussão afins Sim ou Não 

Acompanhamento Sim ou Não 

Demandas Listagem/ Prioridades 

Outros CONSUs Comunicação Sim ou Não/ Frequência 

COBH Atuação conjunta Sim ou Não/ Natureza 
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Desenvolvimento institucional 

Temas Critérios Medida de avaliação 

Comunidade local 
Comunicação Sim ou Não/ Frequência 
Conhecimento da comunidade 
sobre a atuação do CONSU Há conhecimento 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 36: Dos critérios relacionados avaliação da visão dos Stakeholders sobre os 
CONSUs.   

Visão dos stakeholders 

Temas Critérios Medida de avaliação 

Ponto de vista sobre 
o CONSU 

Ponto de vista sobre o CONSU Importância 
Contribuição dos CONSUs à gestão do 
Estado Sim ou Não/ Natureza 

Sugestão para fortalecimento Listagem/ Prioridades 

Participação dos CONSUs Frequência/ Qualidade 
Participação na aplicação dos 
instrumentos de gestão Inclusão do CONSU 

Tema para capacitação Listagem/ Prioridades 

Relação com o 
CONSU 

Envolvimento dos CONSUs Sim ou Não/ Natureza/ 
Estratégias/ 

Envolvimento nas discussões sobre 
legislação Sim ou Não/ Importância 

Dificuldades Listagem/ Prioridades 

Apoio à criação de novos CONSUs Sim ou Não/ Natureza 

Comunicação Sim ou Não/ Frequência/ Listagem 
dos CONSUs 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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9. BREVE RELATO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

10.1 STAKEHOLDERS 

Para conhecer a dinâmica de gestão de recursos hídricos do Estado de Pernambuco 

foram entrevistados o Dr. Almir Cirilo, Secretário de Recursos Hídricos, o Sr. Marcelo 

Asfora Diretor Presidente da APAC, Dra. Marisa Figueiroa, Diretora de Gestão de 

Recursos Hídricos, e o Sr. Fernando Acioli - Gerente da Gerência de Apoio aos 

Organismos de Bacia. 

10.1.1 Relato de entrevista 

Para a Secretaria de Infraestrutura os CONSUs possuem atribuições semelhantes 

as dos Comitês de Bacia, porém, com foco na alocação de água, com a participação 

da sociedade. Acreditam que esses Conselhos também deveriam atuar na proteção 

dos corpos hídricos, como reflorestamento, mas é preciso lembrar que não são 

instâncias executivas. A preocupação maior apresentada refere-se a qual está 

sendo de fato a contribuição que os CONSUs estão dando para a gestão de 

Recursos Hídricos do Estado. 

Afirmou-se que o grande desafio é instituir a alocação negociada de água. Nesse 

sentido, é necessário que isso esteja internalizado/incorporado na dinâmica do 

Estado, inclusive do ponto de vista legal. 

Para os Conselhos tenham atuação mais efetiva, afirmam que devem ser criados 

sistemas de apoio as esses colegiados para que possam funcionar de forma 

eficiente e promover um bom diagnóstico para verificar como estão funcionando para 

a proposição de ações concretas.  

Foi afirmado que não há margem para aumentar os recursos do FEHIDRO, que 

poderiam ser destinados aos CONSU, pois ainda não há cobrança pelo uso da água 

no Estado. 

Para apoiar os CONSUs, afirmou-se que são inseridas no planejamento 

orçamentário as demandas dos organismos, incluindo capacitação. Essa é a forma 

que encontraram para ter mais eficiência na contratação de serviços e aquisições 
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demandados pelos Colegiados. Também foi destacado que os CONSUs podem 

receber apoio financeiro por meio de seleção de projetos via edital.  

10.1.2 Relato de entrevista: Fernando Acioli – Gerente da Gerência de Apoio 
aos Organismos de Bacia – GAOB 

Na visão do Sr. Fernando Acioli, o CONSU pode participar da gestão das águas, 

mas somente no reservatório. Caso contrário, entraria em conflito com a atuação dos 

Comitês. Para ele, no âmbito do açude o CONSU delibera, mas no da bacia, 

somente participa.  

O Sr. Fernando Acioli, em relação à estrutura básica de funcionamento dos 

CONSUs, afirma que a gerência dele já atua no apoio aos CONSUs, com recurso do 

FEHIDRO. O espaço físico para a secretaria executiva geralmente é cedida por 

algum órgão integrante do CONSU. O Estado financia a estrutura para 

funcionamento (kit básico para a secretaria funcionar), tem um técnico que apoia o 

encaminhamento das reuniões e participa junto com a diretoria do funcionamento do 

colegiado. E essa estrutura é similar para Comitê e CONSU.  

Afirma, ainda, que este ano estão trabalhando na reestruturação nos CONSUs. E 

que, inclusive, estão em processo licitatório para montar as secretarias executivas 

dos colegiados e acrescenta que os CONSUs de Jazigo e Serrinha teriam somente 

uma estrutura para os dois. Complementa que esse processo já está bem 

encaminhado e que o recurso é proveniente do fundo. 

Sobre a forma de funcionamento do fundo, afirma que a APAC elabora proposta de 

dotação orçamentária para cada diretoria e apresenta ao fundo. A proposta é, então, 

encaminhada ao CRH, que a homologa. Acrescenta que a APAC também recebe 

recursos do Estado, mas que os recursos destinados aos CONSUs provém do 

fundo. Acrescenta ainda que os CONSUs e os COBHs não possuem personalidade 

jurídica e, portanto, não há possibilidade de receberem recursos diretamente, com 

exceção do CONSU Bitury, que possui personalidade jurídica. Atualmente não há a 

discussão acerca da possibilidade de criação de personalidade jurídica aos 

colegiados, mas é uma possibilidade a ser avaliada. Complementa que no caso de 

CONSUs bem estruturados até que seria interessante, considerando que existem 

várias fontes de financiamento que poderiam ser acessados e ajudaria muito o 

funcionamento. 
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Os CONSUs e os COBHs não podem apresentar projetos ao FEHIDRO. Quem 

apresenta são as entidades componentes do CONSU, geralmente organizações não 

governamentais, com aval dos CONSUs.  

A elaboração da proposta dos CONSUs para ser encaminhada ao Fundo pela APAC 

acontece da seguinte forma: geralmente em novembro ou dezembro é realizada uma 

reunião de planejamento com todos os organismos de bacia em que é elaborado um 

planejamento para o ano posterior, com os respectivos gastos, que podem variar de 

colegiado para colegiado. Em seguida, a APAC avalia as demandas, aprova o que é 

possível e elabora a proposta que é submetida ao CRH.  

Em 2012, foi elaborado o planejamento para 2013 que incluirá a realização de uma 

reunião estadual para integrar o sistema como um todo. A alocação de recurso no 

âmbito do fundo, normalmente acontece por demanda induzida, de acordo com 

planejamento anual. 

O Apoio da APAC se dá em relação a eventos para os CONSUs, além de 

capacitação. Este ano, estão previstas muitas capacitações e, para isso, será 

contratada uma única empresa que realizará tudo. 

Para o entrevistado, os CONSUs contribuem muito para a melhor gestão de 

recursos hídricos no Estado. Observa que a APAC não tem enfrentado dificuldades 

com relação aos CONSUs e que, em sua visão, para fortalecê-los, é necessário que 

sejam ouvidos nas decisões dos Comitês e que sejam integrados por esses 

organismos. É ainda necessário institucionalizá-los, capacitá-los, estruturá-los e 

promover o reconhecimento do poder de deliberação que possuem.  

10.1.3 Relato da entrevista dos técnicos da APAC 

A entrevista aos técnicos da APAC foi realizada em reunião na sede desta entidade 

no dia 25 de abril de 2013. Participaram da entrevista os seguintes servidores da 

Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia da APAC: Alexandre Ramos, Nilson 

Henrique, Jacilene Cezar e Magno Souza da Silva. As principais questões 

apontadas pelos técnicos entrevistados estão descritas a seguir: 

• As pessoas participam dos CONSUs de forma voluntária na maioria das 

vezes sem compreender para que serve a política de recursos hídricos ou o 



 

146 

que está sendo feito nesses Conselhos; 

• A maior parte das instituições participam em razão da demanda do Estado e, 

desse modo, não é estabelecida uma dinâmica efetiva de participação; 

• Alguns CONSUs funcionam de forma efetiva, mas essa não é a realidade da 

maioria; 

• Com as mudanças de governo, os CONSUs algumas vezes são apoiados, 

outras vezes não recebem nenhum apoio. Com isso, os membros vão ficando 

desgastados e desacreditados quanto ao real papel do Conselho; 

• A falta de estrutura como sala e equipamentos para os CONSUs também 

geram descredibilidade quanto a importância de sua existência; 

• Há ausência de instrumentos normativos que legitimem e orientem com 

clareza a forma de funcionamento dos CONSUs, inclusive quanto ao número 

de representantes de cada segmento que devem compor esse Conselho; 

• O Estado é ausente, outros órgãos do governo do Estado não participam dos 

colegiados. Alguns servidores participam por considerarem importante o papel 

dos colegiados, mas na maior parte das vezes não possuem respaldo do 

órgão, ou seja, participam como sociedade civil, não como representantes do 

governo; 

• Faltam ainda instrumentos que efetivem a participação nos colegiados, nas 

suas relações com o Estado e na gestão de recursos hídricos; 

• Se o CONSU tiver poder para decidir sobre a aplicação de recursos 

financeiros, sua efetividade será ampliada pois haverá mais interesse dos 

setores em participar dos processos decisórios dos colegiados, a exemplo 

dos Conselhos de Desenvolvimento Sustentável Rural criados em todos os 

municípios do Estado; 

• A ocorrência da falta de retorno às solicitações e demandas de informação 

aos CONSUs têm gerado desmobilização e descredibilidade por parte dos 

membros e da comunidade; 

• Uma demanda das mais antigas por parte dos CONSUs é recuperação de 

maciço e desassoreamento dos reservatórios, no entanto, não há qualquer 
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resposta do Estado a estas demandas, nem mesmo apresentando uma 

previsão de data para o atendimento destas demandas; 

• Ocorre ainda a execução de obras ou intervenções nos açudes sem qualquer 

informação ou consulta aos CONSUs. Frequentemente quando os CONSUs 

tomam conhecimento da obra ou intervenção, já estão em andamento; 

• Por falta de comunicação e articulação, também ocorre sobreposição de 

ações por instituições públicas relacionadas aos reservatórios; 

• É necessário dar aos CONSUs poder decisório e dar visibilidade à 

importância de seu papel na gestão de recursos hídricos no contexto da 

região; 

• Os CONSUs são formados em alguns temas, mas não recebem instrumentos 

para aplicar os conhecimentos que obtiveram. Por exemplo, formação em 

análise da qualidade da água, se não ocorre monitoramento e não há 

instrumentos mínimos, não há possibilidade de colocar esses conhecimentos 

em prática; 

• Os CONSUs solicitam capacitações e essas solicitações são atendidas pelo 

Estado, mas o Estado não sabe porque está formando, não há definição dos 

produtos,  encaminhamentos ou resultados dessas formações. 

Em continuidade aos apontamentos dos técnicos da APAC registrados acima, foram 

apresentadas e dialogadas as propostas de atribuições dos CONSUs e as ações 

para o fortalecimento desses colegiados elaborados no âmbito deste estudo. As 

contribuições dos entrevistados quanto às propostas de atribuições dos CONSUs e 

às ações para o fortalecimento desses colegiados serão incorporadas no Relatório 2. 

10.2 CONSUS 

As entrevistas aos Conselhos Gestores de Açude – CONSUs foram realizadas entre 

os dias 19 e 28 de fevereiro de 2012 (Quadro 37). Para tanto, foram organizadas 

reuniões com a participação da coordenação dos CONSUs e acompanhamento de 

técnicos da APAC. Nessas oportunidades, as reuniões seguiram o seguinte roteiro: 

• Apresentação dos pesquisadores; 

• Explicação sobre o objeto e os propósitos da pesquisa; 
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• Diálogo sobre a história e os principais desafios atuais do CONSUs; 

• Aplicação dos questionários de entrevista com coordenador, vice coordenador 

e tesoureiro do CONSU, sendo que em alguns CONSUs os questionários 

foram aplicados a membros do Conselho devido à ausência dos 

coordenadores. 

Quadro 37: CONSUs pesquisados com datas, membros entrevistados e técnicos 
responsáveis  

CONSUs Data Membros entrevistados Técnico responsável 

CONSU Bitury 19/02/2013 
Maria das Mercês Costa 
Neusa Cavalcante Almeida Vilar 
Carlos José da Silva Alves 

Jacilene Cezar 

CONSU 
Ingazeira 20/02/2013 

Marcus Vinícius de Sousa 
José Dias Cavalcante 
Adilson Leonilo Bezerra 

João Paulo Leitão de 
Melo 

CONSU 
Brotas 21/02/2013 

Maria das Dores Santos 
Brasilino Vieira Sobrinho 
Maria de Fátima Cavalcanti G. Almeida 

Nilson Henrique 

CONSU 
Rosário 21/02/2013 

Inácio Nunes de Moura 
Audinete Nunes de F. Bezerra 
Mário Gonçalvez de Araújo 

Nilson Henrique 

CONSU 
Serrinha 27/02/2013 

Aldízio Melo Siqueira 
Flaviano Marcos da Silva 
Raimunda Roseni Vieira da Costa 

Magno Sousa da Silva 

CONSU Poço 
da Cruz 28/02/2013 

Francisco Manoel da Silva 
João Batista Araújo Silva 

João Paulo Leitão de 
Melo 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Durante as reuniões, os membros dos CONSUs se mostraram receptivos e 

interessados, e em geral enfatizaram que enfrentam desafios significativos para a 

consecução de suas atribuições, e que uma das principais dificuldades é a não 

efetividade de suas deliberações e encaminhamentos, por falta de estrutura ou 

autonomia financeira e devido à morosidade e distanciamento da APAC. 

Destaca-se que nos reservatórios que receberão águas da transposição do São 

Francisco, os membros dos CONSUs ainda não se apropriaram das questões 

correlatas ao PISF e não compreendem como se dará a gestão dos recursos e 

infraestruturas hídricos em tal contexto. 
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10. DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DE CADA CONSU 

11.1 AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS CONSUS 

A avaliação geral do desempenho dos CONSUs tem como base de informações a 

sistematização dos questionários utilizados nas entrevistas (ANEXO B) e estruturada 

conforme os critérios de avaliação descritos no Item 5 deste relatório. 

No Quadro 38, pode-se observar uma avaliação geral dos conselhos de acordo com 

os temas. A avaliação organizacional dos CONSUs está apresentada no Quadro 39.  

Quadro 38: Avaliação institucional dos conselhos gestores de açude de Pernambuco. 
Temas Avaliação 

R
es

er
va

tó
rio

 

Todos afirmam ter algum conhecimento sobre a qualidade da água dos reservatórios, 
mas não têm acesso a análises de qualidade que comprove. Obs.: Em alguns CONSUs, 
não há uniformidade das respostas em relação a este item. 
Todos os CONSUs afirmam que há períodos de escassez em seus reservatórios, 
exceto no CONSU Serrinha, onde não há consenso das respostas. 
No geral, não há semelhança entre as respostas referentes às medidas que tomam no 
caso de escassez hídrica. Somente um CONSU citou a alocação negociada, sendo que 
outro CONSU cita a realização de reuniões para negociar o uso da água com 
agricultores. Além disso, dois CONSUs afirmam que realizam campanhas educativas e 
palestras para incentivar o racionamento do uso da água. 

Es
tru

tu
ra

s 

Todos os CONSUs foram criados em 1998, exceto o CONSU Serrinha que foi criado em 
2006. Isso demonstra que todos os CONSUs possuem pelo menos 7 anos de existência. 
Somente o CONSU Brotas não possui Homologação de Criação. 
Somente os CONSUs Poço da Cruz e Bitury possuem sede, sendo que a sede do Poço 
da Cruz é uma sala cedida no prédio do DNOCS e a do Bitury uma sala alugada. Os 
demais utilizam para suas reuniões espaços cedidos de instituições locais como câmara 
de Vereadores, Conselho de Desenvolvimento Rural, CONDESE e de locais da 
comunidade em geral. 
Metade dos CONSUs possuem equipamentos que, em geral incluem material de 
escritório (computador, impressora, mesa cadeira, telefone, arquivo) e de comunicação 
(televisão e vídeo). Somente o CONSU Brotas afirma possuir um microscópio.  
Todos possuem o acervo organizado, exceto o CONSU Ingazeira. 
Apenas o CONSU Bitury possui funcionário (cedido pela prefeitura). 
Sobre a composição dos CONSUs, mais de metade deles possui uma estrutura 
semelhante com a seguinte quantidade de representantes: 6 do Governo, 6 dos Usuários 
e 3 da sociedade civil. Somente o Serrinha possui a mesma quantidade disponível de 
assentos para cada segmento. O CONSU Bitury não soube informar e não possui a 
informação em seu estatuto. 
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Temas Avaliação 
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Metade dos CONSUs afirma que os membros tem conhecimento das atribuições dos 
conselhos, no restante dos CONSUs não há consenso sobre essa questão, o que 
demonstra que existem CONSUs em que membros desconhecem as atribuições do 
conselho. 
Não há consenso entre os entrevistados sobre as atribuições dos CONSUs. Segue a 
listagem de atribuições conforme ordem de quantidade de menções: Conscientização da 
população; Mobilização social e participação; Resolução de problemas na barragem/ 
reservatório; Encaminhar e cobrar soluções aos problemas; Fiscalizar a barragem e 
denunciar; Preservação e conservação; Desenvolver ações de Educação ambiental; 
Reflorestamento; Apoio aos proprietários rurais da microbacia; Gestão das águas. 
Nenhum entrevistado considera que o CONSU tem conseguido cumprir suas 
atribuições. 
Os motivos para o não cumprimento das atribuições citados foram, por ordem de 
menção: Falta de estrutura, instrumentos e transporte; falta de retorno das solicitações ao 
governo, falta de apoio, falta de reconhecimento, pouca atuação da coordenação. 
Segue a listagem das dificuldades enfrentadas pelos CONSUs por ordem de citação: 
Falta de transporte; falta de apoio público e de retorno às solicitações feitas à APAC; falta 
de participação da comunidade; falta de independência para atuação; falta de 
disponibilidade e compromisso dos membros; falta de recurso; falta de estrutura física e 
equipamentos; falta de apoio técnico; pouca participação dos municípios; logística para 
atuação; falta de vigia no açude; Pouca atuação do conselho; dificuldades internas; falta 
de capacitação para elaborar projetos; manutenção dos projetos; comunicação; e 
aumentar a atuação. 
Sobre conflitos, todos os CONSUs afirmam não ter. No CONSU Brotas, houve uma 
menção de conflito relacionado aos membros e ex-membros e no CONSU Ingazeira 
afirmam que possuem pequenos conflitos sobre o projeto do canal, plataforma de 
tratamento de água e uso da água para reflorestamento. 
As demandas internas mencionadas foram, por ordem de citações: melhorar 
comunicação interna; mais participação dos membros; mais periodicidade das reuniões; 
divulgação; fazer planejamento e calendário de ações; melhorar desempenho dos 
membros; mais empoderamento dos usuários e sociedade civil; integrar membros dos 
diferentes municípios; estrutura financeira. 
Desde o ponto de vista das estruturas e demandas externas os entrevistados 
mencionaram os seguintes itens, por ordem de menções: Participação em capacitações; 
Apoio/ financiamento; Estabelecimento de mais parcerias; Elaboração de materiais de 
comunicação; Investimento em infraestrutura; transporte; Sala de reunião; Divulgação à 
comunidade; estudo sobre a bacia; aumentar equipe. 
Segue a listagem de temas para capacitações, conforme quantidade de citações: 
Gestão integrada de recursos hídricos; Legislação de recursos hídricos; Adequado uso 
da água; Atuação dos CONSUS; Educação ambiental; Meio ambiente; Situação do açude 
- qualidade da água, quantidade, a Bacia; Reflorestamento; Mata Ciliar, preservação de 
nascentes e de matas ciliares; Problemas ambientais; Elaboração de projetos; 
Transposição do Rio São Francisco; Mobilização social; Integração dos membros do 
conselho. Obs. Entrevistado de Brotas: A capacitação deve abranger a comunidade; e 
um dos entrevistadores de Poço da Cruz afirmou que somente novos integrantes 
precisam de capacitações. 
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 Todos os CONSUs possuem Estatuto. 

Todos afirmam que a escolha da diretoria é feita por eleição. 
Todos os CONSUs possuem mandato de 3 anos, exceto o Bitury que faz eleições a cada 
2 anos. 
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Temas Avaliação 
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Nos CONSUs Serrinha, Bitury e Rosário a elaboração das pautas de reuniões é feita 
previamente e a complementada na reunião, os demais elaboram na reunião de acordo 
com as demandas do momento. 
Os temas das reuniões citados, por ordem de quantidade de citações foram: escassez 
de água; gestão e uso da água; qualidade da água; poluição; a barragem; problemas 
ambientais; eventos; apresentar e avaliar ações; monitoramento; educação ambiental; 
área irrigada (hectares); desperdício de água; usuários clandestinos; meio ambiente; 
temas tratados em reuniões do Comitê e do Conselho; reflorestamento e preservação de 
nascentes; trabalho com pequeno proprietário; usos da água pelo município de floresta. 
Obs.: Em geral os temas das reuniões dizem respeito a problemas, não em ações, exceto 
os do CONSU Bitury. 
Somente dois CONSUs afirmam possuir reuniões da coordenação em outros momentos 
que não os das reuniões do conselho todo. 
A quantidade de reuniões dos CONSUs varia entre os conselhos. Somente um deles 
(Brotas) não possui quantidade específica, se reunindo por demandas.  
Todos os CONSUs fazem o registro das reuniões em ata. 
Todos citaram o telefone como um dos principais meios de comunicação. Muitos 
entrevistados citaram o uso de e-mail. Foram também citados: convite impresso, rádio, 
recado. 
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O único que possui fonte de recurso financeiro é o CONSU Bitury, os demais 
funcionam somente com trabalho voluntários dos seus membros. O Bitury aplica seus 
recursos em oficinas, visitas técnicas, visitas às escolas e assistência a proprietários e faz 
mensalmente a prestação de contas. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 39: Avaliação organizacional dos conselhos gestores de açude de 
Pernambuco. 

Temas Avaliação 

Relação com 
o Estado 

Todos os CONSUs mencionaram que recebem do Estado apoio logístico (transporte 
e alimentação) às reuniões e capacitação. Outra menção feita foi apoio técnico. Sobre 
as demandas ao Estado mencionam, conforme a quantidade de citações: 
Capacitações; recurso financeiro; apoio técnico; informações; equipamentos e 
estruturas; transporte; respostas às solicitações; apoio logístico. 

Relação com 
o SIGRH 

Todos os CONSUs afirmaram que a comunicação com órgãos do SIGRH é 
frequente, salvo no CONSU Brotas em que não houve consenso de respostas. Dentre 
os órgãos citados estão: APAC, Secretaria de Infraestrutura, COMPESA, Comitê, 
DNOCS, ANA, CPRH, Prefeitura. 

Relação com 
outros 
CONSUs 

Em geral a comunicação com outros CONSUs acontece em reuniões realizadas 
pela APAC, exceto o Serrinha que frequentemente se comunica com o CONSU 
Jazigo. 

Relação com 
COBH 

Na relação com os COBHs, ainda que não haja na composição dos comitês assentos 
destinados especificamente a CONSUs, em geral, onde há comitê, os CONSUs têm 
estado presentes. 

Relação com 
comunidade 
local 

Segundo os entrevistados, em geral os CONSUs comunicam à comunidade suas 
ações, exceto no CONSU Brotas e no Poço da Cruz que teve respostas divergentes. 
Entretanto, somente os CONSUs de Bitury e Brotas afirmam que os conselhos são 
amplamente conhecidos pela comunidade. Obs.: Os resultados não permitem uma 
análise muito clara, mas fica subentendido que a comunicação à comunidade não é 
efetiva por parte dos conselhos, com exceção do Bitury. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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Portanto, a partir da avaliação geral de desempenho é possível verificar que ainda 

que os CONSUs tenham sido criados há mais de 6 anos, todos eles possuem muitas 

dificuldades tanto de gestão interna, quanto nas relações com os outros órgãos 

componentes do SIGRH e com as comunidades locais.  

Fica claro que os membros dos CONSUs não têm muita clareza das atribuições, e 

que pelo fato de quase a totalidade deles não possuir estrutura física, dependem de 

apoio externo (governo e empresas) para seu funcionamento e não têm recursos 

próprios, o que dificulta a realização de suas ações e o envolvimento da 

comunidade. Com essa conjuntura, muitos conselhos percebem que estão caindo 

em descrédito por parte tanto de seus membros quando da comunidade local. 

11.2 MAPA DAS DIFICULDADES DE GESTÃO E APLICAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS 

As dificuldades levantadas foram organizadas nas seguintes categorias listadas no 

Quadro 40, Quadro 41, Quadro 42, Quadro 43 e Quadro 44: Legislação, Articulação 

e Integração, Gestão, Estruturas de funcionamento e Reservatórios, 

respectivamente. 

Quadro 40: Dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos quanto à legislação. 
Legislação 

Não há regulamentação que designe a atuação conjunta de Comitês e CONSUs 

Não é claro na regulamentação de que forma os CONSUs integram o  SIGRH (semelhantes aos 
COBHs ou como Associação de Usuários) 
Algumas resoluções de mencionam o art. 44, IX, da Lei nº 12.984/05 como base legal de criação dos 
CONSUs, entretanto esse inciso faz referência à competência do CRH de homologar a criação de 
COBHs. 
Não há previsão de estrutura executiva para os CONSUs, a exemplo das Agências de Bacia para os 
COBHs. 
Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os 
demais integrantes do SIGRH consultá-los em relação à questões relativas à recursos hídricos nas 
áreas dos reservatórios. Essa situação fragiliza os CONSUs. 
Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantida, já que este concorrerá com outras 
organizações da sociedade civil.  
A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs impossibilita a designação de percentual da 
arrecadação a esses colegiados, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei nº 
14.028/10 que altera o art. 26 da Lei nº 12.984/05, que orienta a aplicação dos valores resultantes da 
cobrança dos recursos hídricos. 
A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs impossibilita garantir assento de representantes 
desses colegiados nos COBHs o no CRH, já que concorrem indiferenciadamente com outras 
entidades civis e usuários. 



 

153 

Legislação 

Não há regulamentação estadual que defina critérios e procedimentos para os instrumentos de 
cobrança, monitoramento, enquadramento dos corpos d‘água e sistema de informações de recursos 
hídricos. 
Não há regulamentação que respalde a prática de alocação negociada da água como competência 
dos CONSUs. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 41:. Dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos quanto à articulação 
e integração. 

Articulação e integração 

Comitês de Bacia e CONSUs não atuam conjuntamente. 

Tomada de decisões ainda muito centralizada nos órgãos gestores e falta o estabelecimento de 
fluxos constantes de informações, em especial com os Comitês e CONSUs. 

CONSUs não possuem apoio institucional local. Não são efetivamente reconhecidos na comunidade. 

Não há fluxo de comunicação constante entre dos diversos CONSUs ou entre CONSUs e outras 
instituições do SIGRH. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 42: Dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos quanto à gestão. 
Gestão 

Falta de diálogo e participação efetiva dos membros dos CONSUs; 

Falta de recursos financeiros para CONSUs realizarem as ações planejadas; essa situação gera 
dependência dos CONSUs em relação à APAC; 

Dificuldade de mobilização da comunidade para participação nos conselhos; 

Falta de integração das infraestruturas hídricas de domínio da União com os instrumentos e 
organismos do SIGRH de Pernambuco. 

Diferenciação na forma como o conceito de participação é compreendido e tratado em cada estado; 

CONSUs não se apropriam completamente dos planos elaborados nas oficinas de planejamento da 
APAC; 
Não há indicação clara no organograma da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos sobre 
competências relativas à coordenação ou apoio aos organismos de bacia ou gestão SIGRH 
A inexistência de Agências de Bacia instituídas sobrecarrega a APAC como órgão executivo, que não 
possui estrutura para executar grande parte das demandas dos organismos de bacia que, por sua 
vez, não conseguem realizar efetivamente as atividades planejadas. 
O fato de não haver cobrança pelo uso da água torna o SIGRH, especialmente os COBHs e 
CONSUs, sem autonomia financeira. 
Não há uma metodologia padronizada ou uma orientação metodológica para os CONSUs realizarem 
a alocação negociada da água; 
A maioria dos CONSUs não são capacitados para a elaboração e gestão de projetos que os 
possibilitem acessar os recursos do FEHIDRO ou recursos oriundos de outras fontes; 

A maioria dos CONSUs não possui noção clara de suas atribuições; 

Os CONSUs não possuem capacitação e respaldo legal para atuarem na mediação de conflitos em 
sua área de atuação; 

Na maioria dos casos não há divulgação das ações dos CONSUs na comunidade. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 
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Quadro 43: Dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos quanto à estrutura 
de funcionamento. 

Estrutura de funcionamento 

A maioria dos CONSUs não possui sala para manterem equipamentos, realizarem reuniões ou 
manterem os documentos organizados; 
CONSUs não possuem transporte para realizarem as atribuições previstas em seus estatutos 
(visitarem açude e comunidades do entorno, etc.); 
Falta de um auxiliar/ funcionário efetivo para encaminhar questões burocráticas e apoiarem nas ações 
dos CONSUs, o que torna os processos morosos ou inefetivos, em vista da falta de secretaria 
executiva. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Quadro 44: Dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos quanto aos 
reservatórios. 

Reservatórios 

Todos afirmam ter algum conhecimento sobre a qualidade da água dos reservatórios, mas não têm 
acesso a análises de qualidade que comprove; 

Desmatamento da mata ciliar; 

Baixa conservação das nascentes e matas ciliares dos rios e riachos contribuintes aos reservatórios; 

Erosão das margens dos rios; 

Assoreamento dos principais rios e açudes; 

Contaminação dos rios e açudes por esgotos; 

Uso indiscriminado de agrotóxico no entorno dos corpos hídricos; 

Barramentos por alguns produtores a montante prejudicando os usuários à jusante; 

Desperdício de água na irrigação e sistemas de irrigação inadequados; 

Falta de funcionário responsável por operar o sistema de comporta do açude e falta de sistema de 
vigilância desse sistema; 

Falta de monitoramento da qualidade da água do reservatório; 

Falta de assistência técnica e política de extensão rural de apoio aos irrigantes; 

Ausência de cadastramento de usuários; 

Falta de conscientização dos usuários quanto ao uso racional da água; 

Manutenção do maciço das barragens e manutenção hidromecânico das comportas. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

A partir do mapa de dificuldades fica explícita a existência de muitas lacunas na 

legislação, o que, por sua vez, gera impactos diretos nas demais dificuldades 

listadas.  

11.3 MAPA DAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DOS CONSUS 

Diante do quadro de dificuldades de gestão e aplicação dos instrumentos por parte 

dos CONSUs serão levantadas as necessidades de adequação que possam de fato 
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fortalecer a atuação destes conselhos. Esse será um levantamento inicial a ser 

aprofundado e detalhado no Relatório II desta pesquisa. 

No Relatório II este ponto será aprofundado e serão apresentadas propostas de 

metodologias e mecanismos que fomentem a participação dos atores locais 

(representantes dos poderes públicos, dos usuários e de entidades da sociedade 

civil) nos organismos colegiados; de adequação dos instrumentos de gestão; de 

mecanismos de integração dos conselhos gestores de açudes e outras instâncias 

colegiadas; e de formas de participação dos organismos colegiados na gestão dos 

reservatórios e demais estruturas hidráulicas das áreas beneficiadas pelo Projeto de 

Integração do Rio São Francisco. 

As necessidades de adequação foram organizadas nas seguintes categorias: 

Legislação, Estrutura de funcionamento, Articulação e integração, e Comunicação. 

As adequações indicadas na Legislação podem ser consideradas prioritárias, uma 

vez que dão respaldo e legitimidade às demais adequações. A Figura 13 apresenta 

as categorias propostas, com um destaque para a categoria Legislação. 

 

Figura 13: Categorias de necessidade de adequação.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Em cada categoria, a seguir, estão descritas algumas necessidades de adequação 

observadas na pesquisa, considerando informações oriundas das análises: 

institucional, legal, dos documentos de referência, dos dados das entrevistas e de 
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experiências em outros Estados. Tais demandas constituirão em nos programas de 

capacitação que fará parte do último relatório dessa consultoria. 

11.3.1 Legislação 
• Regulamentação clara das atribuições dos CONSU, de sua participação na 

gestão das águas dos reservatórios e de sua participação no SIGRH; 

• Regulamentação da relação entre COBHs e CONSUs; 

• Regulamentação de aparato que sirva como órgão executivo dos CONSUs, 

da mesma forma que há a designação de Agências de Bacia para os Comitês 

de Bacia; 

• Regulamentação para integração dos reservatórios federais e seus 

respectivos órgãos e conselhos gestores na Política Estadual de Recursos 

Hídricos de Pernambuco;  

• Instituição de instrumento normativo que defina em quais questões os 

CONSUs devem exercer sua função consultiva e deliberativa; 

• Regulamentação de inclusão dos CONSUs na estrutura do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos; 

• Regulamentação de fonte de recurso para os CONSUs; 

• Regulamentação dos critérios e procedimentos para a aplicação dos 

instrumentos de gestão: cobrança, monitoramento, enquadramento de corpos 

d’água e sistema de informações de Recursos Hídricos; 

• Regulamentação da prática da alocação negociada de água. 

11.3.2 Gestão 
• Melhora na comunicação interna dos CONSUs; 

• Envolvimento da comunidade nas ações; 

• Divulgação à comunidade de informações relativas ao reservatório, às ações 

do CONSU e demais informações sobre os recursos hídricos relevantes; 

• Realização de capacitações9 nos seguintes temas: 

• Gestão integrada de recursos hídricos (conteúdos: instrumentos de gestão, 

                                                 
9 As especificações e detalhamento das capacitações estão no RT 3 - Final 
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em especial: outorga, cobrança e enquadramento; alocação negociada); 

o Legislação de recursos hídricos; 

o Educação ambiental (conteúdos: meio ambiente, problemas 

ambientais.); 

o Situação do açude (conteúdos: qualidade e quantidade de água, a 

bacia);  

o Boas práticas (conteúdos: adequado uso da água, reflorestamento, 

preservação de nascentes e de matas ciliares); 

o Elaboração e gestão de projetos (conteúdos: mobilização social, 

mediação de conflitos, planejamento estratégico); 

o Transposição do rio São Francisco. 

11.3.3 Estrutura de funcionamento 
• Viabilização de estrutura física para funcionamento dos CONSUs: sede, 

estrutura de escritório e equipamentos; 

• Viabilização de transporte para os CONSUs tanto para a realização de suas 

atividades quanto para possibilitar a participação dos membros nas reuniões; 

• Viabilização de pessoal efetivo para encaminhar questões burocráticas. 

11.3.4 Articulação/ Integração 
• Implantação de sistema de monitoramento de qualidade da água; 

• Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos de 
Pernambuco, incluindo todos os órgãos componentes; 

• Integração de forma sistêmica os órgãos do SIGRH, integrando os Conselhos 
Gestores de açudes na dinâmica de funcionamento; 

• Estabelecimento de parcerias com instituições locais, por exemplo, escolas, 
empresas, etc. 

11.3.5 Comunicação  
• Realização de campanhas educativas por parte dos órgãos gestores 

complementares às ações dos CONSUs; 

• Implantação de rede de comunicação dos órgãos componentes do SIGRH e 
demais órgãos que atuam com recursos hídricos no Estado. 
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11. MODELOS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
ADOTADOS EM OUTROS ESTADOS  

Diferentes experiências e modelos de gerenciamento de recursos hídricos podem 

oferecer subsídios à adequação de organismos de bacia do semiárido. Nessa 

perspectiva, serão discutidos estudos sobre a estrutura institucional, bem como a 

metodologia de alocação negociada de água adotada pelo Estado do Ceará. Além 

disso, serão apresentados alguns aspectos do Fundo de Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo. 

12.1 A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DO CEARÁ E SUAS EXPERIÊNCIAS 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceará é atualmente disposta 

pela Lei nº 14.844/10. O artigo 39 dessa lei define que o SIGERH do Estado do 

Ceará visa implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como 

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

hídricos.  

No artigo 40 da citada lei, está previsto que dentre as instituições que integram o 

SIGERH-CE poderão participar os consórcios, associações, entidades e 

organizações civis. Está previsto ainda no artigo 40, § 2o, que em regiões ou bacias 

hidrográficas de grande intensidade de uso ou poluição das águas e em áreas em 

que se realizem obras e serviços de infraestrutura hídrica, o Estado apoiará a 
organização de associações de usuários, de comissões gestoras de corpos 
hídricos como entidades auxiliares na gestão dos recursos hídricos. 

Na Lei nº 12.984/05, artigo 37, também está prevista a participação de Organizações 

Civis de Recursos Hídricos no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos de Pernambuco, mas a integração de Organizações Civis no Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco se dá de forma diferente do 

que ocorre no Ceará.  

No quadro a seguir podem ser observadas as semelhanças e diferenças entre as 

estruturas institucionais de gestão de recursos hídricos de Pernambuco e do Ceará 

previstas em lei, como podem ser visualizadas no Quadro 45. 
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Quadro 45: Quadro comparativo dos Sistemas integrados de Gestão de recursos 
hídricos de Pernambuco e Ceará. 

Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos 

Hídricos de Pernambuco – Lei 
12.984/05, art. 37. 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – 
SIGERH do Ceará – Lei 14.844/10, Art. 40. 

I - Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CRH; I - o Conselho de Recursos Hídricos do Ceará 

II - Comitês de Bacia Hidrográfica 
- COBHs; III - os Comitês de Bacias Hidrográficas 

III - Órgão gestor de recursos 
hídricos do Estado; II - o Órgão Gestor da Política Estadual de Recursos Hídricos 

IV - Órgãos executores do 
SIGRH/PE; 

IV - a Instituição de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  
V - a Instituição de Execução de Obras Hidráulicas;  

V - Organizações civis de 
recursos hídricos; 

VI - as Instituições Setoriais cujas atividades sejam correlatas 
com recursos hídricos e estejam envolvidas com a gestão do 
clima e dos recursos naturais. 
Parágrafo único. As prefeituras municipais, as instituições 
federais, estaduais e as organizações civis envolvidas com 
recursos hídricos, inclusive associações de usuários, 
participarão do SIGERH nos Comitês de Bacias Hidrográficas 
ou no Conselho de Recursos Hídricos do Ceará em função de 
atribuições relevantes perante o sistema. 
Art. 53. Para os efeitos desta Lei, poderão ser habilitados para 
participar da gestão de recursos hídricos como membros do 
Conselho de Recursos Hídricos do Ceará - CONERH, e dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas:  
I - os consórcios e as associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas; 
II - as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com 
interesse na área de recursos hídricos;  
III - as entidades da sociedade civil que desenvolvam atividades 
relacionadas com recursos hídricos; 
IV - as associações regionais, locais ou setoriais de usuários 
de recursos hídricos;  
V - as organizações afins, reconhecidas pelo Conselho de 
Recursos Hídricos do Ceará - CONERH. 

VI - Agências de Bacia. 
Segundo o art. 50, exercer a Secretaria Executiva dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas é competência da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos – COGERH. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

Um dos principais aspectos que diferenciam as estruturas institucionais de Gestão 

de Recursos Hídricos de Pernambuco e do Ceará é que no SIGERH-CE a 

participação dos consórcios, associações, entidades e organizações civis apenas 

poderão se dar através dos COBHs ou do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará 

– CONERH, enquanto em Pernambuco a previsão é de que para integrar o SIGRH-

PE a Organização Civil deverá ser reconhecida pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Pernambuco – CRH-PE. 
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Assim, em Pernambuco, os CONSUs passaram a ser considerados como instâncias 

do SIGRH-PE após haverem sido homologados pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CRH-PE por meio de resolução específica, com amparo na Lei 

nº 12.984/05. 

Já no Ceará, conforme embasamento da Lei nº 14.844/10 e a considerar o caso da 

sub-bacia hidrográfica do Rio Salgado, as Comissões de Usuários de Açudes10 são 

criadas por resoluções dos Comitês de Bacia.  

A Resolução nº 002/200611 do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Salgado 

dispõe sobre a criação das Comissões de Usuários de Açudes para apoiar esse 

Comitê nas suas atribuições legais e regimentais. O artigo 3º dessa Resolução 

determina que as Comissões de Usuários atuem no âmbito do sistema hídrico do 

açude desempenhando as seguintes atribuições: 

I – Acompanhar as ações desenvolvidas ou implementadas pela COGERH, 

em relação à operação, manutenção, monitoramento e conservação do 

sistema hídrico do açude; 

II – Acompanhar as intervenções públicas e privadas que possam gerar 

impactos ambientais; 

III – Fiscalizar e encaminhar demandas e ocorrências identificadas; 

IV – Propor ao CSBH-SALGADO o estabelecimento de critérios e normas 

gerais para o uso dos recursos hídricos e de execução de obras ou serviços 

de oferta hídrica; 

V – Propor ao CSBH-SALGADO, em períodos críticos, a elaboração e 

implementação de planos emergenciais, possibilitando uma melhor 

convivência com a situação de escassez ou enchentes; 

VI – Estimular a proteção, a preservação e a recuperação dos recursos 

hídricos e do meio ambiente contra ações que possam comprometer o uso 

múltiplo atual e futuro; 

                                                 
10 No site do Comitê da Sub-bacia hidrográfica do rio Salgado é apresenta a denominação de Comissões 
Gestoras e em sua Resolução 002/2006 é apresentada a denominação Comissões de Usuários de Açudes, não 
tendo sido apontadas diferenciações. 
11 Fonte: http://www.csbhsalgado.com.br/resolucoes/resolucao-0022006-ct-projeto-de-integracao-do-
rio-sao-francisco/ (acesso em 02/02/13). 

http://www.csbhsalgado.com.br/resolucoes/resolucao-0022006-ct-projeto-de-integracao-do-rio-sao-francisco/
http://www.csbhsalgado.com.br/resolucoes/resolucao-0022006-ct-projeto-de-integracao-do-rio-sao-francisco/
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VII – Apoiar o CSBH-SALGADO na implementação dos instrumentos de 

gestão dos recursos hídricos (Planos de Recursos Hídricos; Enquadramento 

dos corpos d’água em classes preponderantes, Outorga, Cobrança e Sistema 

de informações sobre recursos hídricos); 

VIII – Estimular e orientar os usuários de recursos hídricos no sentido de 

reconhecer e observar os instrumentos de gestão necessários ao 

cumprimento da Política de Recursos Hídricos do Estado do Ceará; 

IX – Elaborar juntamente com o CSBH-SALGADO o Plano de Ordenamento 

Hidroambiental de forma participativa, envolvendo todas as demandas que 

representem os interesses da população usuária do açude; 

X – Promover ações e desenvolver campanhas de caráter educativo com as 

famílias do entorno do açude, enfocando a utilização, conservação, proteção 

contra o uso de agrotóxicos, recuperação das obras e recursos hídricos da 

sub-bacia hidrográfica, manifestando-se sobre as medidas a serem 

implementadas, sem distinção de cor, raça, credo e partido político; 

XI – Prestar informações para subsidiar as decisões do CSBH-SALGADO 

sobre o sistema hídrico do açude; 

XII – Discutir, em primeira sessão, o plano de alocação das águas do sistema 

hídrico dos açudes e suas reformulações, e apresentar ao CSBH-SALGADO 

para aprovação; 

XIII – Estimular e apoiar o ordenamento da pesca; 

IX – Buscar parcerias junto às instituições públicas, privadas e locais, 

nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos, visando à 

melhoria da qualidade de vida da população usuária do sistema hídrico do 

açude. 

Observa-se nessas atribuições a definição de atribuições específicas para as 

Comissões de Usuários de Açudes, permitindo uma orientação clara sobre seu papel 

no Sistema. Observa-se, ainda, que nos incisos listados, figuram diversas 

atribuições que indicam a atuação conjunta de Comissão e Comitê (Incisos IV, V, 

VII, IX, XI, XII). Esse modelo, portanto, tende a favorecer o apoio mutuo entre os 

citados colegiados e a articulação de suas ações, além de evitar o isolamento das 

Comissões de Usuários de Açude dentro do Sistema e reduzir a possibilidade de 
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conflito de papeis. O Quadro 46 apresenta outros aspectos significativos previstos na 

citada Resolução e seus possíveis impactos: 

Quadro 46: Dispositivos da resolução 002/2006 do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica 
do Rio Salgado com comentários sobre impactos prováveis. 
Aspectos significativos previstos na Resolução 002/2006 do 

Comitê da Sub-Bacia do Rio Salgado - CE Impactos prováveis 

Para cada reservatório será constituída uma Comissão de 
Usuário (art.1º, parágrafo único). 

Capilaridade de atuação do 
Comitê de Bacia. 

As Comissões de Usuários devem prestar informações e apoio 
técnico ao comitê para as deliberações e encaminhamentos 
referentes ao sistema hídrico do açude, podendo para tanto: 
reunir-se separadamente do comitê; convidar pessoas de outras 
instituições não integrantes das comissões ou do comitê para os 
esclarecimentos que julgar necessário para a realização dos 
trabalhos; eleger o coordenador e secretário para os trabalhos da 
Comissão de Usuários; demandar para o Comitê propostas de 
estudos específicos para atingir sua finalidade; elaborar o 
regimento interno da Comissão de Usuários (art.4º). 

Algum nível de autonomia para as 
Comissões de Usuários, mas 
contando com o apoio dos 
Comitês para solucionar 
problemas locais e/ou 
específicos. 

As Comissões de Usuários terão o apoio administrativo da 
secretaria geral do comitê e prestará contas de sua atuação à 
diretoria do comitê antes de cada reunião ordinária e sempre que 
solicitado. Podendo participar das reuniões do comitê com direito 
a voz, independente de convite (art.4º, parágrafo único). 

Apoio e acompanhamento dos 
Comitês às Comissões de 
Usuários colaboram para a 
redução das fragilidades das 
Comissões, bem como para sua 
integração no Sistema de forma 
mais estruturada. 

As deliberações das Comissões de Usuários de açude serão 
editadas em proposições de resolução para a plenária do comitê 
da bacia hidrográfica do rio Salgado (art.5º). 
As deliberações poderão ter efeito imediato ad referendo da 
plenária, quando acolhidas pela diretoria do CSBH-SALGADO 
(art. 5º, parágrafo único). 

As deliberações das Comissões 
podem ser respaldadas pelo 
Comitê, o que fortalece a 
Comissão e favorece a atuação 
conjunta desses colegiados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2013). 

É importante citar que existe na Lei nº 14.844/10 a previsão expressa das Gerências 

de Bacia, por meio das quais a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – 

COGERH, instituição de gerenciamento de recursos hídricos do Ceará, poderá 

apoiar a organização de usuários com vistas à formação de Comitês de Bacias 

Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos, prestando apoios 

técnico, administrativo e financeiro necessários ao funcionamento dos mesmos 

(art.51, inciso IX). 

Ou seja, a Lei que define a Política de Recursos Hídricos do Estado do Ceará prevê 

expressamente as Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos açude (visto como um 

todo que envolve as um conjunto de partes: a parede do açude); o espelho de água 

(bacia hidráulica) do açude; as vazantes, se existirem; o seu trecho perenizado 
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(liberação de água a jusante); a área de preservação; adutoras que abasteçam 

distritos e/ou sedes municipais. 

12.2 ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

Outro aspecto a ser destacado é o dispositivo previsto no artigo 3º, inciso XII, da 

Resolução 002/2006 em análise: o plano de alocação das águas. A alocação 

negociada da água acontece em reuniões anuais para a definição das ações de 

operação, manutenção e monitoramento dos reservatórios, nas quais se estabelece 

um Plano de Alocação em que se define o fluxo de água a ser liberado para cada 

segmento de usuários de água.  

De acordo com a cartilha da Bacia do Rio Salgado12, a alocação negociada de água 

acontece após o período chuvoso, quando o reservatório recarregou o seu volume 

máximo.  

O objetivo desse instrumento de gestão, segundo apresentado na cartilha, é tomar a 

decisão colegiada a respeito das águas armazenadas nos açudes. Nesta ocasião, 

cada segmento (usuário, irrigante, pescador e vazanteiro) defende o quantitativo a 

ser liberado pela válvula respeitando as necessidades locais, isso envolve a 

participação de todos, incluindo o representante do Comitê, que decidem de acordo 

com um modelo de simulação proposto pelos técnicos da COGERH, o qual leva em 

consideração o volume armazenado de água e a evaporação do espelho d’água, 

bem como as características físicas hidrológicas da bacia do açude e do vale a 

jusante.  

A decisão de liberação acordada na reunião é respeitada ao longo do período seco e 

fiscalizada por uma comissão de usuários, escolhida em assembleia. Para 

acompanhar e garantir o cumprimento do acordo de alocação, a COGERH mantém 

a figura do Agente de Guarda e Inspeção de Reservatório - AGIR que possui a 

função de guardar, inspecionar, conservar e fazer a manutenção do reservatório sob 

sua responsabilidade. 

Além dessas atividades, o AGIR acompanha o monitoramento das vazões em 

seções a jusante do açude; faz a destoca e o roço da área do entorno do açude e 

                                                 
12 Disponível em: http://portal.cogerh.com.br/publicacoes/cartilhas. 
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também das laterais das vias de acesso ao açude; realiza a limpeza das estruturas 

de concreto e equipamentos hidromecânicos, bem como da parede do açude; faz 

coleta de água; conserva os equipamentos de leitura, e também comunica 

diariamente os dados dos níveis d’água do açude para o escritório regional (faz a 

leitura das réguas). 

Essa atividade é realizada por técnicos da COGERH juntamente com o AGIR e visa 

conservar as estruturas hidráulicas, verificar irregularidades na bacia a montante, 

realizando um check list que visa um acompanhamento integral das condições 

físicas do entorno do reservatório. 

Segundo dispositivo previsto no artigo 3º, inciso XII, da Resolução 002/2006, acima 

citado, é atribuição das Comissões de Usuários de Açude discutir, em primeira 

sessão, o plano de alocação das águas do sistema hídrico dos açudes e suas 

reformulações, e apresentar ao Comitê em questão para aprovação. 

Segundo a COGERH-P13, a operação dos reservatórios, que consiste principalmente 

na liberação de água para o atendimento de várias demandas, é realizado com base 

no processo de alocação negociada de água.  

Desta forma, a operação é definida e acompanhada com a participação da 

sociedade, através de seus órgãos colegiados: Comitês de Bacia e Comissões 

Gestoras. A metodologia de alocação negociada de água envolve os seguintes 

aspectos (Quadro 47)14: 

Quadro 47: Aspectos da alocação negociada de água. 
Aspectos Características 

Mobilização 
social 

Busca o envolvimento efetivo e representativo da sociedade, em seus diferentes 
setores de usuários diretos e indiretos de água de uma fonte hídrica. São 
organizadas reuniões locais para discutir a operação dos sistemas hídricos 
independentemente do nível de organização dos usuários. A unidade de 
organização mínima adotada no processo são as Comissões de Operação dos 
Açudes, formadas por representantes de cada setor usuário de uma fonte hídrica, 
para negociar a alocação e acompanhar a operação do reservatório. 

Fórum de 
negociação 

A Reunião de Alocação é o fórum de negociação que ocorre em sistemas hídricos 
constituídos por um único reservatório. Para os sistemas integrados – grandes 
vales perenizados por um agrupamento de reservatórios – realiza-se o Seminário 

                                                 
13 Fonte: http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/gestao-participativa/comissoes-gestoras-de-sistemas-
hidricos/alocacao-negociada-de-agua/ 
14 Fonte: http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/gestao-participativa/comissoes-gestoras-de-sistemas-
hidricos/alocacao-negociada-de-agua/ 
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Aspectos Características 
de planejamento da Operação. A frequência desses eventos é anual, sendo as 
reuniões realizadas entre os meses de junho e agosto, logo após o período de 
chuvas. 

Ferramentas 
técnicas para 
negociação 

Durante as reuniões, a COGERH informa aos usuários a situação atual (dados 
técnicos e análises qualitativas da água) e a perspectiva futura (cenários/simulação 
de balance hídrico), num horizonte de 6 a 18 meses, de comportamento do açude 
em função dos cenários de liberação de água propostos. Com esta compreensão, 
os próprios usuários, devidamente representados discutem o melhor uso do açude, 
buscando o atendimento das demandas conforme a oferta atual, num exercício de 
balanceamento entre os benefícios e os riscos inerentes a cada cenário. 

Monitoramento 
qualitativo e 
quantitativo da 
água 

O principal objetivo do monitoramento é produzir informações que venham auxiliar 
o setor operacional da COGERH e dar subsídios aos CBH para gerenciar os 
recursos hídricos de uma bacia hidrográfica tanto no seu aspecto quantitativo 
quanto qualitativo. 

Fonte: http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/gestao-participativa/comissoes-gestoras-de-sistemas-
hidricos/alocacao-negociada-de-agua/. Acesso em maio/2013.  

Alguns aspectos da metodologia apresentada no quadro acima são apontados de 

forma mais detalhada no relatório da Experiência de Alocação Negociada de Água 

no Vale do Jaguaribe e Banabuiú15, no Ceará, apresentado no VIII Simpósio de 

Recursos Hídricos do Nordeste. Segundo esse relatório, no início do processo de 

alocação negociada de água, são realizados seminários nos quais são apresentadas 

a situação atual e a simulação de esvaziamento dos açudes, avaliada a demanda, 

definida a vazão a ser liberada, e formada uma comissão de usuários de água para 

o acompanhamento da operação. As deliberações das reuniões são registradas em 

atas assinadas por seus participantes, constituindo um documento de referência 

oficial para a operação dos açudes. 

De acordo com o citado relatório, no Ceará esse processo é realizado tanto para os 

açudes isolados (açudes geralmente de médio porte que perenizam isoladamente 

um vale determinado, tendo alcance localizado), quanto para os sistemas 

estratégicos (grandes vales perenizados por um agrupamento de açudes), como o 

caso dos vales do Jaguaribe/Banabuiú, vale do Curu e do vale do Acaraú. Quanto 

ao detalhamento metodológico para a alocação negociada da água, o relatório da 

Experiência de Alocação Negociada de Água no Vale do Jaguaribe e Banabuiú 

aponta alguns aspectos relevantes, transcritos a seguir: 

                                                 
15 SILVA, Ubirajara; COSTA, Antônio; LIMA, Gianni; LIMA, Berthier. A experiência da Alocação Negociada de 
Água nos Vales do Jaguaribe e Banabuiú. Disponível em: http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/gestao-
participativa/documentos/ 
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Tendo em vista que a definição de alocar a água de forma participativa envolve uma 

mediação de interesses políticos, sociais e econômicos, onde participam atores 

sociais diversos, em realidades locais diferenciadas, devem ser considerados alguns 

procedimentos que são fundamentais para que esse trabalho alcance seus 

objetivos: 

I - Respeitar as especificidades de cada realidade, enquanto espaço de 

negociação social, com o intuito de mediar eventuais conflitos que venham a 

ocorrer; 

II - Dotar os usuários de água de informações técnicas para que possam ter 

uma visão global e integrada da problemática dos recursos hídricos; 

III - Capacitar os usuários de água, nos diversos usos, para que estes possam 

acompanhar as ações governamentais e colaborar com o processo de gestão 

dos recursos hídricos. 

A alocação participativa de água é um processo de mediação de interesses 

diferentes, competitivos e por vezes conflituosos, sendo necessário o atendimento 

das seguintes premissas: 

a) Diálogo - é preciso garantir uma ambiência favorável ao diálogo, para isso deve 

prevalecer uma relação de respeito, confiança e transparência entre os atores 

sociais envolvidos; 

b) Aparato Técnico – é necessário que a equipe técnica que assessore o processo 

disponha de informações detalhadas em relação ao sistema hídricos que está sendo 

trabalhado, que envolva conhecimentos dos aspectos da realidade institucional e 

organizacional da área, do balanço hídrico do sistema, dos dados de engenharia, 

dos rios que fazem parte, das comunidades em torno do sistema, etc. É 

imprescindível que a equipe técnica demonstre conhecimento sobre a realidade local 

para que as partes envolvidas na negociação tenham segurança no processo de 

mediação; 

c) Aparato Normativo – Para que o processo de alocação participativa seja viável é 

necessário que existam, ou sejam criadas, de forma negociada e consensual normas 

formais ou informais que norteiem o comportamento dos diversos usuários de água 



 

168 

do sistema hídricos, no que diz respeito ao uso, controle e conservação dos recursos 

hídricos. 

Para o desenvolvimento de um trabalho de alocação participativa de água, é preciso 

seguir alguns passos, que não são uma receita pronta e acabada, mas define etapas 

importantes que devem ser atendidas, considerando a possibilidade de adaptações, 

em função da realidade local: I - Visita de Reconhecimento do Sistema Hídrico; II - 

Diagnóstico Institucional/Organizacional; III - Levantamento dos Diversos Tipos de 

Usos; IV - Balanço Hídrico (demanda x oferta); V – Simulação da Operação do 

Sistema (definição de cenários para a negociação); VI – Articulação e Mobilização; 

VII – Seminário de Planejamento da Operação do Açude; VIII - Formação da 

Comissão dos Usuários; IX – Monitoramento; X – Reuniões de Acompanhamento. 

