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R E S UMO 

 

E mbora existam políticas, normas e instrumentos que norteiam a gestã o da água no 

nível da bacia na Colômbia, ainda nã o há clareza sobre os processos que estã o 

envoltos no desenvolvimento da governança da água na Colômbia, por exemplo, o 

papel dos diferentes agentes na proteçã o de bacias hidrográficas. A presente 

pesquisa pretende ressaltar a importância de avaliar os processos de governança da 

água ao nível de bacia hidrográfica, e propõe um sistema de indicadores que se 

constitua em uma ferramenta para a tomada de decisões das autoridades 

ambientais regionais e nacionais, quanto à  gestã o dos recursos hídricos. A 

metodologia adotada no presente trabalho envolveu quatro etapas: um levantamento 

bibliográfico que possibilitou o conhecimento dos temas relevantes no processo de 

avaliaçã o da governança da água; a seleçã o de indicadores propostos foi subsidiada 

pelas dimensões e princípios expostos pela Organizaçã o de C ooperaçã o e 

Desenvolvimento E conômico (OCDE ) para a governança da água; depois, a 

validaçã o do sistema de indicadores em duas etapas: na primeira se submeteu à  

crítica de especialistas usando o método Delfi, na qual foram ponderados e 

hierarquizados segundo seu grau de importâ ncia. Por último, foi realizado um estudo 

de caso na bacia hidrográfica do rio Tillavá no departamento do Meta, na Colômbia. 

Foram aplicados questionários elaborados para obter as informações necessárias 

para alimentar o sistema de indicadores definidos; o público alvo sã o os atores que 

fazem parte da bacia, estes foram divididos em duas categorias: moradores e 

gestores, visando obter as duas perspectivas em quanto à  governança da água na 

bacia de uma forma separada. S egundo a análise dos dados coletados pode-se 

concluir que a visã o dos moradores e gestores da bacia é muito similar, ambos 

grupos consideram que existe governança da água na bacia, porém, seu nível ainda 

nã o permite o cumprimento de todos os princípios nos que esta baseada a 

governança da água segundo a OCDE .  

 

Palavras-chave: Governança da água, Gestã o Integrada dos R ecursos Hídricos, 

Colômbia, Indicadores, Bacia Hidrográfica. 

 



 

  

 

 

ABS TR ACT 

 

Although there are policies, norms and instruments that guide water management at 

the basin level in Colombia, there is still no clear understanding of the processes that 

are involved in the C olombia’s water governance development, for example, the role 

of different actors in river basins protection. The present research intends to 

emphasize the importance of evaluating water governance processes at the river 

basin level, and proposes a system of indicators that will serve as a decision-making 

tool for regional and national environmental authorities, related to water resources 

Management. The methodology adopted in the present work involved four stages: a 

bibliographic search that made possible to understand  relevant topics on water 

governance evaluation process; The proposed indicators selection was subsidized by 

the dimensions and principles set out by the Organisation for E conomic Co-operation 

and Development (OE CD) for water governance; then comes the indicators system 

validation in two stages: F irst, the indicators system was submitted to criticism by 

experts using the Delfi method, in which, all indicators were weighted and 

hierarchized according to their degree of importance. F inally, a case study was 

carried out in the Tillava R iver’s basin in the department of  Meta, Colombia. 

Questionnaires were applied to obtain the necessary information to feed the 

proposed indicators system; the target are actors that are part of the basin, whose 

were divided into two categories: residents and managers, aiming to obtain both 

perspectives on basin’s water governance separately. According to collected data 

analysis, it can be concluded that the views of the residents and managers of 

hydrografic basin are very similar; both groups consider that there is a water 

governance in the basin, even though its level still does not allow the compliance of 

all OE CD principles on which water governance is based on. 

 

K eywords: Water Governance, Integrated Water R esources Management, 

Colombia, Indicators, Hydrographic Basin. 
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1. INTR ODUÇ Ã O 

 

1.1 J ustificativa da pesquisa 
 

     S egundo o documento da Organizaçã o das Nações Unidas para a 

E ducaçã o, C iê ncia e Cultura (UNE S CO, 2015), intitulado “Informe das Nações 

Unidas sobre os R ecursos Hídricos no Mundo 2015: Á gua para um mundo 

S ustentável”, a água é a base do desenvolvimento sustentável. A reduçã o da 

pobreza, o crescimento econômico e o suporte ambiental sustentam-se nos recursos 

hídricos e os serviços que proporcionam. Desde a alimentaçã o e a segurança 

energética até a saúde humana e ambiental, a água contribui para melhorar o bem-

estar social e o crescimento inclusivo, o que afeta a subsistê ncia de milhões de 

seres humanos. Deste modo, é um recurso estratégico para o desenvolvimento de 

qualquer país. 

 

     A Colômbia é um dos países mais ricos do mundo no âmbito dos 

recursos hídricos, devido à  sua localizaçã o geográfica, orografia e variedade de 

regimes climáticos. Apesar disso, há populaçã o e atividades socioeconômicas 

expostas à  baixa oferta de água, com necessidades hídricas nã o atendidas. Nota-se, 

ainda, que os impactos antrópicos sobre a água sã o cada vez maiores e que a 

disponibilidade do recurso é cada vez menor no país (MAVDT, 2010). 

 

     Dada a problemática atual, a Gestã o Integrada dos R ecursos Hídricos 

(GIR H) surge como um processo que promove a gestã o e o desenvolvimento 

coordenado da água, do solo e dos recursos conexos para maximizar 

equivalentemente o bem-estar social e econômico, sem comprometer a 

sustentabilidade dos ecossistemas vitais (PADILLA et al, 2013).     

 

     Correa (2015) afirma que atualmente a Colômbia encontra-se num estado 

de transiçã o entre a gestã o hídrica do tipo setorial, para a Gestã o Integrada dos 

R ecursos Hídricos. Por em quanto, em 2010 o Vice-Ministério de Ambiente do 

Ministério de Ambiente, Vivenda e Desenvolvimento Territorial (atualmente Ministério 

de Ambiente e Desenvolvimento S ustentável) apresentou a Política Nacional para a 

Gestã o Integrada de Recursos Hídricos (PNGIR H), com o fim de garantir a 



 

  

 

sustentabilidade da água, entendendo que sua gestã o deriva-se do ciclo hidrológico 

e das múltiplas interações entre os diferentes atores naturais e antrópicos.  Dado 

que o conceito de gestã o integrada deve ser discutido sob a égide de 

transformações nas estruturas de governança (TROPP, 2007), a política proposta 

pelo governo colombiano requer o fortalecimento dos mecanismos e o 

aprimoramento de ferramentas para sua avaliaçã o. 

 

     O principal esforço para a gestã o dos recursos hídricos na Colômibia está 

nos níveis institucional e normativo. Assim, nos últimos 20 a 30 anos houve uma 

intensa dinâmica institucional, por meio da qual foram implementados mecanismos 

de governança da água baseados em concepções diferentes, em seus fundamentos 

conceituais e metodológicos (ZAMUDIO, 2012). No país, a governança da água é 

compreendida como os processos de coordenaçã o e cooperaçã o de distintos e 

diversos atores sociais, setoriais e institucionais que participam de sua gestã o 

integrada; e assume o território e a bacia como entidades ativas em tais processos, 

com o fim de evitar que a água e suas dinâmicas convertam-se em ameaças para as 

comunidades, e de garantir a integridade e diversidade dos ecossistemas, para 

assegurar a oferta hídrica e os serviços ambientais.  

 

     Neste sentido, a governança expõe novas maneiras de entender a 

governabilidade, pois coloca a autoridade do E stado em funçã o de sua capacidade 

de comunicaçã o, com deveres e reponsabilidades claros, para distribuir a água de 

maneira responsável, equitativa e sustentável1(MADS , 2014). Como meios de 

aprimorar as estruturas de governança locais foram elaborados os Planos de 

Ordenaçã o e Manejo de Bacias Hidrográficas – POMCAS  (sigla em espanhol). Os 

POMCAS  sã o instrumentos propícios para que em sua formulaçã o e implementaçã o 

se construam marcos que permitam o desenvolvimento da governança, onde se 

refletem os acordos e compromissos entre o poder público, a sociedade civil, as 

comunidades étnicas e os setores econômicos. Além disso, estabelecem que a 

bacia constitui a unidade territorial para  planejamento e a gestã o coordenada dos 
                                                             
Esta definiçã o é construçã o da Direçã o de Gestã o Integral do R ecurso Hídrico do Ministério de 

Ambiente e Desenvolvimento S ustentável e o Departamento Nacional de Planejamento – DNP, 
durante o ano 2013, no marco do desenvolvimento do objetivo de governabilidade da PNGIR H e os 
resultados da Missã o Governança da Á gua no ano 2012. 



 

  

 

recursos hídricos, e o monitoramento é um insumo básico no processo de gestã o 

sustentável dos mesmos.  

 

     Nesse contexto, é evidente que a interaçã o entre os elementos próprios 

da gestã o integrada da água é uma questã o complexa, pois envolve diversas 

variáveis, atores sociais e institucionais, setores produtivos, entre outros (ZAMUDIO, 

2012). Tal complexidade tem contribuído para fomentar o debate entre governo e 

comunidade científica no que diz respeito ao conceito e processos relativos à  

governança da água na Colômbia. Porém, ainda nã o se encontrou em nível 

institucional ou acadê mico, uma proposta para avaliar a sua existê ncia em nível das 

bacias hidrográficas locais. Pouco se sabe sobre os processos que estã o envoltos 

no desenvolvimento da governança da água na Colômbia. E mbora existam políticas, 

normas e instrumentos que norteiam a gestã o da água no nível da bacia, ainda nã o 

há clareza, por exemplo, quanto ao papel dos diferentes agentes na proteçã o de 

bacias hidrográficas (PADILLA et al, 2013). E xistem, ainda, lacunas quanto a 

propostas de ferramentas de avaliaçã o. Dessa forma, se fazem necessários estudos 

que identifiquem complexidades a fim de contribuir para a tomada de decisã o por 

parte das autoridades regionais e nacionais.  

 

     O uso de indicadores se mostra adequado em contextos como o descrito 

por se tratar de uma estratégia comprovadamente útil em avaliações nos mais 

diferentes âmbitos governamentais e nã o governamentais além de ser uma 

ferramenta importante na definiçã o de políticas públicas ( FR E UDE NBE R G, 2003). 

Como indica a FAO (2011), permite quantificar e simplificar um fenômeno, ajuda a 

entender realidades complexas e mostra as mudanças num sistema.   

 

     A presente pesquisa pretende ressaltar a importâ ncia de avaliar os 

processos de governança da água no nível de bacia hidrográfica e, para isso propor 

um sistema de indicadores que se constitua em uma ferramenta para a tomada de 

decisões das autoridades ambientais regionais e nacionais, quanto à  gestã o dos 

recursos hídricos na C olômbia. Partiu-se da pressuposiçã o de que a gestã o de uma 

bacia gera constante informaçã o que pode ser expressa sinteticamente em 

indicadores que devem refletir, em primeiro lugar, uma linha base do estado do 



 

  

 

recurso e, em segundo, serem capazes de dar informaçã o sobre o avanço e 

cumprimento na execuçã o dos planos, como os recursos estã o sendo modificados, 

bem como as condições socioeconômicas, o grau de institucionalidade, a 

participaçã o dos usuários, a promoçã o da equidade e do desenvolvimento de 

capacidades dos atores locais (BUCCHE R I e COMELLAS , 2011). 

 

1.2 Objetivos  
 

Objetivo Geral  

 

                   Definir um sistema de indicadores que permita avaliar a governança dos 

recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica na Colômbia.  

 

Objetivos E specíficos  

 

 Identificar os pontos chaves na avaliaçã o da governança da água segundo as 

particularidades das bacias hidrográficas da Colômbia; 

 Definir um sistema de governança da água em nível de bacia hidrográfica na 

Colômbia; 

 Fazer uma hierarquizaçã o de indicadores de governança da água quanto a 

sua importância como ferramenta de avaliaçã o; 

 Validar o sistema de indicadores proposto a partir do estudo de caso da bacia 

hidrográfica do rio Tillavá no departamento (equivalente aos estados 

brasileiros) de Meta, no município de Puerto Gaitán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. R E FE R E NCIAL  TE ÓR ICO 

 

2.1  Gestã o Integrada dos R ecursos Hídricos (GIR H) 
 

                   No contexto da problemática atual da água, surge a Gestã o Integrada 

dos R ecursos Hídricos (GIR H) descrita por Padilla et al (2013), como um processo 

que promove a gestã o e desenvolvimento coordenado da água, do solo e dos 

recursos conexos para maximizar de maneira equivalente o bem-estar social e 

econômico, sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. 

                   S egundo Mcdonnell (2008) o planejamento e a gestã o integrada dos 

recursos hídricos deveriam considerar os usos múltiplos e seus objetivos em uma 

bacia hidrográfica, nomeadamente, na gestã o econômica, como também objetivos 

sociais e ambientais, que envolvem tanto a coordenaçã o com outras áreas e 

diferentes níveis de governo, como também as partes interessadas em um processo 

de tomada de decisã o.  

 

                   A definiçã o de GIRH que tem maior aceitaçã o é a elaborada pelo Comitê  

de Assessoramento Técnico da Associaçã o Mundial para a Á gua – GWP (sigla em 

inglê s), aprovada na Diretiva E uropeia de R ecursos Hídricos, e que a define como 

um processo que promove a “gestã o e desenvolvimento coordenados da água, da 

terra e dos recursos relacionados, a fim de maximizar o bem-estar social e 

econômico resultante de uma forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade 

dos ecossistemas vitais” (GWP, 2000).   

 

2.1.1 Problemas e conflitos no uso dos recursos hídricos na C olômbia 
 

       A problemática envolvida nos recursos hídricos na Colômbia é tanto do 

estado do recurso como da sua gestã o. S egundo o estabelecido no diagnóstico 

apresentado na Política Nacional para a Gestã o Integrada dos Recursos Hídricos 

(2010) a problemática dos recursos hídricos locais envolve os seguintes temas: 

oferta, demanda, qualidade, riscos, planificaçã o, administraçã o, avaliaçã o e 

monitoramento, normatividade e governança.  

 



 

  

 

a) E stado do recurso 

 

                   Oferta: A Colômbia é um dos países com maior riqueza no mundo, 

porém essa oferta é heterogê nea, pois a maior parte do recurso encontra-se em 

lugares com baixos níveis populacionais como a Amazonia, Orinoquía e Chocó, 

enquanto a zona Andina, onde encontra-se o  grosso da populaçã o, conta apenas 

com 15% da oferta hídrica total.  E stimações feitas pelo IDE AM estabelecem que a 

disponibilidade de água é de 34.000 m3 por pessoa ao ano. Para as condições de 

ano seco, esta disponibilidade se reduz para 26.700 m3 por pessoa ao ano.  

 

                   A oferta natural ambiental armazenada em 38 Km3 supera as 

capacidades atuais de armazenamento artificial do país de 7 Km3 em reservatórios, 

pelo que esses armazenamentos naturais devem ser protegidos devido à s 

vantagens comparativas que apresentam para o manejo dos excessos e deficiê ncias 

de água. A riqueza hídrica de C olômbia também se manifesta nas favoráveis 

condições de armazenamento superficial, representadas pela existê ncia de corpos 

de água lê nticos, distribuídos em boa parte da superfície total e pela presença de 

enormes extensões de ecossistemas de pantanais.  

     

                   A oferta de água está afetada pelos processos de degradaçã o das 

bacias, com a diminuiçã o progressiva da regulaçã o natural do regime hidrológico 

que faz mais prolongados os períodos de estiagem.  Na atualidade se apresenta 

uma proliferaçã o de execuçã o de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento 

econômico (mineiros, petroleiros, agrícolas) em zonas estratégicas para a 

conservaçã o do recurso hídrico e a proteçã o de bacias. 