As Visitas Técnicas ao Sistema Hídrico tem o objetivo de conhecer os detalhes do 

funcionamento do sistema e se apropriar de informações da realidade local, em 

relação aos aspectos hidráulicos, hídricos, ecológicos, etc. 

O Diagnóstico Institucional/Organizacional visa conhecer os atores sociais que 

podem atuar no processo de gestão dos recursos hídricos e a realidade 

organizacional e institucional da área para definir melhor as estratégias de 

construção de um sistema de gerenciamento participativo dos recursos hídricos. 

Como resultado desse diagnóstico será definido um mapeamento das instituições 

governamentais e não governamentais com atuação na área.  

Durante essa etapa deve ser desenvolvido um trabalho de sensibilização com os 

atores sociais no sentido de apresentar e disponibilizar informações sobre a 

importância da gestão das águas e dos aspectos institucionais e legais da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos. 

O Levantamento dos Diversos Tipos de Usos é realizado para mapear os 

múltiplos usos existentes no açude, definindo tipos de usos, localização, consumo, 

etc., identificando os principais usuários e/ou as entidades representativas de 

usuários (associações, cooperativas, distritos de irrigação, agroindústrias, etc.), que 

devem ser envolvidos como agentes essenciais do processo de organização e 

planejamento da alocação participativa dos recursos hídricos.  
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Essas informações sobre os usos existentes são importantes exatamente para que o 

órgão gestor possa, de posse das informações da oferta (quantidade de água 

disponível nos açudes), e das demandas dos usuários existentes realizar o Balanço 

Hídrico, do sistema hídrico que será operado. 

A Simulação de Operação do Sistema, que é na realidade uma simulação de 

esvaziamento dos açudes, vai apresentar alternativas de operação dos açudes 

envolvidos, ou seja, vai elaborar cenários, que servirão para que os usuários possam 

decidir quais vazões deverão ser liberadas. 

A Articulação e Mobilização, objetiva envolver a sociedade no processo de gestão 

dos recursos hídricos, devendo ser adotada uma abordagem que seja coerente e 

consistente, mas flexível para poder atuar diante das diferentes realidade e 

especificidades pertinentes a cada realidade local. O respeito às instituições e 

organizações que atuam na área deve ser um elemento importante para a 

construção de uma relação de transparência e de confiança, que objetive o 

envolvimento efetivo dos atores sociais no processo de alocação participativa. 

O Seminário de Planejamento da Operação do Açude, é realizado convidando 

todas as instituições e usuários identificados que tenham interesse na operação do 

açude, para que seja apresentada as simulações e ocorra o processo de negociação 

para a definição de qual vazão será liberada. Nesse seminário é importante que 

todos os usos estejam representados. 

Ao final do seminário é realizada a Formação da Comissão dos Usuários, que deve 

ter na sua composição instituições e usuários que contemple todos os interesses 

existentes no açude. Esta comissão tem o objetivo de acompanhar a operação 

planejada, realizando os ajustes que sejam necessários ao longo do período de 

liberação de água. 

Após o seminário a COGERH, libera as vazões definidas e inicia um processo de 

Monitoramento, tanto do comportamento do açude quanto do comportamento ao 

longo do rio perenizado, definindo seções de controle onde é medido a vazão que 

está passando no rio. 
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As Reuniões de Acompanhamento são realizadas periodicamente, onde a 

COGERH, apresenta dados do monitoramento, onde é comparada a situação real 

com o que foi planejado, é realizada uma discussão com a comissão, que pode vir a 

deliberar algum ajuste. 

12.2.1 Simulação de esvaziamento de reservatório 

O relatório da Experiência de Alocação Negociada de Água no Vale do Jaguaribe e 

Banabuiú (SILVA et al, p.12) aborda ainda que para a realização da alocação 

negociada de água dos sistemas hídricos gerenciados pela COGERH, é utilizado um 

sistema de apoio à tomada de decisão denominado simulação de esvaziamento de 

reservatórios, em que são estabelecidos cenários de oferta de água do açude ao 

longo de um determinado tempo, para atender as demandas dos diversos usos da 

água e trechos de rios perenizados. Através deste recurso, a alocação de água é 

negociada nas reuniões de planejamento da operação dos reservatórios. 

Segundo o relatório, durante as reuniões, a COGERH procura mostrar de forma 

acessível a situação atual e a perspectiva futura, num horizonte de 6 a 18 meses, de 

comportamento do açude diante de cenários propostos. Com esta compreensão, os 

próprios usuários, devidamente representados discutem o melhor uso do açude, 

buscando o atendimento das demandas conforme a oferta atual, num exercício de 

balanceamento entre os benefícios e os riscos inerentes a cada cenário. 

Os cenários apresentados pela COGERH, através de simulações de esvaziamento 

de reservatórios, mostram o rebaixamento do açude para diferentes vazões, 

considerando a inexistência de chuvas no período estudado - segundo semestre 

(estação seca). As faixas de vazões são propostas pela COGERH com base nas 

experiências anteriores, na situação atual do açude, no resultado das simulações ou 

com base num entendimento prévio com o Comitê de Bacia. 

Em anos extremamente críticos de escassez hídrica, o CONERH – Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, colegiados superior do Sistema Integrado dos 

Recursos hídrico do Ceará, poderá recomendar limites de oferta hídrica. Um 

importante dado apresentado é a avaliação da operação do ano anterior onde se 

compara o previsto com o executado, em termos de comportamento do açude, 

consistindo num ótimo parâmetro de referência para as operações futuras.  
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A consideração de aporte hídrico nulo nas simulações, apesar de conferir uma 

margem de segurança na utilização de água, propiciando saldos positivos na 

reserva hídrica, pode ser um fator de restrição de uso, sobretudo no setor agrícola, 

tornando importante no futuro a consideração de aspectos climáticos nas 

simulações, que resultaria numa alocação menos conservadora. 

O modelo de simulação de esvaziamento de reservatório consiste no balanço das 

entradas e saídas de água do reservatório. Neste balanço tem-se como entradas: a 

precipitação, o escoamento superficial e subsuperficial e como saídas, a 

evaporação, a sangria e as retiradas tanto pela tomada d’água quanto diretamente 

na bacia hidráulica. 

No segundo semestre tem-se uma elevada probabilidade de que tanto a precipitação 

como o escoamento superficial seja nula. Por consequência e para conferir maior 

segurança ao sistema, pode-se considerar também o escoamento subsuperficial 

como insignificante, sendo igualmente desprezível a ocorrência de sangria no 

período. A percolação profunda, para o objetivo deste cálculo, pode ser estimada 

como proporcional ao escoamento subsuperficial, anulando-se para fins de cálculo 

de balanço hídrico. 

Em função do exposto, o balanço de entradas e saídas se resume nos componentes 

evaporação e retiradas, tanto pela tomada d’água quanto a montante, diretamente 

da bacia hidráulica. 

Para desencadear esse processo são necessárias informações precisas sobre a 

oferta e a demanda de água. Vários dados técnicos são trabalhados, inclusive o 

dado de simulação de reservatórios pela COGERH e apresentados nas reuniões 

como subsídios técnicos para a discussão e definição da operação do açude. 

Nos primeiros seminários a simulação era toda feita pela COGERH, utilizando 

muitas vezes dados do DNOCS, no entanto nos últimos dois anos a simulação de 

esvaziamento apresentada nos seminários de operação e planejamento dos Vales 

do Jaguaribe e Banabuiú, tem sido preparada em conjunto entre o DNOCS e a 

COGERH, sendo apresentada conjuntamente pelos técnicos dessas duas 

instituições. 
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12.2.2 Análises e recomendações  

Quanto à alocação negociada de água, devemos considerar que está prevista entre 

as competências designadas pela Lei nº 13.968/09 à Secretaria de Infraestrutura, 

órgão gestor da Política de Recursos Hídricos de Pernambuco. A alocação 

negociada da água também está prevista como competência nos estatutos de 

alguns CONSUs pesquisados.  

No entanto, não há regulamentação ou programa de inserção desse mecanismo nos 

processos de gestão de recursos hídricos do Estado. Para que esse mecanismo seja 

incorporado à gestão de recursos hídricos nos açudes é necessário que haja 

regulamentação que respalde essa atribuição aos CONSUs, que os membros dos 

CONSUs sejam formados e orientados e atuem conjuntamente aos Comitês de 

Bacia.  

Para tanto, a metodologia de alocação negociada de água adotada no Ceará é uma 

importante referência. Nesse sentido, é recomendável que seja implementado um 

processo de capacitação para o uso da metodologia de alocação negociada de 

água, prevendo, inclusive, processos de troca de experiências com técnicos da 

COGERH e membros da comissões.  

Para início da implementação do processo de alocação negociada de água, também 

pode ser eleito um ou dois reservatórios para aplicação da metodologia como 

experiência piloto. Nesse caso, poderiam ser envolvidos os açudes Serrinha e Poço 

da Cruz, que atualmente já implementam uma forma inicial de alocação negociada. 

Outro aspecto a ser considerado é a integração entre os Comitês de Bacia e as 

Comissões Gestoras de Açude no Ceará, que pode servir como referência para o 

Estado de Pernambuco, uma vez que em Pernambuco, embora os CONSUs e 

Comitês comuniquem-se, não há regulamentação que oriente a atuação conjunta 

desses organismos. Orientar por meio de instrumento legal a atuação articulada de 

Comitês e CONSUs poderia favorecer o fortalecimento institucional de ambos, 

principalmente dos CONSUs que teriam suas deliberações respaldadas. 
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12.3 BREVES REFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

O apontamento de alguns aspectos do funcionamento do FEHIDRO/SP neste 

relatório visa demonstrar meios possíveis para operação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos de Pernambuco, de modo a subsidiar a formulação de um 

regulamento que o torne mais acessível e efetivo. 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO/SP, deve ser administrado, 

quanto ao aspecto financeiro, por instituição oficial do sistema de crédito (art.35, § 

2º), conforme designado na Lei nº 7.663/91 (alterada pela Lei nº 10.843/01), que 

estabelece as normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem 

como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo. 

Diferentemente, na Lei nº 12.984/05 de Pernambuco, está definido que os recursos 

financeiros do FEHIDRO serão movimentados na conta única do Estado, pelos 

ordenadores de despesa indicados pelo titular do órgão gestor de recursos hídricos, 

em observância à legislação pertinente e às normas do referido Fundo. 

Há ainda outros dispositivos legais do FEHIDRO/SP, que favorecem a eficiência na 

aplicação e gestão dos recursos financeiros e podem servir de referência para 

Pernambuco. São eles: 

• os planos e programas aprovados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas - 

CBHs, a serem executados com recursos obtidos pela cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos nas respectivas bacias hidrográficas, terão 

caráter vinculante para a aplicação desses recursos (art.37, III); 

• preferencialmente, aplicações do FEHIDRO serão feitas pela modalidade de 

empréstimos (art.37, IV); 

• poderão ser estipendiados à conta dos recursos do FEHIDRO a formação e o 

aperfeiçoamento de quadros de pessoal em gerenciamento de recursos 

hídricos (art.37, V); 

O FEHIDRO será organizado mediante subcontas, que permitam a gestão autônoma 

dos recursos financeiros pertinentes a cada bacia hidrográfica (art.37, § 1º). 
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O FEHIDRO de São Paulo foi regulamentado no ano de 2004 pelo Decreto no 

48.896/04. Segundo este regulamento, o FEHIDRO/SP destina-se a dar suporte 

financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos. 

O Artigo 2º do citado decreto determina que o FEHIDRO/SP seja supervisionado por 

um Conselho de Orientação tripartite, com direito a 1 (um) voto por membro, com a 

seguinte composição: 

I - Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento ou seu 

representante, que será o Presidente; 

II - Secretário do Meio Ambiente ou seu representante, que será o Vice-

Presidente; 

III - Secretário de Economia e Planejamento ou seu representante; 

IV - Secretário da Fazenda ou seu representante; 

V - 4 (quatro) membros representantes dos municípios, indicados entre os 

componentes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 

VI - 4 (quatro) membros representantes das entidades da sociedade civil, 

indicados entre os componentes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

- CRH. 

Para o exercício de suas atribuições, conforme definido no Artigo 3º, o Conselho de 

Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO contará com a 

colaboração: 

I - de uma Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO, cujo dirigente será o 

Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Energia, Recursos 

Hídricos e Saneamento; 

II - de agentes técnicos, que serão:  

a) Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE;  

b) Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB; 

c) Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação 

Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente; 

d) Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento; 

e) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 

Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente; 
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f) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Quanto à administração do FEHIDRO-SP, o Artigo 4o do decreto regulamentador 

institui esse Fundo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por uma das 

instituições oficiais do sistema de crédito do Estado, a ser indicada pela Junta de 

Coordenação Financeira da Secretaria da Fazenda. 

Quanto às competências do COFEHIDRO, o Artigo 6º, determina que compete a 

este Conselho: 

I - orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - FEHIDRO, em consonância com os objetivos e metas 

estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 

II - aprovar as normas e critérios de prioridades para aplicação dos recursos 

do Fundo, fixando os respectivos limites; 

III - aprovar as normas e critérios contidos nos manuais de procedimentos 

previstos no inciso III, do artigo 7o deste decreto; 

IV - apreciar relatórios anuais sobre o desenvolvimento dos empreendimentos 

do Fundo e a posição das aplicações realizadas, preparados pelo agente 

financeiro, pelos agentes técnicos e pela Secretaria Executiva - 

SECOFEHIDRO; 

V - aprovar contratações e propostas de trabalho de consultores e/ou 

auditores externos, observadas as normas de licitações pertinentes; 

VI - aprovar as propostas do orçamento anual e do plano plurianual do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, a serem encaminhadas à 

Secretaria de Economia e Planejamento pela Secretaria Executiva - 

SECOFEHIDRO; 

VII - opinar sobre os assuntos que lhe forem submetidos;  

VIII - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

Quanto às competências da Secretaria Executiva – SECOFEHIDRO, define o Artigo 

7º que a esta compete: 

I - coordenar a elaboração dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais, 

em relação às bacias hidrográficas, submetendo-os à aprovação do Conselho 
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de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, na 

estrita observância do cronograma orçamentário do Estado; 

II - acompanhar a execução orçamentária com suporte em sistema de 

informações gerenciais; 

III - elaborar os manuais de procedimentos quanto à priorização, 

enquadramento, análise técnica, econômico-financeira e sócio ambiental dos 

empreendimentos a serem financiados; 

IV - receber e distribuir para análise dos agentes técnicos as solicitações de 

financiamento priorizadas e indicadas pelos órgãos colegiados definidos pelo 

artigo 22 da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 

10.843, de 5 de julho de 2001 ; 

V - implantar e manter atualizado sistema de informações gerenciais, 

controlar o fluxo e a situação das operações; 

VI - articular-se com os agentes técnicos e financeiros para o cumprimento 

das diretrizes e deliberações do Conselho de Orientação do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - COFEHIDRO. 

Ao agente financeiro, segundo o Artigo 9º, compete: 

I - estabelecer os procedimentos econômico-financeiros e jurídico-legais para 

a análise e/ou enquadramento dos pedidos de financiamento, segundo as 

normas estabelecidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 

II - acompanhar a aplicação de recursos na execução dos empreendimentos, 

previamente a cada liberação, conforme o cronograma de desembolso e 

prestações de contas, manifestando-se conclusivamente acerca da 

conformidade do empreendimento em relação ao contrato e normas 

específicas aprovadas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 

III - aprovar as concessões de crédito, celebrar e gerenciar os respectivos 

contratos; 

IV - administrar os recursos financeiros constituídos a favor do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, segundo as normas do Banco 

Central do Brasil; 
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V - gerir os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso d'água, 

vinculando-os às subcontas organizadas por bacias hidrográficas; 

VI - contabilizar o movimento do Fundo em registro próprio, distinto de sua 

contabilidade geral; 

VII - elaborar, mensalmente, relatório sobre a posição financeira dos recursos 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO; 

VIII - declarar, quando for o caso, a inadimplência financeira dos contratantes 

com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, conforme normas 

estabelecidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - COFEHIDRO; 

IX - manter atualizado o sistema de informações gerenciais; 

X - apoiar a Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO no exercício de suas 

competências. 

Quanto aos agentes técnicos, que colaborarão com o COFEHIDRO, estes atuaram 

principalmente nos estudos de viabilidade técnica, fiscalização de execução dos 

empreendimentos.   

O Artigo 10 determina que o agente financeiro e os agentes técnicos celebrarão 

convênios entre si, após autorização governamental, destinados a disciplinar e 

integrar as respectivas atividades no sentido de serem plenamente atendidos os 

objetivos do FEHIDRO-SP. 

Segundo o Artigo 12, podem habilitar-se à obtenção de recursos do FEHIDRO-SP: 

I - pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do 

Estado e dos Municípios do Estado de São Paulo; 

II - concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com atuação nos 

campos do saneamento, no meio ambiente ou no aproveitamento múltiplo de 

recursos hídricos; 

III - consórcios intermunicipais regularmente constituídos; 

IV - entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de 

recursos hídricos, mediante realização de estudos, projetos, serviços, ações e 

obras enquadradas nos Planos das Bacias Hidrográficas e no Plano Estadual 

de Recursos Hídricos - PERH, e que preencham os seguintes requisitos: 
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a) constituição definitiva, há pelo menos 4 (quatro) anos, nos termos da 

legislação pertinente; 

b) deter, dentre suas finalidades principais, a proteção ao meio ambiente ou 

atuação na área dos recursos hídricos; 

c) atuação comprovada no âmbito do Estado de São Paulo ou da Bacia 

Hidrográfica. 

O Artigo 13 define que as pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos 

hídricos, poderão habilitar-se à obtenção de recursos FEHIDRO-SP, por intermédio 

de financiamentos reembolsáveis. 

Conforme o parágrafo único, do Artigo 13, os recursos do FEHIDRO-SP repassados 

a pessoas jurídicas de direito privado, com finalidades lucrativas não poderão 

incorporar-se definitivamente aos seus patrimônios, sob pena de suspensão dos 

repasses e devolução dos valores recebidos, acrescidos das cominações legais e 

negociais. O citado Decreto regulamentador define ainda as condições das 

operações financeiras no âmbito da administração do FEHIDRO-SP, conforme 

descrito abaixo: 

Os termos e condições das operações financeiras poderão variar conforme as 

características dos programas a que estiverem vinculados, de acordo com o que for 

estabelecido pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

– COFEHIDRO (Artigo 14). Os financiamentos reembolsáveis não deverão 

ultrapassar 80% (oitenta por cento) do orçamento total dos respectivos 

empreendimentos (Artigo 15). 

A concessão de financiamentos, reembolsáveis ou não, dependerá de parecer 

favorável dos agentes técnicos quanto à viabilidade técnica, econômico-financeira e 

jurídica. No caso de financiamentos reembolsáveis dependerá, ainda, de aprovação, 

pelo agente financeiro, da capacidade creditória do requerente e das garantias a 

serem oferecidas (Artigo 16). 

As contratações das operações de crédito realizadas com recursos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, far-se-ão de acordo com as normas e 

regulamentos estabelecidos de comum acordo entre o agente financeiro e o 

Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, 
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respeitados os parâmetros da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada 

pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001 (Artigo 17). 

Os agentes técnico e financeiro serão remunerados de acordo com deliberação do 

Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, 

observadas as normas técnicas, financeiras e operacionais próprias do sistema 

(Artigo 18). 

Tendo compreendido o funcionamento do FEHIDRO de São Paulo obtemos alguns 

parâmetros para definir formas de operação para o FEHIDRO de Pernambuco. 

Possivelmente os volumes de recursos financeiros administrados no âmbito do 

FEHIDRO de Pernambuco não demandam a instalação de um Conselho específico 

nos moldes do COFEHIDRO de São Paulo. Por outro lado, a instituição de agentes 

técnicos para apoiar a análise de viabilidade técnica de projetos e de um agente 

administrador pode tornar os processos de operação do FEHIDRO de Pernambuco 

mais consistentes. 

De todo modo, evidencia-se a necessidade de que o FEHIDRO Pernambuco seja 

regulamentado, de forma a dar transparência aos critérios de operação de seus 

recursos. 
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12. PROPOSIÇÕES PARA FORTALECIMENTO DOS CONSUS E 
ADEQUAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA AMPLIAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

As proposições para fortalecimento dos CONSUs, adequação do modelo de gestão 

e para ampliação da participação na gestão de recursos hídricos são apresentados a 

seguir, sendo apresentado também, ao final, em um quadro-resumo. 

13.1 ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

13.1.1 PROPOSTA 1: Incorporação dos CONSUs no SIGRH 

Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SIGRH/PE: alterar dispositivos 
do Título II da Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações 
do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e introduzindo uma subseção com artigos 
dispondo sobre sua área de atuação, composição e atribuições. 

Conforme demonstrado no parecer jurídico (ANEXO C), dada a composição do 

CONSU, as suas atribuições e o alcance da área de atuação, esse colegiado não se 

enquadra como organização civil de recursos hídricos. Portanto, sua participação na 

gestão de RH não seria legitimada por deliberação do CRH.  

Nesse sentido, a regularização da participação dos CONSUs no SIGRH/PE, nos 

atuais moldes, somente será efetivamente legitimada pela alteração de dispositivos 

do Título II da Lei 12.984/05. Por meio de sanção de lei ordinária, se incluiria os 

CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e introduziria uma 

subseção com artigos dispondo sobre área de atuação, composição e atribuições – 

contendo os dispositivos da parte normativa da Resolução CRH nº 4/2009, nos 

moldes da Subseção II - COBHs.  

Sua regulamentação poderia ser complementada por Decreto do Governo do Estado 

e/ou Resolução do CRH. Visando manter o caráter colegiado e as competências 

deliberativas/consultivas dos atuais Conselhos Gestores de Açudes, a 

regulamentação por lei ordinária, portanto, seria a mais indicada para resolver a 

crise de legalidade da atuação dos CONSUs no SIGRH/PE e manter o exercício 

regular de suas atribuições.  
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Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de 
alteração da Lei 12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, 
composição e atribuições dos CONSUs, que este colegiado terá atribuições 
consultivas e deliberativas no Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; 

A incorporação dos CONSUS no rol de organizações do SIGRH/PE, nos moldes 

indicados na proposta anterior, suscita a necessidade de definir a composição e as 

competências desses colegiados também como forma de favorecer a legitimação de 

sua participação no SIGRH/PE e consubstanciar respaldo legal para sua atuação. 

O estabelecimento legal da composição e das competência dos CONSUs também 

se justifica pela necessidade de dar clareza aos CONSUs e à sociedade sobre as 

atribuições que devem exercer, bem como de orientar a APAC quanto as ações de 

apoio que devem ser empreendidas de modo a contribuir para o efetivo exercício 

das competências definidas em lei.  

A partir da análise dos instrumentos legais e dos resultados das entrevistas 

realizadas com os membros dos CONSUs e com gestores e técnicos da APAC, em 

função do papel que os CONSUs devem exercer no SIGRH, considera-se 

apropriado instituir para esses colegiados as seguintes atribuições: 

• Apoiar o órgão executor na fiscalização do reservatório; 

• Apoiar o órgão executor no monitoramento de qualidade de água do 

reservatório; 

• Apoiar o órgão executor na realização e manutenção do cadastro de usuários; 

• Opinar sobre outorga, cobrança e, em situações de escassez hídrica, sobre a 

alocação negociada do uso da água; 

• Mobilizar a comunidade para os processos de alocação negociada do uso da 

água e participar efetivamente desses processos; 

• Participar da elaboração dos Planos Diretores de Recursos Hídricos, 

contribuindo com informações dos reservatórios, e acompanhar a execução 

desses Planos; 

• Propor ao CRH em conjunto com o COBH, quando houver, critérios e 

quantitativos para isenção de outorgas no âmbito do reservatório; 

• Promover o entendimento e relações de cooperação entre os usuários de 
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recursos hídricos do reservatório, exercendo, quando necessário, em conjunto 

com os Comitês, função de mediação nos casos de conflito de interesses; 

• Mobilizar a comunidade adjacente aos reservatórios, envolvendo-a nas 

discussões e atividades relativas aos recursos hídricos; 

• Manter a comunidade adjacente aos reservatórios informada sobre questões 

relacionadas ao reservatório e à gestão dos recursos hídricos no Estado; 

• Propor e acompanhar a realização de ações de educação ambiental com a 

comunidade, em especial com os usuários e beneficiários das águas do 

reservatório; 

• Opinar com antecedência sobre os projetos e obras que produzirem impacto 

hidroambiental no entorno do reservatório; 

• Atuar conjuntamente com os COBHs, participando, nas áreas dos 

reservatórios, das decisões e ações definidas como competência dos COBHs. 

Na ausência dos COBHs o ente de relacionamento será o órgão executor 

(APAC). 

Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. 
Inserir, no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de 
representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos Hídricos do 
Estado – CRH; 

Para que os CONSUs sejam efetivamente integrados ao SIGRH/PE faz-se 

necessário prever legalmente a representatividade desses colegiados no CRH. Tal 

previsão poderá fortalecer esses colegiados, que passarão a contar com um canal 

efetivo de diálogo com o órgão superior deliberativo e consultivo do Sistema, 

favorecendo o reconhecimento e a legitimação de seu papel no SIGRH. 

Para viabilizar a representação dos CONSUs no CRH são visualizadas as seguintes 

possibilidades:  

1) Inserir, no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de 

representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos Hídricos do Estado – 

CRH, determinando que a forma de eleição do representante será instituída por 

Resolução do CRH. Editar Resolução do CRH constituindo, até a formação do 

Comitê da bacia, uma associação de CONSUs, cujo presidente eleito representaria 

os CONSUs no CRH;  
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2) Inserir, no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de 

representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos Hídricos do Estado – 

CRH. Paralelamente, dar reconhecimento ao Fórum Estadual de Comitês de Bacia 

que já ocorre anualmente, nomeando-o Fórum Estadual de Colegiados de Bacia, e 

integrar formalmente os CONSUs nesse Fórum. Determinar por Resolução que 

neste fórum anual seja eleito um dos membros dos CONSUs do Estado para 

representar esses colegiados no CRH. A Resolução deve definir as atribuições do 

membro que for eleito visando garantir cumprimento de seu papel como 

representante dos CONSUs. Recomenda-se a previsão das seguintes atribuições: 1) 

Comunicação com os CONSUs para levantar problemas, demandas e prioridades; 2) 

Sistematização dos problemas e das demandas e prioridades para apresentação na 

plenária do CRH; 3) Elaboração de relatório das discussões da Plenária do CRH e 

encaminhamento aos CONSUs. Também deverão ser definidos no instrumento 

regulamentador os prazos e mecanismos de comunicação.  

Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um 
membro da diretoria do Comitê da Bacia em que o reservatório estiver 
inserido, quando houver;  

Um dos problemas identificados na pesquisa trata-se do reduzido nível de 

articulação das ações das entidades que compõem o SIGRH, principalmente dos 

colegiados. Embora atualmente sejam direcionados pela APAC esforços para que as 

entidades e colegiados integrem-se e articulem suas ações, observa-se que os 

CONSUs orientam-se predominantemente por uma visão estritamente local, 

enquanto os Comitês orientam-se por uma visão mais abrangente, que nem sempre 

considera as especificidades dos reservatórios.  

Para que as atribuições dos CONSUs e COBHs se revestam de caráter estratégico e 

ganhem mais força é fundamental a previsão legal de meios para que a atuação 

desses colegiados se deem de forma mais articulada, por meio da ampliação de 

canais de diálogo e troca de informações. 

Havendo essa previsão legal, respalda-se a necessária previsão orçamentária de 

recursos para custeio logístico da participação do membro do COBH nas reuniões 

ordinárias do CONSU do qual seja membro. Desse modo, serão oferecidas 

condições para que as atribuições dos colegiados sejam exercidas de modo 
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articulado, promovendo-se o fortalecimento desses colegiados, por meio do mútuo 

respaldo. 

13.1.2 PROPOSTA 2: Estabelecer a Secretaria Executiva dos CONSUs 

A Lei Estadual 12.984/05 prevê as Agências de Bacia na composição do SIGRH, no 

entanto, estas agências não foram instituídas no Estado, consubstanciando uma 

lacuna quanto às atribuições previstas em lei para estas entidades. 

Nesse contexto, a APAC encontra-se com sobrecarga de atribuições como órgão 

executor que apoia os colegiados de bacia, algumas vezes realizando atividades 

que caberiam às Agências de Bacia. Sem Agências de Bacia, que possam ter 

atuação local mais efetiva, os Colegiados ficam sem bases de informações e 

estudos para o cumprimento de suas atribuições e sem condições estruturais para a 

implementação dos Planos de Bacia. Pode-se afirmar que a inexistência de 

Agências de Bacia constituídas no Estado é um dos aspectos que mais fragilizam o 

SIGRH atualmente. 

Visando suprir essa lacuna, as possibilidades a seguir podem ser consideradas:  

1) Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva 

para COBHs e CONSUs ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados 

– GAOB para exercer efetivamente esse papel;  

2) Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências 

executivas dos COBHs e CONSUs; 

3) Criação de uma agência de bacia única do Estado para COBHs e CONSUs com 

os recursos da cobrança; 

4) Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de 

recursos para apoio ao funcionamento dos CONSUs. O convênio não poderá 

repassar recursos diretamente ao CONSUs, mas sim para as prefeituras para 

apoiar no trabalho com os CONSUs. As prefeituras cederiam um espaço para 

funcionamento dos CONSUs, cederia servidores, podendo atuar como secretaria 

executiva. 

Essas possibilidades estão apresentadas no Quadro 48, com os respectivos pontos 

positivos e negativos: 
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Quadro 48: Possibilidades consideradas para o estabelecimento de Secretaria 
Executiva para os CONSUs e respectivos pontos positivos e negativos. 

Proposta Pontos positivos Pontos negativos 

Criação de um departamento na 
APAC que atuaria como agência 
executiva para COBHs e CONSUs 

Baixa demanda de tempo e 
recursos para implementação. 

Distância das localidades. 
Demanda mais recursos para o 
Estado de PE custear logística para 
cumprimento de suas atribuições. 

Criação de escritórios regionais da 
APAC para atuarem como 
agências executivas dos COBHs e 
CONSUs 

Podem oferecer maior apoio aos 
colegiados por estarem mais 
próximos. 

Maior demanda de tempo e custos 
adicionais para implementação. 

Criação de uma agência de bacia 
única do Estado para COBHs e 
CONSUs com os recursos da 
cobrança; 

Toda a atividade de secretaria 
executiva dos organismos ficariam 
concentradas, o que poderia gerar 
mais articulação e integração. 

Distanciamento das regiões 
hidrográficas e das questões locais. 

Estabelecer Convênios entre APAC 
e a prefeituras municipais, para 
repasse de recursos aos CONSUs. 
As prefeituras cederiam um espaço 
para funcionamento dos CONSUs, 
cederia servidores, podendo atuar 
como agência executiva. 

Proximidade do local, envolvimento 
da prefeitura municipal. 

Alto risco de perda de 
governabilidade. 
Se as prefeituras tiverem 
pendências ficam impedidas de 
receber recursos financeiros. 

Elaboração: Consórcio Ecoplan/Skill (2013). 

É importante destacar que para a instituição das Agências de Bacia, é recomendável 

a regulamentação do FEHIDRO destinando recursos para sua manutenção, 

associada à implementação da cobrança pelo uso das águas a partir da 

transposição.   

A Secretaria de Infraestrutura está atuando na contratação de empresa para 

desenvolver estudo para implementação da cobrança pelo uso da água no Estado 

de Pernambuco. Em face dessa iniciativa, o encaminhamento do processo de 

constituição das Agências de Bacia dos COBHs e CONSUs também é 

recomendada, pois a Lei Estadual 12.984/05 no artigo 26, inciso I, define que os 

valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos serão aplicados, 

prioritariamente, na bacia hidrográfica em que forem arrecadados, com aprovação 

do respectivo COBH.  

A citada lei define ainda no artigo 47, inciso IX, que é atribuição dos COBHs efetuar 

mediante delegação da autoridade outorgante, por intermédio das Agências de 

Bacia dos COBHs, a cobrança pelo uso de recursos hídricos.  

13.1.3 PROPOSTA 3: Alterar a composição dos Comitês, incluindo 
representantes dos CONSUs, e definir as atribuições dos COBHs que 
devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, quando 
relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da 



 

187 

Lei 12.984/05 a garantia de assento para membros dos CONSUs no 
COBH da bacia, quando houver. 

Conforme anteriormente citado na proposta de previsão de assento de membros dos 

COBHs nos CONSUs, um dos problemas identificados na pesquisa trata-se do 

reduzido nível de articulação das ações das entidades que compõem o SIGRH, 

principalmente dos colegiados. Embora atualmente sejam direcionados pela APAC 

esforços para que as entidades e colegiados integrem-se e articulem suas ações, 

observa-se que os CONSUs orientam-se predominantemente por uma visão 

estritamente local, enquanto os Comitês orientam-se por uma visão mais 

abrangente, que nem sempre considera as especificidades dos reservatórios. Para 

que as atribuições dos CONSUs e COBHs se revestam de caráter estratégico e 

ganhem mais força, é fundamental a previsão legal de meios para que a atuação 

desses colegiados deem-se de forma mais articulada, por meio da ampliação de 

canais de diálogo e troca de informações. 

Havendo essa previsão legal, respalda-se a necessária previsão orçamentária de 

recursos para custeio logístico da participação do membro do CONSU nas reuniões 

ordinárias do COBH no qual tenha assento. Desse modo, serão oferecidas 

condições para que as atribuições dos colegiados sejam exercidas de modo 

articulado, promovendo-se o fortalecimento desses colegiados, por meio do mútuo 

respaldo. 

Uma possibilidade a ser considerada acerca da nova composição dos COBHs é a 

previsão, no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05, de que sejam instituídas 

uma Diretoria Executiva e uma Diretoria Colegiada - formada pela Diretoria 

Executiva ampliada (incluindo outros membros, inclusive representantes de 

CONSUs da Bacia). A Diretoria Executiva, composta por Presidente, Vice-presidente 

e Secretario Executivo, teria determinadas competências de caráter executivo; 

enquanto à Diretoria Colegiada deveriam ser atribuídas competências que 

demandam processo decisório participativo.  

13.1.4 PROPOSTA 4: Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 
1) Que os COBHs formem Câmara Técnica relativa aos reservatórios, 
constituindo membros dos CONSUs como integrantes. 

Essa adequação é necessária para ampliar o nível de articulação entre COBHs e 

CONSUs visto que, conforme argumentado no tópico anterior, um dos problemas 
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identificados na pesquisa trata-se do reduzido nível de articulação das ações das 

entidades que compõem o SIGRH, principalmente dos colegiados. Enfatiza-se que 

para que as atribuições dos CONSUs e COBHs ganhem mais força faz-se 

necessária a previsão legal de meios para que a atuação desses colegiados se 

deem de forma mais articulada, por meio da ampliação de canais de diálogo e troca 

de informações.  

O estabelecimento de uma Câmara Técnica nos COBHs iria promover a 

consolidação de um grupo (membros da Câmara Técnica) com atenção mais 

direcionada aos problemas dos reservatórios das respectivas bacias. Esse grupo 

seria responsável por compreender melhor a realidade dos reservatórios, bem como 

discutir e propor ações aos respectivos COBHs, de forma dialogada com o membro 

dos CONSUs.  

Esta proposta, portanto, indica uma forma de materializar (na prática) a articulação 

entre COBHs e CONSUs, além de firmar a posição dos formuladores da Política de 

Gestão de Recursos Hídricos do Estado sobre a responsabilidade de os COBHs 

atuarem de forma conjunta com os CONSUs. 

13.1.5 PROPOSTA 5: Buscar estabelecer acordo com a União/DNOCS com o 
objetivo de estruturar mecanismos de integração da gestão dos 
reservatórios federais ao SINGRH/PE. 

A gestão dos reservatórios federais construídos dentro de Estado de Pernambuco é 

um processo complexo. Segundo informações dos técnicos da APAC já ocorreu 

manutenção de reservatórios federais com recursos estaduais.  

Na reunião com o CONSU Serrinha foram apontados pelos membros entrevistados 

conflitos relacionados à operação das comportas do reservatório, bem como a 

inexistência de guarda ou segurança na área de operação do reservatório, ficando 

este exposto a ações de pessoas não autorizadas. Há ainda demandas não 

atendidas dos CONSUs para reforma e manutenção das paredes de alguns 

reservatórios, assim como para desassoreamento dos açudes. 

Em vista desse contexto, e ainda considerando a implantação do PISF que terá 

interface com alguns reservatórios federais, é necessário que o governo do Estado 

de Pernambuco inicie um diálogo com o DNOCS e o governo federal para 
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estabelecimento de um acordo para definir claramente o papel de cada ente 

federativo na gestão dos reservatórios federais. 

Para tanto, as seguintes possibilidades podem ser consideradas: 

1) Firmar Convênio16, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, 

entre DNOCS e Secretaria de Infraestrutura para que a operação e manutenção dos 

reservatórios federais seja feita pela Secretaria de Infraestrutura e a gestão pela 

APAC. A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs; 

2) Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este 

órgão realize a gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o 

SIGRH/PE, definindo os critérios de integração da gestão, ou seja definindo 

claramente o papel de cada entidade/órgão. 

3) Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento 

dos CONSUs em parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações.   

13.1.6 Propostas do II Encontro do Semiárido Brasileiro relacionadas à 
adequação do arranjo institucional 

Quanto ao aspecto de adequação do arranjo institucional, o relatório do II Encontro 

do Semiárido Brasileiro apresenta as seguintes proposições: 

• Garantir o apoio aos comitês e comissões gestoras, em especial, efetivar o 

pleno funcionamento de suas secretarias executivas; 

• Promover estudos para adequar a legislação federal e estadual com respeito 

às Agências de Bacia no Semiárido brasileiro, pois o modelo de agência 

proposto pela Lei 9.433/97 não é adequado à região, frente à (in) 

sustentabilidade financeira das maiorias das bacias hidrográficas. Outro 

aspecto que dificulta o modelo de agência no semiárido diz respeito às 

transposições e suas estruturas hidráulicas. Cabe refletir sobre quem pagaria 

pela água transposta e quem gerenciaria as estruturas entre as bacias 

interligadas; 

• Fortalecer os Comitês, as Comissões Gestoras e as Associações de Usuários 

                                                 
16 Convênios administrativos são, segundo Hely Lopes Meirelles, acordos firmados por 
entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”. 
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para garantir um melhor aproveitamento dos Recursos Hídricos. Criar 

sistemática de acompanhamento/avaliação do funcionamento destes 

organismos; 

• Estimular a criação ou fortalecimento da unidade de planejamento nos órgãos 

gestores, visando ampliar a integração das políticas públicas; 

• Estabelecer regras para ação conjunta em bacias compartilhadas a partir da 

negociação e articulação entre União e Estados. 

13.2 ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE 

RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMOS DE ALOCAÇÃO NEGOCIADA 

DE ÁGUA 

13.2.1 PROPOSTA 6: Editar Decreto do governador para regulamentar sistema 
de outorga com critérios regionalizados 

A outorga do direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da Política 

Estadual de Recursos Hídricos previstos no artigo 5º da Lei 12.984/05. No site da 

APAC há uma página explicativa sobre outorga, incluindo formulários, orientações 

sobre procedimentos, dentre outros. No entanto, faz-se necessário que esses 

procedimentos sejam regulamentados, visto que administração pública apenas pode 

fazer o que está definido em lei (no sentido amplo de instrumento legal). A 

regulamentação também é fundamental como meio de controle visto que é o único 

meio legal para instituir as infrações e penalidades em relação ao uso inapropriado 

ou desautorizado da água. 

A APAC possui competência para elaborar propostas de criação e atualização de 

normas legais sobre recursos hídricos (art. 6º - XII, Lei nº 14.028/10). Igualmente, 

para disciplinar normativa dos instrumentos da PERH/PE, no que se refere à 

implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos mesmos (art. 6º - 

XXX, Lei nº 14.028/10). Portanto, propõe-se que a APAC elabore a proposta inicial 

de decreto e a envie para apreciação do CRH, conforme orienta o parecer jurídico 

(ANEXO C).  

O CRH deve opinar sobre os projetos e/ou propostas normativas/legislativas cuja 

temática envolva água ou possa interferir nos recursos hídricos (art. 44 - XVIII da Lei 

nº 12.984/2005 c/c art. 1º - XVII do Anexo I da Resolução CRH nº 6/2010) e possui 

competência genérica de exercer funções normativas e deliberativas relativas à 
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Política Estadual de Recursos Hídricos (art. 44 - III da Lei nº 12.984/2005 c/c art. 1º - 

III do Anexo I da Resolução CRH nº 6/2010). Após, o Conselho deve remeter a 

proposta de decreto ao gabinete do Exmo. Governador (artigo 37 - IV da 

Constituição do Estado de Pernambuco).  

O CHR poderá ainda estabelecer critérios técnicos para emissão da outorga, 

inclusive por regulamentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

13.2.2 PROPOSTA 7: Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, 
posteriormente, Decreto do governador para regulamentar a cobrança 
pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios 
regionalizados 

Quanto à regulamentação da cobrança pelo uso das águas, a Secretaria de 

Infraestrutura está contratando empresa para realizar estudos para implementação 

da cobrança. Recomenda-se que este estudo defina critérios regionalizados e que 

também analise e apresente na proposta do regulamento institutos legais para a 

cobrança pelo uso das águas da transposição. 

A regulamentação da cobrança é fundamental para contribuir para sustentabilidade 

e a estruturação da gestão de recursos hídricos no Estado, principalmente em face 

do início das operações do Projeto de Integração do São Francisco. Além disso, a 

efetiva instituição da cobrança no Estado irá conferir materialidade ao tratamento 

dos recursos hídricos como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, 

conforme os fundamentos das Políticas Nacional e Estadual de Gestão Recursos 

Hídricos. 

A Lei nº 14.028/10 alterou a redação do artigo 24 da Lei nº 12.984/2005, 

estabelecendo que a cobrança será instituída por lei e regulamentada por decreto. 

Conforme orientação jurídica (ANEXO C), sugere-se que a APAC prepare as 

minutas do projeto de lei e a proposta de decreto; que o CRH delibere sobre seus 

conteúdos e os remeta ao gabinete do Exmo. Governador.  

No âmbito do processo legislativo estadual, também cabe ao Governador a iniciativa 

de leis ordinárias (art. 19, Constituição do Estado). Após a tramitação do projeto de 

lei na Assembleia Legislativa, o Governador deverá sancionar a lei que instituirá a 

cobrança e, na sequência, poderá publicar o decreto que a regulamentará (art. 37 – 

IV, Const. do Estado).  
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13.2.3 PROPOSTA 8: Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto 
de Lei para regulamentação da cobrança das águas aduzidas pela 
infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança 

Conforme apontado no relatório 117, para adequação da Operadora Estadual e 

compatibilização com o início da operação do PISF no Estado, uma recomendação 

central é a de “iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de operação, 

manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais, bem como dos valores 

a serem pagos à Entidade Operadora Federal”. Para tanto, as orientações são as 

seguintes: 1) encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à 

Assembleia Legislativa, em regime de urgência; 2) definir mecanismos e valores de 

cobrança. 

O instrumento de regulamentação deverá instituir que os CONSUs terão atribuição 

consultiva quanto a outorga e cobrança dos usos das águas nos reservatórios com 

interface com o PISF, incluindo as águas da transposição, ou seja, para exercer 

suas competências sobre outorga e cobrança nos reservatórios os Comitês deverão 

considerar a posição dos CONSUs (legitimação dos CONSUs e ação conjunta dos 

colegiados). 

Recomenda-se ainda que seja realizada capacitação dos CONSUs para que 

cumpram suas atribuições frente às demandas pós-implementação do PISF. O 

relatório 3 apresenta proposta de capacitação relacionada ao PISF como parte de 

um Programa de Capacitação mais amplo. 

13.2.4 PROPOSTA 9: Implementar uma agenda regular de monitoramento de 
qualidade da água, inclusive nos reservatórios, instituída por Resolução 
Normativa da APAC 

As entrevistas realizadas com os membros dos CONSUs identificaram 

descontentamento quanto à falta de informações regulares sobre qualidade da água 

nos reservatórios, visto que a ausência dessas informações prejudica o exercício 

das atribuições desses colegiados.  

Esse instrumento já é implementado pela APAC, no entanto, carece de se 

estabelecer padrões e uma agenda regular, ampliar a rede de monitoramento e 

definir canais de comunicação para informação regular dos resultados.  

                                                 
17 Tópico Capacidade Operacional do Órgão Gestor de Recursos Hídricos de Pernambuco. 
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13.2.5 PROPOSTA 10: Instituir a alocação negociada como ferramenta de 
gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, a ser empregada nos 
períodos de escassez para renegociação dos volumes outorgados 

A instituição da alocação negociada da água justifica-se pela necessidade de as 

comunidades lidarem com a escassez de água nos períodos de seca, gerindo os 

recurso hídricos disponíveis de forma participativa e autônoma. 

A alocação negociada não foi definida como instrumento nas políticas nacional e 

estadual (PE) de recursos hídricos, razão pela qual alguns teóricos classificam a 

alocação como ferramenta de gestão. No âmbito da legislação estadual, compete à 

APAC “definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 

alocação dos recursos hídricos” (art. 6º - XVI, Lei nº 14.028/10). Da interpretação 

literal do dispositivo subentende-se que a APAC poderá estabelecer os critérios e 

regras através de Resolução Normativa que guiará a prática da alocação negociada 

pelos COBHs e CONSUs.  

Conforme proposto na lista de atribuições dos CONSUs, recomenda-se que esses 

colegiados atuem na mobilização da comunidade, acompanhem e participem nos 

processos de alocação negociada de água. 

Quanto ao detalhamento metodológico para a alocação negociada da água, o 

relatório 1 deste estudo apresentou as recomendações da Experiência de Alocação 

Negociada de Água no Vale do Jaguaribe e Banabuiú, transcritas a seguir: 

- Tendo em vista que a definição de alocar a água de forma participativa envolve 

uma mediação de interesses políticos, sociais e econômicos, onde participam atores 

sociais diversos, em realidades locais diferenciadas, devem ser considerados alguns 

procedimentos que são fundamentais para que esse trabalho alcance seus 

objetivos: 

I - Respeitar as especificidades de cada realidade, enquanto espaço de negociação 

social, com o intuito de mediar eventuais conflitos que venham a ocorrer; 

II - Dotar os usuários de água de informações técnicas para que possam ter uma 

visão global e integrada da problemática dos recursos hídricos; 
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III - Capacitar os usuários de água, nos diversos usos, para que estes possam 

acompanhar as ações governamentais e colaborar com o processo de gestão dos 

recursos hídricos. 

- A alocação participativa de água, é um processo de mediação de interesses 

diferentes, competitivos e por vezes conflituosos, sendo necessário o atendimento 

das seguintes premissas: 

a) Diálogo - é preciso garantir uma ambiência favorável ao diálogo, para isso deve 

prevalecer uma relação de respeito, confiança e transparência entre os atores 

sociais envolvidos; 

b) Aparato Técnico – é necessário que a equipe técnica que assessore o processo 

disponha de informações detalhadas em relação ao sistema hídricos que está sendo 

trabalhado, que envolva conhecimentos dos aspectos da realidade institucional e 

organizacional da área, do balanço hídrico do sistema, dos dados de engenharia, 

dos rios que fazem parte, das comunidades em torno do sistema, etc. É 

imprescindível que a equipe técnica demonstre conhecimento sobre a realidade local 

para que as partes envolvidas na negociação tenham segurança no processo de 

mediação; 

c) Aparato Normativo – Para que o processo de alocação participativa seja viável é 

necessário que existam ou sejam criadas de forma negociada e consensual normas 

formais ou informais que norteiem o comportamento dos diversos usuários de água 

do sistema hídricos, no que diz respeito ao uso, controle e conservação dos recursos 

hídricos. 

- Para o desenvolvimento de um trabalho de alocação participativa de água, é 

preciso seguir alguns passos, que não são uma receita pronta e acabada, mas 

defina etapas importantes que devem ser atendidas, considerando a possibilidade 

de adaptações, em função da realidade local: I - Visita de Reconhecimento do 

Sistema Hídrico; II - Diagnóstico Institucional/Organizacional; III - Levantamento dos 

Diversos Tipos de Usos; IV - Balanço Hídrico (demanda x oferta); V – Simulação da 

Operação do Sistema (definição de cenários para a negociação); VI – Articulação e 

Mobilização; VII – Seminário de Planejamento da Operação do Açude; VIII - 
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Formação da Comissão dos Usuários; IX – Monitoramento; X – Reuniões de 

Acompanhamento.  

As etapas acima enumeradas estão apresentadas de forma mais detalhada no 

relatório 1, sendo recomendável que sejam estudadas e debatidas, devendo ser 

apropriadas e inseridas nos processos de capacitação dos técnicos e colegiados 

para implementação dos processos de alocação negociada de água nos 

reservatórios. 

13.2.6 PROPOSTA 11: Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do 
governador, determinando percentual específico para fomento às 
atividades da Agências que apoiarão os CONSUs e COBHs no 
cumprimento de suas atribuições. Recomenda-se que seja feito um 
estudo para avaliar os custos operacionais de funcionamento dos 
colegiados para definição de percentuais. 

Conforme designado pelo artigo 58 da Lei 12.984/05, o FEHIDRO reger-se-á pelas 

normas estabelecidas nesta Lei e em regulamento próprio, e terá como agente 

financeiro instituição responsável pela gestão da conta única do Estado.  

Não existe ainda regulamento próprio para reger a aplicação do FEHIDRO, no 

entanto, o inciso V do artigo 63 da citada lei instituiu que a aplicação dos recursos do 

FEHIDRO será destinado, entre outros, para a gestão integrada e participativa dos 

recursos hídricos. 

Os CONSUs e COBHs necessitam de recursos mínimos para o cumprimento de 

suas atribuições. Necessitam de recursos para custear os serviços de um auxiliar 

administrativo, para redigir e encaminhar documentos e etc., bem como de recursos 

para custear água, energia e outros elementos de manutenção de suas sedes, 

dentre outros. Nesse sentido, é recomendável que seja realizado um estudo para 

definição do montante de recursos necessários à manutenção dos Colegiados, bem 

como para custos logísticos e etc. O objetivo de tal estudo seria definir o percentual 

de recursos do FEHIDRO a ser destinado aos CONSUs e COBHs. Esse percentual 

poderia ser direcionado para a entidade/órgão que faria o papel de secretaria 

executiva desses colegiados, segundo uma das opções apresentadas na proposta 9. 

Como a regulamentação do FEHIDRO trata-se de questão orçamentária, conforme 

parecer jurídico (ANEXO C), é competência exclusiva do Governador a iniciativa de 

lei (art. 19 § 1º - I, Const. do Estado). O projeto de lei deverá ser elaborado pelo 
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gabinete do Exmo. Governador e o CRH deverá opinar por tratar-se de proposta 

referente às diretrizes orçamentárias referentes aos recursos hídricos (art. 44 - II da 

Lei nº 12.984/2005 c/c art. 1º - II do Anexo I da Resolução CRH nº 6/2010). Após, 

deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa para tramitação ordinária. 

13.2.7 Propostas do II Encontro do Semiárido Brasileiro relacionadas aos 
instrumentos de gestão, ao FEHIDRO e a Alocação Negociada da Água 

Quanto aos instrumentos de gestão, o FEHIDRO e a Alocação Negociada da Água, 

o relatório do II Encontro do Semiárido Brasileiro apresenta as seguintes 

proposições: 

• Implementar a rede de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos, fundamental para a gestão na região semiárida; 

• Promover a efetividade e regulamentação dos fundos estaduais de recursos 

hídricos, com destinação para as ações de gestão nas bacias hidrográficas; 

• Intensificar os processos de alocação negociada da água, como estratégia 

para promover uma participação efetiva de organismos colegiados locais 

(Comissões e Conselhos Gestores) e Comitês de Bacia, e garantir um uso 

mais racional e eficiente da água; 

• Desenvolver metodologia de resolução de conflitos pelo uso da água voltada 

para a especificidade do semiárido, visando estabelecer capacitação dos 

membros dos Comitês de Bacia, usuários, população e órgãos gestores 

(compreende-se que essa metodologia seja a de alocação negociada da 

água). 

13.3 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS 

COLEGIADOS 

13.3.1 PROPOSTA 12: Implementar cadastro de usuários dos açudes 

De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, o objetivo principal do cadastro 

de usuários é permitir o conhecimento do universo dos usuários das águas 

superficiais e subterrâneas em uma determinada área, bacia ou mesmo em âmbito 

nacional. 



 

197 

O cadastro de usuários possibilita o conhecimento do perfil dos usuários, os tipos de 

uso e volume da demanda, constituindo-se como uma importante ferramenta de 

gestão dos recursos hídricos. 

Tomando por base o conteúdo do Cadastro Nacional Recursos Hídricos - CNARH, o 

cadastro deve incluir as seguintes informações: a) vazão utilizada; b) local de 

captação; c) denominação e localização do curso d'água; d) empreendimento do 

usuário; e) atividade do usuário ou a intervenção que pretende realizar (derivação, 

captação ou lançamento de efluentes). O preenchimento do cadastro é obrigatório 

para pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que sejam usuárias de 

recursos hídricos, sujeitas ou não a outorga. 

O Cadastro é importante para o fomento à participação pois quaisquer ações de 

mobilização devem considerar o universo de usuários, pois constituem o público-alvo 

fundamental em um processo de mobilização social com foco no cuidado com a 

água. Também no processo de Alocação Negociada de Água, conforme 

apresentado na página 153 do relatório 1, o Levantamento dos Diversos Tipos de 

Usos é uma etapa importante a ser atendida. Esse levantamento é realizado para 

mapear os múltiplos usos existentes no açude, definindo tipos de usos, localização, 

consumo, etc., identificando os principais usuários e/ou as entidades representativas 

de usuários (associações, cooperativas, distritos de irrigação, agroindústrias, etc.), 

que devem ser envolvidos como agentes essenciais do processo de organização e 

planejamento da alocação participativa dos recursos hídricos. Essas informações 

sobre os usos existentes são importantes exatamente para que o órgão gestor 

possa, de posse das informações da oferta (quantidade de água disponível nos 

açudes) e das demandas dos usuários existentes realizar o Balanço Hídrico, do 

sistema hídrico que será operado. 

Quanto às atribuições das entidades componentes do SIGRH cabe à APAC realizar 

o cadastro dos usuários. Os CONSUs poderiam acompanhar e apoiar o 

cadastramento local que seria feito por profissionais contratados pela APAC. 

Os cadastro de usuários serviria ainda para subsidiar a elaboração de projetos e 

bem como a implementação do programa de educação ambiental (proposto a seguir) 

e orientação técnica em áreas rurais. Durante o cadastramento poderia ser feita a 

divulgação do CONSU e incentivada a participação nesse colegiado. 



 

198 

Segundo informações dos técnicos da APAC, está em andamento o cadastramento 

de usuários nos reservatórios.  

Recomenda-se que o processo de cadastramento nas áreas de reservatório conte 

com a participação dos CONSUs e que seja realizada a manutenção do cadastro 

com levantamento de dados após a recarga dos reservatórios pelas chuvas, de 

modo a possibilitar bases de informação para implementação da Alocação 

Negociada de Água, de acordo com o que é realizado no Ceará (informações 

completas na página 149 do relatório 1). 

Segundo orientações da ANA, as bacias hidrográficas que apresentam conflitos pelo 

uso das águas são prioritárias para a gestão e regularização dos usos. Desta forma, 

uma vez identificada a bacia hidrográfica conflituosa, promove-se uma campanha de 

cadastro de seus usuários com o objetivo de conhecer a demanda de água naquela 

bacia. Realizada a etapa de cadastro, analisa-se a disponibilidade de água (espacial 

e temporal) nas bacias hidrográficas, levando em conta sua capacidade hídrica e os 

diversos usos distribuídos. Tais estudos servem como base para análise e emissão 

de Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos.  

13.3.2 PROPOSTA 13: Realização de mapeamento institucional para 
prospecção de entidades para integrar o CONSU e/ou atuar como 
parceiros 

O mapeamento institucional trata-se do levantamento e registro das instituições, 

incluindo escolas públicas e particulares, pequenos estabelecimentos comerciais, ou 

entidades públicas, que poderiam atuar nos CONSUs ou serem parceiros, inclusive 

na divulgação do CONSU ou no Programa de Educação para as Águas. 

A pesquisa realizada com a aplicação de questionários indicou que nas localidades 

onde há maior envolvimento das instituições locais nos CONSUs, esses colegiados 

apresentam uma atuação mais regular. Portanto, da mesma forma que os usuários 

de água precisam ser identificados, há também a necessidade de identificação das 

instituições locais que possam atuar nos CONSUs ou serem parceiros. 

O Mapeamento Institucional poderá ser realizado por empresa contratada pela 

APAC com acompanhamento, apoio dos CONSUs e participação de seus membros. 

Esse mapeamento pode ser associado ao Diagnóstico Participativo proposto a 

seguir. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outrogaefiscalizacao/Agilize.aspx
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13.3.3 PROPOSTA 14: Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos 
na região do reservatório  

O diagnóstico participativo possibilita às comunidades realizarem seu próprio 

diagnóstico da situação socioambiental em que vivem, tornando-os atuantes no 

planejamento e execução de ações para recuperação e conservação dos recursos 

naturais de seu território. Um conjunto de técnicas e ferramentas amplamente 

aplicado para tanto é o Diagnóstico Rápido Participativo – DRP. 

Na realização de um Diagnóstico Rápido Participativo: 

• Espera-se que os próprios participantes analisem a sua situação e busquem 

diferentes opções para modificá-la; 

• A intervenção das pessoas que compõem a equipe que intermedia o DRP 

deve ser mínima, limitando-se a colocar à disposição das/os participantes as 

ferramentas necessárias para sua autoanálise; 

• O objetivo principal é apoiar a autodeterminação da comunidade pela 

participação e, assim, fomentar um desenvolvimento mais próximo da 

sustentabilidade socioambiental do lugar. 

• Para assegurar uma coleta compreensível de informações, o DRP usa fontes 

diversas, como: 

o Fotografias aéreas e imagens de satélite; 

o Observação direta de eventos, processos e relações entre os 

atores; 

o Entrevistas semiestruturadas; 

o Diagramas; 

o Mapas colaborativos e caminhadas transversais; 

o Calendário de atividades. 

Para realização dos diagnósticos participativos nas áreas dos reservatórios, a APAC 

deve contratar uma instituição especializada na aplicação de DRP, com ampla 

experiência. A APAC deverá supervisionar o trabalho da empresa contratada e os 

CONSUs deverão envolver seus membros nesse processo. 
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13.3.4 PROPOSTA 15: Estruturação de Programa de Educação para as Águas a 
ser realizado em cada reservatório 

O Programa de Educação para as Águas no Semiárido seria uma estratégia para 

educar e mobilizar as comunidades. Os CONSUs de forma geral já desenvolvem 

alguns eventos de educação ambiental. No entanto, há a necessidade de 

desenvolvimento de um programa estruturado e participativo, que inclua a 

elaboração de material didático que aborde os desafios do Semiárido, a capacitação 

de formadores (educadores ambientais da comunidade) e a orientação técnica nas 

áreas rurais. Os educadores ambientais poderiam ser selecionados por edital e 

remunerados pela modalidade de bolsa. Os CONSUs apoiariam a coordenação 

destas atividades. 

Recomenda-se a elaboração do Programa de Educação para as Águas e 

respectivos materiais, como cartilhas, textos e metodologias orientadoras sejam 

elaborados por uma consultoria contratada, devendo ser considerado como 

relevante critérios de qualificação profissional. Esses critérios devem ser definidos 

claramente no Termo de Referência de contratação. Recomenda-se a elaboração de 

dois Cadernos de Educação para as Águas: um com foco nas áreas rurais do 

entorno do reservatório, contendo tecnologias e soluções para produção no 

semiárido, aproveitamento e reuso da água, e outro com foco nas escolas e na 

comunidade urbana. 

O Programa de Educação para as Águas está detalhado no Relatório 3. 

13.3.5 Propostas do II Encontro do Semiárido Brasileiro para fomento à 
participação 

Quanto ao fomento à participação dos atores locais nos organismos colegiados, o 

relatório do II Encontro do Semiárido Brasileiro apresenta as seguintes proposições: 

• Desenvolver metodologias e criar mecanismos que garantam a participação 

mais efetiva dos Comitês de Bacia e Comissões Gestoras na implementação 

dos instrumentos de gestão; 

• Estimular a participação do poder público municipal, pois há a necessidade da 

integração para êxito do processo. Buscar comprometimento dos gestores 

municipais (executivo e legislativo) a partir de reuniões, seminários, 

audiências públicas, dentre outros; 
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• Promover uma maior integração entre os organismos colegiados locais e os 

Comitês de Bacia na busca de uma estratégia de gestão territorial da bacia, 

que leve em conta a existência de micro bacias como ponto de partida para a 

gestão participativa, compartilhada e democrática; 

• Promover a comunicação dos Comitês de Bacia com as diversas instituições 

e com a sociedade, para dar ciência das intervenções realizadas na bacia e 

da atuação do Comitê e dos demais organismos locais colegiados existentes, 

visando difundir informações, dar maior transparência, otimizar a aplicação 

dos recursos públicos, a socialização das informações e o reconhecimento da 

sociedade; 

• As ações de comunicação poderão ser desenvolvidas por meio da mídia: 

rádios locais, boletins, jornais impressos, criar grupos de discussão na 

internet. Buscar recursos junto a fundos setoriais; 

• Criar fóruns de discussão de articulação e troca de experiências (locais, 

regionais e estaduais). Utilizar mecanismos das redes nacional e latino-

americana de organismos de bacia (REBOB e RELOB) para troca de 

informações e experiências. 



 

202 

Quadro 49: Quadro-resumo das proposições para fortalecimento dos CONSUs, para adequação do modelo de gestão e para ampliação da 
participação na gestão de recursos hídricos no Estado de Pernambuco. 

Eixo Proposta 
Instrumento indicado ou 

medidas possíveis 

Adequação do 
Arranjo Institucional 

PROPOSTA 1: Incorporação dos CONSUs no SIGRH 
Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II da Lei 
12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e introduzindo 
uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e atribuições; 
Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 
12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos CONSUs, que 
este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 
Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto de Lei 
de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos 
Hídricos do Estado – CRH; 
Determinar que na composição dos CONSUs deverá integrar um membro da diretoria do Comitê da Bacia 
em que o reservatório estiver inserido, quando houver. 

Lei ordinária alterando a lei 12.984/05 

PROPOSTA 2: Estabelecer a Secretaria Executiva dos CONSUs 

Criação de departamento na APAC ou 
estruturação da Gerência de Apoio aos 
Colegiados – GAOB; 
Criação de escritórios regionais da 
APAC; 
Criação de uma agência de bacia única 
do Estado; 
Estabelecer Convênios entre APAC e as 
prefeituras municipais. 

PROPOSTA 3: Alterar a composição dos Comitês, incluindo em sua diretoria representantes dos 
CONSUs. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05, na subseção que disporá sobre área de 
atuação, composição e atribuições dos CONSUs, as seguinte proposição: Garantia de assento para 
membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

Lei ordinária alterando a lei 12.984/05 

PROPOSTA 4: Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem 
Câmara Técnica relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes. Resolução do CRH 

PROPOSTA 5: Buscar estabelecer acordo com a União/DNOCS com o objetivo de estruturar mecanismos 
de integração da gestão dos reservatórios federais ao SINGRH/PE. 

- Firmar Convênio, ou outro instrumento 
apropriado, com repasse de recursos, 
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Eixo Proposta 
Instrumento indicado ou 

medidas possíveis 
entre DNOCS e Secretaria de 
Infraestrutura; 
- Firmar entendimento com o DNOCS, a 
ser formalizado por Portaria; 
- Firmar convênio com DNOCS para que 
este exerça papel de acompanhamento 
dos CONSUs em parceria como a 
APAC. 

Adequação dos 
instrumentos de 
gestão, do FUNDO 
de Recursos 
Hídricos e do 
mecanismos de 
alocação 
negociada de água 

PROPOSTA 6: Editar Resolução do CRH para regulamentação da outorga, estabelecendo critérios 
regionalizados. Resolução do CRH 

PROPOSTA 7: Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do 
governador para regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios 
regionalizados. 

Edição de Lei ordinária e Decreto 

PROPOSTA 8: Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da 
cobrança das águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança. Edição de Lei ordinária 

PROPOSTA 9: Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos 
reservatórios. Resolução normativa da APAC 

PROPOSTA 10: Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos 
reservatórios, a ser empregada nos períodos de escassez para renegociação dos volumes outorgados. Resolução Normativa da APAC 

PROPOSTA 11: Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual 
específico para fomento às atividades das Agências que apoiarão os CONSUs e COBHs no cumprimento 
de suas atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos operacionais de 
funcionamento dos colegiados para definição de percentuais. 

Decreto do governador do Estado 

Fomento à 
participação dos 
atores locais nos 
organismos 
colegiados 

PROPOSTA 12: Implementar cadastro de usuários dos açudes.  
PROPOSTA 13: Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o 
CONSU e/ou atuar como parceiros.  

PROPOSTA 14: Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.  

PROPOSTA 15: Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada 
reservatório.  

Elaboração: Consórcio Ecoplan/Skill (2013). 
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13. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO 
DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO COM AS 
ADEQUAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

Figura 14: Composição do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
do Estado de Pernambuco com as adequações propostas.  

Elaboração: Consórcio Ecoplan/Skill (2013). 
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14. PROGRAMA DE APOIO AO FORTALECIMENTO DOS 
COLEGIADOS NAS BACIAS TRIBUTÁRIAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

15.1 INTRODUÇÃO 

A questão hídrica no semiárido é alvo de grande preocupação dos gestores públicos 

e da população em geral. A região é marcada pelo clima sazonal, no qual há 

períodos de secas severas e períodos de chuva. Atualmente esta região, segundo 

dados do Ministério da integração Nacional, vem passando a pior seca dos últimos 

50 anos. 

Em Pernambuco18, mais de 87,6% do território se encontra no espaço geográfico do 

semiárido, o que corresponde a 122 municípios de um total de 185 em todo o 

estado. Em termos de população, 3.655.822 pessoas residem no semiárido de 

Pernambuco, o que corresponde a pouco mais de 40% da população do Estado, 

quantificada em 8.796.448 habitantes. No total, mais de 60% da população reside 

em áreas rurais, sendo que no semiárido há 1.279.502 habitantes. 

Em outubro de 2012, 115 munícipios19 de Pernambuco foram considerados em 

estado de emergência devido à severa seca que que vem atingindo o semiárido 

brasileiro. No Estado, a demanda de água20 é de 87,8 m3/s, sendo que 65,1% é 

demanda para irrigação e 27,4% para abastecimento humano. Portanto, é de grande 

importância para a sobrevivência e bem estar das populações residentes nessas 

regiões, que haja uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Ou seja, é 

fundamental que todos os órgãos relacionados à Política Estadual de recursos 

hídricos, ressaltando os Comitês de Bacias e Conselhos Gestores de Açudes, atuem 

de maneira integrada para que possam melhor lidar com os efeitos da seca, evitando 

prejuízos à saúde e à vida dos habitantes da região. 

Pernambuco está localizado em duas grandes regiões hidrográficas, a do São 

Francisco e a do Atlântico Nordeste Oriental, como pode ser visto na Figura 15.  
                                                 
18 Sinopse do Censo Demográfico para o semiárido Brasileiro. Instituto Nacional do Semiárido. Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Publicação em 2012. Acessado em 24/04/2013 em 
[http://www.insa.gov.br/censosab/publicacao/Palestra-SINOPSE.pdf] 
19 Dados acessados em 24/04/2013 em [http://www.integracao.gov.br/acoes-de-enfrentamento-a-estiagem] 
20 Dados do Atlas Nordeste de Abastecimento urbano de água. Superintendência de Planejamento de Recursos 
Hídricos. Agência Nacional de Águas – ANA. 2006. 
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Figura 15: Mapa das Regiões hidrográficas do Nordeste, com destaque ao Estado de 
Pernambuco, abrangido parte pela bacia hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental e parte pela 

bacia hidrográfica do São Francisco. 
Fonte: Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água. Superintendência de Planejamento de Recursos 
Hídricos. Agência Nacional de Águas – ANA. 2006.  
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A área total de Pernambuco, localizada dentro da Bacia do Rio São Francisco, 

corresponde a pouco mais de 70% do Estado, segundo o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. Sendo que dentro dessa área de abrangência estão 

estabelecidos seis Conselhos Gestores de Açudes e um Comitê de Bacia em 

funcionamento, os quais serão o público-alvo deste programa. Ademais, atualmente 

outros nove CONSUs estão em processo de estruturação em todo o Estado, que 

poderão vir a ser incluídos dentre os beneficiários.  

Conforme se constatou na avaliação de desempenho, realizada no Relatório Parcial 

01, mediante entrevista dos CONSUs de Bitury, Ingazeira, Brotas, Rosário, Serrinha 

e Poço da Cruz, apesar da importância dos CONSUs ser mencionada em muitos 

documentos e páginas da internet de órgão governamentais locais, ainda não há um 

amparo legal (Lei ou Decreto) mais substancial que os integrem objetivamente 

dentro do SIGRH do Estado e definam claramente suas atribuições.  

Esse fato reflete negativamente em suas ações, pois não possuem propriedade em 

relação as suas atribuições, não conseguem viabilizar financeiramente suas 

atividades, suas atuações não são plenamente legitimadas tanto pela sociedade 

como pelos órgãos relacionados à gestão e, por conseguinte, se encontram bastante 

enfraquecidos. Nesse fato fica explícito na falta de consenso, constatada nas 

entrevistas, sobre as atribuições dos CONSUs. 

Além disso, constatou-se que, em geral, os CONSUs enfrentam muitos problemas, 

dentre eles, por ordem da quantidade de menções feitas estão: falta de transporte; 

falta de apoio público e de retorno às solicitações feitas à APAC; falta de 

participação da comunidade; falta de independência para atuação; falta de 

disponibilidade e compromisso dos membros; falta de recursos; falta de estrutura 

física e equipamentos; falta de apoio técnico; pouca participação dos municípios; 

dificuldade logística para atuação; falta de vigia no açude; pouca atuação do 

conselho; dificuldades internas; falta de capacitação para elaborar projetos; 

dificuldade em realizar a manutenção dos projetos; dificuldade de comunicação. 

Todos os CONSUs apresentados no estudo foram criados em 1998, exceto o 

Serrinha, tendo 2006 como ano de criação. No entanto, somente os CONSUs Bitury 

e Poço da Cruz possuem sede, sendo que o segundo utiliza uma sala cedida pelo 
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DNOCS. Ademais, metade dos CONSUs estudados possuem equipamentos que, 

em geral, se restringem a materiais de escritório, salvo poucas exceções. No que se 

refere a recursos humanos, somente o CONSU Bitury possui um funcionário, que é 

cedido pela prefeitura para trabalhar no conselho. 

O único conselho que possui fonte de recursos financeiros é o Bitury, que aplica 

seus recursos em oficinas, visitas técnicas, visitas às escolas e assistência a 

proprietários, realizando mensalmente a prestação de contas. Os demais CONSUs 

funcionam somente com trabalho voluntário de seus membros.  

Os esforços realizados no sentido de fortalecer os CONSUs foram em geral 

capacitações e apoio logístico para reuniões de mobilização e eventos. Todavia, os 

entrevistados afirmam que os conselhos necessitam principalmente de (por ordem 

de quantidade de menções): mais capacitações, recursos financeiros, apoio técnico, 

informações, estruturas físicas e equipamentos, transporte, respostas às solicitações 

e apoio logístico.  

Neste contexto, e partindo do pressuposto que a atuação dos CONSUs será 

devidamente regulamentada conforme previsto no Relatório Parcial 02, se apresenta 

a presente proposta de Programa de Fortalecimento dos colegiados nas bacias 

tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco. O programa 

se constitui em uma estratégia para fortalecer os colegiados e, dessa forma, 

contribuir com a implementação mais eficaz da gestão integrada dos recursos 

hídricos na região, consolidando assim uma gestão das águas democrática, 

descentralizada e participativa conforme orientações da Lei 9.433/97.  

Este documento apresenta uma proposta de programa, com duração de cinco anos, 

de apoio ao fortalecimento desses colegiados para atuarem de maneira mais efetiva 

no SIGRH de Pernambuco, em suas áreas de abrangência, possibilitando, a longo 

prazo uma melhor gestão local das águas, a diminuição de conflitos e um maior 

envolvimento das comunidades locais. Cabe enfatizar que a proposta do programa 

vai ao encontro da resolução das dificuldades levantadas na pesquisa, apresentadas 

no Relatório Parcial 01. 

O programa de fortalecimento acontecerá sobre os três pilares: a) estruturação, b) 

integração, e c) monitoramento e avaliação. A estruturação corresponde a propiciar 
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infraestrutura básica para o funcionamento dos colegiados, ou seja, propiciar um 

espaço físico, equipamentos e materiais necessários, bem como recurso humano, 

para seu funcionamento e operação. O pilar de integração corresponde às ações 

relacionadas ao desenvolvimento de uma rede de colegiados, propiciando espaços 

virtuais e presenciais para troca de conhecimentos e experiências entre os 

colegiados. Por fim, o pilar monitoramento e avaliação deverá permear as atividades 

deste programa e as atividades do Programa Educação para as Águas, apresentado 

no Item 7 deste relatório, e consistirá no monitoramento das atividades em execução 

e na avaliação de indicadores.  

Espera-se que todos os colegiados ao final dos cinco anos de Programa estejam 

com infraestrutura básica em pleno funcionamento e que estejam atuando em 

conjunto com os demais colegiados, incorporando aprendizados das experiências 

trocadas e se integrando permanentemente em rede virtual. Espera-se que o 

Programa seja integralmente monitorado para que possa, quando possível, ser 

melhorado no decorrer da execução. Além disso, espera-se que possa haver a 

avaliação de indicadores consistentes que possibilitem, ao término dos programas, a 

percepção dos benefícios sociais e ambientais resultantes da realização dos 

programas. 

Finalmente, por meio da execução do Programa de apoio ao Fortalecimento dos 

colegiados, objetiva-se que estes colegiados tenham suas ações potencializadas e 

estejam contribuindo, de fato, com a consolidação da gestão integrada dos recursos 

hídrico em Pernambuco. 

15.2 DIRETRIZES 

O Programa de apoio ao Fortalecimento dos colegiados nas bacias tributárias da 

bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco, será norteado por diretrizes, 

ou seja, premissas que orientam e determinam a proposição das atividades, a saber: 

1. A adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do país (Inciso II, Art. 3o da Lei 9.433/97). 
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2. O processo de fortalecimento dos colegiados deve acontecer tanto interna, 

estruturando-os e qualificando-os, quanto externamente, possibilitando a 

interação entre os colegiados, e entre os colegiados e as comunidades locais. 

3. As peculiaridades de cada colegiado devem orientar, no sentido de 

adequação à realidade, a implementação do programa.  

4. Cada colegiado necessita de infraestrutura mínima para funcionamento 

efetivo (escritório, materiais, equipamentos e recursos humanos). 

5. A disseminação de conhecimentos e experiências deve abranger a rede de 

colegiados do Estado, fortalecendo-os. 

15.3 OBJETIVOS 

O Programa tem por objetivo geral estruturar o funcionamento efetivo os colegiados, 

Comitês de Bacia e Conselhos Gestores de Açudes das bacias tributárias da bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco, e promover a integração entre 

esses colegiados, monitorar e avaliar os Programas de fortalecimento e Educação 

para as Águas, no sentido de consolidar a gestão integrada dos recursos hídricos 

em Pernambuco.  

15.3.1 Objetivos específicos  

O Programa possui como objetivos específicos: 

• Potencializar as atuações dos Comitês de Bacias e Conselhos Gestores de 

Açudes de Pernambuco na gestão sustentável dos recursos hídricos nas suas 

áreas de abrangência; 

• Estruturar espaço físico e infraestrutura para funcionamento dos colegiados; 

• Possibilitar trocas de experiências entre os participantes e entre os colegiados 

de outras regiões; 

• Realizar encontros anuais para atualizar os colegiados sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco; 

• Promover espaço de troca de informações sobre o andamento das atividades 

de cada colegiado e fomentar a integração dos colegiados do Estado; 

• Monitorar o desempenho dos colegiados nas suas áreas de atuação e, 

quando necessário, orienta-los para que possam melhor exercer suas 
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atribuições; 

• Monitorar o andamento das atividades desempenhadas pelos Programas de 

Fortalecimento e de Educação para as Águas; 

• Elaborar/definir indicadores sociais e ambientais que permitam mensurar a 

efetividade dos Programas de fortalecimento e de Educação para as águas; 

• Avaliar anualmente os resultados do Programa, por meio dos indicadores 

definidos. 

15.4 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ALVO 

Área de abrangência: Municípios contidos na Bacia do Rio São Francisco, em 

Pernambuco. 

Público-alvo: Colegiados, Comitês de Bacias Hidrográficas e Conselhos Gestores de 

Açudes. 

15.5 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

O programa está organizado com base na realização dos seguintes blocos de 

atividades, que serão posteriormente detalhados: 

• Atividade 1 – Estruturação física dos colegiados; 

• Atividade 2 – Integração dos colegiados; 

• Atividade 3 – Monitoramento das atividades e avaliação de indicadores. 

15.5.1 Atividade 1 – ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS COLEGIADOS 

Esta atividade consistirá em conferir aos colegiados recursos básicos como: 

escritório, equipamentos, materiais, transporte, e recursos humanos, necessários 

para o funcionamento dos colegiados.  

Esta etapa poderá utilizar como subsídio inicial os resultados dos questionários 

utilizados nas entrevistas dos CONSUs, especificamente as perguntas relacionadas 

às estruturas físicas de funcionamento (sede e equipamentos). A atividade deverá 

prever as seguintes ações, por colegiado (Quadro 50):  



 

214 

Quadro 50: Ações necessárias, por colegiado, da Atividade 1 – Estruturação física dos 
colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.  

Ação Especificações Observações 

a) Aluguel de espaço físico Escritório básico. 

Em cada localidade há de se 
verificar a possibilidade de 
parceiros locais cederem 
uma sala para este fim. 

b) Aquisição dos 
equipamentos 

1 computador, 1 impressora, 
1 aparelho de telefone.  

c) Aquisição de mobiliário 

1 mesa de reuniões com 
cadeiras, 1 mesa de 

escritório, 1 cadeira de 
escritório, 1 arquivo, 1 

estante, 1 filtro de água. 

 

d) Aquisição de materiais de 
escritório 

Tinta de impressora, Resma 
de Papel, Canetas, Lápis, 

Borracha, etc. 

Deve ser previsto orçamento 
periódico para aquisição de 

materiais. 
e) Contratação de linha 

telefônica Linha fixa de telefone.  

f) Contratação de operadora 
de internet 

Operadora de internet com 
pontos para conexão ou 

aparelho roteador. 
 

g) Ajuda transporte Ajuda de custo para as 
reuniões. 

A ajuda transporte deverá 
ser mensurada caso a caso, 

conforme especificidades 
dos colegiados. 

h) Contratação de auxiliar de 
escritório 

1 auxiliar de escritório com 
carga horária de 44 horas 

semanais. 
 

15.5.2 Atividade 2 – INTEGRAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Esta atividade consistirá na realização de ações com objetivo de propiciar a 

integração dos colegiados, por meio da realização de encontros periódicos dos 

colegiados e a estruturação de uma plataforma virtual nos moldes da Comunidade 

das Águas21.  

Os encontros periódicos devem acontecer anualmente e podem seguir o exemplo do 

Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil22, contendo momentos de 

debates, mesas redondas, apresentação de experiências e realização de oficinas. 

Além disso, esses encontros devem promover o envolvimento dos participantes, por 

meio de metodologias participativas que possibilitem o encontro entre os membros e 

a troca de conhecimentos e experiências.  

                                                 
21 Página online [http://comunidadedasaguas.ning.com/]. Acessada em 06 de maio de 2013. 
22 Página online [http://www.encob.org/]. Acessada em 06 de maio de 2013. 
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Indica-se também a presença de convidados, provenientes de outros Estados, que 

possam compartilhar experiências bem sucedidas na área de gestão participativa 

dos recursos hídricos. Por exemplo, poderiam ser convidados membros das 

Comissões de usuários de açudes do Ceará, para que pudessem compartilhar como 

funcionam, como realizam a alocação negociada da água, e demais questões 

relacionadas à realidade dos colegiados de Pernambuco, que pudessem contribuir 

para o seu amadurecimento.  

Outra atividade relacionada à integração dos colegiados, seria a estruturação de 

uma rede virtual. A exemplo da “Comunidade das Águas”, que é um espaço virtual 

criado para fortalecer o contato entre os integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), propiciando a oportunidade dos 

atores relacionados de se conhecerem e trocarem experiências relativas à gestão 

das águas. Neste ambiente, os participantes podem debater e construir uma rede de 

informações sobre o tema, articulando em busca de uma gestão compartilhada e 

integrada, tal qual previsto no Plano Nacional de Recursos Hídricos. As atividades 

propostas para integração dos colegiados podem ser verificadas no Quadro 51. 

Quadro 51: Ações da Atividade 2 – Integração dos colegiados das bacias tributárias da 
bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Ação Especificações Observações 

a) Encontro anual 

- 3 dias de encontro contendo, por 
exemplo: mesas redondas, oficinas, 

apresentação de experiências, 
atividades para integração e visitas de 

campo. 

- Estruturar comissão organizadora 
incluindo técnicos da APAC e membros 

dos colegiados. 

Sugere-se a utilização de 
metodologias participativas. 

b) Plataforma 
virtual 

- Estruturar 1 plataforma virtual 
contendo: fóruns, eventos, grupos, 
fotos, vídeos, perfil dos membros. 

- Contratar diagramador visual para 
elaboração da plataforma. 

- Contratar técnico para animação da 
rede. 

Os colegiados deverão ser 
capacitados para utilização 

da plataforma. Este item 
será sugerido na proposta 
de Ementa da Capacitação 

(ANEXO D). 

15.5.3 Atividade 3 – MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DE 
INDICADORES 

O monitoramento das atividades e a avaliação dos indicadores são fundamentais 

para a percepção dos fenômenos sociais resultantes da realização dos Programas 
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de fortalecimento e de capacitação dos colegiados das bacias tributárias da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, em Pernambuco. 

As atividades serão monitoradas mediante o acompanhamento dos técnicos da 

APAC, com reporte periódico aos órgãos do SIGRH/PE sobre o andamento do 

programa, e avaliações por escrito dos participantes, a ser preenchido ao final de 

cada atividade. 

Anualmente deverá ser elaborada, a partir da sistematização dos reportes periódicos 

e demais análises relacionadas, a avaliação anual dos Programas. Esta avaliação 

deverá estar calcada em indicadores e deverá ser regulamentada pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos.  

Segundo o Guia metodológico de indicadores do MPOG (2010), indicadores são: 

Instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados 
a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de 
uma intervenção na realidade. A principal finalidade de um indicador 
é traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto de uma 
realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), de 
maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Os 
Indicadores de Desempenho de Programas, dentro de uma finalidade 
programática, permitem uma análise contextualizada e comparativa 
dos registros e estatísticas, no tempo e no espaço. 

Os indicadores correspondem a um instrumento fundamental para subsidiar as 

propostas de intervenção na realidade, visando a um impacto positivo, sendo assim, 

o monitoramento e a avaliação são necessários à gestão governamental (FUNDAP, 

2006).  

Para a definição de indicadores (Quadro 52), deve-se buscar a adequabilidade 

conforme os seguintes requisitos, adaptados de OCDE (2002 apud MAGALHÃES, 

2004 apud MPOG, 2010) e FUNDAP, 2006. 

Quadro 52: Requisitos para elaboração de indicadores.  
Propriedade Requisitos Características 

Relevância 
Representatividade 

Um indicador deve ser significante ao que está 
sendo medido e manter essa significância ao longo 

do tempo. 

Simplicidade Devem ser de fácil obtenção, construção, 
manutenção, comunicação e entendimento pelo 
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Propriedade Requisitos Características 
público em geral, interno ou externo. 

Possibilita 
comparações 

Capacidade de estabelecimento de séries históricas 
estáveis que permitam monitoramentos e 

comparações. 
Possui valores de 

referência 
Capacidade de alcance e mensuração, com maior 

precisão possível e sem ambiguidade. 

Confiabilidade 
Deve-se primar pela qualidade do levantamento dos 
dados. Medidas confiáveis atribuem maior validade 

aos indicadores. 

Adequação à 
análise 

Fundamentado 
cientificamente 

Indicadores devem ter origem em fontes confiáveis, 
que utilizem metodologias reconhecidas e 
transparentes de coleta, processamento e 

divulgação. 

Grau de cobertura 

Deve-se procurar empregar indicadores de boa 
cobertura territorial ou populacional, que sejam 

representativos da realidade em análise. 
Indicadores de cobertura parcial também podem ser 

úteis, desde que possam produzir conhecimento 
relevante, válido e confiável sobre dinâmicas 

específicas. 

Auditabilidade 

Qualquer pessoa deve sentir-se apta a verificar  a 
boa aplicação das regras de uso dos indicadores 

(obtenção, tratamento, formatação, difusão, 
interpretação). 

Mensurabilidade 

Viável em termos 
de tempo e recurso 

Capacidade do indicador de ser obtido a custos 
módicos; a relação entre os custos de obtenção e 

os benefícios advindos deve ser favorável. 

Publicidade 

Os indicadores devem ser públicos, isto é, 
conhecidos e acessíveis a todos os níveis da 

instituição, bem como à sociedade e aos demais 
entes da administração pública. 

Os Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de Programas podem ser 

organizados de acordo com a sua aplicação nas diferentes fases do ciclo de gestão. 

Na visão adaptada de Bonnefoy (2005) e Jannuzzi (2005) (apud MPOG, 2010), os 

indicadores podem ser de: 

• Insumo: têm relação direta com os recursos a serem alocados, ou seja, com 

a disponibilidade dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros a 

serem utilizados pelas ações de governo. No caso dos colegiados, pode ser 

algo referente ao gasto utilizado por colegiado para estruturá-los; 

• Processo: são medidas que traduzem o esforço empreendido na obtenção 
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dos resultados, ou seja, medem o nível de utilização dos insumos alocados 

como, por exemplo, o percentual de atendimento de um público-alvo e o 

percentual de liberação dos recursos financeiros;  

• Produto: medem o alcance das metas físicas. São medidas que expressam 

as entregas de produtos ou serviços ao público-alvo do Programa. Um 

exemplo seria a quantidade de capacitações realizadas ao longo dos anos em 

comparação com as metas, ou mesmo a quantidade de membros dos 

colegiados capacitados;  

• Resultado: essas medidas expressam, direta ou indiretamente, os benefícios 

no público-alvo decorrentes das ações empreendidas no contexto do 

Programa.  

• Impacto: possuem natureza abrangente e multidimensional, têm relação com 

a sociedade como um todo e medem os efeitos das estratégias 

governamentais de médio e longo prazos. Na maioria dos casos estão 

associados aos objetivos setoriais e de governo, como por exemplo o Índice 

Gini de distribuição de renda e o PIB per capita. 

É importante ressaltar alguns pontos relevantes destacados por MPOG (2010): o 

indicador pode ser uma aproximação, mas é fundamental  que o programa 

influencie de forma significativa a realidade, cuja evolução o indicador expressará; 

quando necessário o indicador de Programa pode medir parte da  solução do 

problema, ou seja, os resultados intermediários; a construção de uma medida de 

desempenho pode contribuir para a melhoria da teoria do Programa, podendo 

indicar a necessidade de alterações em atributos importantes como objetivo e 

público-alvo. 

A definição dos indicadores (Quadro 53) deverá passar pelas seguintes etapas 

(adaptação do proposto por MPOG, 2010): 

Quadro 53: Etapas para a definição de indicadores. 
Etapa Descrição 

Avaliar objetivos e 
metas 

Deve-se analisar o enunciado do problema, suas causas, as 
evidências de que o problema existe, identificar as ações relevantes, 

etc. 
Identificar Os stakeholders devem ser levantados, pois podem demandar a 
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Etapa Descrição 
interessados escolha de indicadores específicos às suas expectativas. 

Definir tipos de 
indicadores 

Identificar quais tipos de indicadores serão necessários para 
expressar os resultados esperados, bem como para atender aos 

interesses dos diferentes atores envolvidos na sua interpretação. Os 
indicadores podem ser dos seguintes tipos: a) indicador-chave: 

expressa o conceito ou dimensão mais relevante do objetivo 
proposto; b) indicadores complementares: são medidas que 

expressam tanto a dimensão mais relevante quanto as demais 
dimensões inseridas no objetivo; e indicadores específicos: 

expressam necessidades próprias de determinados interessados no 
Programa identificados no passo anterior, ou outras especificidades 
quaisquer inerentes ao conceito a ser medido, quando os dois tipos 

já descritos não cumprirem essa função. Indica-se usar nesta etapa o 
Sistema Estatístico Nacional. 

Definir critérios de 
seleção 

Nessa etapa devem ser definidos quais critérios servirão de base 
para a seleção de indicadores: s) Eliminatórios: são os critérios que 
devem ser obrigatoriamente atendidos pelo indicador, do contrário 

deverá ser descartado; b) Classificatórios: os critérios classificatórios 
servem para estabelecer um ranking dos indicadores possíveis, 

possibilitando uma análise quantitativa ponderada que contribui para 
uma seleção menos intuitiva das medidas de desempenho.  Para 

operacionalizar a aplicação dos critérios classificatórios, é necessário 
definir: o grau de atendimento dos indicadores candidatos aos 

critérios estabelecidos e o grau de importância (ou atribuição de 
pesos) dos critérios classificatórios, que podem variar de programa 

para programa de acordo com as especificidades de cada realidade. 

Validar indicadores 

Considerando os indicadores selecionados, nesse passo é feita uma 
verificação final de conformidade e pertinência, por meio do 

atendimento aos requisitos propostos, podendo ser verificados pelas 
perguntas: Os indicadores escolhidos são válidos para expressar os 
resultados? Têm relação direta com os objetivos do Programa? São 

oriundos de fontes confiáveis? São mensuráveis? São em 
quantidade suficiente para expressar as dimensões envolvidas? 

Consideram a dimensão territorial, quando necessária? Expressam 
questões transversais, quando existirem? As limitações inerentes aos 

indicadores foram consideradas? 
Dependendo das respostas encontradas, deve-se avaliar a 

pertinência de se manter ou substituir um ou mais indicadores 
escolhidos, ou ainda de se revisar a teoria do Programa. 

Finalmente, é importante mencionar que a definição de indicadores deverá estar de 

acordo com indicadores que estejam em consonância com o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos hídricos. Conforme propõe o Subprograma do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, deve haver indicadores que indiquem:  
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Fortalecimento institucional: considera o estágio atual de cada um dos colegiados 

e seu progresso, determinado pelo desenvolvimento de suas atividades previstas. 

Esse indicador deverá explicitar a efetividade da atuação dos colegiados. Por 

exemplo, esse indicador poderia ser a quantidade de reuniões ou de deliberações 

dos colegiados, que poderia então indicar que os CONSUs estão devidamente 

estruturados e em funcionamento efetivo. 

Integração institucional: Os indicadores relacionados à integração deverá 

considerar o estágio atual da integração dos colegiados e seus reflexos em suas 

atividades. Poderão ser relacionados ao nível de articulação dos colegiados entre si 

e entre os demais órgãos integrantes do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos de Pernambuco. Além disso, podem ser considerados neste 

grupo, indicadores relacionados à integração dos colegiados com suas comunidades 

locais. 

15.6 METAS 

As metas de execução, e suas respectivas estratégias de verificação, das atividades 

previstas para os cinco anos de Programa são (Quadro 54 e Quadro 55): 

Quadro 54: Metas de execução das atividades previstas no Programa de Fortalecimento 
dos colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.  

Ação Meta Estratégia para 
verificação 

ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS COLEGIADOS 

Aluguel de espaço físico Estruturar pelo menos 6 colegiados 
até o final do primeiro ano de 

Programa, com escritório contendo 
equipamentos, mobílias e materiais 

disponíveis. 

Garantir funcionamento básico dos 6 
colegiados em termos de estrutura 

física básica e contratação de 
serviços de comunicação (telefone e 
internet) para desempenho de suas 
atividades durante toda a vigência 

do Programa. 

- Relatório anual com 
informação sobre os 

escritório estruturados. 
- Relatórios contendo 

extrato de funcionamento 
pleno dos colegiados. 

Aquisição dos 
equipamentos 

Aquisição de mobiliário 
Aquisição de materiais 

de escritório 
Contratação de linha 

telefônica 

Contratação de 
operadora de internet 

Carro ou ajuda 
transporte 

Propiciar ajuda de custo para os 
membros dos colegiados, para 

deslocamentos necessários para a 
realização de reuniões ordinárias 

- Relatórios contendo 
relatos das reuniões 

realizadas e prestação de 
contas. 
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Ação Meta Estratégia para 
verificação 

definidas em seus estatutos. 

Contratação de auxiliar 
de escritório 

Durante a vigência do programa, ter 
um funcionário trabalhando 44 horas 

semanais para o colegiado. 

- Relatórios anuais 
contendo extrato de horas 
trabalhadas por mês pelo 

funcionário. 
2. INTEGRAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Realização de encontro 
anual 

Ao final do programa, ter realizado 4 
encontros anuais dos colegiados de 

Pernambuco. 

- Relatório anual dos 
encontros. 

Elaboração e 
manutenção de 

plataforma virtual 

Receber o cadastramento de pelo 
menos 50 membros de colegiados e 

o acesso de pelo menos 200 
pessoas, por ano, durante os 5 anos 

de vigência do programa. 

- Cadastro de usuários da 
plataforma; 

- Relatório de acessos 
anuais. 

3. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DE INDICADORES 

Monitoramento das 
atividades 

Monitorar trimestralmente, durante a 
vigência do programa, todas as 
atividades realizadas. Elaborar 4 
relatório por ano, com o relato do 

andamento das atividades dos 
programas de fortalecimento e de 

capacitação. 

- Relatórios trimestrais de 
monitoramento das 

atividades entregues ao 
CRH/PE. 

Elaboração de 
indicadores 

Elaborar, encaminhar ao CRH/PE e 
aprovar propostas de indicadores 

relacionados à avaliação dos 
Programas de Fortalecimento e de 

Capacitação, nos primeiros seis 
meses de programa. 

- Documento de 
referência, 

regulamentado pelo 
CRH/PE contendo os 

indicadores para 
avaliação dos Programas 
de Fortalecimento e de 

Capacitação. 

Avaliação dos 
indicadores 

Realizar até o fim da vigência do 
programa, 5 relatórios (um por ano) 

de avaliação dos indicadores. 

- Relatórios anuais com a 
avaliação dos resultados. 

Os técnicos responsáveis da APAC deverão acompanhar a execução do programa e 

garantir a execução das metas. 
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15.7 CRONOGRAMA  

Quadro 55: Cronograma de execução do Programa de Fortalecimento dos colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco, em Pernambuco. 

Ação Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1. ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS COLEGIADOS 
Aluguel de espaço 
físico                                                             

Aquisição dos 
equipamentos                                                             

Aquisição de 
mobiliário                                                             

Aquisição de 
materiais de 
escritório 

                                                            

Contratação de linha 
telefônica                                                             

Contratação de 
operadora de internet                                                             

Carro ou Ajuda 
transporte                                                             

Contratação de 
auxiliar de escritório                                                             

2. INTEGRAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Encontro anual                                                             

Plataforma virtual                                                             

3. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DE INDICADORES 
Monitoramento das 
atividades                                                             

Elaboração de 
indicadores                                                             

Avaliação dos 
indicadores                                                             

 



 

223 

15.8 ESTIMATIVA DE CUSTOS (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO) 

As estimativas de custo para Implantação e Manutenção do Programa de Apoio ao 

Fortalecimento dos Colegiados nas Bacias Tributárias da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco estão apresentadas no Quadro 56 e Quadro 57. 

Quadro 56: Memória de cálculo estimado da atividade: “Estruturação física dos 
colegiados”, do Programa de Fortalecimento dos colegiados das bacias tributárias da 
bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Despesas Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$) Ano 5 (R$) 
Recursos humanos – 
assistente de 
escritório* 

R$10.434,42 R$13.912,56 R$15.303,82 R$16.834,20 R$18.517,62 

Aluguel de sala* R$4.500,00 R$6.000,00 R$6.600,00 R$7.260,00 R$7.986,00 

Aquisição de 
equipamentos* R$7.000,00 - - - - 

Aquisição de 
mobiliários* R$5.000,00 - - - - 

Contratação de 
serviços de telefonia e 
internet* 

R$1.800,00 R$2.400,00 R$2.640,00 R$2.904,00 R$3.194,40 

Materiais de 
expediente* R$720,00 R$960,00 R$1.056,00 R$1.161,60 R$1.277,76 

Transporte* R$900,00 R$1.200,00 R$1.320,00 R$1.452,00 R$1.597,20 

Estimativa de 
TOTAL/ANO R$30.354,42 R$24.472,56 R$26.919,82 R$29.611,80 R$32.572,98 

(*) Valor calculado por colegiado.  

Quadro 57: Memória de cálculo estimado das atividades: “Integração dos colegiados”, 
do Programa de Fortalecimento dos colegiados das bacias tributárias da bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco. 

Despesas Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$) Ano 5 (R$) 
Passagens 
terrestres para 
participantes do 
encontro** 

R$15.000,00 R$16.500,00 R$18.150,00 R$19.965,00 R$21.961,50 

Passagens aéreas 
para palestrantes/ 
consultores ** 

R$6.000,00 R$6.600,00 R$7.260,00 R$7.986,00 R$8.784,60 

Locação de espaço 
para evento ** R$3.000,00 R$3.300,00 R$3.630,00 R$3.993,00 R$4.392,30 

Hospedagem** R$8.000,00 R$8.800,00 R$9.680,00 R$10.648,00 R$11.712,80 

Alimentação** R$5.000,00 R$5.500,00 R$6.050,00 R$6.655,00 R$7.320,50 

Empresa de 
Logística de evento 
** 

R$5.000,00 R$5.500,00 R$6.050,00 R$6.655,00 R$7.320,50 

Empresa de 
metodologia de 
evento ** 

R$6.000,00 R$6.600,00 R$7.260,00 R$7.986,00 R$8.784,60 
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Despesas Ano 1 (R$) Ano 2 (R$) Ano 3 (R$) Ano 4 (R$) Ano 5 (R$) 
Plataforma virtual – 
construção/ 
manutenção 

R$15.000,00 R$12.000,00 R$13.200,00 R$14.520,00 R$15.972,00 

Plataforma virtual – 
servidor R$1.100,00 R$1.320,00 R$1.452,00 R$1.597,20 R$1.756,92 

Estimativa de 
TOTAL/ANO R$64.100,00 R$70.510,00 R$72.732,00 R$80.005,20 R$88.005,72 

 (**) Valor estimado de evento para 100 participantes. 
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15. PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA AS ÁGUAS, COM A 
CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS COLEGIADOS NAS BACIAS 
TRIBUTÁRIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO 
FRANCISCO, EM PERNAMBUCO, E MOBILIZAÇÃO DAS 
COMUNIDADES LOCAIS 

16.1 INTRODUÇÃO 

Em que pese a importância dos CONSUs evidenciada pelo estudo contido no 

Relatório 01 desta contratação, constatou-se que há lacunas legais que conferem 

fragilidade na atuação dos CONSUs, refletindo negativamente em suas ações, pois 

não possuem propriedade em relação as suas atribuições, não conseguem viabilizar 

financeiramente suas atividades, suas atuações não são plenamente legitimadas 

tanto pela sociedade como pelos órgãos relacionados à gestão e, por conseguinte, 

se encontram bastante enfraquecidos.  

Tanto na Política Nacional quanto na Estadual está prevista como um dos princípios 

básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

a descentralização da obtenção e produção de dados e informações. O atendimento 

a este princípio dependerá significativamente da capacitação e do fortalecimento dos 

colegiados integrantes dos sistemas de gestão com vistas a qualificar sua atuação. 

Ademais, o item capacitação foi o mais citado, com 10 menções, nas entrevistas 

realizadas com os colegiados no que se refere às demandas de apoio ao Estado. 

Além disso, constatou-se que, em geral, os CONSUs enfrentam muitos problemas, 

dentre eles, por ordem da quantidade de menções feitas estão: falta de transporte; 

falta de apoio público e de retorno às solicitações feitas à APAC; falta de 

participação da comunidade; falta de independência para atuação; falta de 

disponibilidade e compromisso dos membros; falta de recursos; falta de estrutura 

física e equipamentos; falta de apoio técnico; pouca participação dos municípios; 

dificuldade logística para atuação; falta de vigia no açude; pouca atuação do 

conselho; dificuldades internas; falta de capacitação para elaborar projetos; 

dificuldade em realizar a manutenção dos projetos; dificuldade de comunicação. 

Para os quais, muitos deles podem ser minimizados com a realização de ações de 

comunicação, educação ambiental e capacitação. 
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Numa visão mais ampla, a realização de capacitações se insere numa perspectiva 

de um processo de educação ambiental voltado para o cuidado das águas e para a 

sensibilização da importância da gestão integrada deste recurso. “Entende-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente” (Lei nº 9.795 de 1999).  

A educação ambiental pode ser definida como instrumento de formação de uma 

consciência crítica, por meio do conhecimento e da reflexão, sobre a dinâmica das 

inter-relações entre a natureza e o ser humano. Visa preparar o indivíduo para se 

integrar criticamente ao meio, de maneira a ampliar sua visão de mundo na 

perspectiva da sustentabilidade social, ambiental e econômica. (MMA, 2004) 

Neste sentido, o Programa de Capacitação será fundamentalmente um Programa de 

Educação para as águas, em que a capacitação em si é um elemento que, 

juntamente com processos de mobilização, realização de eventos, oficinas e 

produção de materiais de comunicação às comunidades locais. Assim, espera-se 

que a atuação qualificada dos colegiados em conjunto com a comunidade local 

possa dar início a uma gestão democrática e participativa dos recursos hídricos nas 

localidades. 

A realização de capacitações é fundamental levando-se em consideração a 

importância do desenvolvimento de capacidades estabelecido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no simpósio “Estratégia para o 

Desenvolvimento de Capacidades no Setor Água”, realizado em Delft (1991).  

O conceito elaborado na ocasião defendia que o desenvolvimento de capacidades 

trata-se não somente do processo de capacitação em si, mas visa também: a 

integração entre informação, conhecimento e capacitação; o fortalecimento 

institucional por meio do desenvolvimento de pessoas; a articulação entre diferentes 

instituições e setores; e a construção de diretrizes comuns para o alcance da gestão 

integrada dos recursos hídricos23. 

                                                 
23 Informação obtida no documento dos Subprogramas do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Secretaria de 
Recursos Hídricos, Ministério do Meio ambiente. 2008.  
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Um processo de Educação para as águas podem vir a responder questões como por 

exemplo, esclarecimento dos objetivos dos colegiados aos seus membros e às 

comunidades locais, às dinâmicas de funcionamento e à resolução de conflitos, à 

comunicação interna e à sustentabilidade financeira. Além disso, as vulnerabilidades 

relacionadas ao pouco envolvimento das comunidade locais, também poderão ser 

revertidas com a realização de ações educativas, permitindo que informações 

pertinentes sejam difundidas e a população confira aos colegiados a devida 

importância.  

Assim, partindo do pressuposto que a atuação dos CONSUs será devidamente 

regulamentada, conforme previsto no Relatório 03, apresenta-se a presente 

proposta de Programa de Educação para as Águas, com a capacitação dos 

membros dos colegiados nas bacias tributárias da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, em Pernambuco, e mobilização das comunidades locais. O programa se 

constitui em uma estratégia para implementação de maneira mais eficaz a gestão 

integrada dos recursos hídricos da região, consolidando assim uma gestão das 

águas democrática, descentralizada e participativa (Lei 9.433/97), por meio da 

atuação qualificada e efetiva dos colegiados e dos seus respectivos membros.  

Este documento apresenta uma proposta de programa, com duração de cinco anos, 

de capacitação desses colegiados para atuarem de maneira efetiva no SIGRH de 

Pernambuco, em suas áreas de abrangência, possibilitando, a longo prazo uma 

melhor gestão local das águas, a diminuição de conflitos e um maior envolvimento 

das comunidades localizadas nas áreas de abrangência desses colegiados. 

Ademais, o Programa Educação para as águas está estruturado para alcançar além 

dos membros dos colegiados, a comunidade local, conforme sugestão de colegiados 

na entrevista realizado no Relatório Parcial 01.  

Em suma, o Programa está estruturado para a realização de capacitação/formação, 

reuniões e eventos de mobilização e campanhas de comunicação. O quadro geral 

do Programa pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16: Abrangência do Programa de Capacitação dos membros dos colegiados das bacias 
tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Sugere-se que a implementação do Programa seja construída conjuntamente com o 

colegiado, para que possam se apropriar do processo, valorizando-o e contribuindo 

de maneira mais efetiva para sua realização. 

Espera-se que, ao fim dos cinco anos de Programa, os membros dos colegiados 

tenham ampliado seus conhecimentos sobre a realidade hídrica local e estejam 

aptos a atuar de maneira mais qualificada na gestão integrada dos recursos hídricos 

e sirvam de disseminadores de boas práticas de gestão e uso de recursos hídricos 

em suas comunidades.  

No que tange à comunidade, é esperado que, ao final do período do Programa, haja 

melhor compreensão sobre a importância da gestão sustentável dos recursos 

hídricos e da atuação colegiados; e que a comunidade esteja mais participante e 

mais envolvida nos assuntos dos colegiados, opinando e participando da atividades 

propostas. 

Assim, por meio da execução do Programa Educação para as Águas, com a 

capacitação dos membros dos colegiados nas bacias tributárias da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, em Pernambuco, e mobilização das comunidades 

locais, espera-se que estes colegiados tenham suas ações potencializadas e 

estejam contribuindo, de fato, com a consolidação da gestão integrada dos recursos 

hídrico no Estado. 
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16.2 DIRETRIZES 

O Programa de Educação para as águas será norteado pelas seguintes diretrizes: 

1. A adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do país (Inciso II, Art. 3o da Lei 9.433/97). 

2. O processo de fortalecimento dos colegiados deve acontecer tanto interna, 

estruturando-os e qualificando-os, quanto externamente, possibilitando a 

interação entre os colegiados e entre os colegiados e as comunidades locais. 

3. As peculiaridades de cada colegiado deve orientar, no sentido de adequação 

à realidade, a implementação do programa, principalmente no que tange aos 

conteúdos abordados nas capacitações e nas atividades educativas.  

4. A formação dos membros dos colegiados é fundamental para que haja 

qualidade na atuação destes. 

5. A capacitação aos colegiados está relacionada com a perspectiva de que 

possuem importante potencial multiplicador, colaborando assim com a 

disseminação de conhecimento e informações atualizadas sobre a gestão de 

recursos hídricos no âmbito nacional, estadual e regional. 

6. As capacitações devem ser inclusivas, possibilitando a participação de todos 

os membros, independente de sexo, cor ou condição física e social. 

7. As capacitações respeitarão os diferentes saberes – científico , tecnológico, 

filosófico, biorregional, tradicional – buscando promover diálogo entre eles e 

entre a diversidade.  

8. As atividades de mobilização social devem permitir a inclusão de pessoas 

com deficiência física. 

9. Crianças e jovens possuem grande capacidade de aprendizado e 

transformação de hábitos, sendo assim, considerados importantes atores-

chaves nos processos de educação ambiental, em conjunto com os 

professores. 

16.3 OBJETIVOS 

O Programa tem por objetivo geral gerar um processo de educação para as águas, 

sensibilizando os colegiados, Comitês de Bacia e Conselhos Gestores de Açudes, 

das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco, 
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e as comunidades locais sobre a importância do uso e gestão sustentável e 

compartilhada dos recursos hídricos, no sentido de consolidar a gestão integrada 

dos recursos hídrico no Estado. 

16.3.1 Objetivos específicos  

O Programa possui como objetivos específicos: 

• Capacitar os membros dos colegiados no sentido de conferir qualificação às 

suas atividades, principalmente por meio de competências técnicas 

fundamentais para tomadas de decisão no processo de gestão integrada dos 

recursos hídricos; 

• Instrumentalizar os membros dos colegiados para que possam ser 

disseminadores de boas práticas de gestão e uso de recursos hídricos; 

• Promover a elaboração e execução de pequenos projetos locais resultantes 

do programa de capacitação; 

• Sensibilizar e capacitar as comunidades locais sobre a importância da gestão 

sustentável dos recursos hídricos e dos colegiados, estimulando bons hábitos 

para o cuidado das águas; 

• Divulgar às comunidades as ações realizadas pelos colegiados, bem como 

informações relevantes sobre o uso e gestão dos recursos hídricos. 

16.4 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E PÚBLICO-ALVO 

Área de abrangência: Municípios contidos na Bacia do Rio São Francisco, em 

Pernambuco. 

16.3.2 Públicos-alvo: 
• Capacitações: Colegiados (Comitês de Bacia e Conselhos Gestores de 

Açudes); 

• Reuniões de mobilização: lideranças locais, formadores de opinião, parceiros 

e potenciais parceiros; 

• Oficinas: comunidade local, principalmente usuários dos corpos d’água; 

• Eventos: comunidade local, principalmente escolas; 

• Campanhas de comunicação: comunidade local em geral e interessados em 
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gestão participativa de recursos hídricos. 

16.5 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

Para a realização do Programa Educação para as águas estão previstas a 

realização das seguintes atividades, que serão abaixo descritas: 

• Atividade 1 – Capacitação dos colegiados; 

• Atividade 2 – Mobilização, comunicação e educação ambiental nas 

comunidades. 

16.5.1 Atividade 1 – CAPACITAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Sugere-se que o processo de capacitação aconteça ao longo dos cinco anos, em 

que os colegiados locais poderão aprofundar nos conhecimentos, tanto teóricos 

quanto práticos relacionados à gestão e ao uso sustentável dos recursos hídricos. 

As capacitações deverão ser delineadas de modo a permitir aos participantes a 

aquisição gradual de conhecimentos. Para tanto, deve-se primar pela possibilidade 

de experimentação, em que os conceitos e teorias possam ser vivenciados no 

processo educativo. 

Para a realização das capacitações sugere-se que haja previamente um 

levantamento de interessados entre os colegiados, para que as turmas e os 

calendários possam ser melhor estruturados, levando-se em consideração a 

proximidade dos colegiados e as possibilidades em se montar turmas com mais de 

um colegiado presente.  

Ademais, espera-se que com a definição dos professores, seja realizado um 

aprimoramento dos conteúdos a serem abordados nas capacitações, com a 

participação de representantes dos colegiados e técnicos da APAC. Sugere-se que 

haja um profissional responsável pela estruturação do currículo que possa 

acompanhar o desenvolvimento do curso, garantindo uma sequência lógica entre os 

módulos e a coesão dos conteúdos. 

Para a realização das capacitações deve-se, além de cuidar do conteúdo e 

respectivos materiais didáticos, considerar as questões logísticas que concernem 

aos preparativos. Deve-se considerar a realização de avaliações por parte dos 

participantes, ao final de cada módulo. Os módulos devem prever a continuidade do 
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processo por meio da realização de projetos/ tarefas pelos participantes nos 

períodos entre módulos e uma estratégia para acompanhamento dos alunos neste 

período, que pode ser realizada pelo coordenador pedagógico ou por tutores. 

Os membros dos colegiados devem ser capacitados de modo a serem 

multiplicadores dos conhecimentos obtidos, para tanto, sugere-se que os 

conhecimentos teóricos estejam vinculados a experiências reais, que didaticamente 

possibilitam maior aprendizado aos alunos.  

O ANEXO D apresenta proposta de ementa da capacitação, que deverá ser 

desenvolvida em nove módulos, distribuídos nos cinco anos do programa, sendo 

dois módulos por ano nos quatro primeiros anos, e um módulo no último ano. 

16.5.2 Atividade 2 – DIFUSÃO DOS COLEGIADOS NAS COMUNIDADES 

Paralelamente as atividades de capacitação dos colegiados, devem acontecer as 

atividades de mobilização, educação ambiental e comunicação à comunidade local. 

Para tanto se prevê as atividades, que serão detalhadas a seguir: 

• Reuniões de mobilização; 

• Oficinas; 

• Eventos; 

• Campanhas de comunicação. 

Reuniões de mobilização 

Deverão ser realizadas reuniões de mobilização com a comunidade, contando 

principalmente com a presença de lideranças locais, formadores de opinião, 

parceiros e potenciais parceiros, para atualização sobre as atividades dos 

colegiados e demais encaminhamentos. 

Essas reuniões, que deverão ter a periodicidade de uma reunião por semestre, 

também podem servir de espaço para consultas às comunidades sobre atividades a 

serem realizadas, devendo sempre ser registradas em Ata e conter lista de presença 

de participantes. 

Como proposta geral de pauta das reuniões, sugere-se: 
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• Atualizações das atividades; 

• Consultas e levantamento de parceiros para questões específicas; 

• Encaminhamentos. 

É indicado que haja uma pessoa contratada que desempenhe a função de 

mobilizador social local, garantindo a continuidade das ações de mobilização. 

Oficinas Temáticas 

As oficinas temáticas a serem realizadas com a comunidades, deverão acontecer 

durante a vigência do Programa. Sugere-se que ao longo dos cinco anos, sendo 

uma oficina por ano, as comunidades locais possam conhecer minimante a Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, os colegiados, e práticas de baixo 

custo para uso sustentável da água e do solo. 

Espera-se que essas oficinas possam abranger principalmente os usuários dos 

corpos hídricos relacionados aos colegiados (rios e reservatórios). Sugere-se que os 

membros desses colegiados possam participar, ou mesmo serem monitores dessas 

atividades.  

Para tanto, as oficinas podem ter a linguagem adaptada ao público e serem 

versadas nos seguintes eixos, em consonância com os módulos da capacitação 

(Quadro 58). 

Quadro 58: Temas para serem abordados nas oficinas temáticas do Programa 
Educação para as Águas, de capacitação dos membros dos colegiados nas bacias 
tributárias da bacia hidrográfica do rio São Francisco, em Pernambuco, e mobilização 
das comunidades locais. 

Módulos Conteúdo 

1. Encontro com as 
águas 

Introdução, contexto hídrico brasileiro e mundial, introdução à 
política nacional e estadual de recursos hídricos. 
Comitês de Bacia: O que são, como funcionam, o que fazem. 
Nova legislação dos CONSUs (o que são, atribuições, formas de 
funcionamento). 

2. Disseminando boas 
práticas 

Educação ambiental (referencial teórico e metodologias). 
Educomunicação e comunicação comunitária. 