 

                   Demanda: A demanda para o desenvolvimento das atividades 

socioeconômicas na Colômbia se representa principalmente mediante os seguintes 

usos: agrícola, doméstico, industrial, pecuário e serviços; o uso que apresenta uma 

maior porcentagem é o agrícola com 54%, seguindo, com 29%, o doméstico e com 

13% o industrial. E m menor escala, o pecuário e o de serviços com porcentagens de 

3% e 1%, respetivamente.  

 



 

  

 

                   Os grandes assentamentos humanos e os polos de desenvolvimento 

industrial, agrícola, pecuário e hidroenergético no país, tê m sido desenvolvidos em 

regiões onde a oferta hídrica é menos favorável, o que tem gerado pressões sobre o 

recurso e sinais preocupantes pelos problemas de disponibilidade de água em 

alguns municípios e áreas urbanas, em especial, durante períodos com condições 

climáticas extremas, como as épocas secas e aquelas com presença do fenômeno 

cálido do Pacífico (E l Nio). 

 

                   E xiste um grande numero de usuários nã o legalizados, que nã o permite 

ter um controle e administraçã o adequados dos corpos de água, desconhecendo-se 

os volumes de água captados, o uso dado ao recurso e as cargas poluentes. 

Deficiê ncias nos sistemas de abastecimento de aqueduto, especialmente para a 

populaçã o vulnerável. Desperdício e ineficiê ncia nos sistemas de abastecimento de 

água para atividades produtivas, especialmente as de tipo agrícola.        

 

                   Qualidade: A qualidade do recurso hídrico encontra-se ameaçada por 

problemas como a poluiçã o gerada principalmente pelos despejos, com deficiente 

tratamento ou sem tratamento, de uma populaçã o em crescimento e concentrada 

sobre alguns sistemas hídricos, assim como, pelos despejos das atividades 

produtivas de uma economia igualmente em crescimento e concentradas próximo 

aos corredores industriais, poluiçã o da água por práticas e hábitos de consumo 

inadequados por parte dos principais usuários do recurso e a falta de informaçã o e 

de decisões para diminuir a vulnerabilidade aos riscos relacionados com a qualidade 

do recurso.   

 

                   R iscos: Mais do que 80% das cabeceiras municipais se abastecem de 

fontes pequenas (arroios, quebradas, riachinhos) com baixas condições de 

regulaçã o e alta vulnerabilidade. Igualmente apresenta-se ameaças pelos efeitos 

negativos sobre a oferta do recurso, gerados pelas mudanças climáticas e as 

frequentes inundações ou secas que diminuem a oferta do recurso hídrico, 

especialmente na época de influê ncia dos fenômenos E l Nio e La Nia.   

 

 



 

  

 

b) Gestã o do recurso 

 

                   Planejamento: Baixo nível de conhecimento e pouca informaçã o que 

apoie a tomada de decisões no planejamento do recurso água, pouco conhecimento 

sobre os serviços ambientais relacionados com a água que sã o prestados pelos 

ecossistemas e o mesmo recurso hídrico, baixo conhecimento do potencial 

hidrogeológico do país, indicadores e metas nacionais insuficientes em matéria de 

gestã o integrada do recurso hídrico e insuficiente implementaçã o das taxas 

ambientais e de outros instrumentos econômicos. 

 

                   Administraçã o: Informaçã o insuficiente dos usuários do recurso hídrico 

superficial e subterrâneo, pouca informaçã o e conhecimento para o manejo e 

regulamentaçã o das águas subterrâneas, dificuldades na identificaçã o de 

prioridades e ajuste das ações de administraçã o do recurso hídrico, por atividades 

produtivas e por tipo de recurso, ineficiê ncia nos trâmites administrativos sobre o 

recurso hídrico e dificuldades na mediçã o e classificaçã o de qualidade ambiental 

marinha. 

 

                   Avaliaçã o e monitoramento: Deficiente controle e avaliaçã o sobre os 

usuários de fato (nã o legalizados) do recurso hídrico e deficiente controle sobre o 

planejamento e desenvolvimento de atividades produtivas que usam intensivamente 

o recurso hídrico. 

 

                   Normatividade: Necessidade de articular as normas e instrumentos 

existentes para a gestã o integral do recurso hídrico, falta de regulamentaçã o em 

temas específicos como mares e costas, reuso de águas residuais tratadas e 

recarga de aquíferos. , falta completar o marco normativo para a implementaçã o do 

pagamento por serviços ambientais e diferentes critérios na aplicaçã o da 

normatividade relacionada com o recurso hídrico, em parte por falta de protocolos e 

guias que unifiquem sua implementaçã o.  

 



 

  

 

                   Governança : Diferentes visões dos atores e setores em torno do 

aproveitamento adequado dos recursos hídricos que fazem mais complexa uma 

gestã o articulada e gera conflitos, necessidade de fortalecer a coordenaçã o entre o 

Ministério de Ambiente e Desenvolvimento S ustentável e as autoridades ambientais, 

e deste com os outros Ministérios e outras instituições que, em nível nacional, tê m 

incidê ncia sobre a gestã o do recurso hídrico, desarticulaçã o entre as instituições 

envolvidas no manejo das águas marinho costeiras. pouco interesse dos cidadã os 

em participar na gestã o do recurso hídrico e débil gestã o e apoio comunitário para a 

proteçã o do recurso hídrico.  

 

                   Neste mesmo sentido o E studo Nacional da Á gua (E NA-2014), que é um 

estudo técnico-científico que permite reconhecer o estado e a dinâ mica dos recursos 

hídricos na Colômbia, apresenta as seguintes conclusões:  

 

                   A Colômbia conta com um rendimento hídrico médio que equivale a seis 

vezes a média mundial e a trê s vezes o da América Latina. Além disso, possui 

reservas de águas subterrâ neas que triplicam essa oferta e se distribuem em 74% 

do território nacional. Porém, a distribuiçã o da água é desigual para as diferentes 

áreas hidrográficas. Nas áreas hidrográficas Magdalena-Cauca e Caribe, onde se 

encontram 80% da populaçã o nacional e se produz 80% do PIB Nacional, estima-se 

que possui só 21% da oferta total de água superficial.   

                   As condições mais críticas do recurso hídrico, associadas à  pressã o pelo 

uso, poluiçã o da água, vulnerabilidade no abastecimento, vulnerabilidade frente à  

variabilidade climática e condições de regulaçã o, concentram-se em dezoito 

subzonas hidrográficas nas áreas Magdalena-Cauca e Caribe, que compreendem 

110 municípios com uma populaçã o estimada de 17.500.000 habitantes.  

 

                  A perda da qualidade da água, expressada pela carga poluente de 

material biodegradável, nã o biodegradável, nutrientes, metais pesados e mercúrio; 

                                                             
No texto original a palavra “governança” apresenta-se como “governabilidade”, porém na página 96 

do mesmo, define governabilidade como “um processo que considera a participaçã o em múltiplos 
níveis mais lá do E stado, onde a tomada de decisões inclui nã o somente as instituições públicas, si 
nã o a os setores privados, organizações nã o governamentais e a sociedade civil em geral”, 
significado assumido para governança na presente pesquisa. 



 

  

 

concentra-se perto de 150 municípios que incluem cidades como Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, V illavicencio, Manizales e Bucaramanga 

(cidades capitais).  

 

                   A matéria orgânica biodegradável vertida aos sistemas hídricos em 2012 

foi estimada em 756.945 toneladas/ano, enquanto a matéria orgânica nã o 

biodegradável (substâncias químicas) é estimada em 918.670 toneladas/ano, sendo 

Bogotá, Cali, Medellín e Cartagena os principais fornecedores. 

 

                   Identifica-se uma alta dependê ncia da água verde3 nos setores agrícolas 

e pecuário, o que faz que estes setores econômicos sejam vulneráveis à s mudanças 

climáticas e 61 sistemas aquíferos, cuja localizaçã o geográfica coincide com 

subzonas caracterizadas por altas pressões de uso, poluiçã o, risco de 

desabastecimento.  

 

2.1.2 Política Nacional para a Gestã o Integrada dos Recursos Hídricos 
(PGIR H) 

 

                   Para estimular a adoçã o de um enfoque mais estratégico e sustentável 

no uso dos recursos hídricos, a Conferê ncia Mundial de 2002 sobre 

Desenvolvimento S ustentável fez um chamado a todos os países para desenvolver 

Planos de Gestã o Integrada dos Recursos Hídricos e de E ficiê ncia Hídrica (GWP, 

2008).  

 

                   Na Colômbia, a água é um bem de domínio público (art. 80. Decreto 

2811/74) que deve ser administrado pelo E stado, e se enquadra, desde 2010, na 

Política Nacional para a Gestã o Integrada dos R ecursos Hídricos (PGIR H). 

 

                                                             
3 O conceito de água verde significava originalmente a umidade do solo e foi apresentado pela 
primeira vez em 1993 pela professora Malin Falkenmark, com o propósito de dar sinais e 
conscientizar a respeito da água disponível para o crescimento da biomassa e sua participaçã o na 
evapotranspiraçã o. Mais tarde a FAO retomou o conceito e atualizou sua definiçã o, considerando-a 
como o fluxo vertical da água, isto é, água armazenada no solo que suporta a vegetaçã o, se mantém 
no solo e recarrega as fontes de água superficial e subterrânea (IDE AM, 2015).          



 

  

 

                   A PGIR H surgiu do estabelecido no Plano Nacional de Desenvolvimento 

da Colômbia (PND) 2006-2010, que em seu capítulo cinco projetou como uma de 

suas linhas de açã o, a gestã o integral do recurso hídrico. O PND planteou como 

meta a formulaçã o da PGIR H, que seria um trabalho coordenado entre o entã o 

Ministério de Ambiente, Vivenda e Desenvolvimento Territorial - MAVDT (hoje 

Ministério de Ambiente e Desenvolvimento S ustentável - MADS ), o Departamento 

Nacional de Planejamento – DNP e o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e E studos 

Ambientais – IDE AM (MAVDT, 2010).          

 

                   Assim, a Política Nacional para a Gestã o Integrada dos R ecursos 

Hídricos foi formulada em 2010, com o horizonte de 12 anos (até o 2022) e para seu 

desenvolvimento se estabeleceram oito princípios e seis objetivos específicos que 

definem a rota para as ações que as instituições e usuários devem seguir para uma 

gestã o integrada do recurso hídrico. 

 

                   A PGIR H se fundamenta nos seguintes princípios, todos de igual 

hierarquia:  

 

a) Bem de uso público: a água é um bem de uso público e sua conservaçã o 

é responsabilidade de todos.  

 

b) Uso prioritário: o uso da água para consumo humano e doméstico terá 

prioridade sobre qualquer outro uso e em consequê ncia se considera um 

fim fundamental do E stado. Ademais, os usos coletivos terã o prioridade 

sobre os usos particulares. 

 

c) Fator de desenvolvimento: a água se considera um recurso estratégico 

para o desenvolvimento social, cultural e econômico do país por sua 

contribuiçã o à  vida, à  saúde, ao bem-estar, à  seguridade alimentar e ao 

mantimento e funcionamento dos ecossistemas.  

 

d) Integralidade e diversidade: a gestã o integrada do recurso hídrico 

harmoniza os processos locais, regionais e nacionais e reconhece a 



 

  

 

diversidade territorial, ecossistê mica, étnica e cultural do país, as 

necessidades das populações vulneráveis (crianças, idosos, minorias 

étnicas), e incorpora o enfoque de gê nero.  

 

e) Unidade de gestã o: a bacia hidrográfica é a unidade fundamental para o 

planejamento e gestã o integrada descentralizada do patrimônio hídrico.  

 

f) Uso racional e eficiente: a água doce se considera um recurso escasso e, 

portanto, seu uso tem que ser racional e eficiente.  

 

g) Participaçã o e equidade: a gestã o da água se orientará sob um enfoque 

participativo e multisetorial, incluindo entidades públicas, setores produtivos 

e demais usuários do recurso, e se desenvolverá de forma transparente e 

gradual procurando pela equidade social.  

 

h) Informaçã o e investigaçã o: o acesso à  informaçã o e à  investigaçã o é 

fundamental para a gestã o do recurso hídrico. 

 

                    O objetivo geral da PGIR H é garantir a sustentabilidade do recurso 

hídrico, mediante a gestã o e uso eficientes e eficazes, articulados ao ordenamento e 

uso do território e a conservaçã o dos ecossistemas que regulam a oferta hídrica, 

considerando a água como fator de desenvolvimento econômico e de bem-estar 

social, e apoiando processos de participaçã o equitativa e inclusiva.    

 

                    Igualmente, a PGIR H projetou objetivos específicos em temas como 

oferta, demanda, qualidade, risco, fortalecimento institucional e governança, com o 

fim de conservar os ecossistemas e processos hidrológicos dos que garantem a 

oferta da água para o país, caracterizar, quantificar e otimizar a demanda da água 

no país, melhorar a qualidade e minimizar a poluiçã o do recurso hídrico, desenvolver 

a gestã o integrada dos riscos associados à  oferta e disponibilidade da água, gerar 

as condições para o fortalecimento institucional na gestã o integrada do recurso 

hídrico e por ultimo consolidar e fortalecer a governança para a gestã o integrada do 

recurso hídrico.  



 

  

 

2.2 A bacia hidrográfica como unidade de gestã o 
 

                   E spinoza (2013) expõe como a adoçã o do modelo de governança das 

águas, baseado na noçã o de gestã o por bacia hidrográfica, revelou-se uma 

possibilidade de aprimoramento para o fortalecimento da participaçã o social e da 

democracia na regulaçã o público-ambiental e proporcionando uma busca por um 

equilíbrio entre os diversos interesses sociais, contribuindo para a diminuiçã o de 

poder e das práticas autoritárias de outrora.   

 

                   As bacias hidrográficas sã o unidades espaciais de dimensões variadas, 

onde se organizam os recursos hídricos superficiais em funçã o das relações entre a 

estrutura geológico-geomorfológica e as condições climáticas. V ê m sendo adotadas 

como áreas preferenciais para o planejamento e gestã o dos recursos hídricos, sendo 

que, a partir de 1980, a modernizaçã o dos modelos de gestã o da água passou a 

incorporar o conceito de sustentabilidade (MAGALHÃE S , 2010).  

 

                   A bacia hidrográfica vem sendo adotada em muitos países do mundo, 

como unidade físico-territorial para todo tipo de intervençã o. Na Colômbia, segundo 

o artigo trê s do Decreto 1640 de 2012 , se define bacia hidrográfica como:  

 
 “a área de águas superficiais ou subterrâneas que vertem a uma rede 

hidrográfica natural com uma ou várias causas naturais, de caudal contínuo 

ou intermitente, que confluem em um curso maior que na sua vez, pode 

desembocar em um rio principal, em um depósito de águas, em um pântano 

ou diretamente no mar”.  

 

                    Igualmente, estabelece em seus conceitos básicos a utilizaçã o da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestã o.  

 

                   Macedo e Araújo (2013) ao utilizar o conceito de bacia hidrográfica como 

unidades de planejamento e gestã o territorial afirmam que foram ultrapassadas as 

                                                             
4 Decreto 1640 do 2 de Agosto de 2012 do Ministério de Ambiente e Desenvolvimento S ustentável, 
por meio do qual regulamenta os instrumentos para o planejamento, ordenaçã o e manejo das bacias 
hidrográficas e aquíferos, e se ditam outras disposições. 



 

  

 

barreiras políticas convencionais como municípios e estados (departamentos no 

caso da C olômbia), para uma unidade física de gerenciamento, pesquisa, análise, 

desenvolvimento e manejo.  

 

                   Para Botelho e S ilva (2004) a bacia hidrográfica, é entendida como 

célula básica de análise ambiental, onde a visã o sistê mica e integrada do ambiente 

esta implícita e permite conhecer e avaliar seus diversos componentes e os 

processos e interações que nela ocorrem.  

 

                   Com uma percepçã o semelhante, Macedo e Araújo (2013) concluem que 

se devem entender as bacias como unidades geográficas onde os recursos naturais 

se integram. Dessa forma, optar pela escolha da bacia hidrográfica como unidade de 

análise torna-se de fundamental importâ ncia, uma vez que, além de constituir uma 

unidade de fácil reconhecimento e caracterizaçã o, serve também para o 

planejamento.   

 

                   Como afirma Mestre (2015), atualmente, é comum encontrar modelos e 

processos para a gestã o sustentável dos recursos hídricos, acudindo como comum 

denominador a bacia hidrográfica, dado que a gestã o por bacia hidrográfica 

representa a síntese dos processos de conciliaçã o, mediaçã o, facilitaçã o, encontro e 

construçã o de soluções entre comunidades, instâncias e indivíduos que 

compartilham os recursos hídricos de uma determinada regiã o e sob a base de 

compartir os riscos e benefícios de seu uso.  

 

                   Analisando os estudos em bacias hidrográficas, percebe-se que eles 

encontram-se associados à  noçã o de sistema, compreendendo as nascentes, 

divisores de água, cursos e foz, onde toda ocorrê ncia de eventos, de origem 

antrópica ou natural, interfere na dinâmica desse sistema.  

 

                   Nesse mesmo sentido, S acramento e R ego (2006) afirmam que a 

complexidade da abordagem sistê mica se depreende do fato que o rio per si nã o 

representar um sistema capaz de possibilitar a realizaçã o de uma análise integrada, 

portanto, nã o somente o rio, mas a bacia hidrográfica como um todo representa um 



 

  

 

sistema natural, unidade de pesquisa, capaz de atender à s especificidades de 

múltiplas classes de estudos.   

 

                   De acordo com Botelho e S ilva (2004), pela necessidade de realizaçã o 

de estudos mais detalhados, nos quais a maior escala possa evidenciar de maneira 

mais precisa a qualidade socioambiental, as bacias hidrográficas tê m sido 

compartimentadas em unidades menores. A chamada microbacia hidrográfica surge 

como unidade natural de investigaçã o, notadamente entre os estudos de análises e 

planejamento ambiental. Nela é possível avaliar, de maneira ainda mais minuciosa, 

as interconexões estabelecidas entre os elementos do meio físico/biótico e as ações 

humanas sobre o ambiente, identificando os impactos sobre o equilíbrio dinâmico do 

sistema como um todo.    

 

2.3  Governança da água 
 

                   A raiz etimológica da “governança” vem da palavra em latim “gubernare” 

que significa pilotar (manejar), mas também o manejo dos assuntos públicos. No 

idioma francê s, “gouvernance” é uma palavra antiga usada pela primeira vez por 

Carlos de Orléans no século XV e descreve o arte de governar (LAUNAY , 2008). A 

generalizaçã o do conceito de governança se desenvolveu nos anos noventa e se 

transformou rapidamente em um novo paradigma que trata de dar conta da mudança 

do rol do E stado e sua forma de governar com relaçã o à  sociedade e ao mercado. 

(ZURBR IGGE N, 2015) 

 

                   Um problema comumente encontrado, com respeito ao conceito de 

governança, é que em muitos textos os autores usam indiscriminadamente os 

termos governança e governabilidade, pelo que o fato de esclarecer o seu 

significado e alcances apresenta uma grande relevância para ter total certeza da 

temática adotada na presente pesquisa. 

 

                   Como afirma Castro (2011), os conceitos de governabilidade e 

governança nã o tê m sido delimitados pelos organismos internacionais e sã o 

empregados indistintamente, embora na doutrina da ciê ncia política e da 



 

  

 

administraçã o se encontrem bem diferenciados. Neste mesmo sentido Launay 

(2008) manifesta que na C olômbia nã o existe um uso padronizado ou uma definiçã o 

comum de governança, e cada setor adota um conceito dependendo de suas 

próprias apostas políticas, confundindo-o muitas vezes com governabilidade.  

 

                   Igualmente, afirma-se que a governança é um conceito polissê mico que 

tem sido abordado desde múltiplas disciplinas e enfoques teóricos, particularmente, 

na América Latina, ao problema teórico se soma o semântico, com uma confusã o 

produzida pela traduçã o dos termos anglos governance e governability e pelo uso 

indiscriminado que se faz de governança como sinônimo de governabilidade. É  

assim que na regiã o se apresenta uma ausê ncia de coerê ncia conceitual de ambos 

os termos, tanto no â mbito acadê mico quanto nos espaços de decisã o, o que gera 

uma grande confusã o de significados em seu uso (ZURBR IGGE N, 2015).  

 

                   S egundo Galeano R ey (2009) a governança está intimamente 

relacionada com a governabilidade, a última como qualidade da comunidade política 

na qual as instituições do governo junto com a açã o dos cidadã os atuam no pleno 

exercício do poder e obediê ncia por parte do povo.  A governança é a encarregada 

de gerar condições e capacidades para que os atores interatuem entre si, interferido 

na maneira como o fazem, ou seja, é uma ferramenta indispensável na qual se 

estuda a maneira como o governo transforma as necessidades da populaçã o em 

políticas.    

 

                   Neste mesmo sentido afirma Zurbriggen (2015) que a governança seria 

um sistema de governabilidade mais flexível, menos conduzido desde instâ ncias 

hierárquicas ou gerenciais do E stado, no que devem participar um amplo e 

heterogê neo conjunto de atores de distintos âmbitos e com diferentes objetivos e 

propósitos (governo, sociedade civil, produtores, empresas, entre outros) e para o 

qual se definem um conjunto de regras, práticas e instituições nas quais interatuam 

com base na equidade e sustentabilidade.   

 

                   Galeano R ey (2009) indica que a governança é uma ferramenta analítica 

e descritiva necessária para a governabilidade. E ntã o, em vez de dois paradigmas 



 

  

 

excludentes, governança e governabilidade podem converter-se em duas dinâmicas 

complementares. A governança estuda a maneira em que se determina a 

capacidade do governo de transformar necessidades em políticas; e assim, 

estabelecer padrões de interaçã o entre atores estratégicos mais equitativos, que 

permitam a formulaçã o e implementaçã o das políticas com menores tempo e esforço 

possíveis. 

 

                   Um aspecto importante da governança é fazer o processo de formulaçã o 

das políticas públicas mais inclusivo, responsável e coerente, conectando o governo 

e seus cidadã os para desenhar políticas mais estratégicas e efetivas; tendo em 

conta que falar de governança já nã o só compete ao governo, senã o também a uma 

série de atores internacionais, nacionais e regionais, tanto públicos como privados, e 

obviamente aos cidadã os; cada qual atuando desde suas perspectivas e interesses, 

o qual faz altamente complexa a tomada de decisões.    

 

                   S e tiver um âmbito no qual a governança é necessária, é a da água. Nos 

últimos anos, a água se tem manejado como uma mercadoria, gerando graves 

problemas de mercantilizaçã o e excluindo uma parte da sociedade do direito à  água 

potável. Atualmente, existe uma importante competitividade entre os distintos 

setores por sua utilizaçã o: agricultura, cidades, indústria, energia, atividade de lazer, 

entre outros; pelo que a qualidade da água e o acesso a ela como recurso vital 

dependem de uma gestã o adequada e de políticas claramente estabelecidas.   

 

                   De acordo com a Conferencia de Dublin, ocorrida em 1992, os princípios 

da água por meio da “cláusula de participaçã o” e de visã o da “água como um bem 

econômico” põem os recursos hídricos em uma posiçã o determinante sob a funçã o 

do E stado, relativa a clarificar e manter um sistema de direitos de propriedade, e 

fazem uma primeira aproximaçã o da governança da água (GWP, 2002).  

 

                   Nesse mesmo ano (1992), na Conferê ncia das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou a R io 92, aparece o termo governança da 

água, com o fim de atender aos problemas de uso e garantir o recurso hídrico como 

direito (MOTTA, 2013). No seu documento final, a Agenda 21, lançou os 



 

  

 

fundamentos para a gestã o e governança dos recursos hídricos: (a) usos múltiplos 

da água; (b) múltiplos objetivos (sociais, econômicos, ambientais, etc.); (c) 

transversalidade de domínios científicos; (d) coordenaçã o interinstitucional; (e) 

participaçã o de vários segmentos envolvidos. (PINTO-COE LHO & HAVE NS , 2007) 

 

                   A partir do II Foro Mundial da Á gua em Haia, Holanda, no ano 2000 se 

fortaleceu o debate do tema da governança ligada à  GIR H. No documento elaborado 

durante o evento, acordou-se que “se governará sabiamente a água para assegurar 

uma governabilidade eficiente, de maneira que a participaçã o do público e os 

interesses de todos os atores envolvidos estejam inclusos no manejo dos recursos 

hídricos”.     

 

                   Mais recentemente, durante o VI Foro Mundial da Á gua, realizado na 

F rança no ano 2012, discutiu-se em torno da boa governança para a GIR H, 

estabelecendo que é aquela onde a autoridade assume um papel de líder que 

permite estabelecer regras claras que facilitam a participaçã o de outros atores e 

setores na gestã o da água, onde a tomada de decisões relativas à s políticas 

públicas seriam determinadas por consenso.    

                   Quanto à  implementaçã o de mecanismos de governança, afirma Frota 

(2006) que as políticas de gestã o da água apresentam uma dupla face: de um lado a 

implantaçã o de medidas que propõem a amenizaçã o dos aspectos relativos ao 

desenvolvimento econômico (saneamento, abastecimento urbano e rural etc.). De 

outro, a formulaçã o de instrumentos dirigidos a suavizar os conflitos entre os 

diversos usuários. 

 

                  É  assim que a governança responde a uma demanda para a criaçã o de 

espaços mais democráticos e participativos. E m parte, esse processo é 

desencadeado pela crise ambiental. A questã o da água, especificamente, vem se 

mostrando um tema fundamental para a discussã o desses novos paradigmas 

(E S PINOZA, 2013).   

 

                   Neste mesmo sentido, Padilla (2013) relata que o aspecto mais 

importante é procurar a implementaçã o da GIR H no nível dos países, tornando 



 

  

 

fundamental a utilizaçã o de vários instrumentos que tornam possível a execuçã o dos 

conceitos mais importantes da GIR H. Um desses conceitos é o da governança da 

água, que segundo R ogers e Hall (2002) apud Franks e C leaver (2007) é definida 

como a gama de sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos que 

existem para desenvolver e gerir os recursos hídricos, e a oferta dos serviços de 

água, em diferentes níveis da sociedade. 

 

                   Como outros paradigmas modernos (como desenvolvimento 

sustentável), a GIR H demanda novos modelos de gestã o pública, tais como a 

governança5, entendida como o conjunto de processos formais e informais na 

tomada de decisões, que envolve os atores públicos, sociais e privados com 

interesses similares ou opostos (GE NTE S , 2008).  

 

                   Considera-se a governança da água como um meio para um fim e nã o 

um fim em si mesmo, o conjunto de regras, práticas e processos (formais e 

informais) políticos, institucionais e administrativos através dos quais se tomam e 

implementam decisões, os atores podem articular seus interesses e inquietudes, e 

os tomadores de decisões prestam contas por sua gestã o da água (OCDE , 2015).   

 

                    A governança da água é definida por Pinto-Coelho e Havens (2007) 

como sendo um sistema político, social, econômico e administrativo montado para 

diretamente ou indiretamente, influenciar os usos, o desenvolvimento e a gestã o 

integrada de recursos hídricos, bem como garantir a oferta de serviços e produtos 

diretamente ligados aos recursos para a sociedade. Por definiçã o, o sistema de 

governança das águas nã o fica isolado de todas as outras esferas administrativas do 

país, ao contrário, esse sistema nã o só deve influenciar, mas também sofrer 

adaptações e influê ncias das demais esferas do governo.   

 
                                                             
5 O conceito de governança se ilustra na seguinte citaçã o de Tegegnework Gettu, Diretor E xecutivo 
do PNUD: “A governança é um conceito que compreende mecanismos complexos, processos, 
relacionamentos e instituições através dos quais os cidadã os e grupos articulados por seus 
interesses, exercem seus direitos e obrigações e mensuram suas diferenças. O governo dirige a 
gestã o da assinaçã o dos recursos para responder aos problemas coletivos; se caracteriza por os 
princípios de transparê ncia, responsabilidade, regulamentos de lei, efetividade, equidade e visã o 
estratégica. É  um conceito universal importante e ainda complexo”.  



 

  

 

                  Para a OCDE  a crise da água é fundamentalmente uma crise de 

“governança”, e desde 2010 se dedicou na procura de provas sobre os principais 

problemas de gestã o que obstaculizam a formulaçã o e implementaçã o de políticas 

da água. É  o que sugere o “Marco de governança multinível da OCDE : Mind the 

Gaps, Bridge the Gaps”, que foi desenvolvido como um marco analítico e uma 

ferramenta para os desenhistas de políticas, que permite identificar os desafios e 

superar as falhas de governança (F igura 1), a todos os países independentemente 

da sua configuraçã o institucional, disponibilidade de água ou grau de 

descentralizaçã o (OC DE , 2015).  

 
F igura 1 – Marco de governança multinível da OCDE . 

 

Fonte: OC DE , 2015. 
 

 

                   O marco apresentado na F igura 1 foi usado pela OCDE  para examinar 

os marcos de governança da água em 17 países da OCDE  e 13 países de América 

Latina, demostrando que nã o existe uma soluçã o única para os desafios da água em 

nível mundial, senã o uma grande diversidade de situações entre países e dentro 

destes.  

 

                   Portanto, as respostas de governança devem adaptar-se à s 

especificidades territoriais e reconhecer que a governança é altamente dependente 

do contexto (OCDE , 2015). 

 



 

  

 

                   Partindo dessas premissas, a OCDE  determina trê s dimensões da 

governança da água, as quais mutuamente se reforçam e complementam:  

 

 E fetividade: refere-se à  contribuiçã o da governança em definir as metas e 

objetivos sustentáveis e claros das políticas da água em todos os níveis do 

governo, na implementaçã o dos objetivos das políticas, e na consecuçã o 

das metas esperadas.   

 

 E ficiê ncia: relacionada com a contribuiçã o da governança para maximizar 

os benefícios da gestã o sustentável da água e o bem-estar, ao menor 

custo para a sociedade. 

 

 Confiança e participaçã o: relacionadas à  contribuiçã o da governança na 

criaçã o de confiança entre a populaçã o, e garantia da inclusã o dos atores 

através de legitimidade democrática e equidade para a sociedade em geral.  

 

                   Na F igura 2 expõem-se as quatro dimensões sobre as quais é definido 

um sistema de governança das águas:  

 
F igura 2 - Dimensões da Governança da Á gua 

 
Fonte: Pinto-Coelho e Havens (2007) 



 

  

 

                  No VI Foro Mundial da Á gua, em 2012, se incluiu no conceito de 

governança da água as mesmas quatro dimensões da F igura 2 ressaltou-se as 

dimensões política e social como as que mais preocupam a sociedade no 

continente americano quando se fala de governança, pois se refere à  tomada de 

decisões e o acesso equitativo aos recursos.  

 

                   Porém, nã o se pode esquecer que existe um contexto econômico que 

influi nessa toma de decisões e que deveria contribuir para conseguir a eficiê ncia, 

onde se maximize o uso do recurso e que se recuperem adequadamente os custos. 

No que diz respeito à  dimensã o ambiental, considera se que a água é um 

subsistema dentro do meio ambiente e, portanto, deve-se procurar o equilíbrio 

hidrológico, que deve tender ao uso sustentável dos recursos hídricos. 