3. Conhecendo as 
águas 

Indicadores de qualidade da água. 
Técnicas de análise e monitoramento de qualidade de água em 
rios e reservatórios (kits de monitoramento e visita de campo à 
laboratório de análise de água). 
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Módulos Conteúdo 

4. Práticas para uso 
sustentável dos 

recursos hídricos 

Irrigação, manejo e equipamentos para melhor aproveitamento de 
água. 
Cisterna para captação e armazenamento de água da chuva. 

5. Práticas de uso do 
solo cuidando das 

águas 

Agricultura orgânica. 
Gestão sustentável de resíduos sólidos, reciclagem, 
compostagem. 

Evento dia mundial da água 

Para o envolvimento das comunidades locais no processo de educação para as 

águas, deve-se aproveitar o ensejo do Dia mundial da Água (22 de março) para 

realizar um processo de sensibilização com grande amplitude. Parceiros como 

prefeituras, empresas, comércio local, usuários, e, principalmente, escolas, são de 

fundamental importância para a realização do evento. 

Nesta celebração, com duração de um dia, a princípio, contarão com, além de 

apresentações culturais, exposições de fotos sobre os corpos hídricos da região, 

mostra de vídeos relacionados, rodas de conversa com os colegiados, teatros e 

oficinas com a temática das águas para crianças e jovens. 

O evento deverá contar com preparativos para sua execução como: planejamento 

metodológicos e logístico; e elaboração de materiais de divulgação (vinhetas em 

rádio, press release, cartazes). O Quadro 59 apresenta proposta de programação, 

que poderá sofrer alterações conforme a inserção de parceiros, bem como deve 

considerar as atrações locais. 

Quadro 59: Proposta de programação base para evento em comemoração ao dia das 
Águas, período da tarde. 

Horário Atividade Equipamentos/ estruturas 

14h Abertura do evento – apresentação 
cultural regional Palco, equipamentos de som e luz. 

15h às 17h Teatro infantil com tema da água Palco. 

15 às 17h Roda de conversa – colegiados de 
Pernambuco Stand, cadeiras. 

18h Mostra de vídeo Stand, projeção, som. 

19h30 Apresentações culturais Palco, equipamentos de som e luz. 

14h às 20h Exposição de fotos de águas do 
sertão Pernambucano Painéis. 
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Campanhas de comunicação  

Finalmente, para dar visibilidade às ações dos colegiados, será realizada uma 

campanha de comunicação, que, em linhas gerais, deverá conter ações que 

divulguem tanto informações relevantes para a gestão sustentável das águas, 

quanto sobre a atuação dos colegiados.  

Para tanto, indica-se a elaboração de plano de comunicação, que deve ser feito em 

consonância com o calendário geral de atividades dos Programas de fortalecimento 

e de Educação para as águas, e deverá conter a utilização dos seguintes meios: 

• Cartilha que aborde, com linguagem, objetiva e simples, apropriada à 

comunidade em geral, conteúdos básicos relacionados à gestão dos recursos 

hídricos em Pernambuco, além de boas práticas de uso da água.  

• Rádio com a elaboração de vinhetas educativas, em que mensagens 

contendo dicas de boas práticas de uso da água e divulgação das atividades 

do Programa ou dos colegiados serão divulgadas. 

• Boletins informativos trimestrais: em uma página A4, frente e verso, incluindo 

textos produzidos pelos colegiados ou pelos técnicos da APAC, contendo 

atualização das atividades realizadas e informações sobre gestão e uso 

sustentável de água. 

• Site Águas de Pernambuco: Deve funcionar como um canal de divulgação da 

gestão de águas de Pernambuco, com o acervo de leis relacionadas, 

apresentação das entidades componentes do Sistema e demais atualizações 

de atividades realizadas pelas entidades.  

• Banners: deverão ser elaborados contendo as linhas básicas dos programas, 

informações gerais sobre a gestão de águas em Pernambuco e informações 

relativas a como participar das atividades. Os banners poderão ser usados 

pelos colegiados e técnicos da APAC, em eventos como seminários, 

encontros e conferências relacionados a meio ambiente. Além disso, poderão 

ser expostos nos eventos a serem realizados no âmbito do Programa. 
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16.6 METAS 

As metas de execução, e suas respectivas estratégias de verificação, das atividades 

previstas para os cinco anos de Programa são (Quadro 60 e Quadro 61): 

Quadro 60: Metas de execução das atividades previstas no Programa Educação para as 
águas dos colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco.  

Ação Meta Estratégia para verificação 

1. CAPACITAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Levantamento de 
dados para 
estruturação das 
turmas 

Contar com a participação de pelo 
menos 10 membros de cada 

colegiados nos 5 anos de 
capacitação. 

Relatórios anuais com listas de 
presença nos módulos da 

capacitação. 

Definição de 
professores 

Definir professores qualificados para 
atuarem durante dos cinco anos de 

programa. 

Relatórios de contratação. 
Relatórios com sistematização 

de avaliação sobre os 
professores feito pelos alunos. 

Adequação dos 
conteúdos 

Adequar os conteúdos às 
abordagens dos professores 

contratados, até o final do primeiro 
ano. 

Ementa do curso com 
aprimoramentos. 

Definição de 
cronograma dos 
módulos 

Até o final do primeiro semestre ter o 
cronograma dos módulos definidos 

e acordado com os colegiados. 

Cronograma elaborado com 
datas de todos os módulos da 
capacitação durante os cinco 

anos. 

Realização das 
capacitações 

Realizar duas capacitações por ano, 
durante os quatro primeiros anos, e 

uma capacitação no último ano. 

Relatório de execução com 
listas de presença, conteúdo 

ministrado e sistematização da 
avaliação por escrito feito pelos 

alunos. 

Acompanhamento 
dos participantes 

Realizar pelo menos dois encontros 
entre os módulos, durante a 

vigência da capacitação, totalizando 
16 encontros de acompanhamento. 

Relatórios de acompanhamento, 
resultante de cada encontro 

realizado. 

2. DIFUSÃO DOS COLEGIADOS NAS COMUNIDADES 

Reuniões de 
mobilização 

Realizar duas reuniões de 
mobilização anuais, durante os 
cinco anos de programa, com a 
participação de pelo menos 25 

participantes em cada. 

Relatório de acompanhamento 
das reuniões de mobilização, 
resultante de cada reunião 

realizada. 

Realização de 
oficinas 

Realizar uma oficina temática anual, 
durante os cinco anos de programa, 
com a participação de pelo menos 

30 pessoas das comunidades 
locais. 

Relatórios de acompanhamento, 
resultante de cada oficina 

realizada. 
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Ação Meta Estratégia para verificação 

Realização de 
eventos em datas 
comemorativas 

Realizar um evento em celebração 
às águas por ano, durante os cinco 
anos do programa, contando com a 

participação de pelo menos 500 
pessoas. 

Relatórios de acompanhamento, 
resultante de cada evento 

realizado. 

Elaboração de 
plano de 
comunicação dos 
programas 

Elaborar até o final do primeiro 
semestre de vigência um plano de 

comunicação para os programas de 
Capacitação e de Educação para as 

águas. 

Plano de comunicação 
elaborado. 

Elaboração e 
distribuição de 
cartilhas 

Elaborar cartilha educativa, com 
tiragem de 5.000 cópias, a ser 

distribuídas às comunidades locais, 
durante os 5 anos de projeto. 

Cartilha impressa e relatório de 
distribuição. 

Elaboração de 
site águas de 
Pernambuco 

Receber o acesso de pelo menos 
1.000 pessoas, por ano, durante os 

5 anos de vigência do programa. 
Relatório de acessos anuais. 

Elaboração de 
boletins 
trimestrais 

Elaborar trimestralmente boletim 
informativos e divulga-lo em formato 

eletrônico. 

Boletins elaborados e relatório 
de divulgação. 

Elaboração e 
veiculação de 
vinhetas 

Elaborar 2 vinhetas por ano, durante 
os 5 anos de vigência do projeto. 

Veicular as vinhetas em pelo menos 
uma rádio dos municípios onde há 

colegiados contemplados pelos 
programas. 

10 vinhetas elaboradas. 
Relatório de veiculação. 

Elaboração de 
banners dos 
programas. 

Elaborar 5 banners ao longo dos 5 
anos de vigência. 

Banners elaborados. 
Relatório de utilização. 
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16.7 CRONOGRAMA 

Quadro 61: Cronograma de execução do Programa Educação para as águas dos colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco. 

Ação ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1. CAPACITAÇÃO DOS COLEGIADOS 

Levantamento de dados 
para estruturação das 
turmas 

                                                            

Definição de professores 
                                                            

Adequação dos 
conteúdos. 

                                                            

Definição de 
cronograma de cursos 

                                                            

Realização das 
capacitações 

                                                            

Acompanhamento dos 
participantes 

                                                            

2. DIFUSÃO DOS COLEGIADOS NAS COMUNIDADES 

Reuniões de 
mobilização 

                                                            

Realização de Oficinas 
temáticas. 

                                                            

Realização de eventos 
em datas 
comemorativas 

                                                            

Elaboração de plano de 
comunicação 

                                                            

Elaboração de cartilha                                                             

Elaboração de site 
Águas de Pernambuco 

                                                            

Elaboração de boletins 
trimestrais 

                                                           ˜ 

Elaboração e veiculação 
de vinhetas 

                                                            

Elaboração de banners 
dos Programas 
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16.8 ESTIMATIVA DE CUSTOS (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO) 

As estimativas de custo para Implantação e Manutenção do Programa Educação 

para as Águas estão apresentadas no Quadro 62. 

Quadro 62: Memória de cálculo estimado do Programa Educação para as águas dos 
colegiados das bacias tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

Despesas* ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
Recursos humano 
(professores); R$3.000,00 R$4.000,00 R$4.400,00 R$4.840,00 R$5.324,00 

Logística para cursos 
(alimentação, 
transporte e materiais 
didáticos); 

R$1.500,00 R$2.000,00 R$2.200,00 R$2.420,00 R$2.662,00 

Logística para reuniões 
de mobilização; R$300,00 R$330,00 R$363,00 R$399,30 R$439,23 

Logística para oficinas 
temáticas; R$500,00 R$550,00 R$605,00 R$665,50 R$732,05 

Eventos em datas 
comemorativas; R$10.000,00 R$11.000,00 R$12.100,00 R$13.310,00 R$14.641,00 

Plano de comunicação 
(elaboração e 
execução); 

R$30.000,00 - - - - 

Mobilizador social 
(ajuda de custo). R$900,00 R$990,00 R$1.089,00 R$1.197,90 R$1.317,69 

Estimativa de 
TOTAL/ANO R$46.200,00 R$18.870,00 R$20.757,00 R$22.832,70 R$25.115,97 

(*) Valor calculado para a aplicação do Programa em uma única localidade.  
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este relatório contém a proposta de programas para fortalecimento e de Educação 

para as Águas a serem implementados com os colegiados das bacias tributárias da 

bacia hidrográfica do rio São Francisco, em Pernambuco.  

Para tanto, foram considerados os Relatórios Parciais 01 e 02 desta contratação, 

referente, respectivamente, ao diagnóstico dos CONSUs e às propostas para 

fortalecimento e integração dos CONSUs. Estes relatórios possibilitaram a 

elaboração de programas consistentes e vinculados às realidades em questão, 

buscando a resolução das dificuldades que atualmente são limitantes ao 

desenvolvimento dos colegiados. 

Almeja-se que os Programas venham de fato contribuir para o fortalecimento dos 

colegiados, tendo suas ações potencializadas ao final dos cinco anos de vigência e, 

assim, possam contribuir, de fato, com a consolidação da gestão integrada dos 

recursos hídrico no Estado. Nesse sentido, espera-se que as comunidades locais 

estejam envolvidas com a atuação dos colegiados e estejam, por sua vez, mais 

informadas sobre práticas de uso e gestão sustentável de recursos hídricos. 
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17. RECOMENDAÇÕES 

Com vias a se melhorar o andamento e resultados dos Programas, indica-se as 

seguintes recomendações: 

• Os programas devem acontecer integrados, devendo-se buscar a execução 

das atividades conciliando ambos os calendários;  

• Os programas devem ser aprimorados com a realização de uma consulta aos 

colegiados sobre as diretrizes, objetivos e ações propostas;  

• Deve-se ampliar os programas de forma a abranger todos os colegiados de 

Pernambuco; 

• Deve-se buscar envolver nos processos de fortalecimento os colegiados 

inativos, bem como os em estruturação; 

• Durante a execução dos programas, sugere-se a realização de ações de 

fomento a criação de colegiados nas áreas ainda não contempladas; 

• Deve-se buscar, sempre que possível, a contratação de recursos humanos, 

necessários à implementação dos programas, provenientes das próprias 

localidades dos colegiados, ou pelo menos em Pernambuco; 

• Sempre que possível, deve-se primar pelo aprendizado pautado na prática, ou 

seja na experimentação/ vivência dos conceitos teóricos em questão; 

• Deve-se primar pelo estabelecimento de parcerias com instituições públicas e 

privadas que possam subsidiar e colaborar com a melhor execução dos 

Programas; 

• Deve-se buscar envolver as escolas locais nas ações de mobilização, 

acreditando que os jovens possuem grande capacidade de aprendizado e de 

disseminação de informações; 

• As instituições de ensino e pesquisa devem ser envolvidas, com a intenção de 

produção de conhecimento relacionado à experiência da implantação dos 

programas ou à atuação dos colegiados; 

• Deverão ser previstas, no decorrer da execução dos Programas, estratégias 

para a sustentabilidade das ações após o término da vigência. 
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19. ANEXOS 

• ANEXO A: Questionário para entrevista de representantes dos CONSUs; 

• ANEXO B: Entrevistas; 

• ANEXO C: Parecer sobre legislação hídrica comparada e SIGRH do Estado 

de Pernambuco; 

• ANEXO D: Proposta de ementa de Capacitação dos colegiados das bacias 

tributárias da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco. 

• ANEXO E: Relato da Reunião Pública dos CONSUs Brotas e Rosário, Matriz 

de Avaliação e Lista de Presença; 

• ANEXO F: Relato da Reunião Pública dos CONSUs Barra do Juá e Serrinha, 

Matriz de Avaliação e Lista de Presença; 

• ANEXO G: Relato da Reunião Pública do CONSU Bitury, Matriz de Avaliação 

e Lista de Presença; 

• ANEXO H: Relato da Reunião Pública do CONSU Ingazeira, Matriz de 

Avaliação e Lista de Presença; 

• ANEXO I: Relato da Reunião Pública do CONSU Poço da Cruz, Matriz de 

Avaliação e Lista de Presença. 

 





 

 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS 
CONSUS  





 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS 
 
Entrevistadora: 

Data: Número do formulário: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome: 

Caracterização  Conselho Gestor de Açude 
 Comissão Gestora de Açude Endereço: 

 

Tel. fixo: (    )  Tel celular: (    ) Redes sociais: 

Sítio na internet: E-mail: 

Nome do entrevistado(a): 

Função: Ano de ingresso: 

Telefones: (    ) E-mail: 

 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice coordenador, caso o 
coordenador não esteja presente) 

Mês e ano de início do Conselho: ___/ ______ Resolução no:  

A CONSU tem sede?   Sim 
 Não 

Onde ocorrem as reuniões?  

Quais equipamentos 
dispõem?  
(complete com a quantidade) 

___ Computador 
___ Impressora 

___ Telefone 
___ Fax 
___ Data show 

___ Outros: 
________________________
___ 
________________________
___ 

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são 
acessíveis a todos os interessados? 

 Sim. Onde? 
____________________________________________ 
 Não 

A CONSU tem funcionários? 
 
 Sim 
 Não 

Liste-os: 
________________________________________
______ 
________________________________________
________________________________________
____________ 

Quais as principais lideranças do CONSU? 
___________________________________
___________________________________
__________ 
___________________________________
_____ 

Possui estatuto? 

 Sim 
 Está pronto, mas ainda não homologado. 
 Não e a elaboração não foi iniciada. 
 Não, mas já está em elaboração. 

Entrega de cópia do 
estatuto: 

 Sim 
 Não 

De que forma é 
escolhida a 
diretoria do 
CONSU? 

 Votação. Frequência 
____________ 
 Indicação 
 Outro: 
________________________ 

Quantos representantes de cada 
segmento possui o CONSU? 

___ Governo 
___ Usuários 
___ Sociedade civil 

Com que frequência a 
coordenação se reúne? 

 1 vez por semana 
 De 15 em 15 dias 
 1 vez ao mês 
 De 2 em 2 meses 
 Outro: 
______________________ 

Com que frequência o 
CONSU se reúne? 

 1 vez por semana 
 De 15 em 15 dias 
 1 vez ao mês 
 De 2 em 2 meses 
 Outro: 
____________________ 

De que forma as reuniões são convocadas? 
_____________________________________________________
________ 

As reuniões são registradas 
em atas? 

 Sim 
 Não 

De que forma a pauta é 
feita?_______________________________________________________________________________________________ 

Seu CONSU possui 
planejamento? 

 Sim 
 Não 

Se não, você acredita que seja 
necessário planejar a atuação do 
CONSU? 

 Sim 
 Não 
Por 



 

 

quê?________________________________ 

Se sim, como está a 
execução do planejado? 

 Atrasado. Por quê? 
________________________________________________________________________ 
 Conforme previsto 
 Mais do que o previsto.  

Quais as fontes de recursos 
financeiros do seu CONSU? 

 Doação/ patrocínios 
 Governo 
 Editais 

 Outros: 
__________________________________________________ 

Existe prestação de contas?  Sim 
 Não Com que frequência é feita? 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Outra: 
____________________ 

Em que são aplicados os 
recursos do CONSU? 

 Estrutura física de funcionamento 
 Serviços. Cite 
quais:____________________________________________________________________ 
 Comunicação e mobilização social 
 Outros 
______________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice coordenador e secretario) 

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude?  Sim 
 Não 

O reservatório tem períodos de escassez hídrica? O que fazem para conciliar os diversos usos nesses períodos? 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
Existem conflitos sem torno do uso da água? Se sim, por que e com quem? 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
Se sim, qual a forma de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o conflito? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretario) 

Avalie a participação dos integrantes: 
 Todos os segmentos participam ativamente 
 Representantes do governo são mais ativos 

 Representantes dos usuários são mais ativos 
 Representantes da sociedade civil são mais ativos  
 Outros: ________________________________ 

Quais os principais temas tratados nas reuniões? 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do 
CONSU sobre quais são as atribuições deste colegiado? 

 Sim 
 Não  

Para você quais as atribuições dos CONSUs? 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
 

No seu ponto de vista, o seu conselho/comissão tem conseguido 
cumprir esta atribuição? 

 Sim  
 Não. 
 Em parte 

Se não, por quê? 
_______________________________________________________________________________________________________



 

 

_ 

Quais as principais dificuldades encontradas atualmente para a realização das atribuições do CONSU?  
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
Existem conflitos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem? 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
Quais os dois principais meios de 
comunicação interna do CONSU? 

 1º__________________________________________________ 
 2º__________________________________________________ 

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de 
informações e informes dos encaminhamentos e decisões) do 
CONSU: 

 É feita tempestivamente e de forma completa 
 É feita tempestivamente mas de forma incompleta 
 É feita com atraso e de forma completa 
 É feita com atraso e de incompleta 

Quais principais formas de apoio seu CONSU recebe do 
Estado atualmente? 

 Recurso Financeiro 
 Capacitação 
 Apoio Técnico 
 
Outros_____________________________________________
______ 

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do 
Estado? 

 Recurso Financeiro 
 Capacitação 
 Apoio Técnico 
 
Outros_____________________________________________
______ 

Avalie a participação do CONSU em 
espaços de discussão do tema: 

 O CONSU frequentemente está presente 
 O CONSU raramente está presente 

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGRH? 

 Sim 
 Não 
 Em parte 

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? 
 Sim, com frequência 
 Sim, raramente 
 Não 

O CONSU atua conjuntamente ao 
Comitê de Bacia da região hidrográfica? 

 Sim. De que 
forma?______________________________________________________________ 
 Não. Por 
quê?_________________________________________________________________
__ 

Se não, você acredita ser necessário a 
atuação conjunta de COMITÊ e 
CONSU? 

 Sim. De que 
forma?______________________________________________________________ 
 Não. Por 
quê?_________________________________________________________________
__ 

Há algum integrante do CONSU com 
assento no Comitê da Bacia? 

 Sim 
 Não 

Há algum integrante do CONSU com 
assento no CRH? 

 Sim 
 Não 

O CONSU se comunica com 
organismos e instituição integrantes do 
SIGRH do Estado? Com que 
frequência? 

 Sim, com frequência 
 Sim, raramente 
 Não 

Cite os órgãos com que o CONSU se comunica: 
________________________________________________
____ 
________________________________________________
____ 

Avalie o conhecimento da comunidade 
sobre a atuação do seu CONSU: 

 Não é conhecida 
 É pouco conhecida 
 É amplamente 
conhecida 

O CONSU comunica à 
comunidade suas ações?  

 Sim 
 Não 
Se sim, de que forma: 
_____________________ 

Em sua opinião o que precisa ser feito 
para que seu CONSU consolide a 

Do ponto de vista do funcionamento 
interno: 

Do ponto de vista da infraestrutura e 
das relações externas: 



 

 

atuação em sua área de abrangência e 
sua integração ao SIGRH? 

 Os integrantes devem participar mais 
das reuniões 
 Deve haver maior periodicidade das 
reuniões  
 Deve haver melhor comunicação 
interna 
 Outros 
______________________________ 
__________________________________
____ 
 

 Participação em capacitações  
 Investimento em infraestrutura  
 Elaboração de materiais de 
comunicação 
 Estabelecimento de mais parcerias 
 Apoio/financiamento  
 Outros  
______________________________ 

Quais temas você considera importante 
serem abordados em capacitação aos 
integrantes do CONSU? 

 Legislação de recursos hídricos 
 Gestão integrada de recursos hídricos 
 Atuação dos CONSUs 

 Transposição do Rio São Francisco 
 Outros: 
____________________________ 
_________________________________
____ 

 
Comentários e sugestões: 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
________________ 
 
 
Assinatura entrevistado(a) CPF: 

   

 

 



 

 

ANEXO B: ENTREVISTAS  





QUESTIONÁRIO PARA ENTREVIS~A DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: JA.():1. \a, ",'lNúmero do formulário:

Entrevistadora: t=: \A r-c»: ')~ .ur >

-- .
IDENTtFICAÇÃO

. ',-

. ',o

. ,..

)9..Conselho Gestor de Açude
O Comissão Gestora de Açude

Tel fixo: ( Tel celular: { ~. Redes sociais:

Sítio na internet:

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vrce-cccrdenedor, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de Infdo do Conselho: _i_·_·_' .. , Resolução nQ:

A CONSU tem sede?
O Sim Onde ocorrem as reuniões?O Não . .

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ ccmputacor -

Fax
(complete com a quantidade) _ rnpressora - Data show

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim. Onde?
acessíveis a todos os interessados? ... . O Não .

Liste-os: .. _.Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

o Sim
..

O Não .

OSim

Possui estatuto?
[l Está pronto, mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: ,O Sim
O Não e a elaboração não follniéiada. O Não
O Não, mas já está em elaboração.

De que forma é tJ Votação, Frequência - ,\ Ouantos.representantes de cada segmento - Governo .

escolhida a diretoria O tnd'cação - Usuários
do CONSU? O Outro: ' possui o ÇONSU? . . Sociedade civil

0,1 vez por semana' O 1 vez por semana

Com que frequência a O De.15 em 15 dias Com que frequência o CONSU O De 15ern 15 dias
01 vez ao mês ; O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? O De2 em 2 meses se reúne? O De 2 em 2 meses
O Outro: .. Cl Outro:

De que forma as reuniões são convocadas? , ' As reuniões são registradas em- OSim
. . ~ . atas? O Não .

De que forma a pauta é' feita?
OSim

Seu CONSU possui O Sim Se não. você acredita que seja necessário o Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU? Por quê? .

Se sim, como está a execução do O Atrasado, Por quê?
O Corforme previsto ~.

planejado? . O Mais do que o previsto . .

Quais as fontes de recursos O Doação! patroc.nlos
financeiros do seu CONSU? D Governo O Outros:

O Editais
-

O Trimestral

Existe prestação de contas? O Sim Com Quefrequêncla é feita? O Semestral
O Não o Anual

.. O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estratura flslca de funcionamento
, , ""'" ' ,-r' "--' . .. "o 'o"~ • '_''_0 ,'" ,



Existem conflit~s sem torno do ~o .~~ áçua? Se sim, por que e com quem?
.;:) i..,...,....._ I.JCNC rH" r.rv-.. "" ....-K"-ª'

doCONSU? O Serviços.Citequais:-o:----,,-_-,-., _
O Comunicação e mobilização social

... '... O outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, víee-eoordenadcr e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? lOslm
. ~Não

o reservgíórío tem períodos de escassez hfdrica? O qué'fazern para conciliar os diversos usos nesses pertodos?
~q. ._. .,. .. ' .

"( d

Se ~, qual a forma de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o conflito? ?
r~ ~ÕQ ~ s:::V.t,CA.ijV,K ,;d,,'!s'~ ,

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENT.O DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretárto)

Avalie a parücípaçãc dos integrantes:
O Todos os segmentos participam ativamente
)(Representantes do governo são mais ativos

o Representantes dos usuários são mais atives
O Representantes da sociedade-civil são mais ativos
O Outros:

Quais os Pri;.rIPals te~as tratados nas reuniões? - _ _. •
I1 Nir:. º. o '*""" . '?4 ti I!"'-!..!./)",,!(., 'fN? '*' ..

Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre
quais são as atribuições deste colegiado? .

. gS11Ti

. ......Não
Para você quais as atribuições dos CONSUs? ~ •
\ :íb'<Y'-b.lL.--!ru ~-rCÀílOf0.o

No seu ponto de vista. o seu conseincrccmlssão tem conseguido cumprir .
esta atribuição? .,_. , '

a Sim
O Não. ';
I!Í-im parte

Se não, por quê? '"

Existem conflitos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se 'slm, por que e com quem?
tr&-, . .' . .

Quais os dois príncípais melas de
comunicação interna do CONSU?

01' -r,
02'.~~

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de lntcrmeções e
Infonnes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU:

fá..e feita tempestivamente e de forma completa
O ~ feita tempestivamente mas de forma Incompleta
O É feita com atraso e de fonna completa
a É feita com atraso e de Incompleta

I

'/

IJ Recurso Financeiro
Quais principais formas de apoio seu CONSU recebe' do Estado O Capacitação
atualmente? . ; . II!l/Ipolo Técnico "

~---- __ --------~----~~~~~~----_w.éO~~ut~ro?s~~~~~·~iO~~~.~~~·Õ~h~l~~~~~~~~Q~~~~-~~~f'k)
&Recurso Financeiro
pl-Capadtação
9 ~polo Té'?nlq>
dlUJutros ~.A

c;to CONSU frequentemente está presente
O O CONSU raramente está presente

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

Avalie a participação do CONSU em espaços
de dtscussão do tema: - .

.
O CONSU se comunica com outros CONSl:Is? Com que' frequênda?

t!!CSlm
O Não
O Em parte

o CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestão
de Recursos Hldrlcos - SIGRH? ,. .. _

o CONSU atua conjuntamente ao Comilê de la" Sim. De que fonna?
Bada da região hidrográfica? O NAD. Porque?

S.Sim, com frequêncla
O Sim, raramente
O Nao

Ór- O Cn"''''



,, " .'

.... ,

• \ ; J.\ ' Ra~i~i!d;rJ
_' c.: ,..;,.....JL:,.......,- leomLalJCI.O-'

Se não. você acredita ser necessário a O Sim, De que forma?
atuação conjunta de COMIT~ a CONSUí O Não. PorQue?
Há algum Integrante do CONSU com assento OSlm

""" ->ob-
Há algum Integrante do CC;NSU com 1~lm o .q..t ct..( ""~

no Comitê da Bacia? O Não assento no CRH? O Não
O CONSU se comunica com organIsmos e ~ Sim, com freqsêncla Cite os ór~ãoscom Que o CONSU se comunica:
InstituIção Integrantes do SIGRH do estado? O Sim, raramente ~ ~8AG, ? M.i(JU!::~~ a, ~,~n&a.
Com que frequência? O Não._._

O Não é conhecida '\!S.Sim
Avalie o conhecimento da comunidade sobre fi' É pouco conhecida O CONSU comunica à O Não
a atuação do seu CONSU: O É amplamente , comunIdade suas aç5es? ~m, d~::'!.í~a,--.r.; ...,. conhecida '"Q-n '.

Do ponto de vlete do funcionamento Interno: 00 ponto de vista da Infraestrutura e das
e:k)s integrantes devem participar mais das relaçOes externas:

Em sua opinIão o que precisa ser feito para reunlOes SParticipaçao em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua lSl'Oeve haver maIor periodicidade das reuniões O Investimento em Infisestrutura
área de abrangência e sua -Integração ao O Deve haver melhor comunicação Interna O Elaboraçao de materiais de cornunlcação
SIGRH? O Outros tiH:stabeleclmento de mais parcerias

Q APOiO/fin~mento .~";..,. O Outros L<..-l , ..
Quais temas você considera Importante .serem rtlfLegislação de recursos hldricos ~ansPoJfo do Rio São Francisco
abordados em capacilação aos Inlegrantes do Eill-Geslão inlegrada de recursos hldrtcos utros: . ~º', ..&d2> ~oQ.
CONSU? .. M-Aluação dos CONSUs .

.

Comentários e sugestões:

<5' isrxh J.I<,.AO:I~U~d,,d,.·Q. K\O'\t-f n. . )Y""t'Cjl ,. @'1 ! !:.@v">1nd 1; dQ ds- ~ 1'u

~b!.tl 'ol.ud::Q ~ ~~9d..i. ~"'"'4t •

"

"

J'~ , ,

,'..
_.." ~ -.



"

..;

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS
. - " . .. . .' .

Número do formulário:

Entrevistadora: ~ t) r"W'"

•• I, _ _-'

lIirConselho Gestor de Açude ~
O Comissão Gestora de Açude

IDENTlFtCA~ÃO (c»U:'~~i;.j~~;:· <:L:'~;ii;ü;.,~.)~'..~.~,:",;~~$>~:':,
,_:_.- ," ~., ~-

,', .

Telfixo:tt-ll 3i3~- ~4~ ITetcelular:(f~!3634-64f 2.

Caracterização

-l Redes sociais:

Sitio na Internet: ~ I E-maU:

Nome do entrevlstado(a):

Telefones: ( )

1 Ano de Ingresso:

'1

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA 00 CONS~(apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de Infdo do Conselho: _i __._. . Resolução nO:

A CONSU tem sede? O Sim Onde ocorrem as reinlões?O Não

Telefone - Outros:
Quais equlparnentos dispõem? _ Computador -
(complete com a quantidade) _Impressor~ - Fax

- Data show

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim. Onde?
acessíveis a todos os interessados? O Não

Llsta-os: ..euais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários? ." .. "

..
O Sim
O Não .

o Sim

Possu' estatuto? O Está pronto. mas ainda não homologado. Entrega de cópia do esta luto: .o Sim
O Não e a elaboração não foi InicIada. O Nao
O Não, mas Já está em elaboração.

De que forma é O Votação. Frequência Quantos representantes de cada segmento Governo
escolhida a diretoria O Indicação - Usuáriospossui o CONSU? -do CONSU? O Outro: socecaee clvll

CJ 1 vez por semana _' O 1 vez por semana
Com que frequência a O De 15 em 15 dias Com que frequêncla o CONSU O De 15 em 15 dias

O 1 vez ao mês 01 vez ao mêscoordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reúne? a De 2 em 2 meses
O Outro: · .n.

O Outro:
De que forma as reuniões são convocadas? As reuniões são registradas em DSim

atas? O Nao

De que forma a pauta é feita? .
DSlm

Seu CONSU possui O Sim Se não, você acredita que seja necessário O ~ão
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU? Porquê?

Se sim, como esta a execução do. O Atrasado. Por quê?
O Conforme previstoplanejado? O ~ais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Coação! patroclnlos

financeiros do seu CONSU? Q Governo O Outros:
O Editais ·.

. a TrImestral

Existe prestação de contas? O Sim · Com que frequêncla é feita? O Semestral
DMo

,
Cl Anual
O Outra:

Em Que são aplicados os recursos O Estrutura flslca de funcionamento

I ~~..~..Y.;e.r;..~,~..Jír~-.,~(tjftfA·iCiÂ ~.í8 ~çLi.::-ir:t;Q.~Nti ~ u.~~.--..--- :::::J



, doCONSU?

" _ .~ a Comunicação e mobilizaç:io social
O oures ,

o Serviços. Cite quais: -

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vlce·coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da _~gua~o açude?' ---:. . 10 Sim

O reservatório tem perlodos de escas~e h'd I ?.fs;""1 ", ' !li Não ~o .,vc:.. ~ eUW
0.:";;"" 'U4-k -L" I';'; z rca q"d::~.pa~n~l~r oUlivers~s usos nesses perlodos? L."lIJC. Co ,,.,., _

lol--i,,~ " , " r-no J c::t ~~ '~~",'i" '.~ .";;'~ 'L~~Ç( '~..li. ~~ IM ."-'-fr-tJ.(4.. GI. ~rri'"hc:>,~ ~ 1>'3"~
,~ - ~ , 411:> d~mA.'bCloul'lll -e

~:,stem confl~~em tornoia uS~Jdaágu~Se sim, por que e co_j'.que,m? ' "

S2,s~, qual ~lorma de trabalhado CONj"u para discutir e soluctqnar '1co,n9ito? " :4 ~ -k.. w ....
su u<> a!. rW;rie '" rt.._l> ~ -tANl+u ~ ... ~,_. .":J...J, - ""-,
.I. -t-en-..... c.,s-a;., Um "..~ "~r~ ~
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENt.O 00 CONSU (coordenador, vlce-eccecenaccr e secretário) ,

Avalie a participação dos Integrantes:· . ~ O Representantes dos usuários são mais ativos
O Todos os segment:>s parucípan ativamente ~. a Representantes da sociedade civil são mais ativos .
ORepresentantes do governo são mais ativos .. " fl Oulros: "suei ,."6) "~ Yn_,t!X..f,qI'I-o'G"P"'4,'~

Q~ ..:!rlnf~~~t!"aslata~(,~-tj;~?d ' ~ '""' t.""'.f.'~lol~ <:k """,1.t'I,'z.c:<.-
~~-k.. '''Iv""",''-a.. '., f'M<MAk. M qmwrmo}y..ywÍMU!.

Em sua opinião. existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre
quais são as atribuições deste colegiado?

J!I Sim
O Não

PalE você quais as a\ribulções do~ CONSUs7
'-i>w14r d.t cO::ciJ;, ~ Qbre. C2?

No seu ponto de vista, o seu ccnselhorcomlssâo tem conseguido cumprir
esta atribuição? ' ~ ~' .~. .

DSlm
O Não.' , '
I!I Em parte

Se não, por quê?

Quais as pri!1cipals dificu~ades encontradas atuajnente p'ara a rea1izaçao das attibulçães do CONSU?
"I"'Y'\(1 b-t' I," n ..... <:'...c...<:tJ1 I -IoJ_'ho.... «.I. re. c..u.r~ _ reo.. <:v.> "

Existem co~~tos entre.os integ~nte~ etoCONSU atualmente? Se sim, por qu.e,e com qjlem1.. . '~ ..
I.)o.g.. (.Y """"'-' «r J'!'(lJbl~, .l ..w. CI _110...."- cUc.tGU. ~ d>'\q__ ,....._., ~ r;;

~~-H.,:~~...-n~~...~,,:-/-G=r:I'\.G::;:~~.~h~,9-CÚ~~r~rn;iLÁ~bf1~·C&ft~(d~t:SI>='I~·e..:,'~:~:,;:;;:~-:.~=d.t~:~='=o'ÇL~:d:A.~,.;~r~A~~}~.=:===l~J511" +Lt~
Quais os dois princlpals meios de J' I ~ . - _, ~ I J . I ")
comunicação Interna do CONSU? 1ll2" rc(alC»-- (""'~ CP va. ar otAA""of! C!>?,.,..._,.., '""
Avalie a comunicação interna (compartilhame1to de informações e
Infonnes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: '. . ',=

10 E feita tempestrvamente e de forma completa
[J É feita tempestivamente mas' de forma Incompleta
O E feita com atraso e de forma completa
O É feita com alraso e de Incomplela

Quais principais formas dê apolo 'seu'CONSU recebe'do Éstâdo
atualmente? '. .

o Recurso Financeiro
O Capacitação •
O ApoiOTécnleq , .' ,
II!I Outros " ",TI l\UnYl c:\W1. $o

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

o Recurso Financeiro .
O Capacilação

~ ~~;~sT~CO~st~ ~ s..o I~'f-"r';;A to 4!.sln.Av_!C r-"

Avalie a participação do CONSU Em espaços ICJ O CON_SUfrequentemente está presente
de discussão do tema: . O O CONSU raramente está presente

,...... 11 Sim. com freQuência c..1.~~"tO
O CONSU se comunica com outros CONSUs'( Com quá'freQuência? mI Sim, raramente eI CM.A. •, ' """ 0_

O Sim "
)li( NãO"
O Em parte

O CONSU acompanha as decisões e encamlnhament~s de;>Sls'te~a Integrada de Gestão
de Recursos Hídricos - SIGRH? ,", " ."

O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de I !li' Sim, Oeque forma? N\:z. ......"""""~ _"""-
Bacia da região hidrográfica? O Não, Porque? "

I', I ':. "+::..!!çJ!tmi1H:Íõ)",iiilRIA,.JiíÍ<.iL.~[I,!"n,J\!!I" ',' ':"i :,,"



•

s~ VO~l acredita ser necessário a O Sim. De que forma?
a a o con unta de COMIT~ e CONSU? O Não. Porque?
Há algum Integranle do CONSU com asserto jiSlm Há algum Integrante de CONSU com IOSlmno Comitê da Bada? O Não assento no CRH?

_
1iI NãoO CONSU se comunica com organismos e ,BI Sim, com fr_êncla Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:

f"«A. 'r\ I~ .Instituição Integrantes do SIGRH do estado? . O Sim, raramente .... tf!..Pr-G I ~tt:iP, kIJA (~r-kc.4Po..... dQl>Com que frequênda? - . ONão __ .._
O Nao é conhecida

I~SimAvalie o conhecimento da comunidade sobre )11 É pouco conhecída O CONSU comunica á O Naoa atuação do seu CONSU: O É amplamente comunidade suas ações? Se sim, de que forma: ck.,oti
~iconhecida re.u .. iiiij,. IQ~_ r

Do ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das
O Os Integrantes devem participar mais das relaçOes externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito para .'~ reuniões O Participação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua a Deve haver maior periodicidade das retmlões 11 Investimento em infraestrutura" •

~área de abrangência e sua integração ao ~ O Deve ha'1~,melhor coJl1unlcaç~iint:1na '" 11 Elaboração de materiais de comunicação CjOt
SIGRH? 'fIItOulros vu I ,;u" ~&k-t" •t. ... O Estabelecimento de mais parcerias

Li U _M: fI' <M- Il Apoio/financiamento
.....IA ... OA . melt 11- • DOutros

Quais temas você considera importante serem O (agislaçao de recursos hldrtcos O Transpo~?a~J.o Rio t?O Fran_siscodn..JlSO
abordados em capacitação aos Integrantes do O Gestlio Integrada de recursos hldrlcos

~u~s: z.a.c:::CONSU? c· O Atuação dos CONSUs
- .01 ,,;...,..,,,, ,

Comentários e sugestões:
......_.....i...~-k: ...&~~b clt ~Í> -k-....._-l.-,,.. .....do:>P'C) b ~""" • ,

"'''a..-..~... • ,. .,.,
4!! Q.~e. c.tm~ ~ dd!!o. ~·S .

i
liQ 1,,",,- ...... .,....,"'r:~ ~C<>;o

,,
.

~A~s~s~in~al~ur~a~e~nt~re~v~IS~m~do~(:a)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C~P~F~:t7~;>~~~.~~~~~=:~~~~

.#'~~;J~t;_',

~"..

c •

'-..-
J

-Ó.



;

"

.' "

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS". ,

"

Data: "LNúmero do formulário:

Entrevistadora:

._
·n ..:.,..i:;:rt":i~~;j~:~0'ii~.I~S~';~>{[',:/,' :,.i <o «: ".IDENTIFICAÇÃO

. ',. i , , , '.
> " ,to:::': . .", , o', c . '. • ' .

Nome: '.
5.Conselho Gestor de Açude

Endereço: P>~
Caracterização O Comissão Gestora de Açude~3,z K,...... ~ ~6 - ~o blJoc.,s

Tetfixo:~ 3~31~565 ITel celular. ( ) I.Redes sociais:

SUio na Internet: IE-maU:

Nome do entrevlstado{a): fH. ti 'Mo,..' "'Y'f\eLa s.:a.l u._ • iu-,
Função: (. ....óf'l~. "t'w.'r<.À ~ :-M ;n. ,'.

. . I Ano do Ingresso: 000 5bIJOt.."CI
Telofonos: (Ô1) ct'1 :2 <, .2.b (,3 , I Emall: ';"'q,oi,' ,;.,._ mA ~ L _1. ·\r.

v

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vlce-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente) . . c..~l"I .,..,,!-.b_~ d"- 0....1". cJ...... 20 1'0

Mês e ano de In Ido do Conselho: & .5I.OoG . Resolução nO: 1b('''S~/P.~d t>:; /cR.H
O Sim Onde ocorrem as reuniões? p.u:o.-; o d..o ~'-lOC,. ...a.

A CONSU tem sede? jilNão
, ,,~ ct.<"" ...

~ Telefone ~~UlrOs. <4ç~~
,.....,...,

Quais equipamentos dispõem? _Computadcr -
Fax

(complete com a quantidade) _Impressora - Data show. -
Os documentos do CONSU são organizados em local único e são aTsim. Onde? 'P.a&a, . 'º" u. ~c..Q t:;:;:;J boJcc....
acessfveis a todos os interessados? O Não

Llste-os: ~Jais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funclonártos? ..' !,

\dW~..' . ~ ~rvd.;_ -- . , ,
DSim t.oot"O .d<n1"~ -:!l~-
'ta::Não -, ru::>.-:" d 'o .(_~ s, ~

I ra-Slm·· . . . . ~N:>. ,;"",<-0. / PE" ""
Possui estatuto?

O Está pronto, mas ainda não homologado.
Entrega de cópia do estatuto: I~im

O Não e a elabo-ação não foi Iniciada. O Não •
Q Não, mas já está em elaboração.

De que ronna é l!!l-.lI0tação. Frequência :'\ <arCr:l, Quantos representantes de cada segmento !p. ~overno
escolhida a diretoria O Indicação

possui o CONSU? ; ~;ç Usuários
do CONSU? O Outro: a. Sodedade civil

Q 1 \'8Z por semana . a 1 vez por semana

Com que frequéncia a
O De 15 em 15 dias ,

Com que fr.quêncla o CONSU
O De 15 em 15 dias

O 1 vez ao mês
,

O 1 vez ao mês
coordenação se reúne?

O De 2 em ~~.""'"". _.
se reúne? . .' O De 2 em 2 meses

O Outro: (:,L u., "'- U/'I>O'
,

O Outro: .i< """ crr."O.
De que forma as reu.'1ões são ~VLO=? '1-1. " ...., As reuniões são registradas em tlI-sim

pC,..' _ ,A-;,. -I<. --' >.Á atas? - O Nao

De que forma a pauta é feita? . cA' ~. ;:;1:1 k-l-o. =~~ 0.>.... ,,,'lo< L-jQ "...",..LVi. ~!(

O Sim
Seu CONSU possui ~Slm . Se nao, você acredita que seja necessário O Não
planejamento? Não plenejar a atuaçao do CONSU?

Porquê?

Se sim, como está a execução do
jI Atrasado, Por quê? I:>:>I!.l'U, ,,";; ',... ~ ~ u...: ""'" Ô. Ai>AC "....;;;:."
O Ccnforme previsto 'I' ...~ .

ptanejado? O Mais do que o previsto. .

O Dcaçao/ patrocln~os , .' "" ~Quais as fontes de recursos
O Governo O Outros:

financeiros do seu CONSU? O Edtals J.. .:
.'

. .. " O Trimestral

Existe prestação de contas?
DSlm . Com que frequênda é feita?

Q Semestral
O Não . O Anua1

O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura fislca de funcionamento

[ i~q.,'L.tir~~'}!::r;)4,~·~H.tiÂRiA~~~"iTLi~~;~~N .l1~-.·U,l_"_ ...... :1
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. .
- ~~~~_{~~: ":.:)~; ;'·C.· ;i:j;:j'ii";;Í~';~~(.11s\~Afãlf{tió::';::1·

do CONSU? O Serviços. Cile quals:-::;--;,-_,;-;------------------------
CJ Comunicação e mobilização social
Cl Outros

No seu ponto de vista. o seu conselho/comlssao tem conseguido éúmprfr
esta atrlbuiçâo?

. .
o Sim

~~~o~arle \)O~ 'o.. I'P\. 'h\t.~
_,o

c

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vlce-cocrdenador e secretario]

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? IOSim ~+<-
jiiI NAo

o reservatório tem perfodos de escassez hldrica? O cue'fezern para conciliar os diversos usos nesses jll:Irfodos?
A t' O 2D'h:o ;;.y,:k9 n:i) .Q 1:::p::e..o ~'...eco ~-ro y.,A+ p...y lC'r"() of-0l:p

Exist~':l}conflitos sem tomo do uso da áSJ:a? Se sim, por que e com quemv.:
"'~ O 'L 1-0 ~, . .......1'. .~ o. O"<

.\-t-, • "",.A.
. ;:; ,o rl..t.' _"

_F
Se sim, qual a forma de trabal~o ,doCONSU para discutir e soludonar o conflito?

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENT.ODOCONSO (coordenador, vlce-cocrdenador e secretárlo)

Quais os principais temas tratados nas reuniões? ,.. .
...::r~":-:-!UiQC.~ ~ ~ ~ I çWb!.~ ~+t:u.Q't.<==\,.,;::;;;;;;;;:;;:0; qw;L'I:l:;í;. CiO: ,Z;;(..L-<;. v.wP;;;;~~~", .
Em sua opinião. existe clareza por parte (los integrantes do CONSU sobre Q Sim
quais são as atribuições deste colegiado? liNão

Avalie a participação dos Integrantes: -. O Representantes dos usuários são mais ativos
ti-.Todos os segmentos participam ativamente ~ (>O~" ~ Q Representantes da sociedade civil são mais ativos
Q Representantes do govemo são mais ativos ~.~ ( 1.l~7~-; O Outros: .

Se não, por quê? .'"' ',o..
Quais as principais dificuldades encontradas atualmente para a realizaçãp das at@ulçOes do CONSU? . . .
,tq:ao<<ll;, d,Q f"lO"ÁUs .p.:bL.'CC "frrr:> ,ryC8"Cf'0 OM ~A &..!.\J-QrdQ;t9';:.)
lI'Y"JÍ.::> !.gtt. I' aJl!cI=tUHO \Á"Õ·(..Q <CLy.: cy.'cLQ '""C't'lX"-,! ,r.~,I,,;~+O ..f'!\tt'r:c'>

Quais os dois prindpals melas de
comunicação interna do CONSU?

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

:!f-é feita tempesüvamene e de forma completa ~ ~4!...
[J t feita ternpesüvamene mas de forma Incompleta ~ ~
O É fella com atraso e de forma complela ~ .
O É fella com atraso e delncomplela

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informaçOes e
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU:

Quais principais formas de apolo seu CONSU recebe do Estado
atualmente?

o Recurso Financeiro
O Capacllação
1&Apolo Técnico
1!l0ulros A~'o I nr~'",",GC (

o Recurso Financeiro
!ir Capacitação
O Apolo Técnico
bOutros "',.,_ ~Í)('}o o,.,m / ~VJ-<lhrA

Avalie a partidpação do CONSU em espaços Jl!I O CONSU frequentemenle está presente
de discussão do tema: Q O CONSU raramente está presente

o CONSU atua conjuntamente 8_0 ~omllê de I ag. Sim, De que forma?
Bacia da reqlão hlorooráüca? ..,; ".,. . I O Não. Porque?

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos dOSistema Integrado de Geslão .~ ~t;:,
de Recursos Hldrlcos - SIGRH? '" .. _

O Em parte
\lSlm, Comfrequêncía ~ O .J~~.

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequêncla? o Sim. raramente f'D.tv'.ó 0...0..JV--õ: -c- O>

O Não 0.-'.



Se nãc, você acredita ser necessário a O Sim. De que ~orma?
atuação conjunta de COMtT~ e CONSU? O Não, Porque?
Há algum integrante do CONSU com assento jB.Slm \~~ Há algum Integrante do CONSU com 1,0 Sim
no Comitê da Bacia? ~ -ti O Não f:ll,,",~" assento no CRH? ~Não
O CONSU se comunica com organismos e 'lihSlm, com freqüénciaPlf' Cite os 6:::ãOSc_om~e o CONSU se comunica:
instituição Integrantes do SIGRH do estaco? O Sim, raramente APA •.& ll~
Com que frequênda? DNão_

-- O Não é conhecida 111 Sim c.o..... Q. I ......
Avalie o conhecimento da comunidade sobre liIt É pouco conhecida' O CONSU comunica li O Não" ,"""",00'-0 ~ ....~ •
a atuação do seu CONSU: O É amplamente comunidade suas açôes? Se sim, de que forma: .conhecida 'Po..t..vkrt:l.< -

00 ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das
S Os integrantes devem participar mais das relaçOes externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito pala reunlOes ~Partlcipação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua da. Deve haver maior pericdcidade das reuniões IiIínveslimento em Infraestrutura '*'1'- ..lr-lk,
área de abrangência e sua integração ao llt'Deve haver melhor comunicação Interna O Elaboração de materiais de comunicação
SIGRH? • Outros j n:k&pL"Y'r-.~ (~,~l::f:ll:::l O Estabelecimento de mais parcerias

~'" >?h>w". !X:tId!!"'" ~~l) a-Apololfinanciamento ,.~ o. t.nrr.. Mo'- ~, '_<,,,l'~ '>UVtç-,;c.)· ~ .... e! Outros 1"\0" , •
Quais temas você considera importante serem O Legislação de recursos h:dricos O Transposição do Rio São Francisco
abordados em capacitação aos Integrantes do lil'Gestão Integrada de recursos hldricos C!i:.Outros: ÜiA..c.g:..<:Mí <>rd:>i.<.m:Íd-,
CONSU? I!IAtuação dos CONSUs .r> '" ",'. ,...".' ~.~

J I VI; "".0. ....n· :1...
Comentários e sugestões: 'f.

_.
~ ~ ~ ~ a. t:~' ~i;;:J I"'>(~~ ~

\v '/-
~ !:>I> 0'_ v.QW'\2<'~~

i~k-cK\' ~ rLA ~ ap..;;ÓDJJ.~··~ 0'"lic":' \!OX' l<Q 'ao ~ r:. t'f?O
...,.."".., ..\vr,-. ~Q.:db!ll"d Qc:;:;(1 C L:>...-.. Q•.o. o~aa ~ ~5&h:l

c

Assinatura enlrevistado(a) ," CPF: '14-, ~ '1,6,

( ea-> +; ~c>c..o,;" )
, .

V ""-0...0 04 f o:xD.. ~ c.c, ' CI.,o.' 5lJ-VvO- 'T~

<:..otJ5I-t. ~,.,i--o.,_ ) ~ pg-<

,~, '.L_vo.. ~ ~t4-> ~~



·.,..' Bacia~i)l
_jemiâlJ~o__j

.... ..,._

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: _<'" 1\ ~_'2. L 2 o_jJ_ , INúmero do fonnutário:

Entrevistadora: r cs ~ A Y Jr I N \ ~ (nN

"
tDENTIFICAÇÃO C/JNS<./ ~O

,
.. .,

Nome: M A~ \ O hot! c» \ V \;~ :?t ARA U s : ~ Consetbo Gestor de Açude
, Ende~: Caracterização

O comi1t~ Gesto.ll'~e Açude
\lA ipI" JllLiv lf '" ('ArlI-ç ..r s« \ G_ t! ,A"Vl..4 C. I "SA ,I)'

Tel fixo:~*?j(? ":1-1/0 ? 1 I Tel celular: ~;:i g~.r~'26t1p I Redes sociais:

SItio na inlem';t: I E-mail:

Nome do entrevlstado(a):

Função: ç t: ('\11. ç,4 I'Z 10 };"K\, c U .,...\ \J O I Ano de Ingresso: 1999
Telefones: ( ) I EmaJl:

INFoRMAÇoES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de início do Conselho: -,-- Resolução nO;

A CONSU tem sede? ~~m Onde ocorrem as reuniões? .(A\A9 'l"Av,,~@.\l\.A \
Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador - "'~P ::t:r:M(complete com a quantidade) _ 'mpressora - Fax

Data show i

-
Os documentos do CONSU são organizados em local único e são I ~ ~im, Onde?
acesslveis a todos os interessados? Não

trste-cs:

L
Quais as principais lideranças do CONSU?

A CONSU lem funcionários? O (P.e~ W ~ A ~ ,,"12- ~ p

O Sim 7 í: 1:: c vq~::r:~:H{.1.2
lifNão \

~~Im
ll(SimPossui estatuto? O Está pronto, mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto:O Não e a elaboração não foi Iniciada. O Nao

O Não, mas já es'á em elaboração.
De que forma é ! ~Votação. Frequência <; A ('I p/

Quantos representantes de cada segmento i ±_Governoescolhida a diretoria O Indicação Usuários
doCONSU? O Outro: possui O CONSU? Sociedade civil

O 1 vez por semana I O 1 vez por semana

Com que frequência a O De 15 em 15 dias
Com que frequêncla o :ONSU

O De 15 em 15 dias
01 vezao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? I ~,De 2 em 2 meses

se reúne?
~~e 2 em f~ses _2_

Outro: ÇEI"" 'V t~,~'1>0 Outro: ,....... (VIrIl
De qut!0nna as reuniões ":? convo~así t= ~t: ~ t5 \ 'Vo As reuniões são registradas em \lI(Sim

--/V'p,\(._ 'Í ~ - , ' atas? O Não

De que forma a pauta é feita? <"PU \'l..~ IC!.Itr 11-/ ~ li: -.J pI \ t? r;:.f
O Sin

Seu CONSU possui Jl(Sim Se não, você acredita Que seja necessário O Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Por quê?

Se sim. como está a execução do O Atrasado, Por quê?
Ji(Con'onne previsto

planejado? O Mais do Que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doaç:iQ/ patroclnios
~Governo O Outros:financeiros do seu CONSU? Editais

O Trimestral ?Existe prestação de oontas? QSim Com Que frequêncla é fella? O Semestral
Jl(Não O Anual

O Outra:
Em que são aplicados os recursos O Estrutura flsica de funcionamento,-- -. ~ . ....-._._ ... '""-- ...... _ .. , ............ ,_ •L F~._ .~.C9Y1...."'N""Gt4(JI.IfHARIA. 3KIlL ·'!!."tH~:r4tf.A,'_{~A J



.....-- ----.

do CONSU? O Serviços. Cite quais:I~~munica~rA (Õbilização rr: .5 / ~ 1". jOutros )" JVf Á f'" LiA ,.t
INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? I.aSim
O Não

O rerat6rio tem Pt~Odo:\de escats~z ~'{g.ca? O que:~m para jncilia~ ~i~ersos usos nesses perfodos?·,M te ,A'\(,- _'tt.. \J V;'I »r:,

EXiS~r.1A:~~1itoS sem torno do uso da água? Se sim. por que e com quem?

Se sim, qual a forma de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o conflito?,
1

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTODO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretário)

Avalie a parUclpação dos lnteq-antes: O Representantes dos usuários são rnals ativos
J(:rodos os segmentos participam ativamente O Representantes da sociedade civil são mais ativos
O Representantes do govemo são mais ativos O Outros:

Quais os p$Cip.als temas-tratados nas remiões? 'G ,._.
Cd :1>'1 ( " ~,) '12~ t1.') :'l.1t:'! \J (O ,-pf! A C. VI'!-

7 7

Em sua opinião, existe ctareza por parte dos integrantes do CONSU sobre ~Sim
quais são as atribuições deste colegiado? O Não
Para você quais as atribuições dos CONSUs? ___ AC U1?~~~p x:l=: (9 t=: '\fl... .1 A (:,1.ii9 "Oç

I

No seu ponto de vista, o seu conselho/comssão tem conseguido cumprir
O Sim
Jli(NãO.

esta atribuição? O Em parte

Se não, por quê?

Quais as .R!i.ncipais dificuldades encontradas atualmente para a realização das atribuições do CONSU? ..-
p!.8e> ,+l'~ ~~'}Z.-ç~ ~d"?-tl ~E6!.1k.-9'e..Q 'J.Je> Iof! A ~ 11,g
;.p o A C \.f '1>_ E .-

I -
Exist~~tlfliIOS entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?