 

                   Com base nas dimensões identificadas pela OCDE  desenvolveu-se “Os 

Princípios da Governança da Á gua da OCDE ”, F igura 3: 

 

F igura 3 – Princípios de Governança da Á gua da OCDE  

 
Fonte: OC DE , 2015. 



 

  

 

                   Os princípios da OCDE  (2015) apresentados na F igura 3, se originam 

em princípios de boa governança mais gerais, como: a legitimidade, a transparê ncia, 

a rendiçã o de contas, os direitos humanos, o estado de direito e o caráter inclusivo. 

Tem por objeto melhorar os sistemas de governança da água que ajudam a gerir de 

maneira sustentável, integral e inclusiva, com um preço aceitável e em um espaço 

de tempo razoável.  

 

                   Consideram que a governança é boa se ajuda a resolver os desafios 

chaves da água ao mesmo tempo que impulsiona as relações construtivas entre o 

E stado e a sociedade. A governança é má se gera custos de transaçã o excessivos e 

nã o responde à s necessidades próprias de cada contexto.  

 

                    Na Colômbia, o conceito de governança da água, é relativamente 

recente. Como afirma Castro (2011) nã o existe uma reflexã o profunda sobre as 

implicações da figura da governança pelas instituições governamentais, dado que 

nã o se conseguiu comprovar a existê ncia de um conceito claro da mesma, seus 

principais atributos e sua manifestaçã o prática na vida política do país, entre os 

atores oficiais, comunidade acadê mica e a sociedade.   

 

                   E m particular, o conceito de governança da água na C olômbia, avançou 

na sua construçã o a partir do processo de implementaçã o da Política Nacional para 

a Gestã o Integral do R ecurso Hídrico, em 2010, a qual reconhece como fundamental 

para a vida, e define-o como os processos de coordenaçã o e cooperaçã o de 

distintos e diversos atores sociais, setoriais e institucionais que participam em sua 

gestã o integrada. Assume o território e a bacia como entidades ativas em tais 

processos, com o fim de evitar que a água e suas dinâmicas convertam-se em 

ameaças para as comunidades, e de garantir a integridade e diversidade dos 

ecossistemas, para assegurar a oferta hídrica e os serviços ambientais. Neste 

sentido, a governança expõe novas maneiras de entender governabilidade, dado 

que coloca a autoridade do E stado em funçã o de sua capacidade de comunicaçã o 



 

  

 

com papéis e reponsabilidades claras, para ofertar a água de maneira responsável, 

equitativa e sustentável  (MADS , 2014).  

 

                   A governança da água em países como a Colômbia, deve ser 

examinada mais além do “acesso à  água potável” e incluir a análise das políticas, a 

gestã o dada ao recurso pelas autoridades em diferentes níveis e o impacto na 

sociedade. E sses pontos sã o ainda mais importantes tendo em conta que toda 

política da água tem repercussões sobre a alimentaçã o, a saúde, o meio ambiente, 

os conflitos, tanto no interior como no exterior de um território.  

 

                   Para o Instituto de E studos Ambientais (IDE A) da Universidade Nacional 

de C olômbia, a governança da agua é o processo para a gestã o integrada da água, 

entendida como bem comum de todos os seres vivos, que promove a participaçã o 

ativa e inclusiva dos diferentes atores sociais nas decisões e que articula múltiplas 

culturas, saberes e instrumentos normativos formais e nã o formais, em diferentes 

escalas espaciotemporais, em contextos sociopolíticos, econômicos e ecológicos 

específicos (IDE A, 2013). 

 

                   O mais recente esforço na C olômbia por entender e documentar os 

processos de governança é o Observatório Colombiano de Governança da Á gua 

(OCGA), que é uma ferramenta virtual aberta ao publico, promovida pelo Ministério 

de Ambiente e Desenvolvimento S ustentável como um instrumento para a gestã o da 

água e o fomento da participaçã o social em temas hídricos.  

 

                   O OCGA foi construído como um portal web que facilita a interaçã o e 

articulaçã o entre os atores interessados na gestã o do recurso hídrico, onde se 

podem compartilhar experiê ncias e se pode aceder a informaçã o relevante sobre o 

tema da água e sua governança na Colômbia e assim fortalecer os processos de 

tomada de decisões em todos os níveis (MADS , 2015). 

 
                                                             
6 A definiçã o é construçã o da Direçã o de Gestã o Integral do R ecurso Hídrico do Ministério de 
Ambiente e Desenvolvimento S ustentável e o Departamento Nacional de Planejamento – DNP, 
durante o ano 2013, no marco do desenvolvimento do objetivo de governabilidade da PNGIR H e os 
resultados da Missã o Governança da Á gua no ano 2012.   



 

  

 

2.4  Indicadores de Governança da Á gua 
 

                   Os indicadores quantificam a informaçã o, também a simplificam, 

sobretudo quando ilustram fenômenos complexos. Os indicadores respondem a uma 

quantidade de critérios de qualidade, entre os quais se encontram: pertinê ncia 

política e utilidade para os usuários, solidez, confiabilidade e precisã o (devem refletir 

efetivamente as variações do que estã o sintetizando); qualidade e disponibilidade de 

dados (devem ser indiscutíveis e de fácil acesso); comparabilidade (de ano para 

ano, unidade de observaçã o para unidade de observaçã o); legibilidade e 

transparê ncia (FR ANCOIS , 2008).  

 

                   Os indicadores apontam, aproximam e traduzem em termos 

mensuráveis as diferentes dimensões de um conceito. Por meio deles, é possível 

analisar a evoluçã o no tempo dos diferentes aspectos da vida local e traçar um 

conjunto de estratégias para lograr justiça, democracia e sustentabilidade. Levantar 

indicadores é tornar pública a informaçã o, torná-la disponível para a sociedade, 

sendo nã o só um direito de todos como também um recurso básico para a gestã o 

pública e para a participaçã o cidadã . Com a disponibilizaçã o dos indicadores, a 

populaçã o em geral passará a ter maior poder de fiscalizaçã o do gasto público, 

exigindo o uso mais eficiente, eficaz e efetivo do mesmo e a reorganizaçã o das 

atividades de planejamento em bases mais técnicas (ANTICO; J ANNUZZI, 2011). 

 

                   Os indicadores sã o a linha de base para o início da sistematizaçã o das 

informações, em um dado momento, para um planejamento mais consistente das 

ações do governo – processo fundamental para a inclusã o de temas relevantes nas 

agê ncias públicas governamentais. Para que a sociedade participe do cenário 

político, assim como das decisões de governo, é necessário que os cidadã os 

tenham conhecimento adequado de informações públicas de qualidade 

(PR OGRAMA CIDADE S  S US TE NTÁ VE IS , 2014).    

 

                   Os indicadores sã o ferramentas de avaliaçã o e de ajuda para a tomada 

de decisões, permitem medir uma situaçã o, uma atividade ou uma tendê ncia, de 

forma objetiva, num dado momento e/ou um espaço particular. Constituem o resumo 

de uma informaçã o complexa, que possibilita que diferentes atores (pesquisadores, 



 

  

 

responsáveis da gestã o, políticos e cidadã os) discutam entre eles. Os indicadores, 

sejam qualitativos ou quantitativos, descrevem geralmente um estado que nã o pode 

ser apreendido de forma direta. Deve existir uma relaçã o casual entre o fato 

estudado e o indicador (FR ANCOIS , 2008). 

 

                   Além de alimentar o debate público, os sistemas de indicadores sã o 

convenientes para que os atores tenham a sua disposiçã o ferramentas com as quais 

possam tomar iniciativas, que sã o sua responsabilidade como parte do sistema, pelo 

que os indicadores se convertem nessas ferramentas ou instrumentos 

indispensáveis, que sã o a base da tomada de decisões. Para a Organizaçã o para a 

Cooperaçã o e Desenvolvimento E conômico - OCDE , um bom indicador deve 

apresentar as propriedades e requisitos, expostos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Propriedades de um bom indicador segundo a OCDE  

PR OPR IE DADE S  R E QUIS ITOS  

 

R elevância para a formulaçã o 

de políticas  

R epresentatividade 

S implicidade 

S ensível à  mudança  

Possibilita comparações  

Possui escopo abrangente 

Possui valores de relevância  

 

Adequaçã o à  análise  

Fundamentado cientificamente 

Baseado em padrões internacionais e possui 

consenso sobre a sua validade 

Utilizável em modelos econômicos, de previsã o e 

em sistemas de informaçã o  

 

Mensurabilidade 

Viável em termos de tempo e recurso 

Adequadamente documentado 

Atualizado periodicamente 
Fonte: R ODR IGUE S  (2014) 

 

                   V ieira (2014) também explica sobre as caraterísticas essenciais que 

deve ter um indicador:  

 Centrado em aspectos claros e práticos; 



 

  

 

 S imples de entender; 

 Baseado em informações confiáveis; 

 Fácil de medir e de monitorar; 

 S ensível, isto é, deve permitir a avaliaçã o das modificações nas 

características do sistema; 

 Integrador, ou seja, que permita a inter-relaçã o com outros indicadores, 

compreendendo aspectos das diferentes dimensões.  

 

                   A OCDE , no seu projeto de “Goverment at a Glance” de 2011, elaborou 

indicadores para descrever o desempenho do governo. E stes indicadores ajudam os 

governos a comparar suas instituições e seu desempenho com os outros países 

membros da organizaçã o.  

 

                   F rancois (2008) cita que os indicadores permitem gerar uma 

representaçã o de uma realidade complexa, como a governança, porquanto 

respondem a trê s grandes funções: científica (ao descrever o estado da 

governança), política (ao identificar as prioridades e avaliar os rendimentos dos 

atores envolvidos na governança) e social (ao facilitar a comunicaçã o e orientar as 

ações em sentido correto).  

                   Afirma também Francois (2008), que os indicadores e os índices estã o 

cada vez mais presentes nas políticas ambientais. A Agenda 21, adotada na 

Conferê ncia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do R io em 1992, deixa muito 

clara a necessidade de dotar-se de indicadores de desenvolvimento sustentável 

para guiar e avaliar as políticas na matéria.  

 

                    Conforme se observa na Tabela 2, foram desenvolvidos diferentes 

sistemas de indicadores e índices para avaliar governança e, mais especificamente, 

alguns para avaliar a governança relacionada com os recursos hídricos.   

 
Tabela 2 – Documentos sobre indicadores de governança 

TITULO R E S UMO AUTOR  
Indicadores mundiais 
de governança. 
Banco Mundial. 

Apresenta indicadores de governança em 
quase 200 países e inclui seis dimensões 
de governança: participaçã o e 

KAUFMANN; 
E INS TE IN 
(2007) 



 

  

 

TITULO R E S UMO AUTOR  
monitoramento, estabilidade política e 
ausê ncia de violê ncia, efetividade do 
governo, qualidade do marco regulatório, 
estado de direito e controle da corrupçã o.   

Marco para a 
avaliaçã o da 
governança florestal.   

O Marco nã o especifica indicadores, no 
entanto, oferece uma estrutura para 
contextualizar os muitos indicadores de 
governança florestal existentes ou em 
elaboraçã o. F ornece uma ferramenta 
para estabelecer indicadores 
dependendo do contexto de cada país e 
suas situações particulares.  

FAO (2011) 

Proposta 
Metodológica para a 
mensuraçã o e 
avaliaçã o da 
governança florestal 
no Brasil, Colômbia, 
E quador e Peru.   

Compila estudos de caso de propostas 
metodológicas para mensurar 
governança florestal, com o objetivo de 
descrever a metodologia para a obtençã o 
de uma proposta de indicadores e 
apresentar os resultados de uma primeira 
mensuraçã o de prova que permita 
determinar a situaçã o atual e as 
possíveis mudanças da governança 
florestal nos ditos países.  

FANZE R E S , A; 
OR TIZ VON 
HALLE  et al. 
(2014) 

Governança dos 
recursos hídricos. 
Proposta de 
indicadores para 
acompanhar sua 
implementaçã o.  

A WWF-Brasil desenvolveu um sistema 
de monitoramento das capacidades 
estatais de gerir com qualidade os 
recursos hídricos do Brasil, no qual o 
conjunto de atores que participaram da 
construçã o, chegaram a um proposta de 
alguns indicadores de governança para 
que os mesmos possam ser testados e 
aplicados para o acompanhamento da 
gestã o de recursos hídricos. 

LIMA (2014); 
WWF-BRAS IL 

Fonte: E laboraçã o própria  

 

                   Os indicadores apresentados nesses trabalhos permitem uma análise 

geral da governança em diferentes escopos, no entanto, nota-se uma carê ncia de 

um sistema de indicadores ou um indicador no que diz respeito à  governança da 

água, adotado por alguma entidade internacional que permita fazer análise 

comparativa e que validem os resultados obtidos com base em uma metodologia 



 

  

 

clara e estabelecida, e que a sua vez permita refletir as realidades de cada contexto: 

país, regiã o, bacia.  

 

                   Assim, ao analisar o conjunto de informações levantadas na revisã o 

bibliográfica, um sistema de indicadores de governança da água deveria ter as 

seguintes características:  

 Deve ser simples de entender, que permita ter clareza na comunicaçã o 

dos resultados.  

 Fácil de medir e de monitorar, o que significa que se deve garantir ter 

acesso aos dados e a fontes confiáveis.   

 Permitir a avaliaçã o das mudanças, tem que ser coerente com a 

realidade local e ser adequável à s mudanças desta.  

 Os indicadores que fazem parte do sistema devem ter relaçã o com 

outros indicadores, devem permitir que seja integrado a outros 

indicadores com o fim de ter uma visã o mais ampla da realidade 

estudada. 

 C laro e prático, deve ter a capacidade de síntese da realidade 

estudada e de ser aplicado na tomada de decisões. 

 Incluir cada uma das dimensões da governança da água; que foram 

incluso as mesmas do desenvolvimento sustentável.  

 Contemplar os princípios de governança da água para que permitam 

avaliar a efetividade, eficiê ncia e participaçã o na governança da água. 

 

                   S egundo a FAO (2011), na seleçã o de indicadores de governança pode-

se basear em uma série de considerações: 

 Disponibilidade e qualidade dos dados/informaçã o; 

 Custos da recolecçã o de informaçã o; 

 Facilidade da interpretaçã o e comunicaçã o;  

 Capacidade dos usuários para mensurar os indicadores selecionados e 

para analisar e explicar os resultados ao público destinatário.  

 

 

 



 

  

 

3 ME TODOLOGIA 

 

A metodologia adotada no presente trabalho envolveu quatro etapas: i) 

pesquisas documental e bibliográfica, ii) elaboraçã o de um sistema preliminar de 

indicadores de governança da água,  iii) aplicaçã o do método Delphi e iv) validaçã o 

do sistema de indicadores a partir de um estudo de caso. Cada uma das etapas é 

descrita a seguir. 

 

3.1  Pesquisas documental e bibliográfica 
 

As pesquisas documental e bibliográfica foram realizadas com o propósito 

de sistematizar informações capazes de descrever a situaçã o da gestã o dos 

recursos hídricos e de fundamentar a escolha dos indicadores de governança da 

água na Colômbia. Assim, realizou-se uma investigaçã o bibliográfica com o objetivo 

primordial de apresentar os principais problemas e conflitos dos recursos hídricos na 

Colômbia quanto à  sua oferta, sua demanda, sua qualidade, aos riscos, à  

planificaçã o, à  administraçã o, à  avaliaçã o e ao monitoramento, à  normatividade e à  

governança.  

 

Durante a pesquisa documental foram analisados documentos que nã o 

receberam nenhum tratamento científico, como relatórios técnicos, reportagens de 

jornais e revistas. A pesquisa bibliográfica permitiu o acesso a informações de 

caráter científico presentes em artigos, teses, dissertações e livros, conforme 

recomendações de Gil (2002) e Oliveira (2007). E m ambos os casos foram utilizados 

material disponível na Internet, bases de dados de universidades e instituições 

públicas e privadas envolvidas no tema da governança da água.  

 

3.2 S eleçã o de indicadores de governança da água 
 

Nessa fase, foi elaborado um quadro preliminar de indicadores de 

governança da água. A seleçã o desse quadro foi subsidiada pelas informações 

obtidas nos levantamentos bibliográfico e documental. Para a escolha dos 

indicadores buscou-se adotar os critérios desejáveis a um bom indicador 

(J ANNUZZI, 2001; MINAY O, 2009): 



 

  

 

   

• Ter validade, objetividade e consistê ncia teórica; 

• S er de fácil mensuraçã o, baseado em informações facilmente disponíveis e 

de baixo custo; 

• S er capaz de representar corretamente o que pretende medir; 

• S er comparável entre unidades de observaçã o e períodos distintos; 

• S er pactuado por grupos de interesse; 

• S er de fácil interpretaçã o e útil nos processos de decisã o. 

 

De acordo com Deponti, E ckert e Azambuja (2002) na fase de seleçã o de 

indicadores é necessário ter clareza sobre o que se quer avaliar. Os autores 

sugerem respostas à s seguintes questões: i) O que avaliar?   ii) Como avaliar?   iii) 

Por que avaliar?  iv) Quais os objetivos da avaliaçã o?  v) De que maneira serã o 

expostos, integrados e aplicados os resultados da avaliaçã o para o melhoramento 

do perfil dos sistemas analisados?  As respostas no caso dos objetivos da presente 

pesquisa encontram-se sumarizadas na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – E lementos norteadores da seleçã o dos indicadores de governança da água na 
Colômbia 

Questionamento R esposta adequada aos propósitos da pesquisa 

O que avaliar?  A governança da água em bacias hidrográficas da 
Colômbia 

Quais os objetivos da 
avaliaçã o?  

Identificar pontos fortes e ameaças à  gestã o integrada 
dos recursos hídricos na Colômbia no âmbito das 
estruturas de governança da água 

Como avaliar?  Por meio de indicadores capazes de captar a existê ncia 
de mecanismos favorecedores da implementaçã o de uma 
boa estrutura de governança 

Por que avaliar?  Porque a atual gestã o integrada dos recursos hídricos 
requer um ambiente onde sejam observados os princípios 
de governança da água. A ausê ncia ou inoperância de 
tais mecanismos pode levar ao comprometimento da 
política de recursos hídricos. 

De que maneira serã o 
expostos, integrados e 
aplicados os resultados 

Os resultados da avaliaçã o deverã o compor um banco de 
dados a ser alimentado periodicamente de modo a 
permitir, com o tempo, a construçã o de uma série 



 

  

 

da avaliaçã o para o 
melhoramento do perfil 
dos sistemas 
analisados?  

histórica. Além disso, a cada avaliaçã o poder-se-á 
elaborar relatórios técnicos a serem disponibilizados aos 
interessados. 

Fonte: E laboraçã o própria 

 

Na definiçã o de um sistema de indicadores é imprescindível delimitar as 

suas características operacionais, a fim de permitir a tomada de decisã o quanto à  

coleta dos dados, sistematizaçã o de informações, possibilidades de análises. Tais 

características do sistema proposto na pesquisa encontram-se sintetizadas na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – C aracterísticas operacionais  do sistema de indicadores de governança da água 
proposto na pesquisa 

Característica 
Operacional 

Possibilidades do s istema proposto 

E scala espacial Bacia hidrográfica. 

E scala temporal Nã o há limitaçã o. No entanto, a sugestã o é que seja 
adotada a escala anual. 

E scala de mediçã o Nem todos os indicadores de um sistema apresentam 
caráter quantitativo. Porém, mesmo aqueles que 
revelam aspectos qualitativos da governança poderã o 
ser quantificados por meio da atribuiçã o de escores 
obedecendo a uma gradaçã o de 0 (zero) 
correspondente a uma pior situaçã o ou ausê ncia do 
indicador, a um valor máximo correspondente à  
melhor situaçã o possível ou simplesmente existê ncia 
do indicador. 
Pode-se empregar uma escala Likert7, conforme 
opçã o do condutor da pesquisa, ou simplesmente 
adotar valores 0 (nã o – ausê ncia do indicador) e 1 
(sim – existê ncia do indicador). 
Assim, há uma flexibilidade quanto à  escala de 
mediçã o que nã o precisa ser a mesma para cada 
indicador.  

                                                             
7 S egundo Minayo (2009), a escala de Likert, que se baseia em questionários do tipo “concordo” ou 
“discordo” aplicado a um grupo social com as mesmas características. 

 



 

  

 

Classificaçã o dos dados Dados primários. O ideal é que a coleta dos dados 
referentes a cada indicador seja feita “in loco” de 
modo a tornar possível o registro dos aspectos nã o 
mensuráveis, porém úteis na análise dos indicadores.   

Um instrumento de coleta de dados adequado é o 
questionário. 

Fonte dos dados As informações sobre os indicadores devem ser 
obtidas junto aqueles que atuam na gestã o dos 
recursos hídricos da bacia hidrográfica e aqueles que 
residem na bacia, usufruindo assim de seus recursos. 
Dessa forma, pelo menos dois grupos de interesse 
devem ser selecionados: grupo d gestores e grupo de 
moradores. Também podem ser incluídos 
representantes do setor privado, organizações nã o 
governamentais, representantes da igreja. 

Fonte: E laboraçã o própria 

 

Com as questões levantadas na Tabela 4 esclarecidas, bem como as 

características operacionais apresentadas na Tabela 5 e considerando-se o exposto 

nos capítulos anteriores sobre governança da água e a realidade descrita na 

Colômbia, um grupo de indicadores selecionados foi agrupado segundo as trê s 

dimensões identificadas pela OCDE , para a governança da água: E fetividade, 

E ficiê ncia e Participaçã o, e seguindo o indicado no marco de governança multinível 

e os Princípios de Governança da água, também da OCDE .  

 

Adicionalmente, porém com menor participaçã o, foram consideradas as 

experiê ncias de outras instituições e autores como: o Banco Mundial, a WWF, FAO. 

Assim, construiu-se uma matriz de indicadores que contém informaçã o sobre a 

dimensã o e principio à  qual pertence, a importância ou justificativa de escolha e as 

fontes ou autores que deram sustento teórico para a sua seleçã o (Tabela 5). 

R essalta-se que todos os indicadores foram adaptados de modo a possibilitar a sua 

operacionalizaçã o no que diz respeito à  coleta dos dados.  
 

 

 

 



 

  

 

Tabela 5 – Indicadores propostos  para avaliar governança da água em nível de bacias 
hidrográficas na Colômbia 

Dim*.  Princ*. Indicador  Importância Fonte/Autor 
E

fe
tiv

id
ad

e 

R
es

po
ns

ab
ili

da
de

s 
C

la
ra

s 

E xistê ncia de 
organismos estatais e 
instituições 
governamentais 
envolvidos na 
governança da água 

Verificar a existê ncia e 
identificar as instituições, 
autoridades e 
organismos 
governamentais que 
realizam atividades no 
tema da governança da 
água. 

Chirino et 
al.(2008) 

E xistê ncia de clareza 
quanto ao papel de 
cada ator na tomada 
de decisões  

Verificar a existê ncia de 
funções claras e 
legalmente constituídas 
por parte dos atores 
envolvidos 

Fasciolo et al. 
(2011) 

E
sc

al
as

 
A

pr
op

ria
da

s 

Grau de adequaçã o 
da lei à s diferentes 
realidades existentes 
na bacia 

Verificar o 
desenvolvimento e 
reconhecimento legal de 
adequações de 
instrumentos de recursos 
hídricos  

Lima (2014) 
Burgos e 
León (2013) 

C
oe

rê
nc

ia
 d

as
 p

ol
íti

ca
s 

Grau de absorçã o 
dos princípios e 
metas da PGIR H nos 
planos de 
desenvolvimento. 

Verificar a articulaçã o 
entre a política nacional 
de recursos hídricos e as 
políticas setoriais.   

Lima (2014) 
Kaufmann et 
al. (2007) 
GWP (2002) 

Grau de absorçã o 
dos princípios e 
metas da PGIR H nos 
planos de bacias 
hidrográficas. 

Verificar a articulaçã o 
entre a política nacional 
de recursos hídricos e as 
políticas regionais 
relacionadas.   

C
ap

ac
ita

çã
o 

Atividades de 
capacitaçã o nos 
comitê s de bacias 
hidrográficas  

Verificar a existê ncia e 
periodicidade de 
atividades de 
capacitaçã o por parte 
das instituições 
envolvidas na tomada de 
decisões 

Burgos e 
León (2013) 

Periodicidade das 
atividades de 
capacitaçã o  

E
fic

iê
nc

ia
 

In
fo

rm
aç

ão
 Acesso das 

instituições 
responsáveis pela 
tomada de decisã o à s 
informações  

Verificar a existê ncia de 
ferramentas ou canais de 
informaçã o que 
disponibilizem o aceso 
por parte dos atores  

Rodrigues 
(2014) 



 

  

 

Dim*.  Princ*. Indicador  Importância Fonte/Autor 

Fi
na

nc
ia

m
en

to
 

E xistê ncia de 
F inanciamento 

Verificar a existê ncia e 
nível de financiamento 
por parte das instituições 
governamentais para 
garantir o funcionamento 
do conselho e as 
atividades envolvidas 
com a governança da 
água 

Rodrigues 
(2014) 
Fasciolo et al. 
(2011) 
 
 
 

Nível de 
F inanciamento  

M
ar

co
 

R
eg

ul
at

ór
io

 E xistê ncia de marco 
regulatório para a 
governança da água 

Verificar a existê ncia de 
um marco regulatório 
para o desenvolvimento 
da governança da água  

Kaufmann et 
al. (2007) 

Nível legislativo do 
marco regulatório 

In
ov

aç
ão

 E xistê ncia de práticas 
inovadoras nas 
autoridades 
competentes  

Verificar a adoçã o de 
praticas de governança 
da água inovadoras nas 
autoridades competentes 
do governo. 

OCDE  (2015) 

C
on

fia
nç

a 
e 

pa
rt

ic
ip

aç
ão

 

In
te

gr
id

ad
e 

e 
tra

ns
pa

rê
nc

ia
 

Credibilidade nas 
instituições 
envolvidas na tomada 
de decisões  

Verificar a existê ncia de 
credibilidade por parte 
das instituições 
governamentais 
responsáveis pela 
tomada de decisões no 
planejamento e gestã o 
de recursos hídricos 

Rodrigues 
(2014) 
 

Inclusã o da 
atividades de 
governança da água 
nas audiê ncias de 
prestaçã o de contas 

Verificar a inclusã o das 
atividades relacionadas 
com a governança da 
água nas audiê ncias de 
prestaçã o de contas das 
instituições 
governamentais em 
diferentes níveis 

Buccheri e 
Comellas 
(2011) 

E
nv

ol
vi

m
en

to
 d

as
 

pa
rte

s 

% de participaçã o de 
cada um dos setores 
no conselho de bacia 

Verificar a porcentagem 
de participaçã o de cada 
um dos setores 
participantes do conselho 

Fasciolo et al. 
(2011) 

E ncontros 
presenciais do 
conselho de bacia 

Verificar a 
representatividade e 
participaçã o dos 

Fasciolo et al. 
(2011) 



 

  

 

Dim*.  Princ*. Indicador  Importância Fonte/Autor 
hidrográfica membros do conselho de 

bacia hidrográfica  Presença nas 
reuniões do conselho 

A
rb

itr
ag

em
 Órgã os de controle 

envolvidos  
Verificar a existê ncia de 
órgã os de controle das 
atividades desenvolvidas  

Chirino et 
al.(2008) 

M
on

ito
ra

m
en

to
 e

 
A

va
lia

çã
o 

E xistê ncia de 
indicadores no 
planejamento.  

Verificar a existê ncia de 
ferramentas que auxiliem 
no monitoramento. 

Lima (2014) 
 

E xistê ncia de ações 
de monitoramento 
executadas em um 
período determinado. 

Verificar a existê ncia e 
periodicidade de 
monitoramento e/o 
avaliaçã o  

Fonte: E laboraçã o própria 

 

3.3 Definiçã o do s istema de indicadores de governança da água 
 

Dentre as características de um bom sistema de indicadores se inclui a 

participaçã o de atores na sua elaboraçã o e definiçã o (BOULANGE R , 2008). Dentre 

as metodologias que permitem a intervençã o de diferentes agentes na definiçã o do 

sistema de indicadores optou-se pelo método Delphi. 

 

 Nesse método, cada indicador do sistema de indicadores proposto foi 

avaliado quanto a sua relevância por parte de especialistas. A crítica dos 

especialistas na área da governança da água e a gestã o integrada dos recursos 

hídricos foi usada para o fechamento dos indicadores propostos como ferramentas 

para avaliar a governança dos recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica na 

Colômbia. E ntende-se por especialistas nesta pesquisa, aqueles que estã o 

vinculados a instituições que desenvolvem trabalhos ou participam da governança 

da água.  

 

R odrigues (2014) destaca que o método Delphi permite a unificaçã o e 

convergê ncia das decisões de especialistas quanto a um determinado tema. É  uma 



 

  

 

técnica relativamente simples, sendo aplicada por meio de consultas anônimas e 

interativas, acompanhados de um feedback organizado de opiniões ou aplicaçã o de 

questionários (ADLE R  E  ZIGLIO, 1996). S egundo Wrigth e Giovinazzo (2000) o 

método baseia-se no “uso estruturado do conhecimento, de experiê ncia e da 

criatividade de um painel de especialistas, pressupondo-se que o julgamento 

coletivo, quando organizado adequadamente, é melhor que a opiniã o de um só 

individuo”. Na Tabela 6 sã o apresentadas algumas das vantagens e desvantagens 

do método. 

 
Tabela 6 – C aracterís ticas do método Delphi, vantagens e desvantagens. 

Características  Vantagens Desvantagens  

Anonimato Igualdade de expressã o de 

ideias. O anonimato faz com que 

a interatividade aconteça com 

maior espontaneidade e que 

assuntos críticos ou polê micos 

possam ser melhor discutidos e 

apresentados pelos participantes.  

Ao responder um questionário 

sozinho, respondente pode nã o 

lembrar de tudo que pensa 

sobre o assunto ou pode nã o se 

ater a pontos sobre os quais 

ainda nã o refletiu.  

Feedback Reduçã o de ruídos. E vita desvios 

no objetivo de estudo. F ixaçã o no 

grupo das metas propostas. 

Possibilidade de revisã o de 

opiniões.  

Pode determinar o sucesso ou 

insucesso do método. R isco de 

excluir das análises pontos de 

discordância.  

F lexibilidade No decorrer das discussões os 

participantes recebem opiniões, 

comentários e argumentações de 

outros especialistas, podendo, 

assim, rever suas posições 

diante do assunto pesquisado. As 

barreiras comunicacionais sã o 

superadas.  

Dependendo de como serã o 

apresentados os resultados e 

feedbacks, é possível que se 

criem consensos, forcados ou 

artificiais, em que os 

respondentes podem aceitar de 

forma passiva a opiniã o de 

outros especialistas e passar a 

defendê -las.  

Utilizaçã o de S ã o formados conceitos, Possibilidade de obter 



 

  

 

especialistas julgamentos, apreciações e 

opiniões confiáveis a respeito do 

assunto.  

consenso de forma demasiado 

rápida. 

Consenso  S inergia de opiniã o entre os 

especialistas. Identificaçã o do 

motivo de divergê ncia de opiniã o. 

R isco de criar um consenso 

artificial. 

Interatividade A interatividade foge de uma 

conjuntura hierárquica, pois 

formata as respostas e, em 

seguida, faz com que elas sejam 

partilhadas. Adequaçã o das 

respostas, pois tende a excluir 

excentricidades que estejam fora 

do contexto solicitado. 