A..P

Quais os dois principais meios de
01' 1= - /VIA , ......

comunicação Intema do CONSU? 02' ::t ç l];: \:. JV F

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de Informações e
~ ~ feita tempestivamente e de forma completa
O E: feita tempestivamente mas de forma incompleta

infonnes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: O É feita com atraso e de forma completa
O É feita com atraso e de hcornpleta
O Recurso Financeiro

Quais principais formas de apoio seu CONSU recebe do Estado ~Capacltação ../
atualmente?

~~~;~sTé*)'lA (" '?p 'YL- 'tt /1l1A ~ lAr 'l: f'v'
, o Recurso Financeiro 'Vl(~ (p"ió(U'

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?
O Capacitação
O Apoio Técnico •
ii(Outros -te-o,V, 1"A M :t jV v= í

Avalie a participação do CONSU em espaços l ~ O CONSU frequentemente está presente
de discussão do tema: O O CONSU raramente está presente

O CONSU acompanha as decisões e encamnhamentos do Sistema Integrado de Gestão I~~im
de Recursos Hídricos _ SIGRH? O Não

O Em parte
O Sim, corr frequêncla

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? J)(Sim, rarenente
O Não ._

O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de I ª,"Sim. De que fonna? ,yA II--t-I ("")1"A '" P P 9R..l '(-1,1' \I IV1. E ;> J"
Bacia da região hldroçráfica? Nao. Porque?

- . - -or"',,:"," ..... . . ~~- . - .....-.......- ......-.

/

[ J



. . __ -
Se não, você acredita ser necessário a ~~im. De que torma? . f<."E oJ L'!J O .EL 'V~..... (OfVl JJp (;...> <'P.P
atuaçâa conjunla de COMIT~ e CONSU? O Não. Porque? (o"" r ss (l>I"' <> "'!:IH"
Há algum integrante do CONSU com assento

~'m
Há algum Integrante do CONSU com

I~~'mno Comitê da BacIa? Não assento no CRH? Nao
O CONSU se oomunlca com crganismos e Q Sjn, com frequência Cite os órgãos com Que o CONSU se comutea:
ínsütulção Inlegrantes do SIGRH do estado? ~sm, raramente ('" ~ :X:E:"J".1 1 r ~ li~ c:á '1"4 c
Com que frequência? Não 1 r-

O Nêo é conhecida Jl(Slm
Avalie o conhecimento da comunidade sobre Jl(É pouco conhecida O CONSU comunica à O Nao

~
a atuação do seu CONSU: O É amplamente comunidade suas ações? ~ sim, de que forma: fi'Ar ~

conhecida 'I>'lõJ ;PF ÓV'T
Do ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da infraestrutura e das r ha Os integrantes devem participar mais das relaçOes externas: i'?1IEm sua opinião o que precisa ser feito para reuniões I2(Participaçao em capacitações

que seu CONSU consolide a atuação em sua a Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua Integração ao O Deve haver melhor COf)1UniC~O Interna O Elaboração de materiais de comunicação
SIGRH? JI(Outros t::a " I ':? l!!! 1:: t!. -t"",..J o Estabelecimento de mais parcerias

E ''f!E~ O Apoio/financiamento
O Outros

Quais temas você considera Importante serem I.§-ZegiSlaçao de recursos hldricos O Transposição do Rlo Sâo Francisco
abordados em capacitação aos integrantes do Gestão integrada de recursos hldricos O Outros:
CONSU? O Aluação dos CONSUs

Comentários e sugestões:
'F-.4Qu'i:- Q 612 V 'r)'l...'" p cA ;Vt!1 J ~tl -w.VM (r) 'E ('I) }:: tj-'>I> c p /" ./0/ f'I,

~'\õCQ'IÂ" G,UE s:» 'E'VZ\? r: p "" .1 y.:..s ~ \ 'A <91:""'. I

Assinatura entrevistado(a) I'~ ~ s.o44 .ck fR, 4 .. 0 .$~F: 058 b9 r-&22- O 1
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,-_'-~·_----------Rft~i~~ifI_..,_,_" --_.., __lemla'l~o__j

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Entrevistadora: <:V/-/'A y-", I tJ\L..5",J
Data: '2 _li I O 2._ J "lo IJ?" _I Número do formulário:

CD,'-'0 1ZDs4I'o .'
,l ;_"IDENTIFICAÇÃO t' ' '_ ',;. ,
j' ,

'-
, . , ," ,', ' .. , ,. ,

Nome: A U 1?i rJ l"-\"""G fi) \j rJ EJ 171: F. 13E"Z.. r;VZ~
,.,

fi{ Conselho Geslor de Açude
Endereç_g.:'1J r

1G \)AI'lA (i I 17 E"
Carac!erzação

O CO~SSã( G~~a de Açude
5 \ 1° (J"UA , o 'Á 1O

Tel fixo: ( ) I Tel celular: (g;z) s 5\ l.j ~ 7_ ,( </-c, I Redes sociais:

Sítio na internet:
- ,

I E-mal1:

Nome do entrevistado(a): •r\,;f I"""
Função: /VI \::1'" H'(L" (RePil? SW!te. ~SCCiac& T I'l:lb.Ro 1't:l,5olJ..,I,TAno de Ingresso: '2.pof}
Telefones: ( )

. 1EmaU:

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vlce-cocroenador, caso o coordenador não
esteja presente)
Mês e ano de lnldo do Conselho: -,-- Resolução nO:

A CONSU tem sede?
DSm Onde ocorrem as reuniões?O Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ ccmputaco. -

Fax(complete com a quantidade) _ mpressora - Data show-
Os documentos do CONSU são organizados em local (mico e são O Sim. Onde?
acessfveis a todos os Interessados? O Não

Llste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

a Sim
O Não

O Sim

Possui estatuto? Q Está pronto, mas ainda não homologado.
Enlrega de cópia do estatuto: O Sim

O Não e a elaboração não fei Iniciada. O Não
O NãO, mas já esta em etaboração,

De que fonna é a Votação. Frequência Quantos representantes de cada segmento - Governo
escolhida a diretoria O Indicação

possui O CONSU? - Usuários
do CONSU? O Outro: Sociedade civil

O 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com que frequência a O De 15 em 15 dias
Com que frequêncla o CONSU

O De 15 em 15 dias
a 1 vez ao mês 01 vez ao mêscoordenação se reúne? a De 2 em 2 meses se reune?

Q De 2 em 2 meses
DOuro: O Outro:

De que fonna as reuniões são convocadas? As reuniões são registradas em OSim
aias? ' O Não

De que fonna a pauta é feita?

O Sim
Seu CONSU possui OSim Se não, você acredita que seja necessário O Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Porquê?

Se sim, como está a execução do OAlmsado, Porquê?
O Conforme previstoplanejado? O Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patrodnlos

financeiros do seu CONSU? (] Governo O Outros:
O Edtais

O Trimestral

Existe prestação de contas? DSim Com que frequêncla é feita? O Semestral
[J Não (] Anual

O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura flslca de funcionamento, -~T,9Y,-I~"~:---ct~l!N H"1\ R fÂ· ...;S.K(l'i~;~_H tt~ U.I.A . 1



,.

'; . --------Racia~i)l
_ ~,__ ~._~_~ __ S,emi611U:'o __j

do CONSU? O Servlços. Cite quais:
O Comunicação e moblílzaçâo social
O Ou:ros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? I r!Sim \{"" 1""
O Não

O reservatório tem perlodos de escassez hldrica?,O que Iaaem para conciliar os div.ezsosusos nesses perlodos?8~I ~ (d:r:t=: ll:!\l.dCLl~ I ,~~.[ ,Alt'lo G~IJ:r: ~ Rt"J 'PoS 1",q obQ)"

Q '11- G !la _s c:o ca:~r:::r::r:1IV:!~.J .

Existemconflitoss~ ~rt'10u.S~daágua? ~~jt.'por que e ~ ~uem?
(p", "IA 'f'J 0\ SfJ; '2 t: 'Po'Vl-... " "" 't -t" ~ e('J I.Te. Q~ t?A

r» '" -t- '" ~'" A rn~'".....A lIA r: N 't'o.{ \'Il.~""C: 1.l'L A'RÇ 1 n( AI ror: I\J -\-/,1 tl>n.5 ,
Se sim, qual "J0~a deirÂbalho do ~NSU t~~;:'diSC"\I~ eJ~cionar o Cj;tIO? ~.J 'T <I I: ,..../' r o r .,..(.. 1.-;0 .E I" ""\"'-1" .J 1

fON' -"'jl V-- - '!lI v r' ""''''', 'R. "O r u r 11 Á'lI. \0/

iNFORMAÇOES SOBRE O FUNCIONAMENTODO CONSU (coordenador, vlce-ccordenador e secretário)

Avalie a participação dos Integrantes: O Representantes dos usuários são mais ativos
O Todos os segmentos participam ativamente §t'Representantes da sociedade civil são mais ativos
5(Representantes do governo são mais ativos O Outros:
Qua~tos principais tema~tado3 nas ~e.r."niõeS? c4n rr.R. .h-t9-) IVlJ.tVI'~ t..""" \?C. zec, olc.... ~,....,Jo. O ~ i.(.. k;::"",-"o-

.b.~~ v

Em sua opinião. existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre I f!!::~im
quais são as atribuições deste colegiado? O Não
Para você quais as.atribuições dos CONSUs? "

'\? 'f" (\I '\' ?Ap~ (D/V' ~~ ~~n~l ~~ ~ _:Ie~" ~ 12 S ú 1~'~L1" - -) - -'llL G:_J - Ão 'l?A ~ v <Pc> 61Cl.! ':2 I:: =D.í1 'Vi I 1.1 =
I

No seu ponto de vista. o seu conselho/comissão tem co~seguidocumprir o Sim

esta atribuição? J!( Não.
O Em parte

Se não. ):or quê?

Quais as principais d_ficuldades encontradas atualmente para 8 realização das atribuições do CONSU'i
tA!.:l: ~ ~ ~ ::1: 'AA ~ [ ~o 'O...~~ ~ ?I> It ~(> P s::~"O ~e ,pt_ .c\.l , §: ~ a21: .
'to e :!: a 1 ::r::/.I 1=>'1:; <...s é:: l! c:t;, ~E E J :j2E Eal..li ~A~ ti t!.. ToJ )

:FA "1\.-9 e. 'T' 'P.. e \2"A (.. If () .
EXls~mAn~itosentre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?

,-

Quais os dois principais meios de 01' '1'"'1:' L 'I' OYP IV \O

comunicação interna do CONSU? 02' -
I~ffeita tempestivamente e de forma completa

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informações e É feita tempestivamente mas de forma incomple~a
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: a É feita com atraso e de forma completa

O ~ feita com atraso e de incompleta
O Recurso FinanceIro

Quais principais formas de apoio seu CONSU recebe do Estado ~ Capacitação .
atualmente? Apolo Técnico

a Outros
O Recurso FInanceiro

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? O Capacitação
Q(Apoio Técnico
O Outros

Avalie a participação do CONSU em espaços Jl( O CONSU frequentemente está presente
de discussão do tema: O O CONSU raramente eslá presente

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestão 1}Slm
Nãode Recursos Hidricos - SiGRH? :J Em parte

:J Sim. com frequência
O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? ~Im, rara:nente

ão
O CONSU atua conjur.tamente ao Comitê de I~?im.De que forma? t:!. t, o J .....f:E
Bacia da região hidrográfica? a Não. Porque?

I -- - tiCô"fLAN ,..ij!rG"'r!~'"iiAf~jA _:flKI"L"Li ~~,·N:G4;-N~À.~'C~-=..!-.. :::J
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Do ponto de vista do funcionamento interno: Do ponto de vista da infraestrutura e das
O Os integrantes devem participarmais das relações externas:
reuniões O Participação em capacitações
O Deve haver maior periodicidade das reuniões f;iJnvestimento em infraestrutura
a Deve haver melhor comunicação interna tl Elaboração de materiais de comunicação
l(Outros (o $YJI 'f-- /t 'I;" -}:::E'... O ESlabeleclmenlo de mais parcerias J
..,.\ \fI '2A ,p t ;p ~::> ~ CI c-A - OApoiolfinanciamenlo

~~ ~~~~ ~~~~~I~~~~~~~~I~E'~~~~~'~)~~O~O~UI~ro~s~~7=~~~========~
Quais te-nas você considera importante sersm O legislação de recursos hldricos O Transposição do Rio São FranCiSCOA >---n
abordados em capacitação aos Inlegranlas do Ci(Geslão inlegrada de recursos hldricos 1l(0~lros: rv R A 1?'XC Elo \J oa-
CONSU? áAtuação dos CONSUs '\J _j"! ·"'.A A'1'<'>.UA

Em sua opinião o que precisa ser feito para
que seu CONSU consofide a atuação em sua
área de abrangência e sua integração ao
SIGRH?

f;,fSim, com frequência
Ó" Sim, raramente
O Não

Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:
CP "" 'Y \õJ A

Se não, você acred.ta ser necessário a
atuação conjunla de COMIT~ e CONSU?

t&sim. De que forma?
b Nao. Porque?

M F (. H " 14'11" 'PP 1'1- r <> P IJ NA' "I- t? '2" ~
;( r.J
Há algum Inlegrante d>CONSU com IO Sim
assento no CRH? j.NãO

Avalie o conhecimento da comunidade sob-e
a atuação do seu CONSU:

o Não é conhecida
filÉ pouco conhecida
(J- t amplamente
conhecida

o CONSU comunica à

comunidade suas ações?

I)(Sim
O Não .
Se sim. d; q~ \orm.'" é~ \)''t I!!!..'
11>0" OJ '"Y/ ,_.f' _Kl:"'\J r 10FJ

Há algum Integrante do CONSU com assento
no Comllê da Bacia?
o CONSU se comunica com organismos e
Instituição Integrantes do SIGRH do estado?
Com Que frequêncía?

- -'ltr:s pC\.> (A <> 1> O 'f R p g L ~ /oi' I' pF É.J' Cq JJ );;z:_
Comentários e sugestões:
oI.) CQL.\I(Ã(J tAlA

Assinatura entrevistado(a) CPF: 5 9 .1Jf ~ . Z 5 4 ...-:j-1...

.---------~;-~-_ .....---_.,+- ..-"'.. ~._-.. • "." ----.--- -- ,_.,.,.,.,..,--._--------"'- ._ ,-\,(;.0 PL!I.H e.I!N G E N 11AI! I A • 5 KILL E" U".U_II A.,HI 1...-- --.1....
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: ol ~ 102 11 ~ , I Número do formutário:

IDENTIFICAÇÃO c:..ol\l~ R.os4~i()· , . '; .. ..

Nome: ~á.u·~ Y1A..vY\.(_,~ -oU )~ .à'Conselho Gestor de Açude
~ereço: t+->: . ,,~ yto4S' l0At-n9-

Caracterização :J Comissão Gestora de AçudeAvt l-v\i«> lÇq .

Telfixo:(lI.l- 3831-- ~31-3_ 1Telcelular:(8~ 8í.1.:l1 - lí'ZIS .1 Redes sociais:

Sitio na Internei: I E-mail: c.G-v\.de s( iY\('\ (Lo.@~+l'Y'c.u:.Q. ,Ct_"h-\_

Neme-de-entrevista<l$)'_

Função: Ceet.ck",ctd&1. (lZl)?(t:S, A~Gm~ Ih..o dx Dc.S, R.u.rcJl)1 Ano de Ingresso: dJ.sde 1qQ'f(
Telefones: ( ) I Email:

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vlce-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de inido do Conselho: _, ~C\q<t Resolução nO:

A CONSU tem sede?
OSm Onde ocorrem as reuniões? Mcli-k9r,«C ele.>- Q)1oJ lSili! Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ comoutaoor -

Fax(complete com a quantidade) _ Impressora - Data show-
Os documentos do CONSU são orqanizados em local único e são ar Sim. Onde? <-01.1 IifEt,I
acessíveis a todos os interessados? O Não

tíste-os: QJals as principais lidera-iças do CONSU?
A CONSU tem funcionários? j , , H /TUt.<.<9- OUAO... i HQ)U~

O Sim c::u:,."ça iue,& .t. d.u-cL' 'Y\.€...Te...
~Não v( rr>eYY\J,.w; l.l$«Ó rio')

9t'Sim
llil'SimPossui estatuto? O Está pronto, rras ainda não homologado.

Entrega de cópia do estatuto:Q Não e a elaboração não (oi Iniciada. O Nao
O Nao, mas já está em elaboração.

De que fonna é tiVotação. Frequência 3 Quantos representantes de cada segmento !2.. Governo
escolhida a diretoria O Indicação

possui o CONSU? - Usuários
do CONSU? O Outro: Sociedade civil

O 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com que frequência a OOe15em15dias· Com que frequência o CONSU O De 15 em 15 dias
CJ 1 vez ao mês O 1 vez ao mês "5'~ao ~coordenação se reúne? l5(De 2 em 2 meses se reúne? a De 2 e~~2 meses ._. hO Outro: iIOutro: ele Q IWA<-

De que forma as reuniõ-:" ,Sãoconvocadas? As reuniões são registradas em JlI'Sim
'&1...·'h:"-". ...... . atas? O Não

De que forma a pauta é feita? <M'l-w.. 0\0 r~ +~ N ..-r> IA .-cl..o._. ~-UU9-
O Sim

Seu CONSU possui O Sim Se não, você acredita que seja necessário O Não
planejamento? jl Não planejar a atuação do CONSU? Porquê?

Se sim, como está a execução do O Atrasado. Por quê?
O Conforme previsto

planejado? a Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patroclnios
r-J ri::o J"D..1 PorJleO Governo O Outros:financeiros do seu CONSU? O Editais IIVEJJ1tS A:lUo)1\ 1.>& c.u:.tv 1''''RA- Jret)Nt01! P

O Trimestral

Existe prestação de contas? O SI,.. Com que Irequêncla é feita? E;ral
;!if Não I

a:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura flsica de funcionamento

I - " ..,.. ~,,....,. . ,... _. . SKILL i"."oirH~)I~··iIT;r.. -. !~b_.Ç.U:f'L:!'" ~EUOEtfHI\IlIA. ,-
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do CONSU? O Serviços. Cite quais:
O Comunicação e mobilização social
Q Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vlce-coorderÍador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? I~ Silll h.l; CVV\~Nao
O re5ervat6~ temperíodosdeeS:b hldrica?~ue fazemparaconciliaros diversosusosn~se~ ~'(_4+ov,~S;T"fl . vi."" l/) ...-"'VI' Y\AAAM _'~_'_UVV\l.r." ""'. " -1
,,o,, 11 '" ..LlAd ,J", .'< lrnru,r;;'" ~ ,.,L "".),'(9.. .{..1A- Pe".-,-, ~uclA&.&-. N-i-i .... ,,", .

~I)_ ..,J ~'A;':t-;,a, , ,

E~ conflitos sem torno do uso d~"'f-:' por,j~e e com '!.uem? ~ ~ / --p_j_,...,., .,j h"a, 'l. é)., Wm ", . av<..- ~ ~.
I>M_ Vc -<Nl I +t9. '-'V>-I'bt .-m , '(:\I ='rY)'tr

Se sim~qual ~J~orm~de t\ab'ilho do CONSU par;tiscutir e solucionar 0Jon~o? k '-lu. )'J--
l~""'" ;,]" cp;'., . ,_,..,-'~ra r J ",,:r e: a ç ~,

INFORMAÇOES SOBRE o FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretário)

Avalie a participação dos integrantes: .I~:epresentantes dos usuários são mais ativosABixi.t{AV-1>1' '~

O Todos os segmentos participam ativamente ~ . A.ql Representantes da sociedade civil são mais ativos CCJV ~
2!1 Representantes do governo são rnars ativos {X.LV- n<A· tl<M. Outros:

Q~~ os. pri~~is temas trata~t nas reuri~ ..S~nj..{ v. trl~
{,Q -ÚlC<':lM.fA.-.do..

,.
IOli1 '''' I~ " a . '1'L .,..,""'- Q, r

Em sua opinião, existe clareza por parte dos Integrantes do CONSU sobre O Sim
t'tM. ",do pi J.,,'scu_!-i r P'> ~ dI;quais são as atribuições deste colegiado? !li Não IJ<Ü) -kn-, L'"l

Para você quais as atribu~CONSUS? h" COYl~[h.o ' -ctn. -'" lha vFl:~Q2'~.1J, a ""'<!:...,-y'\. ,'-OVl:!C1 e-vt. 2.Q(' 6>1 ~ct.f"'''&l ~ , f!W'Vl:K.
a re},rado., dJ ~~ 1'1IrT"~<C s.tn--n ~(' ~k-VV"-e}cd"",- f'Ku4j"CV'('VWN'l-.l-.>.

No seu ponto de vista. o seu conselho/comissão tem conseguido cumprir
OSim
O Não.

esta atribuição? ,j Em parte

Se não, por quê? .L, Ir"", ÔJ_" 7'l5f-ru me. -h-c ~ tn.wtSpcrle.. , €lU /-n>:i. tu r"l. 1n< h.c..lJus.-
Quais as principais d!fades e~ontrada5 atualmente para a realização das atribuições do CONSU7 ~spor-le.nt0céf'19:r:rí ~ .cLt'(.a.J'v '>4cUi c.,.,~~,h.c .....-kJ..:tô. ~~; ~
~.u.M.e:~4i .

Existem conflitos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?
lJúB'

Quais os dois principais meios de
Ii!Il"-reA~

comunicação interna do CONSU? 141 2" ~~ ..~
O ~ feita tempestivamente e de forma completa

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de InfonnaçOes e O ~ feUa tempestivamente mas de forma incompleta
infonnes dos encaminhamentos e decisõest do CONSU: O É feita com atraso e de forma comPI(ti 'r::..

ç,.-c~'z.Gi cii9. ~ ~ feita com atraso e de incompleta .,
O Recurso Financeiro cJ.-&> ot...o~-Iv,

Quais principais formas de apoiO seu CONSU recebe do Estado a Capacitação
atualmente? 111Apoio Técnico

O Outros
O Recurso Financeiro

Quais fonnas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?
O Capacitação

O Apolo T~~ .fe._.m Outros Sner1
Avalie a participação do CONSU em espaços ~ O CONSU frequentemente está presente
de discussão do tema: O O CONSU raramente está presente

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestao
ar Sim
O Não

de Recursos Hidriccs - SIGRH? O Em parte
lãSim, com frequêncla (1'""GOp"-I"-,,,,,,,k. cl Tc Ih.O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? O Sim, raramente It~ .e.. 'M'rrc:\.. Cl

O Não

O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de II!.Sim. De que forma? :wrnqrr<- !?-(JCD"f,J' 12g,., doa [e.t...vvYl'~

Bacia da região hidr29_ráfica? O Nao. Porque?
,"'_ ...-...~~,,__ ,'-'~"- _, ~~- ...~ - ,~_. :-...-,--.~'f -...~n_ - - .~.-LI ,.,", ...___h.C_O _~'t...-.A. N 6N (J E N IIAR I A .·5 KI L L .~_N_tJOliN li~E<_t A:._
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Se não. você acredita ser necessário a O SIm. De que forma?
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? O Não. Porque?
Há algum integrante do CONSU com assento I!f SIm Há algum Integrante do CONSU com loslm
no Comitê da Bacia? O NãQ assento no CRH? .t:r'Não
O CONSU se comunIca com organismos e Çl Sim, com frequência Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:
instituição Integrantes do SIGRH do estado? O Sim, raramente WM 1~ I IM'AL, s li I:J::E
Com que frequêncla? - O Não

O Não é conhecida )iI Sim
~.

Avalie o conhecimento da comunidade sobre O t pouco conhecida O CONSU comunica â O Não )(

~ia atuação do seu CONSU: jjij E amplamente comunidade suas ações? Se sim;ie que fo~a: . o:.it
conhecida evlN) t.m , "a ",,,+n:;v, I . Vt
Do ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da infraestrutura e das \{
ti Os integrantes devem participar mais das relações oxternas: L

Em sua opinião o que precisa ser relto para reuniões jtParticipação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões ~Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua integração ao g Deve haver melhor comunicação interna Elaboraçãn de materiais de comunicação
SIGRH? O Outros 'K) Estabelecimento de mais parceri~ i J.\

;ij Apoio/financiamento lpr1Q.r\d. -? '1· ~
O Outros

Quais temas você considera Importante serem O Legislação de recursos hídricos O Transpos~ Rio São_Francisco
abordados em capacitação aos Integrantes do Iif Gestão integrada de recursos hldricos
CONSU? O Atuação dos CONSUs .li_~~ ~~~hh-

Comentários e sugestõe~:i,
-rYlANVv1 vi~ c1._; ]o._,. "' .....r> ,.DU. ko..a. ,,,,' ,,/"7"J)Ú11A~I~ In .R

. -p...u..,. ,~ .+.:. v u

"t:s,{,k wvo.cJ..;.. tu_'k Gl- ec~.Jns,. ~ "f'hQr",.d..c-re..~ rJ"" ):a,~,
~1~"tQ~'ro. tsO ......,.,.".., •
.l.q-ÚC\J1,(U. li HV.....,.,'TV' _~h1-h~ 2VOrn......-. (d,V,f.-o-fw ,Q li>- ....,.,.,_,y)

I (íu.)2CV1.L100~ t!.'O .....,.,.,..,
,

Assinatura entrevlstado(a) CPF: t.:J «b

.-,.~ .
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Dala: .:2':j- /O:lI;2.0~ ~ 1 Número do formulário:
.

Entrevistadora: ~ "'" "'-Q..

i . -
IDENTIFICAÇÃO - ,

•".I.
. , . . ".. '. I' " •

Nome: ""'"\..--v ~- t::>. I . r=,~CoN~.,1J rOLO d.o (tv~
Caracterização O Conselho Geslor de Açude

Endereço: O Cornlssâo Gestora deAçude

Tel fixo: ( ) I Tel celular: ( ) I Redes sociais:

Sitio na Internet: _I E-mail:

Nome do entrevlstado(a): ~oo:A:, Bc,-I; s+c, " ~.~ StlAH2
Função: S...t.Vu._-r(";{~ ( V Iv. "-;-11." o., ') u I Ano de ingresso: ~'"'o"g,fé=('Q-. .. ). L~.i

" Telefones: (til)::, g-q ~:2. S' 4- .. I '2(;-<. s "~'+o I Emall: \.)I'\,' voJl~-"D "" <> 1L'.àl· o- , C..._,.......,1:..-~ ~
INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente) . .

Mês e ano de lntdo do Conselho: _I __ Resolução nO:

A CONSU tem sede?
O Sim Onde ocorrem as reunões?
O Não

Telefone - Outros'
Quais equipamentos dispõem? _ Computador -

Fax
(complete com a quanlldade) _Im pressora -

- Data show

Os documentos do CONSU são organizadcs em local único e são O Sim. Onde?
acessíveis a todos os Interessados? O Não

Llste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

O Sim
O Não

O Sim

Possui estatuto?
O Eslá pronto, mas ainda não homologado.

Entrega de cópia do estatuto:
O Sim

a Não e a elaboração não foi iniciada. O Não
O Não, mas já está em elaboração.

De que forma é O Votação. Frequência
Quantos representantes de cada segmento - Governo

escolhida a diretoria O Indicação
possui O CONSU? - Usuários

.. do CONSU? O Outro: Sociedade civil
O 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com que frequência a
O De 15 em 15 oías

Com que frequência o CONSU
O De 15 em 15 dias

O 1 vez ao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reúne? O De 2 em 2 meses
O Outro: O Outro:

De que forma as reuniões são convocadas? As reuniões são registraias em O Sim
aias? O Não

De que forma a pauta é feita?

O Sim
Seu CONSU possui O Sim Se não. você acredlta que seja necessário O Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Por qLê?

Se sim. como está a execução do
O Atrasado. Por quê?
O Conforme previsto

planejado? O Mais do que o prevtsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patroclnios

financeiros do seu CONSU? O Governo O Outros:
O Editais

O Trimestral

Existe prestação de contas?
O Sim

Com que frequêncla é fetta?
O Semestral

O Não O Anual
O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura ffslca de funcionamento

_.;. .....-.--' ....!'..._" ." " - ,. ......._a.__.,_ .. _ .... --L[ l;,CO.L~.. ~ IlrlGENIIARIA. 8KIlL E"U",HH~U.IA~
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.1 do CONSU? o Serviços. Cite quais:,.",-_:-_7"";,- _
Q Ccrnunicação e mobilização social
O Outros

o reservatório tem perlodos de escassez hldrica? O que fazem para conciliar os diversos usos nesses perfodos?
Si as: fº'0kn" tj4CA-AjJtPx=ctd)+o' ~ 'fP"~ i.,.:_ro<:jºr&") cÁ ;;'){)rJOÇ,S , ~.(Ã..O>,

"?'t' m.IA.? ri Q oJA<CCÓ& Yl""7{f'1'i;cdo'" dUÃrL<T'f". ,,,Qh rpl:zO\ cL ,.,! "'Ú"

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÕRIO (coordenador, vlce-cccrdenadcr e secretario)

Itll..SimVocê tem conhecimento da qualidade da água do açude? O Não

Existem conflitos sem tomo do uso da água? Se sim, por que e com quem?
h1!h):::n:<V). "'v"~-;)Mj1Ar&'..f't~ ,~k""'Mi'~. ~~-k- ~ Q') yLlN.IÕ~ -y c.em.
,~, j.. ",.;..." r-L ' . ~

Se sim. qual a forma de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o confll!o?
<PC vncA ..$ t ,:Q\J-oL~.d...Q> >'= :Y,l"'J"'\1"C...A.""N" ~'\-H.Q.A
""'" CJ r"1 "A~.

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secrelárlo)

Avalie a participação dos Integrantes:
KTodos os segmentos participam aüvame-ne
CJ Representantes do governo são mais ativos

a Representantes dos usuários são mais ativos
O Representantes da sociedade dvil são mais ativos
o Oulros:

Quais os principais temas tratados nas reuniões? .
\ " M1 d;o ..q:"~. 0,' ., ~ ~ "'\ cl.ooG... ,

Em sua opinião, existe clareza por parte do; integrantes do CONSU sobre
quais são as atribuições deste colegiado?

Ilf'Slm ,
O Não

Para você quais as atribuições dos CONSUs?
, Arl-b c.( 1. t CXf?R . \.~ "'"tU. :\-Q ri..?>

No seu ponto de vista, o seu conselho/comissão tem conseguido cumprir
esta aírítulção? ' •

O Sim
O Não.
IlLEm parte

<"• .r~~Se não. por quê?

Quais as principais dificuldades encontradas atualmente para a realização das atribuições do CONSU?
~fuc.o-. ÇúIÜ;;' c,.: ~ ,.G! ID !"0.uc:r» c.;P'A'> I. d I .g er "º=,,=--ks> I . i~"'" ,o ,=1\..0
Ú"KA,t O c.Á$l Veg'kn c\.J - )\$,.(1IHwb9 . \#'6\1(0. ·4 ;r)C!.y~i!O!""~·D 7'KcQ C±. I 'ft- .®
". flt.~' I • ..

Ex~s~el]_..~nflitos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?,.....,.::;, .

Quais os dois principais meios de
comunicação interna do CONSU?

01° -r. .l.l!~ r

02° (AD~K ;~.

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

~~ feita tempestivamente e de forma completa
a t feita tempestivamente 'nas de forma Incompleta
a É feita com atraso e de forma completa
O IÕ feila com ai raso e de incom_plela

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informações e
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU:

Quais principais formas de apolo seu CONSU recebe do Estado
atualmente?

o Recurso FinanceIro
I3"Capacilação
!liApolo Técnico '. ~
l!iI Oulros .lo~'U">
~ Recurso Financeiro
I!I Capacilação
iS'Apolo Técnico ,~o
li! Outros 1" rJ.n d,

Avalie a participação do CONSU em espaços
de discussão do tema:

o O CONSU frequentemente está presente
O O CONSU raramente está presente

,

jiI Sim
:J Não
O Em parte

o CONSU acompanha as decisOes e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestão
de Recursos Hídrlcos - SIGRH?

o CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência?
:"..l ,,.... "';'<-0 0/ to"",:{ ó--< n R> ,;'1"c'....... .

o Sim. Comfrequêncla
l!2 Sim, raramente
O Não

O CONSU alua conjuntamente ao Comitê de 10 Sim. De que forma?' _
Bacia da região hidrográfica? O Não. Porque?



Baciat!ér - -
$emiérl~c

Se não. você acredita ser necessário a
atuacâc conjunla de COMIT~ e CONSU?

o Sim. De que fonna? _

O Nao. Porque?
Há algum integrante do CONSU com assento
no Comitê da Bacia?

Há algum Inlegranle do CONSU com 10 Sim
assento no CRH? 6l Não

O Sim
O Não

o CONSU se comunica com organismos e
lnstltutção Integrantes do SIGRH do estado?
Com que frequênda?

SSim, com frequéncia
O Sim, raramente
O Não

Cite os órgãos com Que o CONSU se comunica:
APBú , "i c<Y-I-<:?tÜ..o ri, r '<>:\l!,I:@ h;;<"M,;c:;:i

Avalie o conhecimento da comunidade SOJre
a atuaçâo do seu CONSU:

iil Sim
O Não
Se ~m,de que fonna: .~ .....i~
t;pu !A «(): ".a'() ~ ~.f1>. u..

O Não é conhecida
O É pouco conhecida
SÉ amplamenle
conhecida "t::"'5)' .

o CONSU comunica à
comunidade suas ações?

Em sua opinião o que precisa ser feito para
Que seu CONSU consolide a atuação em sua
área de abrangência e sua integração ao
SIGRH?

Quais temas você considera importante serem
abordados em capacitação aos integrantes do
CONSU?

Comentários e sugestões:
gol". t)t)c'" ~

00 ponto de vista do funcionamento interno: 00 ponto de vista da infraestrutura e das
O Os integrantes devem participar mais das relações externas:
reuniões O Parnclpaçâo em capacitações
O Deve haver reator periodicidade das reuniões O Investimento em Infraestrutura
O Deve haver melhor comunlcação interna O Elaboração de materiais de ccmunlcaçâc

:
e.;;:O~u~lr~OS~):'l<~ANY>C::~~.~~oJ>::~.!.~.J~:c...;q,-,Q~;.~-~O Estabelecimento de mais parcerias,

~~D n. 8-Apoio/financiamento
~ rA. - Wv-lo lU::> . 9> 6-0ulros 1"' ,_.,._",-/1 '..,-
o Legislação de recursos hldricos O Transposição do Rio São Francisco
O Gestão integrada de recursos hldricos O Outro~: J &:o:r:>\ ((Q~ ...i.a:o
O Atuação dos CONSUs r..JLQJ/. .),n. • ,.v,.c r.I. • -

Assinatura entrevistado(a)



". ','-,

•

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA 'DE REPRESENTANTES DOS CONSUS. ~ , .

Entrevistadora: SVMru,r~ V-IS{l~ bov", ;'S
Data: J.H oz l ,?j I l Número do formulárto:

," - .. ,

. . Cf> ,', 'l'o Y' .,ê.Jl.i.J ""' ..; .. ",-;, .' " .< c /. . '-o ,
• • ... ' ,.IDENTtFtCAÇAO IJSU cp t:A~ .~ ,.c,.,,;, ·i. <; .. , ,,''',iI.- .,_-~. ··,.1 .. "

. 'i. .• ',' '!': ,! (. ... t ' .~, . 'i:" ,~··..t··-:. '~', ;:!....;~.I,'í.•;, .' .~-~'"
. :"

',\_ "

" .
Nome: ~liÍ.Sc.o \.\.(ÀM.@t.l dA.' <ti lva.. .ar Conselho Gestor de Açude

.~r~~oJ~ .(~ - Ib h..,.,! ri'fY'I
Caracterização o Comissão Gestora de Açude

Jt Seus<l ~8'
Tel fixo: (I~)3<gLtz.- Hrro \ Tel celular:~) Ii%ltz -!!oU .1 Redes sociais:

Sitio na internet: I E-mail: CIO>YI9\A. ibiYY1Àr irn @. 'l.~
~~eFReda eAlFe.isteEla(a':

Função: (Q),..~o..tJc.r ~ CcwI21ÁP rre./>f't-c. ~'e:J<UIe.. ú'vd 1Ano je Ingresso: 1Q"li'
Telefones: ( ) , . I Emall:·· .
INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)' .

Mês e ano de lntdo do Conselho: _i 4<1<111

A CONSU tem sede? ~ Sim '"'0 W~ .O Não t>1JOCSOnde ocorrem as reuriões?

I Computador
T Impressora

_Telefone
_Fax
_Datashow

Outros:

.~ ...SA.. ~ c...:k.trn.
a.r'Uhlo

Quais equipamentos dispõem?
(complete com a quantidade)

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são
acesslveis a todos os Interessadcs?

lIi:I Sim. Onde? y\.O <IC~I."VQ
O Não

tlste-os: .4uais as pr~ideran"li s do CONSU?
.""" ••h.o1srMI (I> oc;S)A CONSU tem funcionários?

O Sim
111 Não

tlil'Sim
O Nao

\li Sim •
O Está pronto, mas ainda não homotogado.
a Não e a elaboração não fol Iniciada.
a Não. mas já es.ã em elaboração.

Possui estatuto? Entrega de cópia do estatuto: 111' Sim
O Nao

11 Votação. Frequência _
O tndlcação
O Outro: .

Quantos representantes de cada fegmento
possui o CONSU?

Governo
~ Usuários
:L Sociedade civil

De que forma é
escolhida a diretoria
doCONSU?

Com que frequêncla o CONSU
se reúne?

o 1 vez por semana
O De 15 em 15 dias
O 1 vez ao mês
O De 2 em 2...meses I __
!!I Outro: 1a~,<A......._ .

01vezporsemana _.. ' __'1 .
O De t5em 15dias oU"'I"..:aiWM
O1 vez ao mês ri"" "1 """'"
O De 2 em 2 meses 01".. "' •• ~
l1li Out·o: '" ~, / ,'''''' '",. AA

Com que frequêncla a
coordenação se reúne?

De que fo"!,a as reuniões são convpcadas? l ~ . ' i ..__;,
.I. .•'" , .,.,; ,'i" IoaLI0 CQrT'~ "'" l.,.....,.,..,....,...;. J .
De que fonna a pauta é fei'a? .... oh ~ u;;..., q lJC_ Su r<

As reuniões são registradas em
atas?

o Sim
O Não

Por qJê?

JIIISim
O Não

Se nAo, você acredita que seja necessario
ptanoLar ~ ~tuação do CONSU~. • , .
~b.~n· ...d..t..o:j.l\l.'~

Seu CONSU possui
planejamento?

O Atrasado. Por quê? -.,. -, _
ar Confonne previsto
O Mais do que o previs!o.

Se sim, como está a execução do
planejado? .

o Doa~aolpatroctnios !

Q Governo
O Editais

- .._,,.ç Outros: _,.."I,/e.WIJ.!....: ......=:...... _Quais as fontes de recursos
financeiros do seu CONSU?

Com que rrequêncla é feila?

O Trimestral
a Semestral
o Anual
O Outra:

O Sim
O NãoExiste prestação de contas?

Em que são aplicados os recursos O Estrutura flsica de funcionamento



, "

;
,~"~,,--:r.."'-.""_',,-_._-------.;--Baoi~Jrl
,_.~......--..-~_-,- ............----,.emiáuCllo-j

do CONSU? O Serviços. Cite quais:
, - O Comunicação e mobilização social

" O Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e aecretarlo] .&> 6JT1I.o s:-i .. ,r

Você tem conhecimento da qllilli~ade da água do açude? soli1.o~ t.~c. fó.1- ,.,.,....." ..,~ ~,IIIISim a 't\O '"""" ~ U12-cdf_ i.Í'io, , l!I Não
o reservatório tem períodos de escassez hfdrica? O qué fazem para"conciliar os diversos usos nesses perlodos? -
'iI....., M.o'o:! ~ ~~.~&c.iad421 :::I< "iZeA.<Y\'''''' ",(Mo "1'\Aflll:illóla \1 z., ~,'5"' ~ ~,

,

.
,~ "

.,'..~,
EXisle~tonnts sem torno dt;!~O da éa;;a? Se sim, por que e COmqyem~J I ,

(.ou L,' "nrro v.....·... "r~s.D!)f, o''''''_ O Cov\s.t,.lho
, ,

,
Se sim, qual a forma de trabaf1:lod~ CONSU para discutir e sol~cionar o conflito?

INFORMAÇOES SOBRE O FUNCIONAII'ENlO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretário)

Avalie a participação dos Inteçrantes: a Representantes dos usuários são mais ativos
O Todos os segmentos participam ativamente , , " o Representante~~edade-civil são mais atiVO+,
O Representantes do governo são mais ativos " O Outros: ~ du"" (º' :i '" rn""".s "'" 'V~
Quais os p~lr~ipais temas I~dos nri I!unIÕeS? .J. . i' .., ,JJ,rLl~ ~t,;~+.J.... ,' " .' "'-""""'I>n Lo..'" ~ c.e-n.-. "L

~'~ ri Ix rl'-t-\ ~ , '" , .

Em sua opinião. existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre $11 Sim ~~~ ~.c, J..o &;
quais são as atribuições deste colegiado?

,
O Nao

pa~ v0'1. q~a!,,! _atrlJl.iJlçpes~o: ~SUs? I..t,; 1.Iowc.. y..,.1"I"I&<.,cã.e ............ ~~
J ""-'-'k.G....1"SO U-ld rL'c..e-:> CL~)

"
,

UII -e, z.o.c:

No seu ponto de vista. o seu conselho/comissão tem conseguido cumprir O Sim .
O Não,

esta atribuiçao? !llEm parte
~

Senão,porquê?~I~eú.' aPOio 111(,'h'WCf'';'"MÚ~,úMKIlt..... I'\t:t(i ~~h,Ufdo ,d.L~
Quais as princieais dificuldades encontradas alualmenle para a r~alização das atribuições do CONSU?

('~ rlm"Vis~ J.s.:, 'Wl.>vn ~ .L "'" ,..ttM",Jcr-GA. C#rl"l 1:11"'" 1I!.wI''_ ~ olt m..I..,-'f'\&t
il'Y\~ d~ a..ltH"/M~40 lt'ne d.t 'a.40 ,do Co'"su. "~-k... cLt ~r-h·c:.iI2"'~ cb C.t'VV'IAANIÀ..l [.,

E.1~. conflitos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?

Quais os dois prindpals melas de 01' A ....Ai I
comunicação interna do CONSU? 02' MII~.e..

" q_ ~ fella tempestivamente e de forma completa
Avalie a comunicação interna (compartilhamento de 'infonnaç6es e 11É feita tempestivamente mas de forma Incompleta
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU; ~.~ O Ê feita com atraso e de forma completa

, ' !21 E falta com atraso a de Incompleta
O Recurso Financeiro

Quais principais formas de apolo seu CONSU recebe do Estado 111 Capacilação
atualmente? ' • ~ O Apolo Tétnico '" I' - c/

" OOutros ' ,,,4,.(6"",,, r(.(lr\i~ I'Ii'A-L
. , O Recurso Financeiro

O Capacitação ' .,.p
Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? O Apolo Técnico

~L~~ II e ,- , ,

O Outros • 'IlII5
Avalie a participação do CONSU em espaçJs !li' O CONSU frequenlemente está presente .,n' o .... '''n
de discussão do tema: li! O CONSU raramente está presente.MJ) ""-<A.'V\.-\ <-f l>1'b

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestâo ~Si~ .Q\Vfado pt.1.:t MA<-
de Recursos Hidriccs - SIGRH? "

Nao . '
" O Ern parte

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que'freqUên_?a?
S Sim. Cem frequêncla ""lo/> .r~,..."t>to c:Wo., O Sim, raramente
O Não

O CONSU atua conjuntamente ao Comllê de I a Sim. De que forma? - ....
~JBacia da região hidrográfica? JIif Não, Porque? ':i\&n h&. ~. 4l" M "UI~ +<D (e

I .~,.ç,..,zy{..._~;.~~~T(~);;(i1AR~íÁ._ J8.K·I"~a~it~f~~1ii;1~J,h



..

•
~'

Se não. você acredita ser necessárío a
J I!"Sin, De que forma?

aluaçâo conjunta de COMI"; ~ CONSU? O Não. Porque? -
~ntegrante do CON5U com'assento O Sim Há algum Integrante do CONSU com IOSlm

ê da Bacia? O Não assento no CRH? O Não
O CONSU se comunica com organismos e JlI Sin, com freqyência Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:
Inslllulção integrantes do SIGRH do estado? O gjn, raramente 'bW\.~
Com que frequência? O Não _.• _ ,

-_ O Não é conhecida . OSlm
Avalie o conhecimento da romunidade sobre fi( É pouco conhecida O CONSU comunica à !liNão
a atuação do seu CONSU: O É amplamente comunidade suas açêes? Se sim~~iue ~ma:

conhecida -_.. I.. LL isusr»
Do ponto de vista do funcionamento Interno: 00 ponto do vlsta da Infraestrutura e das
~ Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito para reuniOes Q Partlcipaçâc em capacitações
que seu CONSU consoãde a atuação em 'sua a Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em Infraestrutura
área de abrangência e sua integração ao O Deve haver rr.elhor comunicação interna O ElaboraçAo de materiais de comunicação
SIGRH? O Oulros O Estabelecimento de mais ~arceria4t.l J.a

O APololfinancla7~ '", e, .....~
~O Outros .w-.:.-, ~O~_

Quais temas você considera importante serem 111 Legislação de recursos hldricos O Transposição do Rio São Francisco QI eo.
abordados em capacitação aos Integrantes do jJ cesuo Integrada de recursos hldncos I~putros:
CONSU? O Atuação dos CONSUs -
Comentários e sugestões: . .

· 4- A9A-G <.S..(;;, ....... "",' ~ ~"W\-k.. ~!& - SB4t:F .
c..rj,H ~ck. ru CoIIJ.sLlos .
O ~~(I..a -I-t rrvvi Y\6._ hDr oo.bçqver - ..._~)...t-.~ 1>«- MI.. \k. ti. t_ .•11,'"·

• ~~&C4 ....J..1C& t>ov\A, t C> q~ M-b '-e.....+rtLvú, - Ju.. ~oer:-~~~ ~ ~·.Lu.r~
I v

i J

Assinalura entrevistado(a) ~ . \ ....-

, ,

; .

,.
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Entrevistadora:

Data: I Número do formutário: Ob

IDENTIFICAÇÃO WrJ5U,. 1t0GA.Ze;i;;Á

J Telcelular (~ ~/~Ji_fv3 _I Redes sociais:

Nome: AJflsoJU /..f oV:}.t...O ~If~E~f!"
i-=E-'d-:-~r_..JU::'-'-=""::'=-=-'=--_;'-L_:_--"=~_:_;:":"':--'-_:_::'_-----i Caracterização

ni':JA f!7'"f fi 4 M ti, :M .! I UI!'! 11/. '1
o Conselho Gestor de Açude
O Comissão Gestora de Açude

Tel fixo: ( )

Sitio na internet:

a):

Função: ;r -'S~t: ~t ,..,.,~r ".
I Emall:

I An~ de ingresso: .;2 O P/?
Telefones: ( )

tNFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

A CONSU tem sede?

Mês e ano de tnldo do Conselho: _1__

Onde ocorrem as reujlões?o Sim
OMo

Quais equipamentos dispõem?
(complete com a quanfldade)

_ Computador
_Impressora

_Telefone
_Fax
_Datashow

_Outros:

Os documentos do CONSU são organizac'os em local único e são
acesslveis a todos os interessados?

liste-os:

OSrn.Onde? _

O Não

A CONSU tem funcionários?

O Sim
O Não

Cuais as principais lideranças do CONSU?

OSlm
O Não

De que forma é
escolhida a diretoria
do CONSU?

Possui estatuto?

O Sim
a Está pronto, mas ainda não homologado.
a Não e a elebcraçâo não foi Iniciada.
O Não, mas já está em elaboração.

Entrega de cópia do estatuto:

o Votação. Frequência _
O Indicação
O Outro:

Quantos representantes de cada segmento
possui o CONSU?

_Governo
_ Usuários

Sociedade civil

Com que (requênda a
coordenação se reúne?

o 1 vez por semana
O De 15 em 15 dias
01 oIezao mês
O De 2 em 2 meses
O Outro:

Com que frequêncla o CONSU
se reúne?

De que forma a pauta é feita?

De que forma as reuniões são convocadas?
.

As reuniões são registradas em O Sim
atas? O Não

Seu CONSU possui
planejamento?

Se não, você acredita que seja necessário
planejar a atuação do CONSU?

O Sim
O Não

Porquê?

o 1 vez por semana
O De 15 em 15 dias
01 vezaomês
O De 2 em 2 meses
O Outro:

Se sim, como está a execução do
planejado?

OSm
O Não

O Alrasado. Porquê? -'- _

a Conforme previsto
O Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos
financeiros do seu CONSU?

O Doação/ patroclnlos
O Governo
O Editais

O Outros: _

Existe prestação de contas? OS",
O Não

Com que frequêncla é feita?

Em que são aplicados os recursos O Estrutura flsica de funcionamento

o Trimestral
a Semestral
a Anual
O Outra:



I doCONSU? o "y' .CHea",u,u,adi"s:.:~~~~ __
o Comunicação e mobilização social
O Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e secrelario)

Você tem conhecimento da qualidade d~~guado açude?

; usbs nesses,o reservatório tem perfodos de escassez h!drica? O que fazem para I r ,?S'

,~ J .
MA IV" ..c.-1,A.,

Exiatem.

I (J)CONs._Upàradis,Ulire ~ i :O~,,,,hu,.6 ..... , A

......, 11.' ~""'b:;;l".X~~~~~;2;~~==:j
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador,

Se sim, qual a forma de I"

e secretário)

I ~~~~:;~' I dos I i
1'jII'Rep~vo va- s co ísã~ ;;;~i;' ativos

Q Representantes dos usuários são mais ativos
O Representantes da sociedade civil são mais ativos

: O Ouiros:

I Quais os I i~:~":.uu~:::,s.1

Em sua=~p~~i~?~"ex.is!e clatl!za por parte dos integrantes do CONSU sobre I.aSlm
quais SãO'as I i deste , ., . - - I-O Não

J ..•• ' ..~ r.

Para você quais ~ atribuições dos CONSJs? .. _ .. " J..
-<:;.. • ••• Jt..~ ....,.... -"...,ti ....~ .í....

'# .. •

No seu ponto de vista. o seu conselho/comissAo tem conseguido cumprir
esta atribuição?

Se não, por quê?

Quais as principais dificuldades enc~ntradas..atualmente para a reaJizaçao das atrlbuicões d~CONSU?
,., .A ..._._....A.... . -r-- ,--. '\ A -.;•• D_·" •• , •. A'" -

Existem conflitos e~t~e os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?
IX / ,.<1 "- .
" ,

Quais os dois prindpais meios de
comunicação Interna do CONSU?

Avalie a comunicação Interna (compartilhamento de Informações e
informes dos encaminhamentos e declsôes) do CONSU:

01°.

02°

~Efeital .e e de forrna .
O É feita tempestivamen:e mas de forma incompleta
O Ê feita com atraso e de forma completa
O É feita com atraso e de
C!_I

Quais principais formas de apeio seu CONSU recebe do Estado
atualmente?

15'
-O o'uir~sTéénlCO

~Recurso

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

1
1-..

Avalie a cio ie~:o CONSU em espaços I ~ gg~~~I
de I

o CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema lnteqrado de Gestão I .... Sim
de Recursos Hldrlcos - SIGRH? I-g ~~o parte

O Sim, com
O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequéncia? gShl, raramente

I-O Nao

i ao Comitê je I ~ ~~. De que ,forma?



Se não, você acredita ser necessário a O Sim. De que forma? . e-
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? I ~ Não. Porque? '" Ou T 1::.tJ\ L.. ... OV.,~
Há algum integrante do CONSU com assento o Sim Há algum Integrante do CONSU com 1,0 Sim
no Comitê da Bacia? j!.Não assento no CRH? .s Não
O CONSU se comunica com organismos e O Sim, com frequência Cite os órgãos com cue o CONSU se comunica:

C pIJ. H·instituição Integrantes do SIGRH do estaco? Ji(Sim, raramente A~"'e..- !jQ~E: ~A.M·
Com que (requênda? O Não - ~

Q Náo é conhecida a Sim
Avalie o conhecimento da comunidade soore ~ pouco conhecida O CONSU comunica à ~NãO
a atuação do seu CONSU: amplamente comunidade suas açães? Se sim, de que forma:

conhecida
00 ponto de vista do funcionamento Interno: 00 ponto de vista da Infraestrutura e das
O Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o Que precisa ser feito pa-a reuniões 5(partlcipação em capacitações
Que seu CONSU consolide a atuação em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões CiJnvestimento em infraestrutura
área de abrangência e sua Integração ao 1:1-oeve haver melhor comunicação interna ~laboração de materiais de comunicação
SIGRH? O Outros ~stabelecimento de mais parcerias

poiolfinanciamento
O Oulros

Ouais temas você considera Importante serem ~egiSlação de recursos hldricos ~~nsPosiçãO do Rio São Francisco
abordados em capacitação aos Integrantes do fi; estão integrada de recursos hldrlcos utros:
CONSU? Atuação dos CONSUs

Comentários e sugestões:

Assinatura entrevislado(a) drt:.:.!., cv f~to ~/,/'?- CPF: 1'/9- y}Z 2;.2V 2J

I COPLA., e"'·GE"ttARIA. SKllL eHUtNuAHtA



,. ,_-............------. -RaciCt~Dl__ .__ . .remiá'l~o__J

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: 20102 t ,3 I I Número do formulário: o!J

IDENTIFICAÇÃO C(,'lUsu, . Ifl.6AzE11Z4 , ,, , -,
. ,

Nome: Jos.é '&ia<> Ca. Vll.1 UJ-y-, -k.
Caracterização ~ Conselho Gestor de Açude

~~ereço: ,O~~.I ~ <t4
a Comissão Gestora de Açude

.nO", ,
Tel fixo: ( ) I Tel celular: (!t:l} g I't6 - 'I 'g !i..Lj 1Redes sociais:

Sitio na internet: I E-mai!: ccl~'C(,<:.:(,{,~+Vr«;"'h. ([2 t,ct~ \.tem
Nome do entrevistado(a): .

Função: 1t~'is1C\r,v\_.k_ I&r. ~f ru. o\.J.. PC-S,c.a.d.ofé ~'\ J_Ano de Ingresso: w.sd~ U99+
Telefones: ( ) I Email:

INFORMAÇDES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de inicio do Conselho: -,-- Resolução nO:

A CONSU tem sede? O Sim Onde ocorrem as reuniões?O ~ão

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador - Fax(complete com a quantidade) _Impressora -- Data show

Os documentos do CONSU são organizaoos em local único e são O Sim. Onde?
acessíveis a todos os interessados? O Não

Llste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem luncionários?

O Sim
O Não

O Sim

Possui eslatuto? O Está pronto, mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: OSim
O Não e a elabo'ação não foi Iniciada. O Não
O Não. mas já está em elaboração.

De que forma é O Volação. Frequência Quantos representantes de cada segmento - Governo
escolhida a diretoria O Indicação Usuários
do CONSU? O Outro: possui o CONSU? - Sociedade civil

O 1 vez por semana a 1 vez por semana

Com que frequência a O De15em 15dias Com que Irequência c CONSU O De 15 em 15 dias
01 vez ao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reune? O De 2 em 2 meses
O Outro: O Outro:

De que forma as reuniões são convocadas? As reuniões são registradas em O Sim
atas? O Não

De que forma a pauta é feita?

O Sim
Seu CONSU possui OSim Se não, você acredita Que seja necessárío O Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU? Porquê?

Se sim, como está a execução do O Atrnsado. Porquê?

planejado? O Conforme previsto
a Mals do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patrocinios

financeiros do seu CONSU? O Governo O Outros:
O Ednals

O Trimestral
Existe prestação de contas? OSim

Com que frequêncla é feita? O Semestral
O Não O Anual

O Outra:
Em Que são aplicados os recursos O Est'utura flsica de funcionamento

- - ~o-_..., ....- ~,--. . '.-' ~- ~~~ ...........""7 ....,.- ...-..- ._1;_0.0 Pt ..~AN )1Nü E N tiAH IA. ax r i i, _e' H,OtN H_~'41A~. .__ _.J

-.



,. '
.,__.--- Bacia~ifI
_..'-_.. -,.- ~SemiÓfl~O_j

do CONSU? o Serviços. Cite quais:=-.,-_,-,- _
O Comunicação e mobilização social
O Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vlce-coordenedcr e secretario)

Você tem conhecimento da Qualidade da água do açude? I ~~: ~,....,.... c:;

D..~reservat9..dol~~pe~lo~osd~ escassez hfdrica? O Que fazem para conciliar os diversos usos nesses períodos?
"I~;-t"rn ' (2) tV@ nó. A.t "r h ~ ,

, .
~xis~1" conflitos sem torn~ do us,"da á!!ua? Se sim, por que e com,quem1J.G/;""1'iC-iU_,rcn:.- _j_

çx' '>W' _. 00,.,., ",.. ic< ,..~.j_; r"" ~ ."""r"'- j-,1C<Nl+i '" ,., Ya' GVT"r> a:> .,ve T"lAe ""lO"-
Se sim. qual a forme de trabalho do CONSU para discutir e ,S,olucionar o confJit~?1 Gd I
Btrcy1C'CY'4h g;.-,--,.-, q LoH PESA -ptn"1iX DM h.;, +e.IA .{;_.P' ~e...,..<!-O

tNFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vlce-coordenador e secretário)

Avalie a participação dos Integrantes:
O Todos 05 segmentos participam ativamente
'XI Representantes do governo são maIs ativos

~ Representantes dos usuários são mais ativos
fiJ Representantes da sociedade civil são mais ativos
O Outros:'

Quais os principais temas tratados nas reul)iões?
4'02'kÍ,..,,-,aa... d.t a.~t«>t-t90W

111 Sim,
O Não

Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre
quais são as atribuições deste colegiado?
Para você quais as atribuições dos CONSUs?

OSlm
No seu ponto de vista, o seu conselho/comissão tem conseguIdo cumprir O Não.
esta atribuição? J:!(Em parte

• [" ção .lias at~buiçõ~s do CONSU? .a.; .- I a >

Quais as principais dificutdad.esenC9n\ra~a~.. tua'ment~~za_M;e.<,'" -rc..-@/J 'a:.:;.;"" v-erY\.(t) Q"..6.C ~

'1'ilié S~ .--.Tt. ""CU= ,-,c:v> "

o Recurso Financeiro
'"O Capacitação' , ' 1 \ .. a..recw

S
ita receberdo Estado? O Apoio Té~i~ r_o r, ;eJ .oI atVc:rr .-.C<.

, eu CONSU necas 121O t s ",-,-",_, ., I' c, I <
Quais formas de apolO s U ro -aU.fç ..' , ,~ (J.J\.)~ .1....

t~~~~~~~~~~~~~~~;f~~C~O~N~s~U~fre~q~U~e;n~te~m~e~n~te~e~s~tá~~~e~se~nite~~~::~'~~rl,~.>?~~be::i~~:':'~.~.~~~,l~,~~~-~-~(~\~rt: . aça'odo CONSU em espaços \1 ~ 00CONSU raramente está presente ~-,:.vn (e'14lt.l~ f
Avalie a pa IClP . I ~ O Sim
da discussão do tema. . d Sistema Integrado de Gestão já NãO

nha as decisões e encamtnharrentos o O Em parte
O CONSU acom~a SIGRH? O Sim, com frequêncla

Quais os dois principais meios de
comunicação intema do CONSU?

- '" . t:

o l' -I-<>

o É feita tempestIVamente e e de ronna Incompleta
Q É feita tempestivar:1ente mas I
O É feita com atrasa e de forma comp eta
..&I É feita com atraso e de incompleta

. (m artilhamento de tníormaçõee e
Avalie a comUnicaçãlo~nter;~to~e %eclsõeS)do CONSU:
informes dos encam n am o Recurso Financeiro

O Capacitação
O Apolo TéC'lICO
"il Outros ,., \.,

1. CONSU recebedo EstadO
Quais principaiS formas de apoio seu
atualmente?

NSU atua COn)untame I.i Não. or·. .__ . .' " .......t f.lli tl.rl 11J\ 1.(I "'...__. _._,_"'"
OsCcOlada regIão hldroQráfica? _ _,_. ~ .~.-A'-H 'l~rrGE~HHA R I A .• ~ K I \. L
a • ::::- t C.O P~.·. 'u _.':i .C _,_...--'- -,

,I~



,.
,--~.,---------------.-Baoio;t)í)l

_""'_'.__,__ _~ __ ._Se.mió'lro_J .
Se não, você acred'ta ser necessário a [ ~Sim, De que forma? ~rlY'l~r ao UI\J.)U., a j>&1C< f t.-rn l:r'll< 1e:
atuação conjunta de COMtT~ e CONSU? IJ Não, Porque?
Há algum integrante do CONSU com assento IJ Sim Há atgum tntegrante do CONSU com IIJ Sim
no Comitê da Bacia? !li Não assento no CRH? ~Não
O CONSU se comunica com organismos e Jll Sim, com frequêncla Cite os órgãos com que o CON~U~ comunica:
Instituição Integrantes do SIGRH do estado? O Sim, raramente t\PA C (4f20~ ~ ~A I~_
Com que frequêncJa? IJ Não

O Nao é conhecida IlfSim
Avalie o conhecimento da comunidade sobre .(!S É pouco conhecida O CONSU comunica à IJ Não
a atuação do seu CONSU: IJ É amplamente comunidade suas ações? SksiT' d.=t_quef~~a.):,1'Caconhecida

00 ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das
O Os integrantes devem participar mais das relaçOes externas:

Em sua opinião O que precisa ser feito para reuniões Q Partlcipação em capacitações
Que seu CONSU consolide a atuação em sua Q Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua integração ao O Deve haver melhor comunicação interna Q Elaboração de materiais de comunicação
SIGRH? Q Outros O Estabelecimento de mais parcerias l:1-

iIApoiolfinanciamento -tmbtlhc de COf7SC.tc
IJ Dutros

Quais temas você considera Importante serem IJ Legistação de recursos hldricos O Transposíção do Rio sse Francis~c4e
abordados em capacitação aos Integrantes do O Gestão integrada de recursos hldricos 1:illutros: "-lUc 4".... h,~ ~
CONSU? IJ Atuação dos CONSUs :CLt{NAr~_;&. Am'" YlC.t>-(:,ú

Comentários e sugestões;
f,s-f~ kz.ccP~~20.r Q, A-PA-c, ... s. :p2J 9. ~S~VI'§.~

Assinatura entrevistado(a) 9_~ llM~C:-O-!/,ç> 9 a~t~CPF: '3<6'ô -1"3~'5"'0 lj ca~
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: 2i){ oz 11?; I I Número do formulário: 6Lt
Entrevistadora: Svmaya..

tDENTIFICAÇÃO ecl\lSU.. 1ll.lGl'lzei~4 , , "-.
Nome: jJlar~ V IV) í ,:,Ú;r.l cU Seu 9:l,

Caracterização Rí Conselho Gestor de Açude

E~rci\liaAA j) p Xc.wtd.u ']Ao AO 'j5,"RH9d9? ~
O Comissão Gestora de Açude

Telfixo: (~1l5'8 03- ~90'1- I Tel celular: (8'1-) "1 46:3 - 9oLt.} I Redes sociais:

Sitio na internet: I e-man 'h"'I. VIY1iuOS~ lM>\'TY\0vÍ l. U3"l"Y'I
Neme do ecl[elo!isliiildo{a}:

Função:S~rc:.~I"- d-e Scuiole _ ~--k ~~rl()' ."YV.:s I Ano de ingresso!noCcIll)-U.: ~ ;<I()OS'"

Telefones: 0l 38";?'3 - ,,~ 'l-S CSfC'U+aric, d.c M,\e.) I Emall:

tNFORMAÇOES GERAtS SOBRE A ES1RUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de inicio do Conselho: _, ~.3 q 'I'I Resolução nO;

A CONSU tem sede?
DSlm Onde ocorrem as reunIões? .
~Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador -

Fax fJCU9 ~>'Me..(cornp'ete com a quantidade) _Impressora - Data show e''!Vi !X'rY7"lOVl- ~-
Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim, Onde? Iacessiveis a todos os interessados? lii1Não Meu\. CVn'\ ,cl 't'l"'Ia '€ CU:trO'>does CJ

L1ste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários? ~PcWfu I HorQVVII1(0Il !>,
DSim \:ú~4,Q<Ú. 'l2sias Ca. Va.!CUp< e,
'iI Não

~Sim .

Possui estatuto? O Está pronto, mas ainda não homologado.
Entrega de cópia do estatuto: O Sim

O NãO e a elaboração não foi iniciada. !i(Nãoa Não, mas já está em elaboração.
De que forma é li! Votação, Fre<uência ~ Quantos representantes de cada segmento h.... Governo
escolhida a diretoria O Indicação ~Usuários
do CONSU? O Outro: possui OCONSU? ~ Sociedade civil

O 1 vez por semana +exkon:t..·,,", - Q 1 vez por semana
Com que frequência a DDe15em15dias~. 4m Com que frequêncla o CONSU O De 15em 15dias

coordenação se reune? O 1 vez ao mês . 't1,.') ~ se reúne? O 1 vez aO mês
O De 2 em 2 meses· , O De 2 em ?~ses
ll(Outro: ~~Qnf2 ominó.V"'&l ~ Outro: \ ./fT'\

De que rOi~rs ri:::niões são convocadas? -I i\"'1U',,- ~ e.rn:.;j As reuniões são registradas em 1tJ!:,im.t6r.... "...1. ~.o e ~rreS ' atas? O Não

De que forma a pauta é feita? (IIS~UM~ rd«,,,-ukJ. Y\U. !9t:<>Y1!W
DSlm

Seu CONSU possui 11. Sim Se não, você acredita que seja necessário DNão
planejamento? O t\ão planejar a atuação do CONSU?

Per quê?

Se sim, como está a execução do .Iif Atrasado, Por quê? '71(u;) re.a. /2CwnBl 'l'l).r la..!"""'- ~ ..,s -k"u:tu r ae<::«9
o Conforme previsto J , ,

~planejado? O Mais do que o previsto. ,J'ÃÕ i F<1JT1i ~ ~Wl&> ,a
o Doação! patroclni.os 'W"l"t~'ffi!}!'..<U~~~ç:õQQuais as fontes de recursos O Governo 1ilI Outros: al'01(Ç ( '.'" .i!<l. e..financeiros do seu CONSU?
O Editais r~ -'"dai ií9 t.-rr> <-.11.1 ..1..0, O Trimestral

Existe prestação de contas? DSim Com Que freQuência é feita? O Semestral
11\' Não C Anual

O Outra: UM hó.
Em que são aplicadas os recursos O Estrutura fislca de funcionamento

I ~,c'ü"·ptTI"ffti" c.Ú: ~ ti A R I A •. ~ K i I: L -é,"H....ü f'N'i1'"A n J A .- J---~ ..." -



.~--------~Racia~iiI
.._,._'~___'_.. .emiánClo_J

do CONSU? O Serviços. Cite quais:
O Ccmunicação e mObili~O social
O octrcs IVc<:o "'-

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÔRIO (coordenador, vice-coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? .1 Gl(Slm pr-eco.(' ,c,_
ONM

~~çervatór~4)m r~::tdOSde,es~arezhldrlca? O que fazem para conciliar os diversos usos nesses perlodos?
.;.m' í. --:"" v..o. n ,kA-à c.niG

Existem con~os~em torno do USbda água? Se sil)1, por que e com quem?
-P'~CL &~ ~rc,_ ct6gs-i-e.cer. :;(.Á2W.---:t:.· ::!.<!:Y1i<-e es [c--rr>~ ~ Cl":f "': C.af(~ FC-e>

Se sim, qual a forma de trabalt:o do CONSU para discutir e solucionar o conflito?

,
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretárlo)

Avalie a participação dos Integrantes: O Representantes dos usuários são mais ativos
O Todos os segmentos participam ativamente • Representantes da sociedade civil são mais ativos
1iI Representantes do governo são mais atvos --'- O Qutros:
Quais os principais temas tratado~ ~~ re~~~es? -J,

,-
/> ~ );,1(9 blp, ~ cLt wrre-vt-les ct,sk;. ."c,.'; ~-' e. {j, _", ',.- L> 1'0 ~

I v

Em sua opinião, existe ctareza por parte dos integrantes do CONSU sobre ~Slm
~quais são as afribulçôes deste colegiado? O Não

Para você quais as alrlbulçõ~S~NSU~ e.rl!:bJ~ d..m- u.~·CÚ ~Mr~ 9-I-tV'~BA~!d2 ~ a.<iuO r o

No seu ponto de vista, o seu ccnsetnozcomssão tem conseguido cumprir O Sim
O Não.esta atribuição? 1<1 Em parte ."" ....,e.c\.", .d....,. Jo 1>05';' ve.t.

Se não. por quê? ~ .~ O ir. ,.tL be< rCerl!X..-
Cuais as principais dificuldades encontradas atualmente para a reallzação das atrlbuiÇÕ:esdo CONSU? ~

c.Lcu. 'U)lú't '-h:çóM-:e ~ lO'1 Fra. dl S:f..-svol!lec 1?Ü9'}fUl:l, 4·..->1 +13 CU re r'0ct:

~~t~~mtos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?

Cuais os dois princlpals meios de 21' 4-, Pu .o- ....e._

comunicação Interna do CONSU? jii! 2' - . \~--nn~ _

O t. feita tempestivamente e de forma completa
Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informações e a É feita tempestivamente mas de forma Incompleta
Informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: O É feita com alraso e de forma completa

m É feita com atraso e de incompleta
O Recurso Financeiro

Quais principais (armas de apoio seu CONSU recebe do Estado O Capacitação
atualmente? OAPOiOT~CO ,r. ~ V'0V\.-leo f Q~-lr~!.!iI Outros l,: (.IrTJ

I ~Recurso Financeiro
Cuais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? \il Capacitação

l!iI Apoio Técnico
Q Outros

Avalie a participação do CONSU em espaços O O CONSU frequentemente está presente ~ UUl-: -h-rsn
VI ..b·....,1Ih dC! Ai'llc..de discussão do tema: I!I O CONSU raramenle eslá presenle • i?/Y"(\.- em ~

O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestão Ii:ISlm
O Não

de Recursos Hidrlcos - SIGRH?
(JfEm parle
O Sim, com frequênda

<.~-1,;O CONSU se comunica com oulros CONSUs? Com que frequência? ti( Sim, raramente ~~-h-<..,
a Não

O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de Q Sim. De que ro~
Bacia da região hidrográfica? ~ Nao. Porque? '-"'ta.-- '=rcen""

l ~,t.~.o}~:_t(ii-~.rrift1l!ti H A R I A • ..! U K. I i :l., ~l,i-õÊ-iil1Ãj~TA ' :J,. - __ o r......,...__,._. ___ .....
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. _:......"... ~ le.mióll~o_J

Se não. você acredita ser necessário a Ilí Sim. De que forma? ~ ro. ·tn CO\. cU .fX I:x r, c:v.c>! a..
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? O Não. Porque?
Há algum inlegran~edo CONSU com assento OSim Há algum Integrante do CONSU com IOSim
no Comitê da Bacia? GlNão assento no CRH? t;tNão
O CONSU se comunica com organismos e O Sim, com frequência Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:
instituição integrantes do SIGRH do estado? WISim, raramente, ~ AVA:k
Com que frequêncla? O Não

O Não é conhecida ~Sim
Avalie o conhecimento da comunidade SOJre Iif É pouco conhecida O CONSU comuntca à O Não
a atuação do seu CONSU: O É amplamente comunidade suas açôes? Se sim. de qut:,0;ra: :)

conhecida ~ ""IYI (rctrGl-
Do ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das
~ Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito para reuniões O pa rticipação em capacltaçOes
que seu CONSU consolide a atuação em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua lnteçração ao ..li Deve haver melhor comunicação interna 24. Elaboração de materiais de comunicação
SIGRH? O Outros O Estabelecimento de mais parcerias

Iif Apoiolfinanciamento
O Outros

Quais temas você considera importante serem O Legislação de recursos h:dricos O Transposição do Rio São FrancisC~t
abordados em capacitação aos Integrantes do O Gestão integrada de recursos hfdricos p;rOutros:. o,c<'. .p_.rlar<,ca:"">,
CONSU? O Atuação dos CONSUs ,\.,fa "",e;-'.-.Ir> ri", Scl-r.. to (' :>;.

Oomertáríos e sugestões:

Q~!:ct~Ç& ~ -H-CIblh.o dlh ~~Ul·~c... .

Assinatura entrevistado(a) CPF: 90882 Jn" -Cf?

06serv~ :
;lo ~atYv\.. reb-f~ -fY'061W'Y1aAe.(JyY1 ~'"Y1hcu ~po- -oU-s-t,.;b·vlclo- ,.;:~

'me,...6p-r-t·o_, -po.Y'a. uw, e a.i,...,dOc.. ·.f'ecotl1e",,~ _ ~~ 00 II~ ~cl06
ct~ 4 o,,~e..
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Entrevistadora: Svrnt\ycv 0-, <> h Y1q_ !XM.V\,16

Data: lA I 02.1Zo~3 I Número do formulário: Oi?

- _. ..
IDENTIFtCAÇÃO . •. . ,..

, . . , . . .~,,

Nome: 1m:.tslh Y'lJL. Vi f' In:.,,- ~hr." V\~w- l!i Conselho Gestor de Açude

~re~ /-&'V1A\9- ~ cl.L ~, lt 4 Lj
Caracterização O Ccmlssão Gestora de Açude

Tel fixo: ( ) I Tel celular: (!Si) '\GIq-:- '\ '\og I Redes sociais:

Sitio na Internet: I E-maU:

NCIIXla do 9F1\~6Ild$ila(je('8):

Função: \J\Wv\br~ d..P.~I~ 1Ano de IngressJ: 0-<-1. -tu~ f ze1z,
Telefones: ( ) I Emall:·

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de Início do Conselho: -,-- Resolução nO:

A CONSU tem sede?
o Sim Onde ocorrem as reuniões?O IJão

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Com pulador -

Fax
(complete com a quantidade) _Impressora - Data show-
Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim. Onde?
acessfvels a todos os Interessados? O Não

Liste-os: Quais as principais lideranças do CQNSU?
A CONSU tem funcionários?

O Sim
O Não

O Sim

Possui estatuto?
O Está pronto. mas ainda não homologado.

Entrega de cópia do estatuto:
o Sim

O Não e a elaboração não :oi Iniciada. O Nao
O Não, mas já está em elaboração.

De que forma é O Votação. Frequência
Quantos representantes de cada segmento - Governo

escolhida a diretoria O Indicação
possui o CONSU? - Usuários

do CONSU? O Outro: Sodedade civil
O 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com cue frequência a
O De 15em 15dias

Com que frequência o CONSU O De 15em 15dias
O 1 vez ao mês 01 vez ao mês

coordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reúne? O De 2 em 2 meses
O Outro: a Outro:

De Que forma as reuniões são convocadas? As reuniões são reqlstradas em O Sim
atas? O Nao

De Que forma a pauta é feita?

O Sim
Seu CONSU possui O Sim Se não. você acredita Que seja necessário DNão
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Por quê?

Se sim, como está a execução do O Atrasado. Por Quê?
O Conforme previsto

planejado? O Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação' patroclnlos

financeIros do seu CONSU?
O Governo O Outros:
O Editais

O Trimestral

Existe prestação de contas?
O Sim

Com que frequêncla e feita? O Semestral
O Não O Anua:

O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura f1sica de funcionamento

.~~j~~"'- "_ -~. . -.' --.._, ~ ...... "~ -b_t,V.J L_".:N,....E.NUf:N .. ARIA. Sttll.L .EHUt:~.,J1A'(IA. . . ~--
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do CONSU? O Serviços. Cite quais:
O Comunicação e mobilização social
O Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador o soe rota rio)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? I !!li Sim ela. naf("a~ c, ..u a.. ,
O Não 'YY)C\!) dá LA'c.ta.d.L ,,_

O reservat6r~o~ p~~scasse~~~iCa? Oque;r~md_ra cO)~iaros di}~~O~~SOSnesses p~10aOS? -tl'tl t-r- -1r:,
'Wn'1-1J - . CÓ\.A _CA ;'A< Lt ()~ Jnrnl AO L<lVl'u_ '0r C\'lYlc,IUa.IL. t>,_ IM!J) , .

-

E~temcon~r, torno do uso da água? Se sim, p~~e e com quem?
c~rrCl-rncvYY>~40 cL ci/W1r>d'fl·. ,~~ Covv\,L..., o, if{ .....s, CU rCv>y, .Q_ ,

s~m. qual ~~nna d~çtrabalhOdO_f~NSU par~scu~r e solucionar o conflito? ~ \..40 e_~-l-,.., ''l- 7
~u """"": VVI. ÚYV\:;;(_ ul:.. ",üuo Aru J no ...,9-v'\ li' ~'V'\: ~

A,..,,(j es, r_ !P f.CJ.'2~r ,

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretário)

Avalie a participação dos integrantes: !"Representantes dos usuários são mais ativos
O Todos os segmentos participam ativamente O Representantes da sociedade civil são mais ativos
O Representantes do governo são mais ativos O Outros:
Quais os princiPais~as tratados nas reuniões? 11 ,

b?n'''-' - ~Vf;.Uc..~hre_ c.L- !::~4~c dJ_ ~
, ~ G~ VlQ..~