Aprendizado recíproco entre os 

respondentes. 

R odadas interativas realizadas 

em rede sã o apontadas como 

desvantagens por críticos ao 

método. Apesar de tornar o 

processo mais rápido e menos 

oneroso, o sincronismo 

possibilitado pela internet, 

contraria o benefício de obter 

respostas mais elaboradas.  

 Fonte: R ODR IGUE S  (2014) 

 

A F igura 4 resume o esquema teórico para a aplicaçã o do método. A 

literatura nã o estabelece parâmetros para a definiçã o do numero ideal de 

especialistas do painel Delphi e nem sempre é fácil conseguir o comprometimento 

de um número maior de participantes. Na presente pesquisa foram consultados 

inicialmente 18 especialistas. A convergê ncia de opiniões sobre a importâ ncia de 

cada indicador ocorreu na terceira rodada, sendo que nesta última só 6 

responderam ao questionário enviado. Os especialistas consultados pertencem a 

instituições colombianas como: Ministério de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

S ustentável, Corporaçã o Autônoma R egional, S ecretarias de Meio Ambiente 

Departamental e Municipal, Universidades Públicas e Privadas, além de 

pesquisadores acadê micos da Colômbia e Brasil. 

 

O contato se deu via correio eletrônico, meio pelo qual foi enviado um 

questionário com os indicadores selecionados e a solicitaçã o de atribuiçã o de 

escores para a importância de cada um: 0 - sem importância, 1 - pouco importante, 2 



 

  

 

– importante, 3 - muito importante e 4 - extremamente importante. Após a primeira 

consulta, denominada no método como “primeira rodada”, os escores atribuídos 

pelos especialistas foram analisados e cada indicador recebeu uma classificaçã o 

definida pelo escore “modal”. Os resultados obtidos foram apresentados aos 

especialistas para que estes emitissem sua posiçã o sobre concordar ou nã o com a 

classificaçã o. O procedimento foi repetido até ocorrer um consenso entre os 

especialistas quanto ao escore a ser atribuído a cada indicador.  

 

F igura 4 – S equê ncia de execuçã o do método Delphi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Wright & Giovinazzo (2000) 



 

  

 

3.4  Validaçã o do sistema de indicadores de governança da água 
 

Após a definiçã o do sistema de indicadores o passo seguinte foi verificar a 

sua empregabilidade e seu potencial de descriçã o das condições de governança da 

água em bacias hidrográficas. Para tanto, foi realizado um estudo de caso na bacia 

hidrográfica do rio Tillavá no departamento de E l Meta, na Colômbia. Como afirma 

Gil (2002) o estudo de caso “assume propósitos que estã o voltados para a 

exploraçã o de realidades cujos limites ainda nã o foram definidos, a descriçã o da 

situaçã o contextual do estudo pretendido e, sobretudo, a análise das situações de 

causas e efeito intrínsecas a realidade em questã o”.  

 

Inicialmente, realizou-se a pesquisa de campo para a caracterizaçã o da 

bacia hidrográfica onde se pretendia realizar a validaçã o dos indicadores teóricos 

propostos e permite identificar a abrangê ncia da bacia. E ssa caraterizaçã o inclui 

aspectos tais como: delimitaçã o geográfica, informações do meio físico, dados 

socioeconômicos e informaçã o do comitê  de bacia hidrográfica. E m seguida, foram 

aplicados 191 questionários elaborados para obter as informações necessárias para 

alimentar o sistema de indicadores definidos.  

 

O público alvo da pesquisa foi composto pelos atores que interagem na 

bacia, os quais foram identificados em visitas prévias à  regiã o. E stes foram divididos 

em duas categorias: moradores e gestores, visando captar percepções diferenciadas 

do tema em estudo. Ao final foram aplicados 34 questionários para os gestores e 

157 a os moradores. Os dados obtidos foram analisados por meio de técnicas 

estatísticas descritivas (análises tabular e gráfica) e inferenciais (testes de hipóteses 

para comparaçã o de grupos: teste nã o paramétrico Teste U – Mann Whitney8). 

 

 

 

                                                             
8 O teste U – Mann Whitney é um procedimento nã o paramétrico indicado quando se quer comparar 
dois grupos amostrais independentes quanto a uma variável qualitativa ordinal (GIBBONS  E  
CHAKR ABOR TI, 2011). 



 

  

 

4 R E S ULTADOS  E  DIS CUS S Ã O 

 

E ste capítulo encontra-se organizado em trê s seções que abordam os 

resultados e a discussã o referentes aos objetivos propostos na pesquisa. 

Inicialmente, sã o discutidos os princípios de governança que embasaram a definiçã o 

dos indicadores selecionados. E m seguida, é feita a exibiçã o do sistema de 

indicadores destacando aqueles mais e menos importantes na avaliaçã o da 

governança da água na Colômbia. Por fim, como forma de verificar a exequibilidade 

do sistema proposto, apresenta-se um estudo de caso na Bacia do rio Tillavá. 

 
4.1 Pontos chave na avaliaçã o da governança da água nas bacias hidrográficas 
da Colômbia  
 

O que deve ser considerado quando se deseja avaliar governança das 

águas em nível de bacia hidrográfica na Colômbia, foi o questionamento e ponto de 

partida para a construçã o do sistema de indicadores propostos nessa pesquisa. 

Pesquisas bibliográficas e documentais na temática governança da água, consulta a 

especialistas e visitas à  bacia hidrográfica auxiliaram na definiçã o de um sistema de 

indicadores estruturado em trê s dimensões e doze princípios, considerados pontos 

chave na gestã o integrada dos recursos hídricos.   

 

As dimensões definidas, conforme apresentado na Tabela 5 da seçã o 3.2, 

foram eficácia, eficiê ncia e confiança e participaçã o. Na F igura 5 constam os 

princípios que nortearam a seleçã o dos indicadores da dimensã o efetividade. Nessa 

dimensã o buscou-se verificar aspectos chave da governança relacionados à  forma 

como a esta contribui para definir metas e objetivos sustentáveis e claros nas 

políticas da água em todos os níveis do governo, a inclusã o dos objetivos das 

políticas nos diferentes planos que sã o desenvolvidos na bacia, os procedimentos 

adotados pelos atores da bacia para a consecuçã o das metas esperadas.   

 

 

 

 

 



 

  

 

F igura 5 – Organograma dos princípios  de governança da água – Dimensã o E fetividade 

 
Fonte: E laboraçã o própria 
 

É  muito importante ter clareza quanto ao papel que cada ator desempenha 

no desenho das políticas da água, na sua implementaçã o, gestã o e regulaçã o, e 

desse modo impulsionar a coordenaçã o entre as autoridades competentes, usuários 

do recurso e moradores da bacia. O princípio R esponsabilidades  claras permite 

distinguir claramente as responsabilidades de cada um dos atores que fazem parte 

sistema de governança da água na bacia. Permite ter uma compreensã o do papel 

que cumpre cada um deles no processo de gestã o do recurso hídrico. Assim facilita, 

no momento que se apresentarem falhas, a identificaçã o de qual ator nã o está 

cumprindo suas funções e possibilita a intervençã o dos demais para garantir a 

eficácia do processo.  

 

O princípio de E scalas apropriadas torna-se relevante porque tã o 

importante quanto ter as responsabilidades claras no processo de governança da 

água é gerir a água na escala apropriada, para assim poder refletir as condições 

locais da bacia, de modo que permita a coordenaçã o com as escalas regionais e 

nacionais.  A integraçã o com as diferentes escalas pode evitar problemas de 

duplicidade de funções ou contradições quanto à  tomada de decisões, que geram 

conflitos pelo uso dado a água.  

 

A Coerê ncia das politicas tem por finalidade reduzir as contradições e criar 

sinergias entre as políticas da água em diferentes escalas, para que os objetivos de 

cada uma delas sejam alcançáveis e para aumentar a eficácia da cooperaçã o entre 



 

  

 

as diferentes instituições que sã o responsáveis pela elaboraçã o de tais políticas. 

Assim mesmo, tã o importante como a coerê ncia quanto à s diferentes escalas é a 

coerê ncia com os diferentes setores. É  importante entender que a existê ncia de uma 

coordenaçã o entre políticas da água e meio ambiente, saúde, energia, agricultura, 

indústria, planejamento e ordenaçã o do território, é fundamental para garantir uma 

adequada gestã o do recurso e, assim, evitar conflitos pelo uso que cada setor dá à  

água.  

 

O princípio da Capacitaçã o pretende avaliar até que ponto o sistema  busca 

a melhora do desempenho dos servidores públicos através do desenvolvimento de 

competê ncias e conhecimentos necessários para levar a cabo suas funções, e que 

permitam adaptar as capacidades de resposta das autoridades frente aos desafios e 

mudanças na gestã o do recurso hídrico. Igualmente é indispensável a capacitaçã o 

dos moradores da bacia e os usuários do recurso, com o fim de que se empoderem 

dos processos de gestã o e manejo da água e possam participar tendo o 

conhecimento necessário que permita garantir seus direitos sobre o recurso tanto 

como seus deveres com sua correta administraçã o e conservaçã o. Contudo, é 

importante reconhecer que estes já tê m, em primeira mã o, o conhecimento das 

realidades locais que sã o importantes na gestã o dos sistemas hídricos, porém, este 

deve se complementar com novos conceitos técnicos e, sobretudo de política, que 

permitam aperfeiçoar sua participaçã o no processo de tomada de decisã o em 

quanto a uso dos recursos hídricos da bacia.  

 

A dimensã o E ficiê ncia (F igura 6) é justificada pelo fato de que é necessário 

identificar se os procedimentos e as instituições estã o conseguindo os resultados 

que a sociedade precisa utilizando os recursos dos quais dispõe, da melhor maneira 

possível. Igualmente está relacionada com a contribuiçã o da governança para 

maximizar os benefícios da gestã o sustentável da água e o bem-estar da sociedade.  

 

 

 

 

 
 



 

  

 

F igura 6 – Organograma dos princípios de governança da água – Dimensã o E ficiê ncia 

 
Fonte: E laboraçã o própria 

 

                   Quanto ao princípio da Informaçã o é importante conhecer as 

instituições responsáveis por produzir, atualizar e compartilhar as informações 

referentes à  gestã o dos recursos hídricos. É  importante saber se as informações sã o 

consistentes com as necessidades da bacia e se existem meios eficazes pelos quais 

a dita informaçã o chegue a todos os atores da bacia, de maneira oportuna, de modo 

que se garanta seu direito de participar.  Também se deve ressaltar a relevância de 

utilizar a informaçã o existente para guiar, avaliar e melhorar as políticas da água. No 

entanto, normalmente ocorre que a informaçã o importante para a tomada de 

decisões fica só no papel e prevalecem os interesses dos governantes. 

 

                 O F inanciamento diz respeito à  existê ncia de recursos financeiros, o que 

é importante para garantir desde uma simples reuniã o até processos mais 

complexos que demandam a alocaçã o de recursos. No entanto, sabe-se que a 

alocaçã o depende do governo em diferentes escalas, definida pelos planos de 

desenvolvimento vigentes, o que leva a uma dependê ncia dos interesses do governo 

em turno. O uso dos recursos financeiros de maneira eficiente, transparente e 

oportuna, vem se tornando uma necessidade em regiões como a estudada, onde os 

índices de corrupçã o sã o muito altos e, apesar de ter fontes de dinheiro se 

apresentam necessidades básicas nã o atendidas (falta de aquedutos, saneamento 

básico, dentre outros.).  

 



 

  

 

                  Os governos locais, regionais e nacionais devem assegurar que os 

marcos regulatórios  de gestã o da água sejam implementados e aplicados de 

maneira eficaz em procura do bem-estar público.  Devem garantir que as políticas da 

água apresentem coerê ncia com as realidades da bacia e que efetivamente 

respondam à s necessidades dos moradores e usuários. As instâncias de discussã o 

do marco regulatório se encontram no mais alto nível governamental, por enquanto, 

os comitê s de bacia hidrográfica nã o passam de instâ ncias de consulta sobre as 

realidades da bacia e nã o apresentam um papel realmente determinante na tomada 

de decisões.   

 

                 O princípio da Inovaçã o refere-se à  adoçã o e implementaçã o de práticas 

de governança da água inovadoras pelas autoridades competentes, que garantam a 

disponibilidade e acesso para a satisfaçã o das necessidades de cada um dos atores 

da bacia, assim como a participaçã o real da cidadania na tomada de decisões 

quanto à  gestã o do recurso hídrico. Além disso, a adoçã o de práticas inovadoras por 

parte dos usuários de recurso hídrico permite um maior usufruto dos benefícios de 

seu uso, porém garantindo sua conservaçã o e proteçã o.   

 

É  importante entender que os atores chaves e os problemas da governança 

da água mudam com a regiã o e com a escala da bacia, que as características 

sociais, econômicas, políticas e ambientais sã o diferentes em cada território o que 

resulta claro que a governança deve incluir mecanismos que permitam a 

participaçã o na tomada de decisões com o objetivo de avançar na democratizaçã o 

do uso e gestã o da água.  A dimensã o Confiança e Participaçã o busca captar 

esses aspectos a partir dos indicadores exibidos na F igura 7. E sta dimensã o 

pretende avaliar a contribuiçã o da governança para a criaçã o de confiança entre a 

populaçã o e para as autoridades encarregadas da gestã o da água na bacia. Quanto 

à  participaçã o, se pretende avaliar a existê ncia e funcionamento dos mecanismos e 

instâncias que possuem os diferentes atores para incidir nas políticas públicas e na 

gestã o do recurso hídrico na bacia. 

                    

 

 



 

  

 

F igura 7 – Organograma dos princípios  de governança da água – Dimensã o Confiança e 
Participaçã o 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

Apesar de todos os fatores serem importantes para o processo da 

governança da água, os ligados à  representatividade e à  credibilidade das 

autoridades gestoras do recurso apresenta uma relevância sobre os outros, daí a 

justificativa do princípio Integridade e transparê ncia. As autoridades devem 

conhecer os problemas locais com mais profundidade, apresentar credibilidade junto 

à  comunidade, ter bom relacionamento com a mesma e representar os interesses de 

todos os atores da bacia, para garantir a eficiê ncia das suas atuações quanto ao uso 

do recurso, à  fiscalizaçã o dos problemas e à  resoluçã o de conflitos.  

 

No que se refere ao princípio E nvolvimento das partes, a participaçã o dos 

diferentes atores interessados se constitui em um elemento estratégico 

indispensável na construçã o da governança da água. O seu papel quanto ao uso, 

controle e gestã o do recurso, reconhecendo suas diferenças, faz com que a 

promoçã o da participaçã o dos diferentes atores interessados seja fundamental para 

que melhorem, de maneira informada e orientada, os resultados na tomada de 

decisões e a implementaçã o de políticas da água. A participaçã o na gestã o do 

recurso hídrico se considera um importante instrumento para envolver a populaçã o 

das bacias junto aos funcionários responsáveis na orientaçã o das políticas e sua 

avaliaçã o, nos temas de risco ambiental e de conservaçã o dos sistemas hídricos.  

 



 

  

 

Arbitragem consiste em fomentar marcos de governança da água que 

ajudem a gerir os conflitos entre usuários da água, áreas rurais e urbanas. A 

arbitragem deve procurar a resoluçã o dos conflitos que possam apresentar-se na 

bacia quanto ao uso do recurso, e pelo geral está a cargo das autoridades 

ambientais competentes dependendo da escala do conflito (local, regional ou 

nacional), porém os mesmos moradores com seu conhecimento da realidade da 

bacia podem fazer parte do processo. 

 

O princípio de Monitoramento e Avaliaçã o trata de dois procedimentos 

habituais das políticas da água e de governança da água que nã o devem ser 

entendidos como processos isolados. Ao contrário, sã o insumos para orientar a 

atuaçã o e um processo permanente de melhora das políticas da água, isto é, uma 

ferramenta mais para a tomada de decisões. Tanto quanto realizar a avaliaçã o e o 

monitoramento, compartilhar os resultados com o público com o fim de realizar 

ajustes é necessário para garantir o adequado funcionamento do processo de 

gestã o dos recursos hídricos, a retroalimentaçã o do sistema com os resultados para 

corrigir suas debilidades ou aperfeiçoar seus pontos fortes com o fim de lograr a 

consecuçã o dos objetivos.       

 

 

4.2 Hierarquizaçã o de Indicadores para avaliar governança da água. 

 

                   O conjunto de princípios explicados na seçã o anterior aborda pontos 

relevantes de um tema pouco conhecido em termos de gestã o integrada de recursos 

hídricos na Colômbia. Assim, pouco se sabe sobre a relevância de cada aspecto 

proposto, embora seja natural admitir que nem todos os aspectos colocados tê m 

importância igual na avaliaçã o da governança da água. Há também a possibilidade 

de seleçã o de indicadores irrelevantes. S ob essa perspectiva torna-se importante 

identificar que aspectos ou indicadores devem receber maior atençã o na bacia 

hidrográfica. Os resultados obtidos a partir do método Delphi permitiram a 

hierarquizaçã o das dimensões, os princípios e os indicadores selecionados, 

segundo a opiniã o dos especialistas consultados. Na Tabela 7 é possível observar 

que o consenso entre os especialistas permitiu atribuir grande importância à s 



 

  

 

dimensões propostas, sendo a confiança e participaçã o considerada extremamente 

importante para a governança da água.  

 
Tabela 7 – C lassificaçã o das dimensões segundo a importância atribuída pelos especialistas 

consultados no método Delphi 
DIME NS Õ E S  PAR A AVALIAR  

GOVE R NANÇ A DA Á GUA 

Importância atribuída 

E fetividade Muito Importante 

E ficiê ncia Muito Importante 

Confiança e participaçã o E xtremamente Importante 
Fonte: E laboraçã o própria  

 

No âmbito dos princípios propostos, aqueles considerados com 

extremamente importantes para a avaliaçã o da governança da água foram 

“R esponsabilidades C laras”, “Capacitaçã o”, “Integridade e Transparê ncia”, 

“E nvolvimento das partes” e “Monitoramento e avaliaçã o”; como se observa trê s dos 

quatro princípios pertencentes à  dimensã o de confiança e participaçã o foram 

avaliados como extremadamente importantes, confirmando que esta dimensã o é 

considerada mais relevante para os especialistas (Tabela 8).     

 
Tabela 8 – C lassificaçã o dos  princípios segundo a importância atribuída pelos especialistas 

consultados no método Delphi 

DIME NS Õ E S  PR INCIPIOS  PAR A AVALIAR  
GOVE R NANÇ A DA Á GUA 

Importância 
atribuída 

E fetividade R esponsabilidades claras E xtremamente 

Importante 

E scalas apropriadas  Muito Importante 

Coerê ncia das politicas Muito Importante 

Capacitaçã o  E xtremamente 

Importante 

E ficiê ncia Informaçã o  Muito Importante 

F inanciamento  Muito Importante 

Marco regulatório Importante 

Inovaçã o  Importante  



 

  

 

DIME NS Õ E S  PR INCIPIOS  PAR A AVALIAR  
GOVE R NANÇ A DA Á GUA 

Importância 
atribuída 

Confiança e 

participaçã o 

Integridade e transparê ncia E xtremamente 

Importante 

E nvolvimento das partes E xtremamente 

Importante 

Arbitragem Importante 

Monitoramento e avaliaçã o  E xtremamente 

Importante 
Fonte: E laboraçã o própria  

 
Por fim, na Tabela 9 consta a hierarquizaçã o dos indicadores componentes 

de cada princípio e de cada dimensã o. Nota-se que os indicadores propostos foram 

considerados importantes o que, juntamente com outras características já 

ressaltadas na metodologia, os habilita para compor o sistema proposto para a 

avaliaçã o da governança da água na Colômbia. 

 
Tabela 9 – C lassificaçã o dos  indicadores segundo a importância atribuída pelos especialistas  

consultados no método Delphi 

INDIC ADOR E S  PAR A AVALIAR  GOVE R NANÇ A DA Á GUA 
Importância 

atribuída 
Princípio: R esponsabilidades claras 

Presença dos diferentes atores que participam na tomada de 

decisões em quanto ao uso do recurso hídrico da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

Funções claras e objetivas de cada um dos atores envolvidos 

na gestã o do recurso hídrico da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

Funções e responsabilidades legalmente estabelecidas para 

cada um dos atores envolvidos na gestã o do recurso hídrico 

da bacia. 

Muito Importante 

Princípio: E scalas apropriadas  

E xistê ncia de instrumentos de gestã o e planejamento de 

recursos hídricos a diferentes escalas. 

Muito Importante 

Desenvolvimento e reconhecimento legal de instrumentos de 

gestã o e planejamento de recursos hídricos a diferentes 

escalas. 

Muito Importante 



 

  

 

INDIC ADOR E S  PAR A AVALIAR  GOVE R NANÇ A DA Á GUA 
Importância 

atribuída 
Grau de adequaçã o da lei para diferentes realidades. E xtremamente 

Importante 

Princípio: Coerê ncia das politicas 

Articulaçã o entre a Política Nacional para a Gestã o Integral do 

R ecurso Hídrico (PGIR H) e as políticas setoriais e regionais. 

Muito Importante 

Grau de absorçã o dos princípios e metas da PGIRH nos 

planos de desenvolvimento nos municípios da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

Inclusã o dos princípios e metas da PGIR H no Plano de 

ordenaçã o e manejo da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

Princípio: Capacitaçã o 

Atividades de capacitaçã o nos comitê s de bacias 

hidrográficas que garantam melhoras nos processos de 

gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia.   

Muito Importante 

Periodicidade das atividades de capacitaçã o. Importante 

Princípio: Informaçã o 

Geraçã o de informaçã o pertinente e oportuna para a tomada 

de decisã o em quanto à  gestã o do recurso hídrico da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

E xistê ncia de estruturas de comunicaçã o que garantam o 

aceso a informaçã o por parte dos atores envolvidos na gestã o 

e planejamento do recurso hídrico na bacia. 

Muito Importante 

Interesse por parte dos atores envolvidos na gestã o do 

recurso hídrico da bacia na procura de informaçã o. 

Muito Importante 

Princípio: F inanciamento 

E xistê ncia de fontes de financiamento que garantam os 

processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso 

hídrico na bacia.   

E xtremamente 

Importante 

Disponibilidade de recursos financeiros a diferentes escalas 

que garantam os processos em quanto à  gestã o e 

planejamento do recurso hídrico na bacia.   

E xtremamente 

Importante 

E xistê ncia de canais de financiamento quando nã o exista uma 

fonte clara de recursos. 

Importante 



 

  

 

INDIC ADOR E S  PAR A AVALIAR  GOVE R NANÇ A DA Á GUA 
Importância 

atribuída 
Princípio: Marco regulatório 

E xistê ncia de marco regulatório para a governança da água 

em nível de bacia hidrográfica. 

Muito Importante 

Nível legislativo do marco que regula a governança da água 

em nível de bacia hidrográfica. 

Muito Importante 

Princípio: Inovaçã o 

E xistê ncia de praticas inovadora das autoridades 

competentes que garantam melhoras nos processos em 

quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia.   

Importante 

Princípio: Integridade e transparê ncia 

Credibilidade dos órgã os gestores do recurso hídrico da 

bacia. 

E xtremamente 

Importante 

Inclusã o das atividades relacionadas com a governança da 

água nas audiê ncias de rendiçã o de contas das instituições 

governamentais em diferentes níveis. 

Muito Importante 

Princípio: E nvolvimento das partes 

Participaçã o dos setores envolvidos na gestã o do recurso 

hídrico no conselho da bacia. 

E xtremamente 

Importante 

R euniões presenciais do conselho da bacia. Importante 

Assistê ncia à s reuniões do conselho da bacia. E xtremamente 

Importante 

Princípio: Arbitragem 

E xistê ncia de órgã os de controle das atividades 

desenvolvidas na bacia que involucrem o uso do recurso 

hídrico. 

Muito Importante 

Participaçã o da populaçã o na arbitragem do uso do recurso 

hídrico na bacia.   

E xtremamente 

Importante 

Presencia de ONG ou órgã os privados que realizem 

atividades de arbitragem em quanto ao uso do recurso hídrico 

na bacia.   

Pouco 

Importante 

Princípio: Monitoramento e avaliaçã o 



 

  

 

INDIC ADOR E S  PAR A AVALIAR  GOVE R NANÇ A DA Á GUA 
Importância 

atribuída 
Inclusã o de instrumentos de monitoramento e avaliaçã o 

durante a atividade de planejamento do uso do recurso hídrico 

na bacia.   

Muito Importante 

E xistê ncia de atividades de monitoramento e avaliaçã o 

executadas por as autoridades competentes na bacia. 

Muito Importante 

Periodicidade de atividades de monitoramento e avaliaçã o. Muito Importante 
Fonte: E laboraçã o própria  

 

Uma das características do método Delphi é que permite a retroalimentaçã o 

dos especialistas consultados, foi assim que depois da primeira rodada foram 

dispostos para avaliaçã o os indicadores sugeridos pelos próprios especialistas, 

obtendo a classificaçã o que se observa na Tabela 10. E sses indicadores foram 

incluídos no sistema proposto, sendo inclusive coletados na ocasiã o do estudo de 

caso. 

 

Tabela 10 – Indicadores  sugeridos pelos especialis tas para avaliar governança da água 

INDIC ADOR E S  PAR A AVALIAR  GOVE R NANÇ A DA Á GUA 
Importância 

atribuída 

E xecuçã o das atividades de monitoramento e avaliaçã o por 

os próprios atores residentes da bacia 

E xtremamente 

Importante 

E xistê ncia de práticas inovadoras dos atores residentes na 

bacia no plano de gestã o da bacia 

Importante 

Articulaçã o com os planos de desenvolvimento nacional e 

local, com os planos de ordenamento territorial e com os 

planos de açã o da C orporaçã o Autônoma R egional 

Muito Importante 

 

A implementaçã o do sistema de indicadores da avaliaçã o da governança da água foi 

realizada por meio de um estudo de caso cujos resultados sã o apresentados a 

seguir. 



 

  

 

4.2  E studo de caso – Avaliaçã o da governança da água na  bacia hidrográfica 
do rio Tillavá no departamento do Meta. 

 

Antes de proceder à  implementaçã o do sistema de indicadores propriamente 

dito, será apresentada a caracterizaçã o da bacia hidrográfica do rio Tillavá. E ssa 

caracterizaçã o é necessária para uma melhor compreensã o da situaçã o atual da 

bacia quanto à  gestã o integrada dos recursos hídricos. 

 

4.2.1 Caracterizaçã o da bacia hidrográfica do rio Tillavá 
 

A bacia do rio Tillavá ocupa uma superfície de 304.030 hectares, encontra- 

se compreendida entre os 210 – 125 metros a.n.m. e se localiza ao leste do 

departamento do Meta no município de Puerto Gaitán (F igura 8). 

 
F igura 8 – Localizaçã o da bacia do rio Tillavá no contexto nacional, departamental e municipal. 

 

Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015 

 

S egundo a caracterizaçã o física feita no diagnóstico do Plano de 

Ordenamento e Manejo, na bacia do rio Tillavá se identificaram cinco (5) veredas 

(equivalentes a os distritos brasileiros): Los Kioskos, Puerto Triunfo, Rubiales, Tillavá 

e S anta E lena, nas quais se localizam dois (2) povoados legalmente estabelecidos: 

E l Porvenir (vereda R ubiales) e Alto Tillavá (vereda Tillavá) e dois (2) nã o 

legalizados: Cuernavaca (vereda los Kioskos) e E l Oasis-Puerto Triunfo (vereda 



 

  

 

Puerto Triunfo)9, também se identificaram trê s (3) comunidades indígenas Walliani 

compostos por sete (7) comunidades, E l Tigre com quatorze (14) comunidades  e 

Unuma com quarenta e nove (49) comunidades. Ver Tabela 11 e F igura 9. 

Tabela 11 – Veredas da bacia do rio Tillavá 
Vereda Á rea Total (Has) % Á rea 

Vereda Alto Tillavá 21.368 6,98 
Vereda Los Kioskos 64.509 21,18 
Vereda Puerto Triunfo 51.186 16,95 
Vereda S anta Helena 16.734 5,50 
R esguardo Unuma 34.289 11,02 
R esguardo Wallani 4.535 1,51 
Vereda R ubiales 88.636 29,46 
R esguardo E l Tigre 22.770 6,41 
Á rea entre resguardos 2.982 0,99 

Total 304.030 100 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

 

F igura 9  – Divis ã o Politico-Administrativa bacia do R io Tillavá 

 

Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

É  pertinente esclarecer que a caracterizaçã o física, biótica e socioeconômica 

apresentada na presente seçã o faz parte do diagnóstico realizado no processo de 

ordenaçã o da bacia, que iniciou no ano 2013 e finalizou em 2015, processo 

executado pela autoridade ambiental competente, COR MACAR E NA.   

                                                             
Identificaçã o e codificaçã o de veredas e centros povoados – Acordo No. 012 (29 de junho de 2012) 

Alcaldía do município de Puerto Gaitán. 



 

  

 

a) Meio F ísico 
 
Aspectos climáticos 

 

S egundo a classificaçã o climática de Caldas-Lang a bacia do rio Tillavá 

apresenta duas zonas climáticas, ver Tabela 12 e F igura 10. 

 
Tabela 12 – C lassificaçã o climática da bacia do rio Tillavá 
Zona climática Á rea Total (K m2) % Á rea 

Quente S emiúmido  1584,27 51,86 

Quente Úmido  1470,52 48,14 

Total 3054,78 100 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

F igura 10 – C lassificaçã o climática da bacia do rio Tillavá 

 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

 

Precipitaçã o 

 
Na área da bacia o regime pluviométrico é monomodal, onde se apresentam 

dois períodos bem definidos, um de alta precipitaçã o que vai desde abril até 

novembro e outro de baixa precipitaçã o nos meses de dezembro a março (F igura 

11). A precipitaçã o média anual varia de 2124 mm/ano até os 2907,9 mm/ano.   

 

 



 

  

 

F igura 11 – Variaçã o temporal da precipitaçã o meia mensal da bacia do rio Tillavá 

 

Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

 
Temperatura 

 
A temperatura média mensal multianual na bacia oscila entre 24.6 °C  a 

27.5°C, coincidindo com período mais quente com o período mais seco e o período 

mais frio com os períodos de maior chuva, sendo Novembro e Abril os meses que 

apresentam as temperaturas mais altas. As temperaturas correspondem a um clima 

cálido; pela pouca variaçã o durante todo o ano, se ajusta para um regime isotérmico 

de temperaturas com uma média de 26°C, como se observa na F igura 12.. 

 
F igura 12 – Isotermas bacia do rio Tillavá 

 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

 



 

  

 

Relevo 

Para a bacia do rio Tillavá se identificam dois tipos de ambientes 

morfogê nicos, os quais se apresentam na F igura 13 e indicam que a bacia 

apresenta em geral processos erosivos e de deposiçã o.  

 
F igura 13 – R elevo da bacia do rio Tillavá 

 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 

 

Oferta Hídrica 

 

O caudal meio multianual do rio T illavá é de 123.93 m3/s, pelo que o caudal 

meio mesal multianual mais baixo é de 17,4 m3/s no mê s de fevereiro e o máximo de 

267,1 m3/s no mê s de J unho; durante os episódios secos, os caudales mais altos se 

apresentam no mê s de J unho e os mínimos em março, sendo de 15,8 m3/s (F igura 

14). A oferta hídrica total durante o ano seco se reduz a 100 m3/s sendo seu efeito 

mais notório nos meses de abril, maio e junho. 