~~~~ Ú

. Em sua opinião, existe clareza por parte cos integrantes do CONSU sobre O Sim
quais são as atribuições deste colegiado? I){ Não

~VOCêqUaISasalrtbuiçõe~sco~~t I·· m.to~ .,I, k,..,r"- .(__(9~~DvVlQ/t.__YY1 a.úJ ,,,,- ;;:v.,iClJ\ s,.ol:rt.e- fr-J ~. .d.:=:~~ YVOl h~ ,~lQh.I,/V\/VCW .ce--n--> vq rY\.&lk cLt

No seu ponto de vista, o seu consethorcomissão tem conseguido cumprir O Sim
~Não.esta atribuição?
O Em parte

Se não, por quê? Qó -d.r.t eQ.."V'1'YlII.<U"..ciA- cL& ÚJ-vl ~l '" P VloA -I' S-t-z:;:&. od-v5YVt 'i:0
Quais as principais dificuldades encontradas atualmente para a realização das atríbulções do CONSU?

fY1-'P~/yV'.Q), í ~g<~c.ah ·'l.e.~·G2.M t::ClICl dA.A. CA...Cb LI d ~ lt2
. ~6l; cU>_ {j;w,<j,(__{:::;; i '2 Ce-n~..Jb.Q ~",k:r!~

E~m co~litpS entre oslnlte:t:ntes do C'?.~~Uatualmente? Se sim, por que e com quem?
.r., \ri "'''''/1 I' h<Yl t. _.Ch ~~ .

J

Ouais os dois principais meios de t;(1' -+ePL
comunicação interna do CONSU? iJ 2' re~

O É feila tempestivamente e de forma completa
Avalie a comunlca-;:ão interna (compartilhamento de InformaçOes e CJ É feita tempestivamente mas de forma Incompleta
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: cr~feita com atraso e de forma completa

O É feita com atraso e de incompleta
O Recurso Financeiro

Ouais principais formas de apoio seu CONSU recebe do Estado O Capacitação
atualmente? O Apoio Técnico.......... k

..&.Outros nas ~
o Recurso Financeiro

Ouais formas de apolo seu CONSU necessita receber do Estado? O Capacitação
O Apoio Técni~fQr, ~ '''.r>. J ~]!I Outros I fl . m(tLClU ~ c..u r->.<"", ,yc6re.

Avalie a participação do CONSU em espaços O O CONSU frequentemente está presente ()M Sltbc res -lerde discussão do tema: O O CONSU raramente está presente

O CONSU acompanha as decisOes e encaminhamentos do Sistema Integrado de Géstão _o Sim
O Não - +{.Iv) Ivc_ Cc.."Lk2:_ G\....de Recursos Hidricos - SIGRH? O Em parte nac>
O Sim, :em frequência

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? O Sim, -aramente Y\.Ó<.$- ~.O Não
O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de O Sim. De que forma? ",ti '" S<.I
Bacia da região hidrográfica? O Nao. Porque?

- - ,. - - _..
, - ~~- - .. ~.•. ',- _-,,,,.-:'o.~ -~~ ... - _- . -
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Se não, você acredita ser necessário a O Sim. De que forma?
atuação conjunta de COMtTt e CONSU? O Não. Porque?

Há algum integrante do CONSU com assento O Sim Há algum integrante do CONSU com IOSim
no Comitê da Bacia? O Não assento no CRH? O Não
O CONSU se comunica com organismos e O Sim, com frequência Cite os órgãos com que o CONSU se comunica:
Instituição integrantes do SlGRH do estado? O SiTI, raramente
Com que frequência? O Não

O Não é conhecida OSim
Avalie o conhecimento da comunidade SOJre IX É pouco conhecida O CONSU comunica à atNão
a atuação do seu CONSU: O ~ amplamente comunidade suas açôes? Se sim, de que forma:

conhecida
Do ponto de vista do funcionamento interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das
O Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito pala reuniões O Partlcípação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua Q{ Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua Integração ao ti: Deve haver melhor comunicação interna O Elaboração de materiais de comunicação
StGRH? O Outros O Estabelecimento de mais parcerias

O Apoio/financia~nto .
lliI Outros QÇj ~2: ~

Quais temas você considera importante serem O Legislação de recursos hldricos O Transposição do Rio São Francisco
abordados em capacitação aos integrantes do O Gestão integrada de recursos hldricos li.Outros: "OQ-a se~
CONSU? O Atuação dos CONSUs

Comentários e sugestões:

Assinatura entrevistado(a) CPF: 5/9.860. 6S-'6 -I)'
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: .z1/ oa.l2o Iô I Número do fonnutário: 0=1-

tDENTIFICAÇÃO COJl)~ 1}W1145

Nome: Han-a., da;. l':leu.s XwJ ~j h 1:1. 1'- 'til' Conselho Gestor de Açude
Endereço: _ ~ Lu' .te (el,;ft:t.-

Caracteização O Comissão Gestora de Açude
l~ ..tZ,' - '1'10 349 ttu:rru:.
Tel fixo: (61) 51f36 -12.'1-6 ~ ....li(,,-It,j Tel celular: (ifl) "1"1.3 'l - <tI; glj I Redes soclais:

Sitio na internet: I E-mail: ~ "+r e. fq_, C8YV"t, b-r
Nome-<l<HlRt«wislado(aJ:

Função: Ht'Vl1hw- 1?2.preMlIIJ"."",-Ie- d.9 S, >'1c/,IUt~_T' ~C<ÃJl I Ano de ingresso: Aqqs-
Telefones: ( ) I Email:

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador. caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de inído do Conselho: _, ~ ') Resolução n":

A CONSU tem sede?
o Sim Onde ocorrem as reuniões? Ó'>1 I~ ~ CIf"':J""lfI Não ';'-

_!_ Computador Telefone _i Outros: .1a_r~rl-"", V
Quais equipamentos dispõem? - -&1 Gto:t? 1'Yl-lhtt- , -4 t.c. (Fax ~f1
(complete com a quantidade) _Impressora -

- Data show rn IU1\,;~ Ct%n 6>-- ,4 bwvl {90

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são l!Q Slm. Onde? 1'IAJ.. li<df- WflS€U+o M, ~ _RUl?/lL E
acessíveis a todos os Interessados? O Não ul? 13A<Vo

Liste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários? 401e, &o 7'h<nY1 br-w.l ~<W1A~-
O Sim c:úr~ .,.,...C</:> '" ~'V\cv
;(i Não &"- ~ l/(/YVl deV"- ,-" .f.ue<_ C

jl!Sim

Possui estatuto? a Está pronto, mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: OSima Não e a elaboração não foi iniciada. O Não
O Não, mas já está em elaboração. '09Uc:.ik r l:. IJ; i5en

De que forma é ~VOlação.Frecuência eJ ~ Quantos representantes de cada segmento t- Governo
escolhida a diretoria O Indicação _ Usuários
do CONSU? O Outro: possui o CONSU? ..:L Sociedade civil

O 1 vez por semana O 1 vez por semana
Com que frequência a O De 15em 15dias

Com que frequência , CONSU ODe15emlSdias l' Lo -
coordenação se reúne? O 1 vez ao mês se reúne? O 1 vez ao mês '}O.~ I~O De 2 em 2 meses O -De 2 em 2.!!leses. P1i I; ,~~..ta Outro: YlM s,u_' .21 Outro: ...,a.o "'4 cI~ - l'\i_c;tD+i~e.f~ as reuniões são convocadas? .::Jrv.vú ArA(, As reuniões são registradas em IIlIISimk e. t/YYlCU I L vY\Ol atas? O Não

De que forma a pauta é feita? 11\0 reu_WlM- ",-CÚlJ 1-.,6 tvvn /?nJ>

Seu CONSU possui O Sill Se não, você acredita que seja necessário WSi~ (.O"fYI ~N'CIá(','~ fe-:'O Nao l..I./Y"'('\O- rYle..1 h.d:r a. ( Jplanejamento? ])I' Não planejar a atuaçao do CONSU?
POl quê? zon..v l.tNvla.- ao,;>" A;'" j;_c ' li

Se sim, como está a execução do OA~sado,Porquê? ''-'- "'- "'-", '-' b'7 "'-">" 1

planejado? ~onforme previsto
Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O DoaçãoJ patrocfnios
)21 Outros: ...I ,ck ~SP1Ork. o..k l'hVVl .Ir.,."n.O Governo Lfinanceiros do seu CONSU?

O Editais ",lo I ~..e«Y\ e_ vOv:
O Trimestral fX>O> -::> '

Existe prestação de contas? O Si" Com que frequência é feita? O Semestral
)ia Não O Anual

;a....Outra:

Em que são aplicados os recursos .~rutura flsica de funcionamento

,
"

-kn,
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esta atribuição? conse o/...omlssao tem conseguido cumprir
No seu ponto de vista, o seu Ih"'-

atualmente? sim, por que e com

Quais os dois principais meios de
comunicação inlema do CONSU?

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informaçOes e
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU:

tempestivamente e de forma completa
[ tempestivamente mas lÊ forma incompleta

Oua's principais formas de apoio seu CONSU recece do Estado
atualmente?

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

em espaços

ao Comitê de

E::NO'ENHARIA. 5KILl. ~NGE:NHA"RtA
----,
__....... ...-.J
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Se não, '1ocê acredita ser necessário a O Sim. De que forma?
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? O Não. Porque?
Há algum integrante do CONSU com assemo l!iI S1l!l. Há algum integrante do CONSU com IOSim
no Comitê da Bacia? @lNã2_) assento no CRH? I CiNão
O CONSU se comunica com organismos e ti Sim, com frequéncia Cite os órgãos com que o CONSU se comuniC~)
instituição integrantes do SIGRH do estado? O Sim, raramente It'P~C, COVí PESA (~<W COYl
Com que frequência? O Não

O Não é conhecida a Sim
Avalie o conhecimento da comunidade sobre a E pouco conhecida o CONSU comunica à ~Nao
a atuação do seu CONSU: Ji!'É arr.plamente comunidade suas ações? Se sim, de que forma:

conhecida
00 ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da infraestrutura e das 1O Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito para reuniões ~ Partlclpaçâo em capacitações

~

que seu CONSU consolide a atuação em sua Il Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangência e sua integração ao Gif Deve ha~í:' melhor ~rc:'nica>çl° interna Ik O Elaboraçao de materiais de comunicação I
SIGRH? .ál Out~f, Ln:.. " ICVVIü("~' W Estabelecimento de mais parcerias

, ~('" '.r. r fll· d. .". O APoiolfi~l:amento ~ / I' ~W Outros t)tt ro._C • (90..)<1 .5
Quais temas você considera importante serem O Legislação de recursos hfdricos O Transposição do Rio São Francisco

Iabordados em capacitação aos integrantes do ti'Gestão integrada de recursos hldricos O Outros:
CONSU? O Atuação dos CONSUs a (r,r., .- a.J.V_~ (IF~n du o

a ""
,

Comentários e sugestões: -A"rA~.n-., A...Ylhl~.</\Izt..t).

l COPLAIl
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Entrevistadora: (ÚfAf>. irA / NIL Sorl
Data: 1. 1\ / o t. / '2. o 1\1 I Número d:Jformulário:

,

. "
' , ,

IDENTtFtCAÇÃO . . , ; ",,~\..pp.

Nome: MA~I'(.\ 'D [' J:=:Á Tt I'"A ('AVAL ('!I/" -ri G. f\ O Conselho Gestor de Açude

Endereço: "\J A 1-\f"\'0':'('I\(> _nl'51:
Caracterização

O comis~t~ G,e~;atAçude~~t fI'" er , b3'2.. R 'o A
Tel fixo: (jçfJ .-'\ '1" V " \'V v 'I Tel celular: (f;l q [2.7- z: (q 2- I Redes sociais:

Sitio na internet: I ê-mail; f-A'í'\r'tlA. 6AI"',A<Qd6,AAAi1.. CO/"<
____ tB<Ie(aJ:

Função: M'E'''''~YL" I Ano de Ingresso: 2.. O ~ "2.,..-
Telefones: ( ) I Emall:'

tNFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vtes-cooroenador, caso o coordenador não
esteja presente)
Mês e ano de Inicio do Conselho: ! Resolução nO;

A CONSU tem sede?
OSim Onde ocorrem as recnlões?
O Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador -
(complete com a quantidade) _ Impressora - Fax

- Data show

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim, Onde?
acessíveis a todos os interessados? O Não

LIste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

O Sim
O Não

OSim

Possui estatuto? O Está pronto, mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: OSim
Q Nâo e a elaboração não foi Iniciada. O Nao
O Não, mas já esta em elaboração.

De que forma é O Votação. Frequência Quantos representantes de cada segmento - Governo
escolhida a diretoria O Indicação

possui o CONSU? - Usuários
do CONSU? O Oulro: Sociedade civil

O 1 vez por semana a 1 vez por semana
Com que frequência a O De 15em 15dias

Com que frequência o CONSU
O De 15 em 15 dias

O 1 vez ao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reúne? O De 2 em 2 meses
O Outro: O Outro:

De que forma as reuniões são convocadas? As reuniões são registradas em O Sim
atas? O Não

De que forma a pauta é feita?

OSim
Seu CONSU possui OSlm Se não, você acredita que seja necessário ONão
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Por quê?

Se sim. como estâ a execução do O Atrasado, Por quê?
O Confonne previstoplanejado? O Nais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos
O Doação! patroclnios

financeiros do seu CONSU? O Governo O Outros:
O Editais

O Trimestral

Existe prestação de contas? O Sim Com que frequêncla e feita?
D Semestral

Q t-ão O Anual
O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura ffsica de funcionamento

I _' ~~F~:'.rN~f N't1-AR IA. :3 Kll i ~~HC:'~NH i'_r{TA,- ,-.--~- -
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do CONSU? O Serviços, Cite quais:;;;:::7.c:-:=c-;- _
O Comunicação e mobilização social
O Outros

tNFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRtO (coordenador, vice-coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude?
1
1~?im
O Não

o reservatório tem perfodos de escassez h\drlca? O que fazem para conciliar os diversos usos nesses perfodos?

Se sim, qual a form,a.de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o conflito? -?\ r \ p •
t?$'\JNll'kJ 1j?A-~~ 'i>lff\.)SfA{7 ">01' 'YRi1RtC"" ..oJ

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CDNSU (coordenador, vlce-cocrdenadcr e secretário)

Avalie a participação dos Integrantes:
O Todos os segmentos participam auvame-ne
O Representantes do governo são mais aüvos

o Representantes dos usuários são mais ativos
)(Representantes da sociedade dvilsão mais ativos
O Outros:

Quais os principais temas tratados nas !:!:uniões?
'lO" , CA [! F"L- 'P t= ti Ç, V A J

/'

AG\/4 ,, --U ( V.AlR IPJ c. t A IV

-b r:, .{ "t- ( f'} o I
Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre I~~im
quais são as atribuições deste colegiado? Q Não

Para voCê quais as atribuições dos CONSes? VI _J ;),-, A C\) .....r:: ,_ A'" '::'" ""'A'" (>:O 'In I'A co ~
t,rCII(r:7 ...lóI'IL O ;t;r'T<>J"'o '"v" '1'': ... "'''''L r t=: t.:::"- /"

0(1 \ "I'l..4J 17 rJ-tII\?AVé.s 'Y / Y!.'G) pL -.J:fYJ.... 'YYtP'B,LE=",,4.J, (o rJ f ()
t;'r'T\'Z-A"- A 'Y<'j'ULIl<;'\'" [agXf e VJ~ pA Át2VA.

No seu ponto de vista, o seu conselho/com ssâo tem conseguido cumprir
esta atribuição?

OSlm'
O Não,ti:em parte

Se não, por quê?

Existem conflitos e')!,e os.~teg,antes do CONSU atualmentel§esitn, por que e com quem? X _ ~\ ..-.
r v ... r ; () r~ )í;> r- t" A / Á'" /\A (.-, .t'" 'l? )\ ,.J --ç:: t: M l= J"\. J? IV>J, / ,

Quais os dois principais melas de
comunicação inlerna do CONSU?

O l' $_""A \ l-

02' Tlf L..! '_''''flf

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado?

~ feita tempestivamente e de forma completa
O E feita tempestivamente mas de forma incompleta
O É feita com atraso e de forma completa
O É feita com atraso e de incompleta

Avalie a comunicação interna (compartilhanento de InfonnaçOes e
infonnes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU:

Quais principais formas de apoio seu CONSU recebe do Estado
atualmente?

o Recurso Financeiro
t;ltCapacitação
~ Apolo Téco'co
O Outros
)lRecurso Financeiro
~Capacitação
O Apoio Técn' co
lii:Outros ± ~q rr ?, 'ft. ir

Avalie a partidpação do CONSU em espaços I \'irO CONSU frequentemente está presente
de discussão do tema: I CI'O CONSU raramente está presente

O CONSU alua conjuntamente ao Comitê te ll(Sim, De que fonna?'_1>~l>\(.•.J2.l=' ~!'_~Iti"'::..j..:.tI::L_Lf":"iiJAI ['-_'({"~.l:-''f'''"r..fV!.l!:.V'..E.=_-,'I>::_O:<>:_-'.:''<>:cI'''c.c.!..f''r.,L,'".:E'I'
Bacia da reoíão hidrográfica? O Nao. Porque?

o Sim, com frequência
~Sim. raramente
O Não --

OSim
O CONSU acompanha as decisões e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestão O Não
de Recursos Hidricos - SIGRH? I i Em parte

o CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência?



..

Se não .você acredita ser necessário a i ~ ?im. De que forma? "17.A 14 sAL I 11 'T_ A '" p A 'I'~ I" 'l:7rt: "li)'''' (' c> rJ ;:r IJ
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? ° Não. Porque? '
Há algum integrante do CONSU com asserfc ~Im Há algum Integrante do CONSU com jOSlm
no Comitê da Bacia? ão assento no CRH? I:RNão
O CONSU se comunica com organismos e O Sim, com frequência Cite os órgãos com Que o CONSU se comunica:
Instituição Integrantes do StGRH do estado? ~Sim, raramente ,.",,~~~lll ,~::j!éC
Com que frequência? O Não° Não é conhecida ° Sim
Avalie o conhecimento da comunidade sobre Jii!. Ê pouco conhecida O CONSU comunica à . )il:.Não
a atuação do seu CONSU: O ~ amplamente comunidade suas ações? \ Se sim. de que forma:

conhecida
Do ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da infraestrutura e das
O Os integrantes devem participar mais das relações externas:

Em sua opinião o que precisa ser feito para reuniões J(Participação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura
área de abrangênda e sua integração ao Vi Deve haver melhor comunicação interna Q Elaboraçao de materiais de comunicação
SIGRH?

~Outro~ 31~(itA~ t"~ jaEstabeleclmento de mais parcerias
O Apoio/financiamentoM'f\ _f ~ ~\}) C ~Ap

1; '-'1"'1-- o r "'1:'\" I .,,~ 'OI) {] Outros
Quais temas você considera importante serem ° Legislação de recursos hldricos ..,-,..,> .:''' O Transposiçao do Rio São Francisco
abordados em capacitação aos integrantes do I~,Gestao integrada de recursos hldriC;~:' 'P<'!- {] Outros:
CONSU? Atuação dos CONSUs ---p r I"t t, eV'EJ

1"l;\(.. A (1": VA rA'" 17" A(V'O'r. (",,-, 111.' 1>.<1 'l>1=' <1'4 4/;,
Com entárlos e sugestões: , )

QuA;V""- \ Pr.<ll'f )

~4~1'::'Il ~'Ç \,)tv \ Q ~..J fOr li!! 1\ \ -l E \a.:I;: fivc ,N (' IA tl;l t;:I )..f" '1-14 )(... I,t, t; l.. ti-
CeQ YL "DI:,J d ('d-O LM El!::: ::g ~ s. . I ,

('~ o ~t:.e1(:z: 4X, Il<l SII (4~A- c.1::l:,A-
r ~ ( ~ ~kJ;; ::!o1R "11 Cc> ~I c~o t!. I ~I L) '~d :I2-Fc.rz s:_j j -\' í- r,- V fV' o!l cc: &:. ~I,(
(-hl-,- ~'- "" 'Vo

tGOPLI\N i;NüE.NHAKIA. SKllL éNG.:NUAUt"A



QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Entrevistadora: 5vrna.ycv Cns-h-I"\.C\.j)c;un i~
Data: 1010 Z 11t3 I Número do formulário: 03

tDENTIFICAÇÃO COJ5u B' tV:ZY - ., , ..

Nome: IJw~ Co.VC\.I(C>VV\ le, AITYl e.l'clo.. vll C\.r li'Conselho Gestor de Açude
A~ereço: 4:.c.id

Caracterização O Comissão Gestora de Açude
V.q~YVi", 2<31 Ú-v..~

Tel fixo: (0) 3.:rW- 4.~2b Jrel celular: ('j'I) lIlSlto- 45'~S' j_ Redes sociais:

Sítio na internet: I ê-men:
Nome do entrevistado(a):

Função: -kscu reÀ("Q.. I Ano de Ingresso:

Telefones: ((I ) ,:1=i2~4)G-+ (COv\)U._) \ Emall; c.eY\J>U._b-i +vry@ YCO< h r:-<l) •Wt'Yl . Irt...
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA 00 CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)

Mês e ano de inldc do Conselho: -'-- -
Resolução nO:

A CONSU tem sede? OSim Onde ocorrem as reuniões?O ~ão

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador -

Fax(complete com a quantidade) _Impressora - Data show-

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim. Onde?
ecessrvers a todos os interessados? O Não

Liste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

D Sim
D Não

O Sim

Possui estatuto? O Está pronto, -nas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: O Sim
O Não e a elaboração não foi iniciada. O Nao
O Não, mas já está em elaboração.

De que forma é O Votação. Frequência Quantos representantes de cada segmento - Governo
escolhIda a diretoria O Indicação possui O CONSU? - Usuários
do CONSU? O Outro: Sociedade civil

Q 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com que frequência a O De 15 em 15 dias Com que frequência o CONSU O De 15em 15dias
O 1 vez ao mês O 1 vez ao mês

coordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reune? O De 2 em 2 meses
O Outro: O Outro:

De que forma as reuniões são convocadas? . As reuniões são registradas em DSim
atas? O Nao

De que forma a pauta é feita?

OSim
Seu CONSU possui O ~im Se não, você acredita que seja necessário ONão
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU? Por quê?

Se sim. como está a execução do O Atrasado, Por quê?
O Conforme previsto

planejado? O Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patrocinios

financeiros do seu CONSU? O Governo O Outros:
O Editais

O Trimestral

Existe prestação de contas? OSim Com que frequêncla ~ feita? O Semestrat
O Não O Anual

O Outra:

Em que são aplicados os recursos O Estrutura Itslca de funcionamento

[_ -- - . t:CÕP ["'Aíi7"""i? iru" 'É N ti A ri I A • 9 K llo L:·~~·iCõ~·,úiARIi..,_. - J-_. __ .~ .. _- ......." .... ..c· .' .... -- -



.,

do CONSU? O Serviços. Cite Quais:
O Cornunlcação e mobilizaçêo social
[J Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vlce-coordenador e secrelarlo)

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude? 1! Sim tst+ury e: t;eo._..
O Nao

O_~.ervalórloIt;:er1Q.~~~ca~e~ hidrica?Oquefazemparaconciliaro~dive~osU6_0SnessesP~~OS? '7Ob~ e'-'&Vl&-h'b. O ~ -e . """"" -'- "'U(. Vt "l c .r. k< '<1,ve "" CVYYWn
. M~ ~ i>1'A- IVI,> c.o..-rvvpo ~ .b{'>"I'\ ~~ lukc,--I-r-",----rvv>ú _ ~.,

~m conflitos sem torno do uso daJ;ua? Se sim, por que~com quem?
Y') ã:& -kVe. .-r~ d"l-U.n, -4)(S~..e~rr.m.U. ' . I ..si-<. evv-V& O< r, ...

.J. ~ Y ..........-1<>. <S.f> , '''.A'" ~ G-, ~ V\dÃ s- «.""- .c..
se~U~1 a .f~r~!.~ai~OdO CONSU patadiscutir e solucionar o conflito?

•
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAIVENTO DO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretário)

Avalie a participação dos Integrantes: I .eiI Representantes dos usuários são mais ativos (.~b )
O Todos os segmentos participam ativamente , O Representantes da sociedade civil são mais ativos
fi' Representantes do governo são mais ativos O Outros:

I ~ais os pri~1!'ais temas tratados nas reuniões? plOvy\e__ -: A..4- J.t -<i"Vf..V\~r- • oVW·a..r a.C<C.eA

Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre II!I Sim r>õao é. prcuS<D "'1'Nl>l"\MÃdctrk~
quais são as atribuições deste colegiado? O Não . ,...,., CoYl ht.« ~ eLo -e.s .
Para você quais as atrlb~lções dos CONSJs? .

KL:.u. rSil>':> IVo. -hJ rcUn 'k~vclvé:ria ~(l,d~~ !d. I2l'~[!.lac l. =-n~C!( !22 ~
{l, ~ ~bi eN\'f.a.Q_ .,

No seu ponto de vista, o seu conselho/comissão tem conseguido cumprir JSl Sim
O Não.esta atribuição?
O Em parte

Se não, por quê?

Quais as principais dificuldades encontradas atualmente para ~ realização das atribuições do CONSU?

/h,,:y\, .1'- ·w .L JNv->. WYt cuJ-ug. ~ ~ ;{;.~ ve-nAA~-oLt ~.!u. 1t
~o.:tu.~ OO"L .vt.~~ ~ U'I'a_çW ... )"VIlW1M,.."+e.v.rfl' .. clt v"'ur~ .

E~s~~m conflitos entre os integranlas do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?
IriÁc . .. .'

Quais os dois principais meios de li1J. 1° -te. 14' .~
comunicação interna do CONSU? lQ 2° uvY{_O\À 1

~ g feita tempestivament3 e de forma completa
Avalie a comunicação interna (compartilhamento de informações o a É feita tempestivamente mas de forma Incompleta
informes dos encaminhamentos e decisões) do CONSU: O t feIta com atraso e de forma completa~- O É feita com atraso e de incompleta

O Recurso Financeiro
Quais principais formas de apoio seu'CONSU recebe do Estado O Capacllação ftlr-hc.t'(Xt~ '.:rn evC-V\.,*"" _.,_~ -n
atualmente? O Apolo Técn·co-k ( . ~~. j,o I

&Oulros"(YlCt rfcJ ~S<tS I J ~CI/), <'l

O Recurso Financeiro

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? O Capacitação
O Apoio Técnico
O Outros

Avalie a particlpação dO,CONSU em espaços 1!1 O CONSU frequenlemente eslá presente COJ~'V' :' :~' NRu I ) eve:rJ [U
de discussão do tema: O O CONSU raramenle eslá presenle . D& Mel' O l'lH l'HtN n:; .
O CONSU acompanha as declsOes e encaminhamentos do Sistema Integrado de Gestao 1'~Slm

de Recu:'Sos Hldrlcos - SIGRH? O Não- O Em parte
la Sim, com frequêncía tJo C<:mV'.~ .. ..w..al j1

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com Que frequência? O Sim, ra"amente (ih,rr.:> ,L .O Não " r rDYIstl hc-, da llaó
O CONSU alua conjuntamente ao Comitê de I~~im. De que forma? ....."'" o..<ll. ,~..
Bacia da região hldroQráfica? O Não. Porque?'

I -bé ({fiLA N r;;ij"e-H i-tJu~iA • ,2KI L '..;: 1iN~t;E!N H A RT~- , 1
_~--._._.. ,,-_ " .' • • '; ... .- w_ "_,__._



,_

"

Se não. você acredita ser necessário a O Sim. De que forma?
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? O Não, Porque?
Há algum Integrante do CONSU com assento li! Sim Há algum Integrante do CONSU com I~Slm
no Comitê da Bacia? O Não assento no CRH? O Não
O CONSU se comunica com organismos e ~ Sim, com frequência ~rgãOS COm'1'1 o CONSU se cO~J~~a: ~ YI.éI?'instituição Integrantes do SIGRH do estado? O Sim. raramente Ú3'YY\ I .s: Il"PA~ (c VWJ">
Com que frequência? O Não ,

O Não é conhecida ~Sim

~Avalie o conhecimento da comunidade sobre O É pouco conhecida O CONSU oomunlca à O Não wJJ>'>
a atuação do seu CONSU: O É a~Plam.!!~J. comunidade suas ações? ~~ sim, de que forma: er •di,

ccnheclda tl t- rn,<,L\ cu. Oc.6XJ (o. I r9-
00 ponto de vista do funcionamento Interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das

}iIJ Os integrantes devem participar mais das relaçOes externas:
Em sua opinião o que precisa ser relto para reuniões li(Partlcipação em capacitações
que seu CONSU consolide a atuação em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões O Investimento em infraestrutura (j)área de abrangência e sua integração ao â1' Deve haver melhor comunicação Interna f5(Elaboração de materiais de cornunícação
SIGRH? ji'Outros ~I/t!. ~\(C,... ~- O Estabe!ecimento de mais parcerias

O Apoio/fnanciamento 4:. i Pe..~2i~~/~:'tm~111Outros QJJU'YIe.vt: r etlV"
Quais temas você considera importante serem I ~ Legislaçâo de recursos hídricos aMe o TransP:o~ofl~ Rio ~jo Francisco k @abordados em capacltação aos Integrantes do O Gestão Integrada de recursos hldrlcos 'li! Outros: ~.Q " cRIe
CONSU? O Atuação dos CONSUs . vle\fu Cf tÃo t" 'VClCO.Q'

:;Jl.n"seev""" r ~.lt"mmW\-,
Comentários e sugestões:

elo e_~-k.L_-b<V>->-> ~ raJ 2 re.cek~ b ri<W1. -l.... -...'Pªr<1. a. clr bllllc,.;A ~; ,PY""Vl:'d~NCVt'cW .t..

CI2-,f::,U p~lV~4{, i'r~~d",e B~ ~CC! a yY\e.1'ál- ru..rcJ

• 1V4" lt?'AC..
j
.M->Wv'1·Ir~ J., w-v, se I tv.'22 d.n esW,r.,

• :<Ó.HCl. I'XSSet>- "IV{. !eM Ix\.. =lmb;J h'êL'V ~ C-V'Y'.-,.("u,-'·ir,
._

Uqy,,/I dqr r:t"+ru, lo

•
Assinatura entrevistado(a) CPF: (X)LI. (6O . 6,9); - i-2. .



,.i' f Raoia~DI___ ~ Jemial.ro._.l

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS

Data: 1\0 102.. I I'_?, Número do formulário: uz,
.. ,

,IDENTIFICAÇÃO ~·B"llJR.tf .. ~- . .
" ~''; -.....' o

,

Nome: ~~.ok ~lllcv Olv€.S ~ Conselho Gestor de Açude
Endereço: Ix.. H~ Ü<\I~ ~. APtU?J

Caracterlzação O Comissão Gestora de Açude-rm.vc.~>a., Se s CU! Um. y\A 9-Q9>'lN1 11""
Tel fixo: ('{I) '0,2<;1 +- to '-11 I Tel celular: ( ) I Redes socleis:

Sitio na Intemet: . I E-mal!: .co/ltd:9'Y'V\cu4@' k+>'Y1o..J, l..e-r'rl
Nome do entrevistado(a):

Função: +éwv>LG- WI""oI.CJu.!'C4Nlca. nc 1-r"IJaJIw ltV')'Y1eK~ i Aro de Ingresso: -~~_v12.01) L..
Telefones: (~) Ô 't-z.6 - \O Z-Z (f )'VI pR~ AS4 -1?,.J.,),YJ~-

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja presente)
Mês e ano de Inido do Conselho: -,-- Resolução nO:

A CONSU tem sede?
OSlm Onde ocorrem as rruniões?O Não

Telefone - Outros:
Quais equipamentos dispõem? _ Computador -
(complete com a quantidade) _Impressora - Fax

- Data show

Os documentos do CONSU são organizados em local único e são O Sim, Onde?
acessíveis a todos os Interessados? O Não

uste-os: Quais as principais lideranças do CONSU?
A CONSU tem funcionários?

O Sim
ONao

O Sim

Possui estatuto? O Está pronto. mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: O Sim
O Não e a elaboração não foi Iniciada. O Não
O Não. mas já está em elaboraç:i:o.

De que forma é O Votação. Frequência Quantos representantes de caca segmento - Governo
escolhida a diretoria O Indicação

possui o CONSU? - Usuários
do CONSU? O Outro: Sociedade civil

O 1 vez por semana O 1 vez por semana

Com que frequência a O De 15 em 15 dias
Com que frequêncía o CONSU

O De 15 em t5 dias
O 1 vez ao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne? O De 2 em 2 meses se reúne? O De 2 em 2 meses
O Outro: O Outro:

De que (arma as reuniões são convocadas? As reuniões são regstradas em o Sim
atas? O Não

De que forma a pauta é feita?
OSlm

Seu CONSU possui O Sim Se não, você acredita que seja necessário ONão
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Por quê?

Se sim, como está a execução do O Atrasado. Por quê?
O Conforme previsto

planejado? O Mais do que o previsto.

Quais as fontes de recursos O Doação/ patrocíníos

financeiros do seu CONSU? O Governo O Outros:
O Editais

O Trimestral

Existe prestação de contas? O Sim Com que frequêncla é feita? O Semestral
O Não O Anual

O Outra:

Em que são aplicados os recursos a Estrutura flsica de funcionamento

I t;.P,9yt.:"A~.~tttrU"'E-"lrÃ-HIA ~ 5KI"Li ....!!H,uifN'HAH!A - - )
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do CONSU? O Serviços. Cite quais:
O Comunicação e mobilizaçAo social
O Outros

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e secretario)
,

Você tem conhecimento da qualidade da água do açude?
,

rgsim r' "Y I 'v 1" uso
, Não

~~at6no t~mperf~o~ escassez~r.ica7 ~O,,~~ifaze~~-"p~lconcma~~iversos usos neSSES perfOdOikJ,
'"Yl -:" ~ l"1C-\ '" 'l'Y" '.AA'-" ' • .Â~. ,","-,~ """"'C<Án vc ( L:?/ m rO\. c.....

i"frSevvCl'f'<')'" i

Epst!m conflitos sem tomo d,a uso da água? Se sim, por que e com quem?
QA2 '~ Ca'W> hL C. ('V\W\'W-

.'
Se sim. qual a forma de trabalho do CONSU para discutir e solucionar o conflito?

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSU (coordenador, vlce-cocrdenador e secretãrlo)

Avalie a parllclpação dos Inlegranles: O Representantes dos usuários são mais ativas
O Todos os segmentos participam ativamente 19 Represen~t1)_da sociedade civll são mai§i,ati;r~ 'J ~li. Representantes do governo são mais ativos O Outros: ',., I->n r.j-, (,in" r,.;n I,... ~ (
atf!s~n,Principa\Stemas trat~iosnas reuniões? Ja.., YlCl~Í-u. ,-Ira. bA L~ CD-rr> t>tCl\'~l~,l\\ln'.'c ";';'.Â .õi-'e.~HVClcUo_,

~l'_ fbn'&-- ,

Em sua opinião. existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre láSlm
quais são as atribuições deste cclegiado? O Não

P~~ocê quais as alrlbU~dOS CONSUs? .te v-e_.}..Lo.t-c_ c;1- A~ bv, vnc;-hv, c.<1.,,:c..rc._S I'>.er:tf(l c..n -" Y\tl. sC."-'Jl.
'm:dXlI h.ô C.em l&~lJeNt9 f2D1rr r c, -i-d ri w.-

No seu ponto de vista, o seu conselho/comissão tem conseguido cumprir t:{ Sim
O Não,esta atribuição?
O Em parte

Se não, por quê?

Q~~ ~B~nciPaiSdificuldadd..encontradas atualment;f~ra] realização das atribuições do CONSU?u- i'r;,'no. f.F7n ~ (/.~,~' "'..fI.. rx ,w rh.<Cl-'
; v

EXiS\~:.t::oomtos entre os integrantes do CONSU atualmente? Se sim, por que e com quem?
~_j;, -.."" - ,

Quais os dois principais melas de .Ii! 10 ~ -TY"\CM I

comunicação interna do CONSU? 2! 2' -kl:i:Je-~
t!'t feita tempestivamente e de forma completa

Avalie a comunicação interna (compartilhamento de InformaçOes e a É feita tempestivamente rras de ronna Incompleta
informes dcs encaminhamentos e dedsôes) do CONSU: a é: feita com atraso e de forma completa

O ~ fella com atraso e de Incomplela
O Recurso Financeiro

Quais principais formas de apolo seu·CONSU 'ecebe do Estado O Capacitação ' - , ..fz:v:,
atualmente? til Apolo Técnico A-po..C IV, 5'

O Oulros
liRecurso Financeiro

Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? b1 Capacitação
)lJ Apolo Técnico
O Outros

Avalie a par'jdpação do CONSU em espaços I~ O CONSU frequentemente está presente CCAJIit;I-1/'t" <'UJ MVVVü"'P-;O I_r:h"'- Cf.O-
de discussão do tema: O O CONSU raramenle estã presente . f!tn- c

O CONSU acompanha as decisões e encamlntamenlos do Sistema Integrado de Gestão ~}m
de Recursos Hidrlcos _ SIGRH?

O Não
O Em parte
tIl Sim. com frequência "'..,.,..,.ve,' ao L(;n-vl. """

O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequêncla? O Sim, raramente
O Não

O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de J(Sim. De Que fonna? .,_.,.,...,n=u.'l'VI • -tM 'Vl'-I1'1'.Vl
Bacia da reglão hidrográfica? O Nao. Porque?

, , ' ,~-~.. , >- ~-- '\ ' _·-....·1..••1C" -~, .~ .....~-
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Se não. você acredita ser necessário a O Sim. De que loona?
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU? O Nao. Porque?
Há algum integrante do CQNSU com assento 13.sim Há algum Integrante do CONSU com II!J'Slmno Comitê da Bacia? O Não assento no CRH? O Não
O CONSU se comunica com organismos e IllSim, com frequência Cite I6_r~s com Que o CONS~:un:ca:
instituição integrantes do SIGRH do estado? O Sim, raramente Wc ,. rq. CRI+. _
Com que frequêncla? O Não

O Não é conhecida I!J Sim
Avalie o conhecimento da comunidade sotre O E pouco conhecida O CONSU comunica a O Não
a atuação do seu CONSU: .\!II É amplamenle comunidade suas ações? ~e';~i~eque lO"'%., ~ I>'conhecida )41 cll VV c "" r

Do ponto de vista do funcionamento Interno: 00 ponto de vista da Infraestrutura e das
O Os integrantes devem partlclpar mais ~ relaçOes e!!_~i!s:

Em sua opinião o que precisa ser feito para reuniões w..Participaçêo em capacltações
que seu CONSU consolide a atuaçâo em sua O Deve haver maior periodicidade das reuniões O Inveslimento em infraestrutura
área de abrangência e sua integração ao O Deve haver melhor comunicação interna ~ Elaboração de materiais de comunicação
SIGRH?

~õ~~~~~
O Estabelecimento de mais parcerias
..li! Apoiolfinanciamento I,.r I '.
(lOutros g-h!l:l.tt Si!) e, ~ >a.CI"\;

Ouals temas você considera Importante serem I 51 Legislação de recursos hldricos D TransPosit;O ~e~São ~~nitco~ . J,.,1.,.
abordados em capacitação aos Integrantes do O Gestao integrada de recursos hldrlcos DOutros: "'- 1("1 í.oiii J
CONSU? O Atuação dos CONSUs rÃ;::;; i-k' dJ. Bn{A~' 1''''''LrlYn b

-;;r; MCí+l:ih o;(,,"'-re.'; .r,~hC<cr
Comentários e sugestões: ·movi"" q_bt:>Uc:v

.

-
-

CPF: 0,\"\. C;~. '\04' O

._



" . ---------Rft~i~o!dif1_____ " :._S.emla'I~O_J

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA DE REPRESENTANTES DOS CONSUS
.

Dala: ~9 102-1\3 ' I Número do formulário: O~

evA.;r;u_. l:>i :VQy , "' <. ..
IDENTIFICAÇÃO .. . t .... •" < .. ,o.,

Nome: M.o.rl c,v ,laA I-Ureê.o" Cqy~ Q( Conselho Gestor de Açude
Endereço: lZuQ (»WVltI ~ ).e..' +-e. , U Caracterização O ccmlssãc Gestora de Açude

Tel fixo: (-g~) ?>120 - 6 336 I Tel celular: (il'I) ct.qi2 - 34~,- I Redes soclals: --
Sitio na intemet: - I E-mail:- -
t~ollleEle ellbe!;llstado~a,.

Função: ~ord..tM~ \ Ano de Ingresso:

Telefones: (g~) -?J::}-;?.h - 30,;-:r- I Email: 'l'Y'er"ces bj.-_e. ~~. Úl"fY"l 'h
v

INFORMAÇOES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONSU (apenas para coordenador ou vice-coordenador, caso o coordenador não
esteja present~_

Mês e ano de inicio do Conselho: ()S I ~ q"1-<6 Resolução nO;

A CONSU lem sede? :g Sl~ lGl\U~«to.) Onde ocorrem as reuniões? V\A. St.d.Q..O Nao

i Computador
_j,_ Telefone Outros:

Quais equipamentos dispõem?
Fax Jl.j(complete com a quantidade) I Impressora - Data show VI ci e.s- ~- )

Os documentos da CONSU são organizados em loca; único e são ljI Sim. Onde? ""'" il r,,;. . L4 '10':>
acessíveis a todos os interessados? O Nao ,c.rii9 ~ ,,0-, .1.-.A) .

Liste-os: Quais às principais lideranças do CONSU?
A CONSU lem funcionários?

S( ck'd&Y.JY!e pr~}-ii kvCC\ .. ~ Man'(.1.. clcv.
, .iiI Sim \-1~:('c.êS I 111(\ I-I.C\l'iCL l <;;.< OUío...mc. o'\.isbl-;v~

O Não a 'Yi5~) td~)
liSim

Possui estatuto? O Está pronto. mas ainda não homologado. Entrega de cópia do estatuto: til Sim.
O Não e a elaboração não foi Iniciada. O Não
O Não, mas já está em elaboração.

De que forma é ijJ Votação. Frequência O(_~ Quantos representantes de cada segmento _ Governo
escolhida a diretoria O Indicação

possui o CONSU? --'- Usuários
do CONSU? O Outro: Sociedade civil

O 1 vez por semana O 1 vez por semana
Com que frequência a O De 15 em 15 dias

Cem q"e freqtJêneie-o-GONSU
O De 15em 15dias

..il 1 vez ao mês O 1 vez ao mêscoordenação se reúne?
~ De 2 e~~es .vJo be-f~ O De 2 em 2 meses

Outro: "" PIm O Outro:

De que forma as r~l"lões são cor~f.'ta,? Wvll Ik -L'i.r ;-1... As reuniões são registradas em Il(Sim
~ .. ~ YVlLl 1...or L-p1e k>v\.fo~ 12M VI . atas? O Não

De que forma a pauta é feita? .n." 4n. k{-IcL.- ""vrk,(;(_ ·'ul·'Cv .t- ',.,....."""" r!UNlA~
o Sim

Seu CONSU possui MSim Se não, você acredita que seja necessário O Não
planejamento? O Não planejar a atuação do CONSU?

Porquê?

Se sim, como está: a execução do O Atrasado. Por quê?

planejado? ~ Cooforme previsto <ob,·. ~~ ~~I~"J€-Q Mais do que o prevlsto,

Quais as fontes de recursos O DoaçaoJ patroclnios '( o./'IGi'<>1 A PA<- L I're1t+u n:.L- )
financeiros do seu CONSU? O Governo I!I Outros: ~C.Sas UuA[4., ?~\Y'rlet'twl (AS4 e..

O Edlals • I",+S-
O Trimestral

Existe prestação de contas? !lI,Sim Com que frequência é feita? O Semestral
O NaJ O Anual <;o,..Q_,.

ti( Outra: l::!!:}eN'\.

Em que são aplicados os recursos O Estrutura flsica de funcionamento
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do CONSU? O Serviços. Cite quais: ~ ~
O Comuni~Uo e mobilização sre.:.fé ' , ,<;..u::.Y\k.<, v~ej~' I:.fIttil Outros tu I'\o..?' illh.. >.ll_ CN\-i ca» o./> V\C( ~ Cu" z, t?o '1'-" 1

INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO (coordenador, vice-coordenador e secretario)

Você tem conhecimento da qualidade da égua do açude? 1 ~Sim
O Não

O)~~rvat6riO l:_'lperlodos de escasseZhldri~ a,)~e fazem para conciliar os diYersÃ.usos n~es P~dOS?
~@ )..r•. a ,:;; ... ;." ) A' ~~ lt.fo..

J -.1 "

E~~temllconflitos~_~torno:;,.llUSO da âgua? Se ~ por que e com quern? l'e") yit'ç. <"Iv'd'4WY1 ~. " YI'Vl ~Av.a.o\.o....'hia. lo ~<.. oOW"AWÍ b'-""" 'CI\..'e. &-? lJÇ,UQV"l' .
eLo , J'><O'\ ,...;,., . "

v ~
Se~ qu~1r fool'nade t:balho do CON~ra discutir e SOluCfW ~itoc?u. d..a... ~ 'co .uc-'-.~ .i .? "tL&-..A (Â "'" ('.. , ~ ~ c.lc: """"'" ~~ U$o«.

.Hn ar.> J-:, Q UMlI -i.LcI. ~ ..

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTODO CONSU (coordenador, vice-coordenador e secretáno}

Avalie a participação dos Integrantes: 51 Representantes dos usuários são mais ativos eQ Todos os segmentos participam ativamente ~ Represen~1s~ sociedade civil são m'@ ativ~ (ú PES4
O Representantes do governo são mais ativos .' Outros: ..n '" ror+; <À ("),H iL,.., ,H

Q~~~OS ~'tciPais temas, tratac:~rnas rXiões? ..~ 'O,S """ <.U ".L. c; ',,..,cõ:e- cUr\ .v.;eN\~ ,.'. ,11· _, r_,~ -/-,.., "" to/\ ."is I

+-~ Jis.(.,'~ "Y'CV-> tW'AiQ.t-'l M.:: ~.J.v, ,! Ce-v.~d~
Em sua opinião, existe clareza por parte dos integrantes do CONSU sobre 'l!IlSim
quais são as atribuições deste colegiado? _c .• O NãoPnaÕ~q,~~Sas atribuições,deI g~NSUS? J. ,

;.;" -""Q c..\..b. ~ ...... lc_y yna,c(ie- sdrre.. c..ui~,IR' 't!c é (!) fe :re<;."'"
, 'YYle{ IJ- oOv--n'"I b1VV' Ie.- \ n""'"'.& GiM i e. Iti:r í'C9'1 ruraM do.. Yn 1'Cn:ll.J:h.úI~

-e.d~~~Q"'_~5:: .ovrn hie.N\kQ.. ~ Esq:..! C<. cl..é- ~1?<º-' cropvW2-QC e.,Ç{_l}YJr V\.M~ 1,

No seu ponto de vista, o seu conselhoJcomssão tem conseguido cUmprir lJ.'Sim
O Não.esta atribuição? O Em parte

Se não, por quê?

Quaõ_k1~a~dificl~~~~s e~'Ttr~~ualmente pa,ía a í~a~ dast>:tribuições~ CONSU? ."" ~.,_t»-t '.+'o-- lI' '" -"""..t. . ll.&l- • ,,.., 'J.."": (A' '';",.. . V)

.t, i, r/Í""M <;,-1 k.. """"CvYlM..ft..vt~ r~.IX> \(Iy-,nA .·1-0.-,' IY1Gv.>CLN\JU.. 11í i/e..i r~)
~U!f4& .(_ YYl-It h·;U~.é} ~

Ex~@nflilos entre os integrantes do .CONSU atualmente? Se sim, por ~uee com quem?

Quais os dois principais meios de
1iIl1' Tel, -k:w-,,,_

comunicação interna do CONSU? !li 2' ~ yY1.r. i t
"~ t feita tempestivamente e de forma completa

Avalie a comunicação Interna (compartilhamento de Informações e O É feita tempestivamente mas de fonna incompleta
Informes dos encaminhamentos e decisões)do CONSU: O É feita com atraso e de forma completa

O É feita com atraso e de bcompleta
O Recurso Financeiro

Quais principais formas de apoio s~uCONSU recebe dó Estado O Capacitação
atualmente? ~APOiO Técnico , -' :lr Ce->-n i j.( U?Outros .A?a r-h c..i 0'" LOA .w-n etv\ ct-vt (h 1

Il(Recurso F:nancelro {O'.)"O-1.,., l'IWe.M<k>? J
Quais formas de apoio seu CONSU necessita receber do Estado? JiIl capacftaçao

!li'Apolo Técnico J
I!l Outros LO",·; r:>",•....-r"\

~
Avalie a partiCipaçãodo CONSU em espaços tl( O CONSU frequenlemente está presente (C~ H , Ú)"y"VVI'I-é.'1""f'CtU. cC! , tvlC. tú::cCA
de discussão do tema: O O CONSU raramente está presente

O CONSU acompanha as decisões e encamnhamentos do Sistema Integrado de Gestêo ' ptSlm
O Nãode Recursos H/doCOs- SIGRH? O Em parte

1121" Sim, corr frequêncla -n.<O <W"\ Gci-\A-t'ro9'\ _t:U.
O CONSU se comunica com outros CONSUs? Com que frequência? Q Sim, raramente t.o-rvvi .J.e

O Não
O CONSU atua conjuntamente ao Comitê de ..IN Sim. De que forma? 'YlO d. .D1(AQ. ~r1'1u la: •)""W-
Bacia da região hidrográfica? O Não. Porque? . ~'.J.O .
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Quais temas você considera Importante serem
abordados em capacitação aos integrantes do
CONSU?

IIi(Slm
O Não

Há algum Integrante do CONSU com
assento no CRH? II.afSlmO Não

Se não. você acredita ser necessário a
atuação conjunta de COMIT~ e CONSU?

O Sim, De que rorma? _

O Não, Porque?

C~gãOS com que o CONSU se comunica:
,h' > CR H ,. frpAc

Há algum Integrante do CONSU com assento
no Comitê da Bacia?
o CONSU se comunica com organismos a
instituição Integrantes do SIGRH do estado?
Com que frequênda? -

I ~ Sim, com freqüência
O Sim, raramente
O Não

Avalie o conhecimento da cornunidade sobre
a atuação do seu CONSU:

O Não é conhecida IIISim
O É pouco conhecida O CONSU comunica à O Não
lO: É amplamente comunidade suas ações? Se sim. de Que forma:,. l' _.
conhecida -tVlMtfl! , )'1CVl ra\ ~, '''"
Do ponto de vista do funcionamento interno: Do ponto de vista da Infraestrutura e das ~ 1Cu>
O Os Integrantes devem participar mais das relações externas:
reuniões (51 Participação em capacitações
Q Deve haver maior periodicidade das reuniões m. Investimento em infraestrutura .
O Deve haver melhor cornunícaçãç !ntema _ ~ Elaboração de materiais de comunicação
llI'Outros ~I 11_""-'" h. ~ t:lAII." {" ",,",c, SiI( Estabelecimento de mais parcerias
• a ~ r.h f'ÁW:; (r.~ ,""" I > J3 Apoiolfinanciamento
CM'rI-.. .À ....).1 , O Outros

Em sua opinião o Que precisa ser feito para
Que seu CONSU consolide a atuação em sua
área de abrangência e sua integração ao
SIGRH?

O Legislação de recursos hldricos O Transposi~.o ~f.R,i~;ã,O,~I!nciS!'O •__ :, • L
O Gestão integrada de recursos hfdricos tl Outrçs: C Ia (}J or Ui l'(_ ~
O Atuação dos CONSUs ~, -I~'·I.>acr~" <:i-r~c.J/ I-'IIC-hc~-;' .J/ ~

Comentários e sugestões:

Assinatura entrevistado(a)
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PARECER SOBRE LEGISLAÇÃO HÍDRICA COMPARADA e 

SIGRH DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

I – CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

I.1) Sobre os Conselhos Gestores de Açudes (CONSUs) 

O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 

(SIGRH/PE) foi instituído pela Lei 11.426/1997 e regulamentado pelo Decreto 

20.269/1997. A normativa mais recente que dispõe sobre o SIGRH/PE é a Lei 

12.984/2005, na qual o CONSU não está previsto na composição básica da 

estrutura organizacional desse Sistema. O CONSU é objeto apenas de ato 

normativo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Resolução CRH nº 4/2009, 

de 25/03 –, contendo normas e critérios para sua criação e organização. 

A referida resolução, em seu preâmbulo (“considerandos”), menciona o artigo 51 - § 

único da Lei 12.984/05 com referência a figura jurídica das organizações civis de 
recursos hídricos – possibilitadas de integrar o SIGRH mediante reconhecimento 

legal do CRH. Embora faça menção inicial à natureza dessas entidades privadas, o 

teor normativo da resolução propõe que as atribuições e a estrutura do CONSU são 

semelhantes e paritárias à do Comitê de Bacia Hidrográfica (COBH). 

Comparando o teor das normas que regulamentam a instituição e organização dos 

COBHs (Resolução CRH nº 01/2008) e dos CONSUs, verifica-se conteúdo idêntico 

ou correspondente na quase totalidade dos dispositivos. O CONSU dispõe das 

mesmas atribuições do COBH – deliberativa e consultiva –, diferenciando-se 

apenas pelo alcance de sua atuação restrito as áreas de influência dos 

reservatórios. Também segue o critério de composição do COBH por entidades 

representantes dos usuários, da sociedade civil e do poder público, incluído o 

órgão gestor (Secretaria de Infraestrutura). A criação de ambos os organismos deve 

ser submetida à homologação do CRH via resolução, com a subsequente publicação 

do ato no Diário Oficial do Estado.  

Existem pequenas alterações de fundo, como a criação de Comissão Eleitoral para 

conduzir o processo de formação do CONSU até a posse de sua diretoria – não 



 

 

definida na resolução do COBH –, além da limitação do número máximo de 30 

membros titulares – no COBH o máximo são 50 membros, justificado pelo alcance 

amplo de sua área de atuação. 

Considerando essas peculiaridades, a definição da natureza jurídica do CONSU pelo 

CRH, na parte normativa da resolução, é incompatível com a das organizações civis 

passíveis de compor o SIGRH, nos termos da Lei 12.984/05. Vejamos de forma 

detalhada a seguir.  

São consideradas organizações civis de recursos hídricos as seguintes entidades: 

consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; associações locais 

ou setoriais de usuários; organizações técnicas e de ensino e pesquisa; ONGs; e 

organizações afins reconhecidas pelo CRH (art. 51). Essas organizações podem 

integrar o SIGRH, desde que sejam legalmente constituídas e mediante aval do 

CRH, credenciando-se a participar dos processos de planejamento, 
monitoramento e acompanhamento de ações (art. 52). 

Já o CONSU é colegiado integrado pelo poder público e pelas próprias entidades 

legalmente definidas como organizações civis de recursos hídricos. Além do 

diferencial da participação de representantes do poder público, exerce atribuições 
deliberativas e consultivas que superam o potencial de ação das entidades civis 

que integram o SIGRH na condição de representantes de segmentos. Pelo exposto, 

se revela contraditória a referência ao art. 51 - § único no preâmbulo da Resolução 

CRH nº 4/2009. 

Analisando as posteriores resoluções de homologação de CONSUs pelo CRH, por 

amostragem, é possível verificar que os preâmbulos dos atos normativos de 2009 e 

2010 apresentam diferentes fundamentações jurídicas. Ao citar os dispositivos do 

artigo 44 da Lei 12.984/05 em seus “considerandos”, referentes ao exercício de suas 

competências para editar as resoluções (inciso XII), o CRH apontava o inciso IX – 

homologar a criação de COBHs – em 2009 e alterou para o inciso X – habilitar a 

participação de organizações civis na gestão de recursos hídricos – em 2010. 

Nota-se que a natureza jurídica do CONSU não resta clara sequer para o CRH, que 

o normatizou. Esse fato se dá em virtude da participação do CONSUs na PERH/PE 

carecer de enquadramento legal específico na estrutura organizacional do 



 

 

SIGRH/PE. Conforme disposto no artigo 40 da Lei 12.984/05, a composição básica 

do sistema integrado é a seguinte: I) CRH; II) COBHs; III) Órgão gestor de RH do 

Estado (Secretaria de Infraestrutura); IV) Órgãos executores do SIGRH/PE (APAC); 

V) Organizações civis de RH; e, VI) Agências de Bacia.  

Conforme já restou demonstrado, dada a composição do CONSU, as suas 

atribuições e o alcance da área de atuação, o colegiado não se enquadra como 

organização civil de recursos hídricos. Portanto, sua participação na gestão de RH 

não seria legitimada por deliberação do CRH. Por suas características, também não 

se vislumbra sua adequação como órgão executor ou agência de bacia. Em ambas 

as hipóteses, seria necessária sua criação por lei (via Assembleia Legislativa) e 

regulamentação por decreto (Governo do Estado).  

A conclusão é que a regularização da participação dos CONSUs no SIGRH/PE 

(Propostas Prévias – item 2.2 – Adequação do Marco Legal), nos atuais moldes, 

somente poderá ser legitimada pela alteração de dispositivos do Título II da Lei 

12.984/05. Por meio de sanção de lei ordinária, se incluiria os CONSUs no rol de 

organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e introduziria uma subseção com 

artigos dispondo sobre área de atuação, composição e atribuições – contendo os 

dispositivos da parte normativa da Resolução CRH nº 4/2009, nos moldes da 

Subseção II - COBHs.  

Sua regulamentação poderia ser complementada por Decreto do Governo do Estado 

e/ou Resolução do CRH. Visando manter o caráter colegiado e as competências 

deliberativas/consultivas dos atuais Conselhos Gestores de Açudes. A solução 

indicada acima seria a única capaz de resolver a crise de legalidade da atuação do 

CONSUs no SIGRH/PE e manter o exercício regular de suas atribuições.  

Vislumbram-se os seguintes pontos positivos da solução ideal indicada: a 

continuidade do modelo institucional de gestão descentralizada, democrática e 

participativa dos reservatórios; o fortalecimento institucional dos CONSUs; 

vinculação aos COBHs como entidade auxiliar descentralizada; colaborar com a 

elaboração/execução do Plano Diretor de RH; opinar sobre o enquadramento de 

corpos de água em classes de uso, os critérios de isenção de outorgas 

(insignificantes) e os valores de cobrança pelo uso de RH no âmbito das áreas de 



 

 

influência dos reservatórios; auxiliar na identificação/cadastramento de usuários de 

RH e na atualização do cadastro estadual; efetuar a cobrança pelo uso de RH, 

mediante delegação dos COBHs; garantir porcentagem dos valores resultantes da 

cobrança de recursos hídricos para cobrir suas despesas de custeio; promover o 

entendimento e a cooperação entre os usuários de sua área de atuação; realizar 

sessões de mediação antes de submeter os conflitos ao arbitramento dos COBHs 

em 1ª instância; e, auxiliar a APAC no exercício provisório das atribuições das 

Agências de Bacias não instituídas. 

Seguem os possíveis riscos/pontos negativos: que a eventual iniciativa de lei do 

Governador para alterar o SIGRH sofra modificações substanciais em sua 

tramitação na Assembleia Legislativa, comprometendo sua finalidade; a perspectiva 

de médio/longo prazo para regularizar a situação jurídica dos CONSUs e promover a 

sua regulamentação por Decreto; possíveis entraves orçamentários para financiar a 

operação e o custeio das despesas dos CONSUs; e, eventuais conflitos de 

competências com órgãos e entidades do SIGRH.  

No intuito de atender as demais sugestões propostas pela Consultoria para o 

fortalecimento institucional dos CONSUs (Propostas Prévias – item 2.3 - Adequação 

do Arranjo Institucional), a proposta de alteração da lei também deveria propor os 

seguintes itens: I) incluir na composição do CRH representante da 

associação/entidade estadual de CONSUs (Subseção I, art. 41); II) incluir na 

composição dos COBHs o(s) representante(s) do(s) CONSU(s) da bacia 

hidrográfica, ou da associação/entidade estadual de CONSUs, definindo sua 

porcentagem de membros (Subseção II, art. 46). 

As outras alternativas vislumbradas para garantir a inserção dos CONSUs no 

SIGRH/PE possivelmente resultariam em solução de continuidade (interrupção das 

atividades) e necessariamente demandariam a elaboração de plano de gestão de 

continuidade, a partir da definição do novo cenário fático e legal. 

Caso não se opte por integrar legalmente os CONSUs no SIGRH/PE pelo processo 

legislativo previsto na Constituição do Estado, a Resolução CRH nº 4/2009 deveria 

ser revogada por nova deliberação normativa do CRH. O ato deveria revisar o 



 

 

caráter colegiado e as atribuições deliberativa/consultiva24 dos CONSUs; adequar 

sua composição a aquelas previstas nos estatutos legais das organizações civis de 

recursos hídricos25 e suas competências restritas a participação nos processos de 

planejamento, monitoramento e acompanhamento de ações do SIGRH/PE (art. 51 e 

incisos c/c art. 52, Lei 12.984/05). 

Dentre os possíveis pontos positivos dessa solução, se destaca a perspectiva de 

curto prazo para regularizar a situação jurídica dos CONSUs. A publicação de nova 

resolução do CRH pressupõe tramitação menos complexa que o processo legislativo 

estadual. Embora haja solução de continuidade, a habilitação da participação dos 

conselhos no SIGRH enquanto entidades civis dependeriam de deliberação simples 

do CRH.  

Como prováveis pontos negativos, alerta-se para os seguintes: crise de 

continuidade; desmobilização de atores envolvidos na gestão dos reservatórios; 

possíveis conflitos entre usuários pela ausência de colegiado deliberativo/consultivo; 

dificuldade de definição da personalidade jurídica adequada ao perfil organizativo; 

vedação da participação do poder público na direção de entidade civil; 

enfraquecimento das atribuições do Conselho; e, dificuldades de financiamento das 

despesas de custeio de suas atividades. 

I.2) Possível conflito de competência entre Legislações Federal x 

Estadual para integrar os CONSUs no SIGRH/PE 

O artigo 22 da Constituição Federal (CF/1988) estabelece que compete 

privativamente à União legislar em matéria de águas (inciso IV); o parágrafo 1º 

dispõe que os Estados poderão legislar sobre questões específicas das matérias de 

competência privativa da União mediante lei complementar que o autorize.  

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) foi instituída pela Lei 9.433/1997, 

diploma legal que também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
                                                 
24 A hipótese de manutenção apenas da atribuição consultiva aos CONSUs não encontra paralelo na legislação 
de recursos hídricos. Pode-se considerar como um princípio da política de gestão integrada que os órgãos 
colegiados disponham de competências deliberativas e consultivas. É o caso dos conselhos de recursos hídricos 
e comitês de bacia. 
25 Caso se opte por essa opção, sugere-se a contratação de consultoria especializada para estudar a 
personalidade jurídica que deveria ser atribuída aos CONSUs de forma a elaborar plano de gestão de 
continuidade. Visando facilitar a celebração de convênios com o poder público, sugere-se inicialmente o 
formato de OSCIP. 



 

 

Hídricos (SINGREH). A Política tem como um de seus fundamentos a gestão 

descentralizada e participativa (art. 1º, VI). Dentre as diretrizes gerais de ação para 

sua implementação destacam-se: “a adequação da gestão dos RH às diversidades 

física, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do país” (art. 3º, II); e, a articulação da União com os Estados para o gerenciamento 

dos RH de interesse comum.   

A referida lei não menciona expressamente a competência estadual para legislar na 

matéria. Entretanto, é fato consumado que os Estados instituíram leis dispondo 

sobre políticas de gestão após a sua entrada em vigor, visando adequar-se ao novo 

ordenamento jurídico nacional de águas. As autoridades competentes do Poder 

Executivo Federal não contestaram as leis estaduais. Portanto, resta evidente que, 

tacitamente, a Lei 9.433/1997 autorizou essa delegação da União para os Estados, 

conforme previsto na CF/1988. 

Considerando o objeto da presente Consultoria, é oportuno verificar se a legislação 

estadual deve instituir a mesma estrutura de composição do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de RH. Como ponto de partida, foi analisado o texto da Lei 

9.433/1997. No que se refere estritamente à jurisdição dos Estados, integram o 

SINGREH os Conselhos Estaduais de RH (CERH) e os órgãos dos poderes públicos 

estaduais com competência em gestão de RH (art. 33, II e IV). Não há dispositivo 
que determine a reprodução do modelo do SINGREH nos Estados.  

Portanto, apenas pode-se afirmar que os Estados devem instituir Sistemas de 

Gestão de RH que incluam o CERH – a PNRH estabeleceu competências para 

essas instâncias estaduais (art. 38, V e parágrafo único; art. 42, parágrafo único; art. 

44, IX - “a”; art. 47, V; e, art. 51) – e o órgão estadual gestor.  

Presume-se que, pela dimensão continental do país, o legislador evitou estabelecer 

uma estrutura fixa para os Sistemas de Gestão pela complexidade de padronizar sua 

eficiência aos mais variados contextos das regiões hidrográficas. Nesse sentido, 

evoco novamente a diretriz geral de ação de implementação da PNRH sobre “a 

adequação da gestão dos RH às diversidades física, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país”.  



 

 

Seguindo na metodologia de investigação adotada, procedeu-se a análise 

comparada de Políticas Estaduais de RH (PERH) no intuito de verificar se os 

parâmetros da legislação federal foram observados e avaliar as eventuais 

especificidades nas legislações estaduais, por amostragem – alguns Estados da 

região Nordeste. Em linhas gerais, os princípios das PERHs e a estrutura dos 

Sistemas Gestores estaduais seguem a proposta federal. Entretanto, existem 

variações na composição dos Sistemas, conforme descrito a seguir.  

Além das instâncias obrigatórias – CERH e órgão gestor –, alguns Estados optaram 

por não adotar as demais instituições previstas na PNRH – Comitês de Bacia 

Hidrográfica (CBHs) e Agências de Água (AAs) – nas leis fundadoras. A PERH da 

Paraíba não inclui os CBHs e as AAs ao instituir seu Sistema; prevê a criação de 

CBHs na estrutura, mas não de AAs. A do Rio Grande do Norte não prevê 

inicialmente as AAs. 

Ao revés, outros Estados optaram por incluir órgãos e competências em seus 

Sistemas que não constam na estrutura do SINGREH – casos de especial interesse 

para o estudo em tela. A PERH de Alagoas instituiu órgão coordenador do Sistema 

(Secretaria de Planejamento do Estado), definindo seu rol de competências. Não 

existe paralelo na PNRH. A do Ceará também incluiu o Comitê Estadual de RH – 

órgão de assessoramento técnico do CERH –, o Fundo Estadual de RH e o Comitê 

das Bacias da Região Metropolitana de Fortaleza – órgão regional/unidade de 

gerenciamento de RH, diferenciado dos COBHs. 

Pelo exposto, pode-se inferir que os Sistemas Estaduais de Gestão de RH instituem 

órgãos adequados às suas diversidades. Por suposto, as competências delegadas a 

esses não poderão conflitar com as previstas pela PNRH para as instituições que 

devem/podem compor os Sistemas Estaduais – CERH, órgão gestor, CBHs e AAs. 

Portanto, não parece haver óbice para a inserção dos CONSUs no SIGRH/PE – 

caso o cliente opte por tal solução, considerando os benefícios apontados 

anteriormente. 

I.3) Regulamentação dos instrumentos da PERH/PE e do FEHIDRO 

Os instrumentos da PERH/PE estão previstos no Título I - Capítulo IV e o FEHIDRO 

no Título III da Lei 12.984/05 – que revogou a Lei 11.426/1997. O Decreto 



 

 

20.269/1997 regulamenta o artigo 220 da Constituição do Estado (Seção IV - 

Recursos Hídricos), versando também sobre os instrumentos de gerenciamento de 

RH. Considerando as peculiaridades de cada instituto, se sugerirá o processo 

legislativo para a sua normatização. De acordo com as competências dos diferentes 

órgãos do SIGRH/PE, sugere-se a adoção dos procedimentos indicados a seguir 

para a regulamentação dos instrumentos de outorga e cobrança, assim como do 

FEHIDRO.  

OUTORGA (Propostas Prévias – item 2.4 - Adequação dos Instrumentos de Gestão) 

O Decreto 20.269/1997 estabelece que compete ao CRH “apreciar e aprovar as 

minutas de decretos de regulamentação dos critérios e normas relativas aos 

procedimentos de licenciamento, autorização, permissão e outorga do direito de uso 

e aproveitamento econômico das águas públicas, superficiais e subterrâneas, a ser 

encaminhado ao Governo do Estado, nos termos do previsto neste Decreto” (art. 44 

- VI).  

Considerando que os procedimentos administrativos do instrumento de fiscalização 

do uso de RH no Estado foram estabelecidos pelo Decreto 38.752/2012; que o 

instrumento de cobrança pelo uso dos RH deverá ser instituído por lei e 

regulamentado por decreto; que o instrumento de outorga condiciona a cobrança 

pelo uso de RH e impõe a sua fiscalização; Sugere-se que a outorga seja 

igualmente estabelecida por Decreto do Governo do Estado, no intuito de seguir um 

padrão normativo de equiparação hierárquica com os demais instrumentos 

mencionados, dada a estreita correlação entre os mesmos. 

A APAC é competente por elaborar propostas de criação e atualização de normas 

legais sobre recursos hídricos (art. 6º - XII, Lei 14.028/10). Portanto, propõe-se que a 

APAC elabore a proposta inicial de decreto e a envie para apreciação do CRH. O 

Conselho deve opinar sobre as propostas legislativas cuja temática envolva água 

(art. 44 - XVIII, Lei nº 12.984/2005 c/c art. 1º - XVII, Anexo I da Resolução CRH nº 

6/2010).  

Nos citados termos do dispositivo do Decreto 20.269/1997, após apreciar e aprovar 

a minuta, o Conselho deve remeter a proposta de decreto ao gabinete do Exmo. 

Governador (artigo 37 - IV, Constituição do Estado de Pernambuco). O Decreto do 



 

 

Governo do Estado estabelecerá a regulamentação geral da outorga e os critérios 

técnicos deverão ser orientados por resoluções da APAC. Recomenda-se a 

observância dos dispositivos da Resolução CNRH nº 16/2001 no exercício dessa 

atribuição.  

A APAC é competente por disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a 

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos (art. 6º - XXX, Lei 14.028/10). Entretanto, vale recordar que o 

CRH possui competência genérica de exercer funções normativas relativas à 

formulação, implantação, execução, controle, monitoramento e avaliação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos (art. 44 - III, Lei 12.984/2005 c/c art. 1º - III, Anexo I 

da Resolução CRH nº 6/2010). 

De fato, a Diretoria Colegiada da APAC já emitiu a Resolução nº 02/2012 – DC 

estabelecendo critérios técnicos para concessão das outorgas de captação de água 

em surgências. Visando o funcionamento cooperativo das instâncias do SIGRH/PE, 

sugere-se que APAC encaminhe as minutas de suas resoluções na matéria para a 

avaliação do CRH, antes de publicá-las. Como medida de cautela, deve-se buscar o 

posicionamento do Conselho enquanto órgão consultivo com competência originária 

para opinar sobre toda e qualquer proposta legislativa relacionada com água (art. 44 

- XVIII, Lei 12.984/05). 

COBRANÇA  

A Lei 14.028/10 alterou a redação do artigo 24 da Lei 12.984/05, estabelecendo que 

a cobrança será instituída por lei e regulamentada por decreto. Seguindo o 

procedimento detalhado no instrumento de outorga, sugere-se que a APAC prepare 

as minutas do projeto de lei e a proposta de decreto; que o CRH delibere sobre seus 

conteúdos e os remeta ao gabinete do Exmo. Governador.  

No âmbito do processo legislativo estadual, também cabe ao Governador a iniciativa 

de leis ordinárias (artigo 19, Constituição do Estado de Pernambuco). Portanto, o 

projeto de lei poderá ser encaminhado pelo Poder Executivo. Após a tramitação na 

Assembleia Legislativa, o Governador sancionará a lei que instituirá a cobrança e, na 

sequência, poderá publicar o decreto que a regulamentará (artigo 37 - IV, 

Constituição do Estado de Pernambuco).  



 

 

FEHIDRO  

O artigo 48 da Lei 12.984/05 dispõe que o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO) será regido pelas normas estabelecidas na própria lei e em estatuto 

próprio. Seguindo o critério dos demais instrumentos da PERH, sugere-se a 

regulamentação do FEHIDRO por Decreto do Governo do Estado. Esse também foi 

o instrumento legislativo utilizado em outros Estados pesquisados.  

A administração do Fundo compete à Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos 

(art. 48 - XVI c/c art. 56 - I, Lei 12.984/05), que poderá emitir portarias dispondo 

sobre seus manuais operativos e os procedimentos administrativos para a sua 

gestão. O plano de aplicação de recursos será submetido a aprovação do CRH, bem 

como as suas prestações de contas (art. 44 - VIII c/c art. 56 – II, idem). As 

aplicações deverão seguir as diretrizes da PERH (art. 62, ibidem). 

I.4) Alocação negociada e Reservatórios Federais 

A alocação negociada não foi definida como instrumento nas Políticas Nacional e 

Estaduais de RH, razão pela qual alguns teóricos classificam a alocação como 

ferramenta de gestão. No âmbito da legislação estadual (PE) compete à APAC 

“definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 

alocação dos recursos hídricos” (art. 6º - XVI, Lei 14.028/10). Da interpretação literal 

do dispositivo, subentende-se que a APAC poderá estabelecer os critérios e regras 

através de resolução normativa que guiará a prática da alocação negociada pelos 

COBHs e/ou CONSUs.  

Entretanto, em relação aos recursos hídricos oriundos do PISF, deverá ser 

consultado o Conselho Gestor do Sistema de Gestão do Projeto Integração de 

Bacias (SGIB) – instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.995/2006. No âmbito 

federal, compete ao Poder Executivo descentralizar as atividades de operação e 

manutenção de reservatórios de domínio da União (art. 25, Lei 9.984/2000); 

compete à Agência Nacional de Águas a coordenação e a supervisão desse 

processo de descentralização (idem – parágrafo único).  

Na pesquisa realizada não se identificou a inclusão da alocação negociada como 

instrumento de nenhuma Política Estadual de RH. Caso a Consultoria deseje propor 



 

 

que o Estado de Pernambuco proponha a inserção da alocação negociada na 

PERH/PE (Propostas Prévias – item 2.4 - Adequação dos Instrumentos de Gestão), mediante 

alteração da Lei 12.984/05 por lei ordinária, sugere-se que sejam consultados 

previamente os Conselhos Nacional e Estadual de RH. Considerando que os 

instrumentos estaduais seguem o rol estabelecido na legislação federal, parece 

oportuno que o CNRH opine acerca do tema (art. 35 - V, Lei 9.433/1997). A princípio 

a proposta seria legítima, pois o SIGRH/PE possui atribuição de “promover a 

adequação e criação de novos instrumentos de gestão de RH” (art. 39 III, Lei 

12.984/05).  

Quanto às propostas prévias da Consultoria acerca dos reservatórios federais 

(Propostas Prévias – item 2.3.1 – Adequação do Arranjo Institucional nos Reservatórios Federais), 

recomenda-se que os temas vinculados a operação das infraestruturas hídricas 

interligadas ao PISF sejam propostos de acordo com as diretrizes da Operadora 

Estadual – na pesquisa realizada não foram encontradas referências do plano 

operativo do Estado. Igualmente no que se refere à cobrança (Propostas Prévias – item 

2.4 - Adequação dos Instrumentos de Gestão), devem-se observar os dispositivos do 

Decreto Presidencial 5.995/2006 relativos aos preços pela adução de água pelo 

PISF e ao seu Plano de Gestão Anual.  

Por último, recomenda-se que a regularização dos CONSUs seja realizada de forma 

prévia ao encaminhamento de ações que resultem em sua participação na gestão 

e/ou operação/manutenção dos reservatórios federais.  

São essas as considerações específicas apresentadas como conclusão da 

consultoria especializada em legislação hídrica comparada e SIGRH do Estado de 

Pernambuco.  

Brasília, 21 de maio de 2013.  

Rodrigo Siqueira Ferreira, especialista em Desenvolvimento Sustentável e Direito 

Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília.





 

 

 

ANEXO D: PROPOSTA DE EMENTA DE CAPACITAÇÃO DOS COLEGIADOS 
DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO 

FRANCISCO, EM PERNAMBUCO 





 

 

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA AS ÁGUAS DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS 

COLEGIADOS NAS BACIAS TRIBUTÁRIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO 

FRANCISCO, E MOBILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS. 

Capacitação dos colegiados dos colegiados das bacias tributárias da bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco, em Pernambuco. 

EMENTA 

O funcionamento da Politica Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, seus 

instrumentos de gestão previstos (plano diretor, enquadramento de corpos hídricos, 

cobrança e outorga), e a aplicabilidade aos colegiados (comitês de bacia e conselhos 

gestores de açudes), enfatizando suas atribuições e formas de funcionamento. A gestão 

participativa e sustentável dos recursos hídricos, mobilização comunitária, resolução de 

conflitos, elaboração de projetos e implantação de práticas de uso de águas e solo 

sustentáveis e de baixo custo. 

OBJETIVOS 

1. Compreender as principais questões legais relacionadas à gestão de recursos 

hídricos de Pernambuco; 

2. Compreender as atribuições e modos de funcionamento dos colegiados a 

partir da legislação, experiências bem sucedidas, etc.; 

3. Introduzir técnicas para mobilização comunitária e resolução de conflitos, 

inserindo o conteúdo relacionado à alocação negociada da água; 

4. Introduzir técnicas para uso da água e do solo, que sejam sustentáveis e de 

baixo custo; 

5. Planejar e desenvolver projetos de educação ambiental e mobilização social 

junto às comunidades locais tendo como metodologia a pedagogia de 

projetos e a pesquisa-ação. 

METODOLOGIA 

Metodologia ativa e dialógica capaz de envolver e mobilizar para a participação dos alunos, 

utilizando técnicas diversas como por exemplo: explanações, leitura e discussão de textos, 

exibição de vídeos, atividades de campo e dinâmicas de grupo.   



 

 

MÓDULOS 

O curso será desenvolvido em 9 módulos, com carga horária de 20 horas/aula cada, 

distribuídos em cinco anos, sendo dois módulos por ano nos quatro primeiros anos e um 

módulo no último ano. 

AVALIAÇÃO 

Deverá ser processual, por meio da avaliação de participação, individualmente e em 

trabalhos de grupo. Elaboração e implementação de projeto nas comunidades locais. 

Módulos Conteúdo 

1. Encontro com as águas 
- Introdução, contexto hídrico brasileiro e mundial, introdução à Política 

Nacional e Estadual de recursos hídricos. 
- Práticas de mobilização comunitária. 

2. Instrumentos de gestão 

- Instrumentos de gestão de Pernambuco (Plano diretor/ enquadramento 
de corpos hídricos/ cobrança/ outorga). 

- Alocação negociada. 
- Planejamento, manejo e gestão de bacias e reservatórios. 

3. Os Comitês de bacias 
hidrográficas e as Comissões 
gestoras de açudes 

- Comitês de Bacia: O que são, como funcionam, o que fazem. 
- Nova legislação dos CONSUs (o que são, atribuições, formas de 

funcionamento). 
- Gestão de recursos hídricos das águas da transposição do São 

Francisco. 
4. Elaboração de projetos - Elaboração de Projetos e captação de recursos 

5. Espalhando boas águas na 
comunidade 

- Sistema de informação da Política de Recursos Hídricos. 
- Manuseio da Plataforma web de interação dos colegiados. 

- Participação social na gestão dos recursos hídricos. 
- Técnicas para mobilização comunitária. 

6. Disseminando boas práticas 
- Educação ambiental (referencial teórico e metodologias). 

- Educomunicação e comunicação comunitária. 

7. Conhecendo as águas 

- Indicadores de qualidade da água. 
- Técnicas de análise e monitoramento de qualidade de água em rios e 
reservatórios (kits de monitoramento e visita de campo à laboratório de 

análise de água). 
8. Práticas para uso sustentável 
dos recursos hídricos 

- Irrigação, manejo e equipamentos para melhor aproveitamento de água. 
- Cisterna para captação e armazenamento de água da chuva. 

9. Práticas de uso do solo 
cuidando das águas 

- Agricultura orgânica. 
- Gestão sustentável de resíduos sólidos, reciclagem, compostagem. 



 

 

ANEXO E: RELATO DA REUNIÃO PÚBLICA DOS CONSUS BROTAS E 
ROSÁRIO, MATRIZ DE AVALIAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA  





 
 

RELATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DOS 
CONSUS BROTAS E ROSÁRIO 

A reunião dos CONSUs Brotas e Rosário ocorreu no dia 18 de novembro, com 

início às 9 horas, no Salão Paroquial de Afogados da Ingazeira/PE. Estiveram 

presentes o Coordenador do CONSU Brotas, Padre Luís Marques Ferreira, a 

Secretária Executiva Sra. Maria do Socorro Pereira Leandro Alves do 

Nascimento (AMURT), o Coordenador do CONSU Rosário Sr. Inácio Nunes de 

Moura, o Sr. Nilson Henrique da Silva da APAC, Sumirê Hinata e Isabel 

Rekowsky do Consórcio Ecoplan-Skill, demais membros dos CONSUs Brotas e 

Rosário e convidados (ver lista de presença em anexo). 

 
Figura 1 - Participantes da reunião dos CONSUs Brotas e Rosário. 

O Sr. Nilson Henrique da APAC iniciou a reunião, apresentando brevemente o 

estudo realizado pelo Consórcio Ecoplan/Skill e falando sobre a proposta da 

reunião. Em seguida, a Geógrafa Sumirê Hinata do Consórcio Ecoplan/Skill 

apresentou os resultados do diagnóstico e a Matriz de avaliação dos problemas 

e propostas para o fortalecimento e integração dos CONSUs. 



 
 

 
Figura 2 - Apresentação do Diagnóstico pela Geógrafa Sumirê Hinata, do Consórcio 

Ecoplan/Skill 

 
Figura 3 - Análise dos formulários com problemas e proposições para fortalecimento dos 

CONSUS. 



 
 
Durante a apresentação, a Geógrafa Sumirê questionou sobre a frequência com 

que são realizadas as reuniões do CONSU. O Pe. Luís Marques Ferreira, 

presidente do CONSU Brotas, respondeu que não adianta fazer reunião por 

fazer, que o Conselho se reúne quando tem água no açude e há alguma pauta; 

no período da seca ocorreram reuniões sobre cisternas, visando o 

abastecimento da população local. Além disso, no final de cada ano é feita uma 

reunião, na qual são planejadas as ações para o ano seguinte. 

Durante a apresentação do Diagnóstico, foram relatados os problemas 

apontados pelos CONSUs durante a fase de entrevistas, além dos que já estão 

no estudo foram citados os seguintes: 

• Implantação de motores ilegais para o bombeamento da água do açude 

(após o CONSU acionar o Ministério Público, esses motores foram 

retirados); 

• As ações da COMPESA desconsideram a opinião do Conselho; 

• A apropriação da barragem não é feita por “quem precisa”, ou seja, de 

acordo com as contribuições dos membros do Conselho, são favorecidos 

grandes produtores ou donos de clube, em detrimento de pequenos 

agricultores; 

• Durante o projeto de construção de grandes barragens, se prevê o uso 

para irrigação, mas quando o açude está formado, isso não ocorre, nessa 

reclamação foi citado o exemplo do projeto da barragem Ingazeira ou 

Cachoeirinha (a água do açude Brotas é exclusiva para uso humano, mas 

se mantendo as “fontes alternativas” de abastecimento – poços de Fátima 

e adutora do São Francisco, a água do açude poderá ser usada na 

agricultura); 

• Falta de água, em alguns lugares os moradores ficam até 28 dias sem 

abastecimento (com o açude seco, as fontes alternativas de água para 



 
 

abastecimento são os Poços de Fátima e a adutora do São Francisco, 

que começou a funcionar na semana das reuniões e deve melhorar a 

situação), segundo o Sr. José Adelmo é preciso repensar a questão do 

consumo do ponto de vista da economia e racionamento de água, dos 

tubos, das irrigações, pois se tivesse ocorrido racionamento desde o 

início do ano, o açude não teria secado; 

• Falta de controle no uso de agrotóxicos, com destaque para o uso 

intensivo no entorno do reservatório, nas plantações de milho e tomate, 

que em alguns pontos estão localizadas a apenas 5 m da água, o Sr. 

José Adelmo comentou que no Brotas ou em qualquer outro manancial, é 

necessário avaliar e controlar o uso de defensivos agrícolas;  

Sobre a fiscalização do uso de agrotóxicos, a ADAGRO deve fiscalizar, mas 

segundo o Sr. Luciano Gomes da Silva, agrônomo que pertenceu ao corpo 

técnico da ADAGRO até dezembro de 2012, havia grande dificuldade e 

frustração de não poder avançar na questão da fiscalização por falta de vontade 

política do governo. Considerando o tamanho da região (Pajeú), com dois 

açudes públicos de grande porte, contava somente com o Sr. Luciano e mais 

uma colega que se aposentou, e ele estaria sozinho para fiscalizar o uso de 

agrotóxicos de toda essa área, a comercialização desses produtos, além de 

outras atividades de fiscalização que a agência comporta; atualmente, a 

fiscalização de agrotóxicos está parada há 10 meses. 

Há apenas um técnico para atender a uma grande área, tornando inviável a 

fiscalização de tudo o que ocorre; além disso, esse órgão foi fundado há mais de 

10 anos, mas até o momento realizou apenas um concurso público, com vagas 

para 40 técnicos, dos quais, apenas 20 foram chamados e mais da metade dos 

funcionários está se aposentando. A fiscalização do uso de agrotóxicos que 

deveria ser feita rotineiramente, ocorre a cada dois ou três meses e é feita por 

um técnico vindo do Recife. Têm barreiras sanitárias no estado que estão sendo 

fechadas por problemas como pragas, além disso, a carga de agrotóxicos é 



 
 
indiscriminada, sendo utilizados mais de 50 tipos de defensivos agrícolas, um 

deles já proibido no Brasil, neste caso a fiscalização só daria resultado se 

tivesse um batalhão de fiscais para poder atuar em toda a área. 

• Locação de terras do entorno do açude por produtores de outras regiões 

para plantar tomate em grande escala e vender na CEASA em Recife; 

esses produtores pagam barato pela terra, fazem uso indiscriminado dos 

terrenos, aplicam agrotóxicos indiscriminadamente, deixam a bagunça 

das embalagens de agrotóxico no campo, os resíduos do solo e nos 

mananciais e vão embora com o lucro. 

• Necessidade de planejamento e racionamento da água quando o açude 

Brotas estiver cheio, pois, se tivesse ocorrido racionamento a partir de 

janeiro de 2013, a situação não estaria tão crítica; 

• Necessidade de controle e planejamento do uso da água e do uso do solo 

no entorno, para isso, é necessário trabalho integrado entre o Conselho 

de Recursos Hídricos, a APAC e órgãos de fiscalização ambiental; 

• Necessidade de previsão de secas e prevenção da escassez hídrica. 

• Mortandade de animais no açude e solicitação para que o CONSU 

resolva o problema, contudo, essa não é uma atribuição do Conselho, 

que pode denunciar o problema ao órgão de meio ambiente, assim como 

qualquer pessoa. 

O Sr. Inácio complementou os comentários feitos, explicando que o açude 

Rosário se diferencia de Brotas por ser maior, como tem mais água, aparecem 

mais pessoas, principalmente da Paraíba, Rio Grande do Norte e agreste de 

Pernambuco, para usar as terras (arrendadas) e não há condição de fiscalizar os 

grandes plantios.  

O Sr. José Adelmo apontou mais um tema que necessita ser discutido no COBH 



 
 
e no CONSU, que é a extração de areia dos riachos da região, que faz com que 

o lençol freático baixe, com destaque para o Riacho Raul Velho, afluente do rio 

Pajeú. Sobre o esse conflito, o Sr. Nilson da APAC comentou que há uma 

regulamentação sobre o tema e que cabe ao CRH fiscalizar essas retiradas. 

Também foi retomado o tema das atribuições do CONSU, em que foi destacado 

pelo Sr. Nilson da APAC, que a atribuição do CONSU é reunir os usuários e 

definir o quanto cada um vai usar de água até o próximo período chuvoso, ou 

seja, fazer o planejamento do uso negociado da água, para que a água do 

açude suporte um longo período de estiagem. As outras atividades são 

secundárias e cabe ao CONSU ser um provocador, segundo o Pe. Luiz, isso já 

foi explicado na rádio, mas as pessoas não entendem e continuam procurando o 

Conselho para que este resolva outros problemas. 

Segundo o Sr. Ionaldo o CONSU tem atribuições além da alocação negociada, 

como a questão ambiental, a pesca predatória, e etc, e o Conselho tem como 

atribuição encaminhar os problemas ao IBAMA. Na questão da mata ciliar e 

APPs, para construção de áreas de lazer, o conselho gestor deve fazer sua 

parte denunciando ao IBAMA ou ao Ministério Público. Nesse sentido, o CONSU 

atuaria como “provocador”. 

O Sr. Ionaldo também questionou sobre qual seria o uso o das águas dos poços 

a partir do funcionamento da adutora, vai usar mais ainda. O Comitê do Pajeú 

precisa tomar uma medida e encaminhar os poços da bacia de Fátima precisa 

ser acionado. O lençol freático leva anos para ser reabastecido, porque 

utilizando só um acaba matando o manancial. Pensar a questão da água de 

forma estratégica, porque daqui a pouco não tem água mais no lençol freático. 

No que se refere aos usuários da água do açude, durante uma audiência no 

início de 2013, a APAC fez o cadastro e esse material foi entregue pelo Sr. 

Nilson da APAC aos representantes dos Conselhos. 

De maneira geral, a reunião foi produtiva, pois promoveu o debate entre os 



 
 
membros do CONSU e demais participantes, e serviu de espaço para que 

fossem exteriorizadas os principais problemas e demandas quanto aos açudes 

Brotas e Rosário.  

As respostas aos Problemas e Propostas apresentados estão devidamente 

apresentados na Matriz de Avaliação em anexo. Este documento serve como 

instrumento de consulta e como referência para ações futuras a serem 

implementadas para fortalecimento dos Conselhos Brotas e Rosário.  

 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS CONSUS 

PARTICIPANTES: (ver lista de presença em anexo) 

CONSU: BROTAS E ROSÁRIO 

DATA: 18 de novembro de 2013 

LOCAL: Salão Paroquial de Afogados da Ingazeira/PE. 
 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

1. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os 
demais integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a questões relativas a recursos hídricos nas 
áreas dos reservatórios. 

    X 

2. A integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis de Recursos Hídricos não 
comporta as especificidades desses colegiados, tendo em vista que a Lei 12.894/05, que define a atual 
estrutura do SIGRH/PE, prevê para essas Organizações Civis competências aquém das que devem 
estar a cargo dos CONSUs – órgãos colegiados que integram os três setores. 

    X 

3. Conforme as entrevistas com os técnicos da APAC, observa-se reduzido nível de articulação, diálogo 
e troca de informações entre técnicos do PISF com técnicos da APAC, da COMPESA e do DNOCS, 
ANA e MI,  de modo a orientar os encaminhamentos necessários a preparação do Estado para 
operação do PISF. 

  X   

4. A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE e da 
necessidade de atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas consequências:       

- ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs 
no SIGRH/PE, uma vez que essas instâncias ficam isoladas;     X 

- impossibilidade de designar percentual da arrecadação da cobrança para cobrir despesas de custeio     X 



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

dos CONSUs, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei 14.028/10 que altera o art. 26 da 
Lei 12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos; 

- impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos COBHs o no CRH.     X 

5. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantido.     X 

6. Verifica-se reduzido nível de articulação e atuação conjunta entre os COBHs e CONSUs; X     

7. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função de secretaria 
executiva dos Comitês de Bacia - COBHs.     X 

8. Mais da metade dos CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, 
dessa forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias que 
possibilitem a atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de maneira congruente. 

    X 

9. A alocação negociada da água no Estado de Pernambuco trata-se de um mecanismo previsto, mas 
ainda não implementado oficialmente no Estado. Faz-se necessária a realização de capacitação dos 
membros dos CONSUs e técnicos de apoio para implementação desse mecanismo. 

    X 

10. A cobrança é um instrumento previsto na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, mas a própria 
lei prevê que a cobrança deverá ser instituída por lei específica e regulamentada por decreto. Portanto, 
será necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

Não se aplica. 

11. Não foi identificado nenhum acordo entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça atribuições claras 
para os governos federal e estaduais na gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal. 

Não se aplica. 

12. Não foi identificada regulamentação complementar do FEHIDRO ou algum regulamento operacional 
do Fundo. Nesse sentido, será necessário elaborar um regulamento para que as decisões e ações do 

Não se aplica. 



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

fundo tenham a efetividade necessária. 

13. Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação da União, as 
atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive as aduzidas através da 
infraestrutura do PISF. 

Não se aplica. 

14. Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 
alocação dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da 
infraestrutura hídrica existente, caracterizando efetivamente a interface de gestão relativa às águas a 
serem ofertadas pelo PISF, porém não está entre as competências da Agência a efetiva operação da 
infraestrutura, a qual cabe à SRHE e ao DNOCS conforme o domínio hídrico. 

Não se aplica. 

15. A COMPESA administra as grandes adutoras dos sistemas integrados produtores de água, sendo 
de sua propriedade ou operação a maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios 
federais sob a responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida pela 
APAC, poderá levar a uma alteração deste quadro. 

Não se aplica. 

16. Observa-se insuficiência no fluxo/organização de informações entre as entidades do SIGRH do 
estado para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos 
para implantação do instrumento de cobrança, apontando para a necessidade de realização de um 
estudo detalhado sobre o contexto de cada obra no âmbito do PISF e suas respectivas interfaces com 
as entidades do SIGRH; permitindo definir em cada caso os mecanismos de gestão e valores de 
cobrança. 

Não se aplica. 

17. Não foram ainda adotadas as providências para iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços 
de operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais ligadas ao PISF, bem como 
dos valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal. Esse contexto aponta para a necessidade 
de: 1) encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembleia Legislativa, em 
regime de urgência; 2) definir mecanismos e valores de cobrança. 

Não se aplica. 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSUS 

 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

1a Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II da 
Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e 
introduzindo uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e atribuições. 

   X  

1b. Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 
12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos CONSUs, que 
este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

   X  

1c. Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto de 
Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos 
Hídricos do Estado – CRH 

   X  

1d. Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um membro da diretoria do 
Comitê da Bacia em que o reservatório estiver inserido, quando houver.     X 

2a Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva para COBHs e CONSUs 
ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados – GAOB para exercer efetivamente esse papel.    X  

2b Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências executivas dos COBHs e 
CONSUs.     X 

2c. Criação de uma agência de bacia única do estado para COBHs e CONSUs com os recursos da 
cobrança.    X  

2d. Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de recursos para apoio 
ao funcionamento dos CONSUs.    X  



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

3. Alterar a composição dos Comitês, incluindo representantes dos CONSUs em sua composição e definir 
as atribuições dos COBHs que devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, quando 
relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05 a garantia de 
assento para membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

   X  

4. Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem Câmara Técnica 
relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes.    X  

5a Firmar Convênio, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, entre DNOCS e SRHE 
para que a operação e manutenção dos reservatórios federais seja feita pela SRHE e a gestão pela APAC. 
A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs. 

 X    

5b. Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este órgão realize a 
gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o SIGRH/PE, definindo os critérios de integração 
da gestão, ou seja definindo claramente o papel de cada entidade/órgão. 

   X  

5c. Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento dos CONSUs em 
parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações.    X  

ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMO DE  
ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

6. Editar Decreto do governador para regulamentar sistema de outorga com critérios regionalizados.     X 

7. Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do governador para 
regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios regionalizados.  X    

8. Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da cobrança das 
águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança.   X   

9. Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos reservatórios, 
instituída por Resolução Normativa da APAC.    X  



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

10. Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, a 
ser empregada principalmente nos períodos de escassez para renegociação dos volumes outorgados.    X  

11. Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual específico 
para fomento às atividades da(s) Agência(s) que apoiarão os CONSUs e COBHs no cumprimento de suas 
atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos operacionais de funcionamento 
dos colegiados para definição de percentuais. 

   X  

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

12. Implementar cadastro de usuários dos açudes. (CADASTROS ENTREGUES PELA APAC AO CONSU 
NESTA DATA.)    X  

13. Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o CONSU e/ou 
atuar como parceiros.    X  

14. Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.    X  

15. Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada reservatório.     X 

 







 

 

ANEXO F: RELATO DA REUNIÃO PÚBLICA DOS CONSUS BARRA DO JUÁ E 
SERRINHA, MATRIZ DE AVALIAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA 





 
 

RELATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO 
CONSU DOS CONSUS BARRA DO JUÁ E SERRINHA 

A reunião dos CONSUs Barra do Juá e Serrinha ocorreu no dia 19 de 

novembro, com início às 9 horas, na Faculdade de Formação de Professores 

de Serra Talhada - FAFOPST/AESET em Serra Talhada/PE. Estiveram 

presentes o Secretário do CONSU Barra do Juá Sr. José Joaquim da Silva, o 

Coordenador Sr. Aldízio Melo Siqueira e a Secretária Executiva Sra. Raimunda 

Roseni Vieira da Costa do CONSU Serrinha, a Gerente da Gerência de Apoio 

aos Organismos de Bacia - GAOB da Agência Pernambucana de Águas e 

Clima - APAC Sra. Hermelinda Rocha, Sra. Maria Helena Pereira da APAC, 

Sumirê Hinata e Isabel Rekowsky do Consórcio Ecoplan-Skill, demais membros 

dos CONSUs Barra do Juá e Serrinha e convidados (ver lista de presença em 

anexo). 

A Sra. Hermelinda Rocha da APAC iniciou a reunião falando sobre o trabalho 

realizado pelo Consórcio Ecoplan/Skill e o Sr. Nilson Henrique entregou o 

cadastro de usuários de água dos açudes para os representantes. Em seguida, 

a Geógrafa Sumirê apresentou o trabalho realizado pelo Consórcio 

Ecoplan/Skill. 

Durante a apresentação, a Geógrafa Sumirê comentou sobre a reportagem do 

Jornal Nacional sobre desperdício de água no estado e o Sr. Antônio da 

COMPESA disse que a reportagem não considerou que no açude de Serrinha 

há agricultores a jusante da barragem, o que faz com que a comporta tenha 

que ficar aberta para abastecer esses irrigantes. 

Após a entregas dos formulários, o Prof. Jenival reclamou dos itens que 

dependem de decisões políticas, como elaboração de projeto de lei, pois não é 

uma atribuição do Conselho decidir ou interferir nesses assuntos. A Sra. 

Hermelinda da APAC respondeu que essa pesquisa é uma oportunidade de 

discussão sobre os problemas dos CONSUs e que pode haver mobilização do 

Conselho para pressionar que essas ações ocorram. 

O Sr. Audísio reclamou da quantidade de estudos que são feitos e da falta de 



 
 
objetividade para resolver os problemas dos Conselhos, que o Estado não está 

fazendo a parte dele, pois a APAC ficou de enviar computadores e 

equipamentos para os COBHs, mas nada foi recebido até o momento; além 

disso, foram solicitados cursos de capacitação na parte de irrigação, de 

agrotóxicos e de meio ambiente e a realização do castro de usuários (esse 

cadastro foi entregue na reunião de apresentação do trabalho), mas não foram 

atendidas as solicitações; também faltam instrumentos como veículo para o 

deslocamento para as reuniões, gravador para registrar as discussões de 

reuniões. 

A Sr. Hermelinda respondeu que a reunião pode seguir outra dinâmica, em que 

os CONSUs relatem os problemas, sem que seja preenchida a proposta de 

problemas e soluções feita pelo Consórcio Ecoplan/Skill. Sobre as solicitações 

do CONSU à APAC, argumentou que este ano foi atípico, com reestruturação 

de órgãos e corte de verbas por parte do Estado, em função disso, as licitações 

(incluindo computadores gravadores) ficaram paradas. Essas mudanças 

provocaram dificuldades no atendimento de organismos como CONSUs e 

COBHs. 

O Prof. Jenival reclamou da falta de vontade política para resolver 

determinadas questões; a falta de interesse e participação dos membros do 

COBH nas reuniões, por exemplo, faz com o que o comitê esteja sem 

secretário mesmo com uma pessoa disposta a assumir, pois não há quórum 

nas reuniões para aprovar a mudança. 

Após algumas críticas sobre a metodologia, Sra. Hermelinda questionou o 

grupo sobre a dinâmica a ser seguida durante a reunião: 1 – seguir a 

metodologia proposta pelo Consórcio e responder as questões ou, 2 – os 

presentes apresentarem proposições e exporem os problemas dos CONSUs. 

Após votação, foi mantida a metodologia proposta pelo Consórcio. 

Foram apontados os seguintes problemas durante a reunião: 

• Falta de reuniões com frequência; 

• Conselho não tem força da lei para agir; 



 
 

• Dificuldade para o Conselho ser ouvido, o Sr. Audísio cita o exemplo de 

Barra do Juá, em que foi feito um documento para o DNOCS e para a 

APAC a respeito do acesso à barragem, com problema por causa de um 

pontilhão que rompeu, mas não foi obtida resposta do recebimento do 

documento, nem uma justificativa para o não atendimento da demanda; 

também foi solicitada a construção de uma passarela no sangradouro na 

barragem e a simulação da construção de um açude, pedidos estes que 

também não tiveram retorno. Falta de consideração com as solicitações 

do CONSU, pois raramente o Conselho recebe resposta sobre 

recebimento das solicitações. O Sr. José também reclamou da 

dificuldade de acesso à Barra do Juá, onde uma ponte está quebrada há 

mais de quatro anos, sendo que já foram feitas várias reinvindicações ao 

Estado, mas até o momento não essas reivindicações não foram 

atendidas; também há problema na parede da barragem, na alvenaria 

próximo a comporta e esses problemas persistem apesar a reivindicação 

do Conselho para que estes problemas sejam resolvidos; ou seja, são 

necessárias ações para resolver os problemas do açude. Além disso, foi 

apontada a necessidade de planejamento na distribuição da água, 

levantamento sobre os agricultores que utilizam águas dos açudes, 

reserva de água onde há bastante consumo e controle do uso durante o 

período de seca, visando garantir que o açude tenha água para 

consumo e suficiente a sobrevivência dos peixes e manutenção da 

pesca. 

A Sra. Hermelinda falou sobre a dificuldade de manutenção da parte física do 

reservatório, pois a APAC é agência estadual que se relaciona com os 

reservatórios através dos Conselhos de Açude, mas os reservatórios são, em 

sua maioria, federais.  

Na discussão sobre o item 3 Sr. Antônio da COMPESA questionou-se a falta 

de atendimento dos pedidos do CONSU ao DNOCS e à ANA ocorre por falta 

de regulamentação apropriada. A Sra. Maria Helena respondeu que como não 

há uma definição clara das atribuições de cada órgão sobre o açude, ninguém 

sabe exatamente o que tem que fazer. A Sra. Hermelinda prosseguiu, 



 
 
explanando sobre a dificuldade da gestão em açudes federais, o que acaba 

dificultando o processo de outorga, além disso, há o questionamento sobre o 

destino de recursos quando houver a cobrança. Em função disso, há a 

necessidade de equipar melhor juridicamente os CONSUs.  

No item sobre a alocação negociada, foi questionado sobre o que é necessário 

para a realização disso, se capacitação ou mais alguma coisa. O Sr. Nilson da 

APAC respondeu que é necessário maior organização da APAC, que a 

alocação é um processo fácil de ser feito, inclusive, no Serrinha e no Rosário 

está se fazendo essa alocação, mas ainda de forma muito precária. A alocação 

é fácil de fazer, mas é necessário resposta dos órgãos competentes, pois, para 

fazer um acordo de gestão do uso da água é necessário fiscalização para 

garantir que aquele acordo seja cumprido. 

O Sr. Antônio ressaltou que por parte COMPESA não há nenhuma dificuldade 

para a realização dos convênios citados no item 15 da Matriz de avaliação. A 

solicitação desses convênios deve partir do COBH ou do CONSU e a APAC 

pode agilizar esses convênios. 

Na avaliação das propostas de melhoria, destacou-se que todas as propostas 

que dão poder e fortalecem o CONSU são muito importantes. 

Foi feita uma ressalva sobre o texto do item 1B, onde é sugerido que “este 

colegiado terá atribuições consultivas (...)”, o Prof. Carlos destacou que se o 

CONSU tiver apenas atribuição consultiva não haverá nenhuma mudança, 

portanto, deve-se inserir a função deliberativa. 

No que se refere ao item 2D, foi solicitada a alteração do texto para que nos 

casos de envio de verba ao CONSU, a mesma vá direto para o Conselho, sem 

o intermédio da prefeitura. 

O Sr. Audísio disse acreditar que há falta de vontade política para implementar 

a cobrança. O Sr. Nilson destacou que o entrave para a cobrança foi criado por 

lobby dos usuários ao inserir a necessidade de criação de lei específica para 

estabelecer a cobrança na Lei 12.984/05, que implantou o Sistema estadual de 

Recursos Hídricos. 



 
 
Houve um impasse sobre quem é o responsável pela manutenção dos 

reservatórios: segundo a APAC, o Estado não tem condições de assumir os 

reservatórios se o DNOCS não fizer os reparos necessários antes do repasse; 

segundo o Sr. Audísio, não é atribuição do DNOCS fazer a manutenção e a 

limpeza dos reservatórios que a COMPESA utiliza, contudo a COMPESA alega 

falta de recursos e também não assume isso, então o DNOCS teve que fazer 

vários reparos nos açudes da região.  

No item 9, que se refere à proposta de implementação do monitoramento da 

qualidade da água, o Sr. Antônio destacou que este monitoramento já é feito 

pela COMPESA nos reservatórios utilizados para abastecimento, só é 

necessário pedir os dados. E, segundo a Sra. Hermelinda, estes dados já estão 

no site da APAC, não sendo necessário solicitar à COMPESA; mas é 

importante realizar treinamento para que os membros do Conselho aprendam a 

usar a plataforma onde estão disponibilizados os dados. 

No item 10 foi contestado o termo “nos períodos de escassez”, de acordo com 

os presentes na reunião, a alocação negociada deve ser realizada sempre, não 

só nos períodos de estiagem. 

 
Figura 1 - Participantes da reunião dos CONSUs Barra do Juá e Serrinha. 

A Sr. Hermelinda finalizou a reunião falando sobre a importância da 

participação dos presentes na reunião. 



 
 
De maneira geral, a reunião foi produtiva, pois promoveu o debate entre os 

membros dos CONSUs e demais participantes, e serviu de espaço para que 

fossem exteriorizadas os principais problemas e demandas quanto aos açudes 

Barra do Juá e Serrinha.  

As respostas aos Problemas e Propostas apresentados estão devidamente 

apresentados na Matriz de Avaliação em anexo. Este documento serve como 

instrumento de consulta e como referência para ações futuras a serem 

implementadas para fortalecimento dos Conselhos Barra do Juá e Serrinha.  



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS CONSUS 

PARTICIPANTES: (ver lista de presença em anexo) 

CONSU: BARRA DO JUÁ E SERRINHA 

DATA: 19 de novembro de 2013 

LOCAL: Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (FAFOPST)/PE. 
 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

1. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os 
demais integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a questões relativas a recursos hídricos nas 
áreas dos reservatórios. 

  X   

2. A integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis de Recursos Hídricos não 
comporta as especificidades desses colegiados, tendo em vista que a Lei 12.894/05, que define a atual 
estrutura do SIGRH/PE, prevê para essas Organizações Civis competências aquém das que devem estar 
a cargo dos CONSUs – órgãos colegiados que integram os três setores. 

    X 

3. Conforme as entrevistas com os técnicos da APAC, observa-se reduzido nível de articulação, diálogo e 
troca de informações entre técnicos do PISF com técnicos da APAC, da COMPESA e do DNOCS, ANA e 
MI,  de modo a orientar os encaminhamentos necessários a preparação do Estado para operação do 
PISF. 

 X    

4. A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE e da necessidade 
de atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas consequências:       

- ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs 
no SIGRH/PE, uma vez que essas instâncias ficam isoladas; 

 
   X  



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

- impossibilidade de designar percentual da arrecadação da cobrança para cobrir despesas de custeio 
dos CONSUs, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei 14.028/10 que altera o art. 26 da 
Lei 12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos; 

   X  

- impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos COBHs o no CRH.    X  

5. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantido.    X  

6. Verifica-se reduzido nível de articulação e atuação conjunta entre os COBHs e CONSUs;  X    

7. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função de secretaria 
executiva dos Comitês de Bacia - COBHs.    X  

8. Mais da metade dos CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, 
dessa forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias que 
possibilitem a atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de maneira congruente. 

 X    

9. A alocação negociada da água no Estado de Pernambuco trata-se de um mecanismo previsto, mas 
ainda não implementado oficialmente no Estado. Faz-se necessária a realização de capacitação dos 
membros dos CONSUs e técnicos de apoio para implementação desse mecanismo. 

   X  

10. A cobrança é um instrumento previsto na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, mas a própria lei 
prevê que a cobrança deverá ser instituída por lei específica e regulamentada por decreto. Portanto, será 
necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

    X 

11. Não foi identificado nenhum acordo entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça atribuições claras 
para os governos federal e estaduais na gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal. 

   X      



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

12. Não foi identificada regulamentação complementar do FEHIDRO ou algum regulamento operacional 
do Fundo. Nesse sentido, será necessário elaborar um regulamento para que as decisões e ações do 
fundo tenham a efetividade necessária. 

   X  

13. Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação da União, as 
atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive as aduzidas através da 
infraestrutura do PISF. 

   X  

14. Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 
alocação dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura 
hídrica existente, caracterizando efetivamente a interface de gestão relativa às águas a serem ofertadas 
pelo PISF, porém não está entre as competências da Agência a efetiva operação da infraestrutura, a qual 
cabe à SRHE e ao DNOCS conforme o domínio hídrico. 

    X 

15. A COMPESA administra as grandes adutoras dos sistemas integrados produtores de água, sendo de 
sua propriedade ou operação a maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios 
federais sob a responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida pela 
APAC, poderá levar a uma alteração deste quadro. 

X     

16. Observa-se insuficiência no fluxo/organização de informações entre as entidades do SIGRH do 
estado para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos 
para implantação do instrumento de cobrança, apontando para a necessidade de realização de um 
estudo detalhado sobre o contexto de cada obra no âmbito do PISF e suas respectivas interfaces com as 
entidades do SIGRH; permitindo definir em cada caso os mecanismos de gestão e valores de cobrança. 

    X     

17. Não foram ainda adotadas as providências para iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de 
operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais ligadas ao PISF, bem como dos 
valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal. Esse contexto aponta para a necessidade de: 1) 
encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembleia Legislativa, em regime de 
urgência; 2) definir mecanismos e valores de cobrança. 

    X 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSUS 

 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

1a Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II da 
Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e 
introduzindo uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e atribuições. 

    X 

1b. Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 
12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos CONSUs, que 
este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

    X 

1c. Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto de 
Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos 
Hídricos do Estado – CRH 

    X 

1d. Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um membro da diretoria do 
Comitê da Bacia em que o reservatório estiver inserido, quando houver.     X 

2a Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva para COBHs e CONSUs 
ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados – GAOB para exercer efetivamente esse papel.     X 

2b Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências executivas dos COBHs e 
CONSUs.     X 

2c. Criação de uma agência de bacia única do estado para COBHs e CONSUs com os recursos da 
cobrança.     X 

2d. Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de recursos para apoio 
ao funcionamento dos CONSUs. (COM REPASSE DIRETO AOS CONSUS.)     X 



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

3. Alterar a composição dos Comitês, incluindo representantes dos CONSUs em sua composição e definir 
as atribuições dos COBHs que devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, quando 
relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05 a garantia de 
assento para membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

    X 

4. Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem Câmara Técnica 
relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes.     X 

5a Firmar Convênio, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, entre DNOCS e SRHE 
para que a operação e manutenção dos reservatórios federais seja feita pela SRHE e a gestão pela APAC. 
A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs. 

    X 

5b. Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este órgão realize a 
gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o SIGRH/PE, definindo os critérios de integração 
da gestão, ou seja definindo claramente o papel de cada entidade/órgão. 

    X 

5c. Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento dos CONSUs em 
parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações.     X 

ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMO DE  
ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

6. Editar Decreto do governador para regulamentar sistema de outorga com critérios regionalizados.     X 

7. Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do governador para 
regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios regionalizados.     X 

8. Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da cobrança das 
águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança. Item excluído pelos membros. 

9. Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos reservatórios, 
instituída por Resolução Normativa da APAC. Item excluído pelos membros. 



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

10. Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, a 
ser empregada principalmente nos períodos de escassez para renegociação dos volumes outorgados.     X 

11. Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual específico 
para fomento às atividades da(s) Agência(s) que apoiarão os CONSUs e COBHs no cumprimento de suas 
atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos operacionais de funcionamento 
dos colegiados para definição de percentuais. 

   X  

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

12. Implementar cadastro de usuários dos açudes. (CADASTROS ENTREGUES PELA APAC AO CONSU 
NESTA DATA.)    X  

13. Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o CONSU e/ou 
atuar como parceiros. (FORAM REALIZADOS PARA NOVOS CONSUS).    X  

14. Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.     X 

15. Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada reservatório.     X 

 







 

 

ANEXO G: RELATO DA REUNIÃO PÚBLICA DO CONSU BITURY, MATRIZ DE 
AVALIAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA 





 
 

RELATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO 
CONSU BITURY 

A reunião do CONSU Bitury ocorreu no dia 20 de novembro de 2013, com início 

às 9 horas, na sede do CONU Bitury em Belo Jardim/PE. Estiveram presentes o 

Coordenador Adjunto do CONSU Bitury Professor Luciano Gomes da Silva Júnior 

(FABEJA/Donino), a tesoureira Sra. Neusa Cavalcante Almeida Vilor, a Gerente 

da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia - GAOB da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima - APAC Sra. Hermelinda Rocha, Sra. Maria 

Helena Pereira da APAC, Sumirê Hinata e Isabel Rekowsky do Consórcio 

Ecoplan-Skill, demais membros do CONSU Bitury e convidados (ver lista de 

presença em anexo). A Coordenadora Sra. Maria das Mercês Costa justificou sua 

ausência em função de outro compromisso de trabalho. 

 

Figura 1 - Participantes da reunião do CONSU Bitury e entrega do Cadastro de 
Usuários pela Gerente do GAOB Hermelinda Rocha. 

A Sra. Hermelinda fez a apresentação da reunião e esclareceu que houve 

mudança na gerência da GAOB em maio e desde então ela não teve a 



 
 

oportunidade de fazer visitas a cada conselho. Na sequência, apresentou o 

escopo do trabalho a ser apresentado pelo Consórcio, que consiste 

principalmente na relação da proposição de adequações quanto à gestão, para 

serem discutidos e analisados, sendo esta uma proposta sugerida através do 

estudo realizado, passível da interferência e adaptação a qualquer momento por 

aqueles que são os maiores conhecedores da região: os membros do CONSU 

Bitury. 

O Sr. Luciano agradeceu a presença daqueles que atenderam ao convite e 

destacou a importância deste tipo de debate, principalmente neste período de 

crise quanto à escassez dos recursos hídricos (estiagem) e outros aspectos que 

comprometem a microbacia do rio Bitury, pertencente à bacia do Ipojuca. Durante 

sua fala, mencionou o estudo que foi realizado pela Universidade de Pernambuco 

na bacia do Bitury intitulado “Destruição de mata ciliar influi na ocorrência de 

diarreia em Belo Jardim” de 01/02/2012. 

O Sr. Luciano destacou que as atribuições devem estar bem definidas para que o 

CONSU possa fazer um trabalho específico dentro da área de gestão de cada 

CONSU. Que deveria ser disponibilizado dados técnicos sobre a estrutura da 

bacia para que sirva de base para proposições. Por exemplo, qual a área da 

microbacia do Bitury, que não possui limites bem definidos (especialmente com a 

bacia do rio Capibaribe). O professor identificou uma falha na malha hidrográfica 

existente, onde não está apresentado o curso do rio Bitury delimitando a malha 

hidrográfica. Em outro estudo mencionado, detectou-se que rio Bitury não 

existiria, que a denominação do açude “Bitury” é pela tradição do nome na região, 

e que a água seria proveniente de outro açude, fato este que não é verdadeiro. 

Também não há controle sobre a área devastada das matas ciliares.  

A Sra. Hermelinda concordou com essa necessidade de qualificação e 

conhecimento sobre o material disponível, e propôs a vinda de alguém da APAC 

para realização de uma oficina para discutir esses temas, pois é necessário 

entender o que é da natureza do conselho, para discutir e pactuar.  

• O DNOCS não tem participação ativa no açude do Bitury, não há 

participação deste Departamento há mais de três anos na região; 



 
 

• Identificar a quantidade de nascentes existentes. O Sr. Avanildo trabalhou 

em um levantamento para identificar as nascentes, mas das 150 nascentes 

previstas, houve recurso para cadastrar apenas 15; 

• Os membros do CONSU informaram que COMPESA não contribui com as 

questões do CONSU e que a mesma é responsável pelo desperdício de 

água; 

• A Sra. Hermelinda apontou a existência da diferença de interesses, e que 

essa estrutura vem da cobrança pelo uso da água, que é inexistente ainda 

no Estado de Pernambuco (a questão está avançando através do Cadastro 

de Usuários, entregue na ocasião desta reunião); 

• Outro problema é a ausência dos outros municípios que utilizam água do 

Açude Bitury no CONSU, deve ser feito um trabalho educativo, uma política 

direcionada aos proprietários que têm nascentes em sua terra; 

• A água do Bitury é a melhor que existe em Belo Jardim, mas o aumento 

dos municípios e da população causa degradação da barragem, deve ser 

ampliada e recuperada, poderia ser construído um “círculo verde” em volta 

da barragem, evitar plantios com veneno agrícola, que é drenado para a 

água e é consumido pela população; 

• A Sra. Neusa expôs que o FEHIDRO tem uma exigência muito grande 

quanto à documentação para Projetos, que é difícil para conseguir 

captação desse fundo. O Sr. Luciano disse que as exigências são cabíveis.  

De maneira geral, a reunião foi produtiva, pois promoveu o debate entre os 

membros do CONSU e demais participantes, e serviu de espaço para que fossem 

exteriorizadas suas principais demandas e preocupações quanto ao Açude Bitury.  

As respostas aos Problemas e Propostas apresentados estão devidamente 

apresentados na Matriz de Avaliação em anexo. Este documento serve como 

instrumento de consulta e como referência para ações futuras a serem 

implementadas para fortalecimento do Conselho Bitury.  



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS CONSUS 

PARTICIPANTES: (ver lista de presença em anexo) 

CONSU: BITURY 

DATA: 20 de novembro de 2013 

LOCAL: Sede do CONSU Bitury (Belo Jardim/PE) 
 

PROBLEMA 
GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 

PROBLEMA 
1 

MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

1. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os demais 
integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a questões relativas a recursos hídricos nas áreas dos 
reservatórios. 

   X  

2. A integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis de Recursos Hídricos não comporta as 
especificidades desses colegiados, tendo em vista que a Lei 12.894/05, que define a atual estrutura do 
SIGRH/PE, prevê para essas Organizações Civis competências aquém das que devem estar a cargo dos 
CONSUs – órgãos colegiados que integram os três setores. 

  X   

3. Conforme as entrevistas com os técnicos da APAC, observa-se reduzido nível de articulação, diálogo e troca 
de informações entre técnicos do PISF com técnicos da APAC, da COMPESA e do DNOCS, ANA e MI,  de 
modo a orientar os encaminhamentos necessários a preparação do Estado para operação do PISF. 

   X  

4. A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE e da necessidade de 
atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas consequências:       

- ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs no 
SIGRH/PE, uma vez que essas instâncias ficam isoladas;   X   

- impossibilidade de designar percentual da arrecadação da cobrança para cobrir despesas de custeio dos 
CONSUs, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei 14.028/10 que altera o art. 26 da Lei 
12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos; 

   X  

- impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos COBHs o no CRH.   X   



 

PROBLEMA 
GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 

PROBLEMA 
1 

MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

5. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantido.   X   

6. Verifica-se reduzido nível de articulação e atuação conjunta entre os COBHs e CONSUs;   X   

7. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função de secretaria executiva 
dos Comitês de Bacia - COBHs.    X  

8. Mais da metade dos CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, dessa 
forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias que possibilitem a 
atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de maneira congruente. 

    X 

9. A alocação negociada da água no Estado de Pernambuco trata-se de um mecanismo previsto, mas ainda 
não implementado oficialmente no Estado. Faz-se necessária a realização de capacitação dos membros dos 
CONSUs e técnicos de apoio para implementação desse mecanismo. 

 X    

10. A cobrança é um instrumento previsto na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, mas a própria lei 
prevê que a cobrança deverá ser instituída por lei específica e regulamentada por decreto. Portanto, será 
necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

   X  

11. Não foi identificado nenhum acordo entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco com 
a Agência Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça atribuições claras para os 
governos federal e estaduais na gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal. 

  X       

12. Não foi identificada regulamentação complementar do FEHIDRO ou algum regulamento operacional do 
Fundo. Nesse sentido, será necessário elaborar um regulamento para que as decisões e ações do fundo 
tenham a efetividade necessária. 

  X   

13. Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação da União, as 
atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive as aduzidas através da infraestrutura do 
PISF. 

   X  

14. Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a alocação 
dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura hídrica 

   X  



 

PROBLEMA 
GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 

PROBLEMA 
1 

MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

existente, caracterizando efetivamente a interface de gestão relativa às águas a serem ofertadas pelo PISF, 
porém não está entre as competências da Agência a efetiva operação da infraestrutura, a qual cabe à SRHE e 
ao DNOCS conforme o domínio hídrico. 

15. A COMPESA administra as grandes adutoras dos sistemas integrados produtores de água, sendo de sua 
propriedade ou operação a maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios federais sob a 
responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida pela APAC, poderá levar a 
uma alteração deste quadro. 

   X  

16. Observa-se insuficiência no fluxo/organização de informações entre as entidades do SIGRH do estado para 
subsidiar a elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos para implantação 
do instrumento de cobrança, apontando para a necessidade de realização de um estudo detalhado sobre o 
contexto de cada obra no âmbito do PISF e suas respectivas interfaces com as entidades do SIGRH; 
permitindo definir em cada caso os mecanismos de gestão e valores de cobrança. 

   X      

17. Não foram ainda adotadas as providências para iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de 
operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais ligadas ao PISF, bem como dos valores 
a serem pagos à Entidade Operadora Federal. Esse contexto aponta para a necessidade de: 1) encaminhar 
Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembleia Legislativa, em regime de urgência; 2) definir 
mecanismos e valores de cobrança. 

   X  



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSUS 

 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

1a Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II da 
Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e 
introduzindo uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e atribuições. 

    X 

1b. Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 
12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos CONSUs, que 
este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

    X 

1c. Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto de 
Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de Recursos 
Hídricos do Estado – CRH 

    X 

1d. Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um membro da diretoria do 
Comitê da Bacia em que o reservatório estiver inserido, quando houver.     X 

2a Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva para COBHs e CONSUs 
ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados – GAOB para exercer efetivamente esse papel.     X 

2b Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências executivas dos COBHs e 
CONSUs.  X    

2c. Criação de uma agência de bacia única do estado para COBHs e CONSUs com os recursos da 
cobrança.    X  

2d. Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de recursos para apoio 
ao funcionamento dos CONSUs. (COM REPASSE DIRETO AOS CONSUS.) X     



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

3. Alterar a composição dos Comitês, incluindo representantes dos CONSUs em sua composição e definir 
as atribuições dos COBHs que devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, quando 
relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05 a garantia de 
assento para membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

    X 

4. Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem Câmara Técnica 
relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes.     X 

5a Firmar Convênio, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, entre DNOCS e SRHE 
para que a operação e manutenção dos reservatórios federais seja feita pela SRHE e a gestão pela APAC. 
A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs. 

   X  

5b. Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este órgão realize a 
gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o SIGRH/PE, definindo os critérios de integração 
da gestão, ou seja definindo claramente o papel de cada entidade/órgão. 

   X  

5c. Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento dos CONSUs em 
parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações.    X  

ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMO DE  
ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

6. Editar Decreto do governador para regulamentar sistema de outorga com critérios regionalizados.     X 

7. Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do governador para 
regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios regionalizados.    X  

8. Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da cobrança das 
águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança.    X  

9. Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos reservatórios, 
instituída por Resolução Normativa da APAC.     X 



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

10. Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, a 
ser empregada principalmente nos períodos de escassez para renegociação dos volumes outorgados.     X 

11. Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual específico 
para fomento às atividades da(s) Agência(s) que apoiarão os CONSUs e COBHs no cumprimento de suas 
atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos operacionais de funcionamento 
dos colegiados para definição de percentuais. 

   X  

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

12. Implementar cadastro de usuários dos açudes. (CADASTROS ENTREGUES PELA APAC AO CONSU 
NESTA DATA.)     X 

13. Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o CONSU e/ou 
atuar como parceiros.     X  

14. Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.    X  

15. Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada reservatório.    X  

 







 

 

ANEXO H: RELATO DA REUNIÃO PÚBLICA DO CONSU INGAZEIRA, MATRIZ 
DE AVALIAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA





 
 

RELATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO 
CONSU INGAZEIRA 

A reunião do CONSU Ingazeira ocorreu no dia 21 de novembro, com início às 9 

horas, na Câmara de Vereadores de Venturosa/PE. Estiveram presentes o 

Coordenador do CONSU Ingazeira Sr. Marcus Vinícius de Souza e a Secretária 

Sra. Telma de Brito Almeida, o Sr. Nilson Henrique da Silva da APAC, Sumirê 

Hinata e Isabel Rekowsky do Consórcio Ecoplan-Skill, demais membros do 

CONSU Ingazeira e convidados (ver lista de presença em anexo). 

O Sr. Nilson Henrique da APAC iniciou a reunião, apresentando brevemente o 

estudo realizado pelo Consórcio Ecoplan/Skill e falando sobre a proposta da 

reunião. Em seguida, passou a palavra à Geógrafa Sumirê Hinata do Consórcio 

Ecoplan/Skill que apresentou os resultados do diagnóstico e a Matriz de 

avaliação dos problemas e propostas para o fortalecimento e integração dos 

CONSUs. 

 
Figura 1 - Representantes do Consórcio Ecoplan/Skill, da APAC e do CONSU. 

Durante a discussão sobre as dificuldades do Conselho, o Sr. Adilson destacou 



 
 
que, apesar da informação de que o Conselho receberia computar e a asseria 

de uma pessoa para atender ao telefone, isso nunca saiu do papel com as 

justificativas de que não tem recurso nem lugar, levando à falta um ponto de 

referência (escritório) para o CONSU, dificultando a comunicação entre os 

membros e com os outros conselhos, a troca de informações, a realização de 

reuniões. Ou seja, a falta de um escritório foi apontada como a grande 

deficiência do CONSU Bitury, que fica disperso. 

Ao ser questionado pela Sra. Sumirê se o CONSU possui uma agenda de 

reuniões, o Sr. Marcus respondeu que não, que o Conselho se reúne quando há 

alguma demanda específica ou é chamado pela APAC. Durante a discussão da 

Matriz de Problemas e Propostas, destacou-se que seria importante que o 

Conselho se reunisse mensalmente, mas que para isso ocorra é necessário 

alterar o regimento do CONSU que prevê reuniões a cada seis meses. O Sr. 

Cláudio que as reuniões do CONSU sejam feitas em municípios diferentes; mas 

a Sra. Telma respondeu dizendo que foi feita uma reunião em Pedra, na qual 

participaram apenas as pessoas de Venturosa. 

Em seguida foi entregue a matriz de avaliação dos problemas e propostas para 

o fortalecimento e integração dos CONSUs. 

 

Figura 2 - Presentes na reunião. 



 
 

 
Figura 3 - Membros do CONSU. 

O Sr. Antônio da COMPESA sugere que as consultas ao Conselho, como a 

pesquisa feita durante o diagnóstico e a matriz entregue na reunião, sejam feitas 

pela Web através de chat ou e-mail, evitando assim o deslocamento, que 

depende de liberação do trabalho, além da necessidade de recurso para ir de 

uma cidade a outra. Isso poderia aumentar a participação e a contribuição do 

Conselho e da comunidade nas discussões sobre o açude. Apesar de a 

sugestão ter sido considera muito útil por outros membros, tanto para 

discussões do Conselho quanto para disponibilização de informações sobre a 

situação do açude, de novas leis e/ou resoluções relativas aos recursos hídricos, 

foi apontado que nem todo mundo tem acesso à Internet e a adoção desse 

mecanismo de consulta via Web excluiria as pessoas que não tem acesso a um 

computador ligado à rede.  

Problemas citados: 

• Assoreamento da barragem devido à falta de manutenção do 

reservatório, o que diminui a capacidade de armazenamento do 

reservatório; 

• Falta de consciência sobre preservar a água e o meio ambiente, a 



 
 

necessidade de economizar água e não poluir os mananciais. Para 

resolver esse problema seria importante o Conselho contar com um 

espaço na rádio comunitária do município para trazer essa discussão 

para a sociedade, bem como conscientizar a população sobre os 

problemas citados neste item e divulgar a atuação do CONSU; 

• Retirada de areia do rio Ipanema; 

• Aplicação de veneno na carniça para matar cães que estavam 

atacando os bezerros: risco de que esse veneno chegue ao 

reservatório. 

O Sr. Eraldo destacou que qualquer ação parte da necessidade da população e 

para que ocorram mudanças é necessário que haja conhecimento, mas ainda há 

uma dificuldade muito grande no que se refere a falta recursos e de 

conhecimento. 

Sobre o estudo feito pelo Consórcio Ecoplan/Skill, o Sr. Nilson destacou que é 

importante não deixar que o relatório seja engavetado e se percam as 

contribuições, ter esse produto como um guia, em relação ao que ser quer do 

Estado, da APAC e da SRH. O Conselho pode participar ao elencar as 

prioridades do CONSU dentro das ações sugeridas pelo estudo. 

A reunião foi produtiva, pois promoveu o debate entre os membros do CONSU e 

demais participantes, e serviu de espaço para que fossem exteriorizadas os 

principais problemas e demandas quanto ao açude Ingazeira.  

As respostas aos Problemas e Propostas apresentados estão devidamente 

apresentados na Matriz de Avaliação em anexo. Este documento serve como 

instrumento de consulta e como referência para ações futuras a serem 

implementadas para fortalecimento do CONSU Ingazeira.  

 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS CONSUS 

PARTICIPANTES: (ver lista de presença em anexo) 

CONSU: INGAZEIRA 

DATA: 21 de novembro de 2013 

LOCAL: Câmara de Vereadores de Venturosa (Venturosa/PE) 
 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

1. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os 
demais integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a questões relativas a recursos hídricos nas 
áreas dos reservatórios. 

    X 

2. A integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis de Recursos Hídricos não 
comporta as especificidades desses colegiados, tendo em vista que a Lei 12.894/05, que define a atual 
estrutura do SIGRH/PE, prevê para essas Organizações Civis competências aquém das que devem estar 
a cargo dos CONSUs – órgãos colegiados que integram os três setores. 

    X 

3. Conforme as entrevistas com os técnicos da APAC, observa-se reduzido nível de articulação, diálogo e 
troca de informações entre técnicos do PISF com técnicos da APAC, da COMPESA e do DNOCS, ANA e 
MI,  de modo a orientar os encaminhamentos necessários a preparação do Estado para operação do 
PISF. 

 X    

4. A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE e da necessidade 
de atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas consequências:       

- ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs 
no SIGRH/PE, uma vez que essas instâncias ficam isoladas;   X   

- impossibilidade de designar percentual da arrecadação da cobrança para cobrir despesas de custeio    X  



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

dos CONSUs, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei 14.028/10 que altera o art. 26 da 
Lei 12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos; 

- impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos COBHs o no CRH.   X   

5. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantido.   X   

6. Verifica-se reduzido nível de articulação e atuação conjunta entre os COBHs e CONSUs; Ainda não existe Comitê. 

7. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função de secretaria 
executiva dos Comitês de Bacia - COBHs.     X 

8. Mais da metade dos CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, 
dessa forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias que 
possibilitem a atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de maneira congruente. 

Questão não se aplica. 

9. A alocação negociada da água no Estado de Pernambuco trata-se de um mecanismo previsto, mas 
ainda não implementado oficialmente no Estado. Faz-se necessária a realização de capacitação dos 
membros dos CONSUs e técnicos de apoio para implementação desse mecanismo. 

    X 

10. A cobrança é um instrumento previsto na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, mas a própria lei 
prevê que a cobrança deverá ser instituída por lei específica e regulamentada por decreto. Portanto, será 
necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

    X 

11. Não foi identificado nenhum acordo entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça atribuições claras 
para os governos federal e estaduais na gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal. 

Questão não se aplica.     

12. Não foi identificada regulamentação complementar do FEHIDRO ou algum regulamento operacional 
do Fundo. Nesse sentido, será necessário elaborar um regulamento para que as decisões e ações do 

    X 



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

fundo tenham a efetividade necessária. 

13. Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação da União, as 
atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive as aduzidas através da 
infraestrutura do PISF. 

    X 

14. Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 
alocação dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura 
hídrica existente, caracterizando efetivamente a interface de gestão relativa às águas a serem ofertadas 
pelo PISF, porém não está entre as competências da Agência a efetiva operação da infraestrutura, a qual 
cabe à SRHE e ao DNOCS conforme o domínio hídrico. 

Questão não se aplica. 

15. A COMPESA administra as grandes adutoras dos sistemas integrados produtores de água, sendo de 
sua propriedade ou operação a maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios 
federais sob a responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida pela 
APAC, poderá levar a uma alteração deste quadro (Os membros do CONSU ressaltaram que a 
competência da operação é da SRHE). 

    X 

16. Observa-se insuficiência no fluxo/organização de informações entre as entidades do SIGRH do 
estado para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos 
para implantação do instrumento de cobrança, apontando para a necessidade de realização de um 
estudo detalhado sobre o contexto de cada obra no âmbito do PISF e suas respectivas interfaces com as 
entidades do SIGRH; permitindo definir em cada caso os mecanismos de gestão e valores de cobrança. 
(Já deve estar sendo articulada alguma tarifa.) 

    X     

17. Não foram ainda adotadas as providências para iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de 
operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais ligadas ao PISF, bem como dos 
valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal. Esse contexto aponta para a necessidade de: 1) 
encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembleia Legislativa, em regime de 
urgência; 2) definir mecanismos e valores de cobrança. 

    X 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSUS 
 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

1a Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II 
da Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e 
introduzindo uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e 
atribuições. 

    X 

1b. Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da 
Lei 12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos 
CONSUs, que este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. 

    X 

1c. Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto 
de Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de 
Recursos Hídricos do Estado – CRH 

    X 

1d. Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um membro da diretoria 
do Comitê da Bacia em que o reservatório estiver inserido, quando houver.     X 

2a Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva para COBHs e 
CONSUs ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados – GAOB para exercer efetivamente 
esse papel. 

    X 

2b Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências executivas dos COBHs e 
CONSUs.     X 

2c. Criação de uma agência de bacia única do estado para COBHs e CONSUs com os recursos da 
cobrança.    X  



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

2d. Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de recursos para 
apoio ao funcionamento dos CONSUs.     X 

3. Alterar a composição dos Comitês, incluindo representantes dos CONSUs em sua composição e 
definir as atribuições dos COBHs que devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, 
quando relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05 a 
garantia de assento para membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

    X 

4. Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem Câmara 
Técnica relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes, QUANDO 
HOUVER. 

    X 

5a Firmar Convênio, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, entre DNOCS e 
SRHE para que a operação e manutenção dos reservatórios federais seja feita pela SRHE e a gestão 
pela APAC. A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs. 

Questão não se aplica. 

5b. Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este órgão realize a 
gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o SIGRH/PE, definindo os critérios de 
integração da gestão, ou seja definindo claramente o papel de cada entidade/órgão. 

Questão não se aplica. 

5c. Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento dos CONSUs em 
parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações. Questão não se aplica. 

ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMO DE  
ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

6. Editar Decreto do governador para regulamentar sistema de outorga com critérios regionalizados 
(Verificar a existência do referido Decreto).     X 

7. Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do governador 
para regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios 
regionalizados. 

    X 



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

8. Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da cobrança 
das águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança. Questão não se aplica. 

9. Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos 
reservatórios, instituída por Resolução Normativa da APAC.     X 

10. Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, 
a ser empregada principalmente nos períodos de escassez E SEMPRE para renegociação dos 
volumes outorgados. 

    X 

11. Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual 
específico para fomento às atividades da(s) Agência(s) que apoiarão os CONSUs e COBHs no 
cumprimento de suas atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos 
operacionais de funcionamento dos colegiados para definição de percentuais. 

    X 

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

12. Implementar cadastro de usuários dos açudes. (CADASTROS ENTREGUES PELA APAC AO 
CONSU NESTA DATA.)     X 

13. Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o CONSU 
e/ou atuar como parceiros.     X 

14. Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.     X 

15. Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada reservatório.     X 

16*. Promover capacitações para uso racional da água.     X 

17*. Estabelecer calendário oficial de reuniões do CONSU Ingazeira.     X 

* Demandas do CONSU Ingazeira. 





 

 

ANEXO I: RELATO DA REUNIÃO PÚBLICA DO CONSU POÇO DA CRUZ, 
MATRIZ DE AVALIAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA 

 

 





 
 

RELATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO 
CONSU POÇO DA CRUZ 

A reunião do CONSU Poço da Cruz ocorreu no dia 22 de novembro de 2013, com 

início às 9 horas, na sede do Departamento Nacional de Obras contra a Seca - 

DNOCS em Ibimirim/PE. Estiveram presentes o Coordenador do CONSU Poço da 

Cruz, Sr. Francisco Manoel da Silva (CDL Ibimirim), Sr. José Wilton do DNOCS, 

Gustavo Pestana da APAC, Sumirê Hinata e Isabel Rekowsky do Consórcio 

Ecoplan-Skill, demais membros do CONSU Poço da Cruz e convidados (ver lista 

de presença em anexo). Não foi possível a SEMAS (Joana Aureliano e Cordeiro) 

participar desta reunião, por já ter outro compromisso assumido pelos dois 

técnicos.  

O Sr. Francisco fez a abertura da reunião e esclareceu que outras entidades 

locais interessadas na questão dos recursos hídricos do Açude Poço a Cruz 

também foram convidadas.  

 

Figura 1 - Discussão da proposta de fortalecimento do CONSU Poço da Cruz, 
apresentada pelo Consórcio Ecoplan/Skill. 

Outros pontos de maior relevância discutidos foram os seguintes: 



 
 

• Quanto à sinergia entre CONSU Poço da Cruz e demais integrantes do 

Sistema, o Sr. Francisco pontou a questão com um caso bem recente: uma 

empresa responsável pela recuperação do sistema de geração de energia 

esteve em Ibimirim e disse que a orientação era de que não fossem 

procurados nem Comitês nem CONSUs por entenderem que eles 

“atrapalhariam” o trabalho. Se uma determinada empresa chega à cidade 

com objetivo de fazer qualquer trabalho referente ao açude, ela tem por 

obrigação procurar o CONSU e/ou o Comitê e informar qual a sua atuação 

sobre o açude; 

• O córrego Moxotó está defasado, e o principal envolvido quanto às 

questões dos recursos hídricos na bacia hidrográfica é o CONSU Poço da 

Cruz, pela simples fato de não existir ainda o Comitê do Moxotó instituído. 

Desta maneira, quando da criação do Comitê, deve ser garantido pela lei 

assento para o CONSU Poço da Cruz dentro do Comitê; 

• O Sr. José Wilton comunicou que pertence à comissão que fiscaliza a 

elaboração do novo projeto do DNOCS referente ao desperdício de água 

do reservatório (notícia de 05/04/2013 do Jornal nacional sob o título 

“Sistema antiquado joga água fora no maior açude de Pernambuco”), e 

comunicou que o estudo já está quase pronto e será em breve apresentado 

a sociedade sobre a reconversão do sistema. 

Quanto à existência do Cadastro de Usuários do Poço da Cruz, a APAC informou 

em 26/11/2013 que este açude ainda não possui cadastro de usuários, como 

havia sido informado na reunião. 

A metodologia proposta pelo Consórcio foi contemplada, pois promoveu o debate 

entre os membros do CONSU e demais participantes, e serviu de espaço para 

que fossem exteriorizadas as principais demandas e preocupações quanto ao 

açude Poço da Cruz. As respostas aos Problemas e Propostas apresentados 

estão devidamente apontados na Matriz de Avaliação em anexo. Este documento 

serve como instrumento de consulta e como referência para ações futuras a 

serem implementadas para fortalecimento do CONSU Poço da Cruz.  



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS CONSUS 

PARTICIPANTES: (ver lista de presença em anexo) 

CONSU: POÇO DA CRUZ 

DATA: 22 de novembro de 2013 

LOCAL: DNOCS Ibimirim/PE 
 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

1. Não há definição clara das atribuições dos CONSUs ou instrumentos normativos que obriguem os 
demais integrantes do SIGRH a consulta-los em relação a questões relativas a recursos hídricos nas 
áreas dos reservatórios. 

   X  

2. A integração dos CONSUs ao SIGRH/PE como Organizações Civis de Recursos Hídricos não 
comporta as especificidades desses colegiados, tendo em vista que a Lei 12.894/05, que define a atual 
estrutura do SIGRH/PE, prevê para essas Organizações Civis competências aquém das que devem estar 
a cargo dos CONSUs – órgãos colegiados que integram os três setores. 

  X   

3. Conforme as entrevistas com os técnicos da APAC, observa-se reduzido nível de articulação, diálogo e 
troca de informações entre técnicos do PISF com técnicos da APAC, da COMPESA e do DNOCS, ANA e 
MI,  de modo a orientar os encaminhamentos necessários a preparação do Estado para operação do 
PISF. 

   X  

4. A ausência de expressa previsão legal dos CONSUs como integrantes do SIGRH/PE e da necessidade 
de atuação conjunta dos COBHs e CONSUs tem diversas consequências:       

- ausência desta previsão nos Estatutos Sociais dos COBHs, dificultando a real integração dos CONSUs 
no SIGRH/PE, uma vez que essas instâncias ficam isoladas;   X   

- impossibilidade de designar percentual da arrecadação da cobrança para cobrir despesas de custeio     X 



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

dos CONSUs, assim como é previsto para os COBHs no art. 30 da Lei 14.028/10 que altera o art. 26 da 
Lei 12.984/05 e orienta a aplicação dos valores resultantes da cobrança dos recursos hídricos; 

- impossibilidade de garantir assento de representantes dos CONSUs nos COBHs o no CRH.    X  

5. Na composição do Conselho de Recursos Hídricos não há previsão de representação dos CONSUs, 
portanto o assento no CRH para os CONSUs não é garantido.   X   

6. Verifica-se reduzido nível de articulação e atuação conjunta entre os COBHs e CONSUs; Não se aplica dada a inexistência de 
Comitê. 

7. Não existem atualmente Agências de Bacia constituídas para exercício da função de secretaria 
executiva dos Comitês de Bacia - COBHs.     X 

8. Mais da metade dos CONSUs existentes no Estado são de reservatórios federais, o que demanda, 
dessa forma, regulamentação apropriada a esse fato, bem como a definição de estratégias que 
possibilitem a atuação e o fortalecimento dos colegiados federais e estaduais de maneira congruente. 

  X   

9. A alocação negociada da água no Estado de Pernambuco trata-se de um mecanismo previsto, mas 
ainda não implementado oficialmente no Estado. Faz-se necessária a realização de capacitação dos 
membros dos CONSUs e técnicos de apoio para implementação desse mecanismo. (Conforme 
informação dos membros do CONSU, a alocação já está funcionando, com vazão atual de 3,8 m²/s, 
liberada a cada 3 dias). 

X     

10. A cobrança é um instrumento previsto na Legislação Estadual de Recursos Hídricos, mas a própria lei 
prevê que a cobrança deverá ser instituída por lei específica e regulamentada por decreto. Portanto, será 
necessário novo projeto de lei para a sua implementação. 

   X  

11. Não foi identificado nenhum acordo entre qualquer órgão gestor de águas do Estado de Pernambuco 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, ou mesmo com o DNOCS, que estabeleça atribuições claras 
para os governos federal e estaduais na gestão de açudes e/ou obras de infraestrutura hídrica federal. 

   X      



 

PROBLEMA 

GRAU DE DIFICULDADE PARA RESOLVER O 
PROBLEMA 

1 
MUITO 
FÁCIL 

2 
FÁCIL 

3 
REGULAR 

4 
DIFÍCIL 

5 
MUITO 
DIFÍCIL 

12. Não foi identificada regulamentação complementar do FEHIDRO ou algum regulamento operacional 
do Fundo. Nesse sentido, será necessário elaborar um regulamento para que as decisões e ações do 
fundo tenham a efetividade necessária. 

    X 

13. Observa-se que, do ponto de vista legal, a APAC está apta a receber, por delegação da União, as 
atribuições relativas à gestão das águas federais no Estado, inclusive as aduzidas através da 
infraestrutura do PISF. 

 X    

14. Compete à APAC definir critérios e regras de operação de obras de aproveitamento múltiplo e a 
alocação dos recursos hídricos; e fiscalizar a aplicação de critérios e regras de operação da infraestrutura 
hídrica existente, caracterizando efetivamente a interface de gestão relativa às águas a serem ofertadas 
pelo PISF, porém não está entre as competências da Agência a efetiva operação da infraestrutura, a qual 
cabe à SRHE e ao DNOCS conforme o domínio hídrico. 

   X  

15. A COMPESA administra as grandes adutoras dos sistemas integrados produtores de água, sendo de 
sua propriedade ou operação a maioria dos reservatórios, permanecendo ainda alguns reservatórios 
federais sob a responsabilidade do DNOCS. A assinatura de convênios com a União, promovida pela 
APAC, poderá levar a uma alteração deste quadro. 

 X    

16. Observa-se insuficiência no fluxo/organização de informações entre as entidades do SIGRH do 
estado para subsidiar a elaboração do Plano de Gestão Anual das águas da transposição e os estudos 
para implantação do instrumento de cobrança, apontando para a necessidade de realização de um 
estudo detalhado sobre o contexto de cada obra no âmbito do PISF e suas respectivas interfaces com as 
entidades do SIGRH; permitindo definir em cada caso os mecanismos de gestão e valores de cobrança. 

  X       

17. Não foram ainda adotadas as providências para iniciar cobrança que cubra os custos dos serviços de 
operação, manutenção e gestão das infraestruturas hídricas estaduais ligadas ao PISF, bem como dos 
valores a serem pagos à Entidade Operadora Federal. Esse contexto aponta para a necessidade de: 1) 
encaminhar Projeto de Lei para regulamentação da cobrança à Assembleia Legislativa, em regime de 
urgência; 2) definir mecanismos e valores de cobrança. 

Questão não se aplica. 



 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CONSUS 

 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

ADEQUAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 

1a Incorporar os CONSUS no ROL de organizações da SINGREH/PE. Alterar dispositivos do Título II 
da Lei 12.984/05, incluindo os CONSUs no rol de organizações do artigo 40 (Capítulo II, Seção I) e 
introduzindo uma subseção com artigos dispondo sobre sua área de atuação, composição e 
atribuições. 

    X 

1b. Estabelecer a composição e competências do CONSUS. Inserir no Projeto de Lei de alteração da 
Lei 12.984/05, na subseção que disporá sobre área de atuação, composição e atribuições dos 
CONSUs, que este colegiado terá atribuições consultivas e no Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. 

   X  

1c. Alterar a composição do CRH de forma a incluir os CONSUS em sua estrutura. Inserir, no Projeto 
de Lei de alteração da Lei 12.984/05, previsão de representatividade dos CONSUs no Conselho de 
Recursos Hídricos do Estado – CRH 

   X  

1d. Determinar que na composição dos CONSUs deverá haver assento para um membro da diretoria 
do Comitê da Bacia em que o reservatório estiver inserido, quando houver.     X 

2a Criação de um departamento na APAC que atuaria como secretaria executiva para COBHs e 
CONSUs ou estruturação da Gerência de Apoio aos Colegiados – GAOB para exercer efetivamente 
esse papel. 

   X  

2b Criação de escritórios regionais da APAC para atuarem como agências executivas dos COBHs e 
CONSUs.     X 



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

2c. Criação de uma agência de bacia única do estado para COBHs e CONSUs com os recursos da 
cobrança.    X  

2d. Estabelecer Convênios entre APAC e as prefeituras municipais, para repasse de recursos para 
apoio ao funcionamento dos CONSUs.     X 

3. Alterar a composição dos Comitês, incluindo representantes dos CONSUs em sua composição e 
definir as atribuições dos COBHs que devem ser cumpridas apenas após escuta dos CONSUs, 
quando relacionadas aos reservatórios. Inserir no Projeto de Lei de alteração da Lei 12.984/05 a 
garantia de assento para membros dos CONSUs no COBH da bacia, quando houver. 

    X 

4. Editar Resolução do CRH com a seguinte determinação: 1) Que os COBHs formem Câmara 
Técnica relativa aos reservatórios, constituindo membros dos CONSUs como integrantes.     X 

5a Firmar Convênio, ou outro instrumento apropriado, com repasse de recursos, entre DNOCS e 
SRHE para que a operação e manutenção dos reservatórios federais seja feita pela SRHE e a gestão 
pela APAC. A gestão seria compartilhada com COBHs e CONSUs. 

    X 

5b. Firmar entendimento com o DNOCS, a ser formalizado por Portaria, para que este órgão realize a 
gestão dos reservatórios de maneira compartilhada com o SIGRH/PE, definindo os critérios de 
integração da gestão, ou seja definindo claramente o papel de cada entidade/órgão. 

Os membros do CONSU declararam que esta 
portaria já existe. 

5c. Firmar convênio com DNOCS para que este exerça papel de acompanhamento dos CONSUs em 
parceria como a APAC, atuando na mobilização e outras ações.    X  

ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, DO FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MECANISMO DE  
ALOCAÇÃO NEGOCIADA DE ÁGUA 

6. Editar Decreto do governador para regulamentar sistema de outorga com critérios regionalizados, 
SOBRE AS ÁGUAS DE DOMÍNIO DO ESTADO (incluído conforme orientação do CONSU).    X  



 

PROPOSTA 

GRAU DE AVALIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA 
APRESENTADA 

1 
SEM 

IMPOR-
TÂNCIA 

2 
POUCO 
IMPOR-
TANTE 

3 
REGULAR 

4 
IMPOR-
TANTE 

5 
MUITO  
IMPOR-
TANTE 

7. Regulamentar a Cobrança pelo uso da água. Editar Lei e, posteriormente, Decreto do governador 
para regulamentar a cobrança pelo uso da água, inclusive da transposição, com critérios 
regionalizados. 

    X 

8. Elaborar e encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de Lei para regulamentação da cobrança 
das águas aduzidas pela infraestrutura do PISF e definir mecanismos e valores de cobrança. Questão não se aplica. 

9. Implementar uma agenda regular de monitoramento de qualidade da água, inclusive nos 
reservatórios, instituída por Resolução Normativa da APAC E DIVULGÁ-LA.     X 

10. Instituir a alocação negociada como ferramenta de gestão de Recursos Hídricos nos reservatórios, 
a ser empregada principalmente nos períodos de escassez para renegociação dos volumes 
outorgados. RESSALTA-SE QUE É MUITO IMPORTANTE MAS JÁ EXISTE NESTE AÇUDE. 

    X 

11. Regulamentar o FEHIDRO por meio de Decreto do governador, determinando percentual 
específico para fomento às atividades da(s) Agência(s) que apoiarão os CONSUs e COBHs no 
cumprimento de suas atribuições. Recomenda-se que seja feito um estudo para avaliar os custos 
operacionais de funcionamento dos colegiados para definição de percentuais. 

Questão não se aplica. 

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DOS ATORES LOCAIS NOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

12. Implementar cadastro de usuários dos açudes.     X 

13. Realização de mapeamento institucional para prospecção de entidades para integrar o CONSU 
e/ou atuar como parceiros.     X 

14. Realizar Diagnóstico Participativo dos recursos hídricos na região do reservatório.     X 

15. Estruturação de Programa de Educação para as Águas a ser realizado em cada reservatório.     X 

 







Contato:

APAC - AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA
Avenida Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro

CEP: 50040-905 – Recife/PE
Fone: (81) 3183-1000

e-mail: faleconosco@apac.pe.gov.br
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