 
F igura 14 – Oferta hídrica da bacia do rio Tillavá 

 
Fonte: POMCA R io Tillavá, C ormacarena. 2015. 



 

  

 

Demanda Hídrica 

 

A demanda hídrica total para a bacia do rio Tillavá esta em uma ordem de 

28.354 hm3. Na F igura 15 se apresentam os estimativos por setores da demanda por 

uso e sua participaçã o porcentual com respeito ao total da bacia, como se observa o 

setor agrícola é o que demanda maior quantidade de água com 21.964 hm3/ano, que 

representa um 77% do total da demanda hídrica da bacia.  

 
F igura 15 – Demanda hídrica da bacia do rio Tillavá 

 
 

Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 

b) Meio Biótico 
 
Cobertura da terra 

 
A cobertura que se apresenta na Tabela 13 foi elaborada seguindo a 

metodologia COR INE  Land Cover adatada para Colômbia, no ano 2015 com escala 

1:25.000, dentro de processo de ordenamento da bacia efetuado por 

COR MACAR E NA.  

 

A bacia do rio Tillavá apresenta seis tipos de cobertura: Territórios artificiais, 

Terras agrícolas, Bosques e Á reas seminaturais, Á reas abertas, sem ou pouca 

vegetaçã o e S uperfícies de água; sendo a que ocupa uma maior área os bosques e 

Á reas seminaturais representados por áreas de bosque e áreas com vegetaçã o 

herbácea e/ou arbustiva. A segunda cobertura com maior frequê ncia na bacia sã o as 



 

  

 

terras agrícolas representadas por áreas de pastos, culturas transitórias e culturas 

permanentes. E  em terceiro lugar as áreas abertas, sem ou pouca vegetaçã o que 

sã o zonas arenosas naturais, terras nuas e degradadas ou zonas queimadas.  

 
Tabela 13 - Cobertura da terra na bacia do rio Tillavá 

Cobertura Nomenclatura  Á rea (Ha) 
Territórios artificiais  112 7,14 

124 27,06 
1312 793,90 

Terras agrícolas  231 57.094,94 
233 17.210,03 

2112 78,34 
2232 4.443,93 

Bosques e Á reas seminaturais 314 67.847,47 
3152 797,10 
3222 41,36 
3231 2.910,46 
3232 3.134,42 

32121 20.994,95 
321111 29.892,12 
321112 28,35 
321113 75.895,73 
321121 8.996,42 
321122 6.707,76 

Á reas abertas, sim ou pouca 
vegetaçã o 

331 183,61 
333 2.277,72 
334 3.260,58 

S uperfícies de água 511 1.106,52 
512 372,35 

5142 18,41 
Total 304.030 304.120,67 

Fonte: Adaptado POMC A R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 
Uso e ocupaçã o solo 

 
O solo da bacia do rio Tillavá é usado para atividades produtivas como a 

agricultura, pecuária, agropecuária, conservaçã o, florestal e mineraçã o; sendo que o 

pastoreio extensivo, é a principal atividade econômica da populaçã o, ocupa 71% do 

total da área da bacia, já as demais atividades ocupam em muito menor 

porcentagem o solo da bacia como pode ser observado na Tabela 14. 
 

 



 

  

 

Tabela 14 - Uso atual do solo na bacia do rio Tillavá 
Uso Á rea (Ha) 

Agricultura 4.522,27 
Agropecuário 3.260,58 
Ganadeira  216.820,30 
Conservaçã o  75.322,58 
F lorestal 797,10 
Infraestrutura  34,2 
Mineraçã o  793,90 
S ítios de disposiçã o de materiais  18,41 
S im uso 2.461,33 

Total 299.508,40 
Fonte: Adaptado POMC A R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 
 
Conflitos de uso do solo 

 
Na bacia foram identificados trê s tipos de conflitos por uso do solo: as terras 

sem conflito de uso ocupam 121.559,45 hectares que correspondem a 40% da área 

da bacia e se trata de terras onde o sistema produtivo dominante guarda 

correspondê ncia com a capacidade de uso estabelecido; as terras em conflito por 

subutilizaçã o que ocupam 139.756,39 hectares que sã o 46% da área da bacia, e 

incluem as terras nas quais o sistema produtivo dominante corresponde a um nível 

inferior de uso comparado com a capacidade de uso proposta e por último as terras 

em conflito por sobreutilizaçã o que ocupam 41.079,33 hectares que correspondem a 

14% da áreas da bacia e se tratam de terras nas que o uso atual dominante é mais 

intenso em comparaçã o com a capacidade de uso natural (Tabela 15). 

 
Tabela 15 - Conflitos de uso do solo na bacia do rio Tillavá 

Tipo de conflito Á rea (Ha) 

Uso adequado 121.559,45 

S ubutilizaçã o  139.756,39 

S obreutilizaçã o   41.079,33 

Outros (zonas urbanas e mineraçã o)  228,22 

Corpos de água 1.407,28 

Total 304.030,67  
Fonte: Adaptado POMC A R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 



 

  

 

c) Meio S ocioeconômico 
 

Aspectos demográficos e saciáis  

 
Como se observa na Tabela 16, a bacia está povoada em maior parte por 

populaçã o indígena, os habitantes dos trê s resguardos aportam 65,10% da 

populaçã o, enquanto a populaçã o das cinco veredas corresponde a 34,89% das 

pessoas que moram na bacia.   

 
Tabela 16 – Populaçã o da bacia do rio Tillavá. 

Vereda 
Moradores na 

bacia 
% de populaçã o 

da bacia 
Vereda Alto Tillavá 486 7,82 
Vereda Los Kioskos 170 2,73 
Vereda Puerto Triunfo 716 11,51 
Vereda S anta Helena 245 3,94 
Vereda R ubiales 387 6,22 
R esguardo Unuma 2.163 34,79 
R esguardo Wallani 302 4,86 
R esguardo E l Tigre 1.583 25,46 
Assentamento C uernavaca 166 2,67 

Total 6.218 100 
Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 

No Gráfico 1 se pode apreciar que a maior classe da populaçã o da bacia se 

encontra entre 29 a 59 anos de idade, correspondendo a 24,2% da populaçã o total 

da bacia; o menor número de pessoas na bacia pertence à s classes de idade de 

menores de 5 anos e maiores de 60.  

 
Gráfico 1 – Populaçã o por classe de idade na bacia do rio Tillavá 

 
Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 



 

  

 

Com base na análise da populaçã o por classe de idade, também, se define a 

populaçã o economicamente ativa da bacia; esta é de 2.772 pessoas que se 

encontram entre 18 a 28 anos e de 29 a 59 anos e correspondem ao 45,86% da 

populaçã o da área da bacia. E stes tê m basicamente trê s fontes de emprego: a 

indústria de hidrocarbonetos, a atividade de cria, levante e comercializaçã o de gado 

e o comércio associado à  atividade petroleira.  

 

E ducaçã o 

 

Nas veredas e resguardos indígenas que formam parte da bacia se 

encontram várias instituições de ensino. A vereda Los Kioskos nã o tem escola. As 

instituições de ensino na área da bacia sã o 7 e se apresentam  na Tabela 17, nos 

resguardos indígenas se dividem por comunidade.  

Tabela 17 – Instituições de ensino presentes na bacia do rio Tillavá 
Vereda Instituições de E nsino Grau escolar 

Vereda Alto Tillavá C .E . Horizontes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

Vereda Puerto Triunfo C .E . Horizontes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

Vereda S anta Helena C .E . Horizontes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

Vereda R ubiales C .E . Internado 

Horizontes 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e escola 

nova 

R esguardo Unuma CE IU sede Miralejo (5 

escolas) 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

R esguardo Wallani CE IU E scuela Walliani 

(3 escolas) 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

R esguardo E l Tigre CE IU E l Tigre (8 

escolas e 1 internado) 

0, 1, 2, 3, 4, 5 e escola nova 

Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 

V ivenda 

Na área total da bacia se apresentam um total de 1.059 vivendas as quais se 

distribuem como se indica na Tabela 18. O maior número de vivendas na bacia 

corresponde aos resguardos indígenas; estes aportam 70,71% das vivendas, sendo 



 

  

 

Unuma entre os trê s que mais vivendas proporciona. Das cinco veredas que 

aportam em conjunto 29,29%, Alto Tillavá é a de maior numero.  

 
Tabela 18 – Vivendas na bacia do rio Tillavá 

Vereda Vivendas % de vivendas  
Vereda Alto Tillavá 101 9,11 
Vereda Los Kioskos 33 2,98 
Vereda Puerto Triunfo 62 5,59 
Vereda S anta Helena 37 3,34 
Vereda R ubiales 77 6,94 
Resguardo Unuma 460 41,48 
Resguardo Wallani 55 4,96 
Resguardo E l Tigre 234 21,10 
Assentamento Cuernavaca 50 4,51 

Total 1.109 100 
Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 

E conomia 

 

A economia de Puerto Gaitan está amparada na exploraçã o de 

hidrocarbonetos e na agroindústria. Para 2009 o município alcançou 44% do total da 

produçã o de hidrocarbonetos no departamento do Meta, com um total de 90.000 

barris em média por dia. Atualmente no município se extraem aproximadamente 

22% da produçã o total de petróleo no país, de maneira que seu aporte ao PIB 

aumentou sistematicamente nos últimos anos.  

 

A atividade agroindustrial está orientada principalmente ao cultivo de palma 

africana (dendê -africano), que iniciou em 2007 e tem crescido a cada ano. Outra 

atividade de grande importâ ncia para o município é a pecuária, com atividades de 

cria, levante e comercializaçã o de gado para os principais centros de consumo: 

Bogotá e Villavicencio.  

 

Na bacia se desenvolvem atividades produtivas primárias, secundárias, 

terciárias e de subsistê ncia, onde se identificam atividades agroindustriais, produçã o 

agrícola e pecuária, exploraçã o de hidrocarbonetos, produçã o de palma de óleo, 

plantações florestais e áreas agrícolas heterogê neas (Tabela 19).  



 

  

 

Tabela 19 – Atividades económicas na bacia do rio Tillavá 
Atividades Á rea (Há) 

Atividades produtivas primarias (produçã o 
agrícola e ganadeira)  

 9.279,70 

E xploraçã o de hidrocarbonetos 1.170,71 
Caucho  146,2 
Á reas agrícolas heterogê neas  10,74 
Palma de óleo  2.794,49 
Plantaçã o florestal  389,95 

Total 13.791,79 
Fonte: POMCA R io Tillavá, Cormacarena. 2015. 

 

 

4.2.2 Avaliaçã o da governança da água na bacia do rio Tillavá 
 

A avaliaçã o da governança da água na bacia do rio Tillavá foi realizada com 

o propósito principal de verificar a exequibilidade do sistema de indicadores 

proposto. No entanto, os resultados obtidos podem ser um útil subsídio aos gestores 

dos recursos hídricos da bacia. 

 

Considerando-se a importâ ncia de cobrir diferentes agentes atuantes na 

bacia, a pesquisa foi realizada com dois grupos amostrais de atores: moradores e 

gestores. E sse desenho amostral possibilitou a identificaçã o da primeira fragilidade 

do sistema proposto a qual correspondeu ao fato de existirem indicadores 

complexos demandantes de conhecimentos mais específicos por parte dos 

respondentes, tais como as políticas públicas, que infortunamente parecem ser 

pouco conhecidas dos moradores.  E sta situaçã o explica porque alguns dos 

indicadores apresentados a seguir só foram analisados na percepçã o dos gestores.  

 

 

a) Dimensã o: E fetividade 
 
PR INCÍPIO: R esponsabilidades claras 

 

A partir dos resultados obtidos para os trê s indicadores escolhidos para 

avaliar o princípio de responsabilidades claras (Gráfico 2), apenas o primeiro obteve 



 

  

 

uma diferença significativa para as respostas dos moradores e gestores. Para os 

moradores nã o existe presença suficiente dos diferentes atores da bacia nos 

processos de gestã o do recurso hídrico. No entanto, segundo os gestores existe 

presença, mas esta nã o é suficiente.   

 

J á para a clareza das funções atribuídas a cada ator, tanto gestores quanto 

moradores concordam que só para determinadas atividades as funções 

estabelecidas sã o claras e objetivas, porém nã o acontece o mesmo em todos os 

processos que envolvem a gestã o em torno dos recursos hídricos da bacia. Mesmo 

assim, tanto gestores quanto moradores opinaram que as funções e 

responsabilidades de cada ator da bacia só estã o parcialmente estabelecidas. 

 

Das anteriores afirmações se pode concluir que segundo os moradores e 

gestores quanto ao princípio de responsabilidades claras, nã o existe presença 

suficiente dos diferentes atores da bacia nos processos de gestã o da água, que as 

funções que cada um deveria cumprir nã o sã o claras e só estã o parcialmente 

estabelecidas na legislaçã o.  

 
Gráfico 2 – R esultados: R esponsabilidades  claras  

Presença dos diferentes atores (Teste U – Mann Whitney: 980,000; P-value: 0,035) 
 

 

 

 

 

 

Funções claras e objetivas para cada ator (Teste U – Mann Whitney: 1392,000; P-value: 
0,968) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Funções e responsabilidades legalmente estabelecidas (Teste U – Mann Whitney: 
1370,000; P-value: 0,879) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

 

PR INCÍPIO: E scalas apropriadas  

 

Para avaliar o princípio de escalas apropriadas foram propostos trê s 

indicadores dos quais nã o se conseguiu obter respostas para dois deles por parte 

dos moradores da bacia por quanto referenciavam nã o ter o conhecimento suficiente 

(Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – R esultados: E scalas apropiadas  

E xistê ncia de instrumentos de gestã o e planejamento de recursos hídricos a 
diferentes escalas na bacia (Teste U – Mann Whitney: 1352,500; P-value: 0,812) 

 

 

R econhecimento legal dos instrumentos de gestã o e planejamento de recursos 
hídricos 

 



 

  

 

Grau de adequaçã o da lei para diferentes realidades dentro da bacia 

 
Fonte: E laboraçã o própria 

 

                   Para o primeiro indicador, como indica o Gráfico 3, nã o se encontrou 

uma diferença significativa na opiniã o de moradores e gestores, em ambos grupos a 

maioria indicou que a existê ncia de instrumentos de gestã o e planejamento de 

recursos hídricos em diferentes escalas na bacia é parcial, pelo que existem 

processos que nã o contam com instrumentos claramente estabelecidos, pelo geral 

aqueles que correspondem a escalas maiores.  

 

                   Para os outros dois indicadores, os gestores indicaram que os 

instrumentos de gestã o e planejamento de recursos hídricos só estã o parcialmente 

reconhecidos na lei e que seu grau de adequaçã o para diferentes realidades dentro 

da bacia é baixo. E ncontra-se um dos maiores problemas quando as politicas nã o 

sã o adaptadas ou desenhadas para ser adaptadas à s realidades locais; nã o se 

reconhece a diversidade social, ambiental, econômica e cultural que, pelo geral, 

norteia o uso que se da do recurso na bacia.  

 

 

PR INCÍPIO: Coerê ncia das políticas 

 

                   Como aconteceu com o princípio anterior nã o se conseguiu obter 

respostas para os indicadores propostos por parte dos moradores da bacia por 

quanto referenciavam nã o ter o conhecimento suficiente, entã o foi analisada só a 

visã o dos gestores. S egundo os resultados apresentados no Gráfico 4, para os 

gestores na bacia existe articulaçã o entre as políticas da água a diferentes escalas, 

no entanto, a maioria opina que de uma forma parcial, ainda sentem falta de 



 

  

 

coordenaçã o entre as diferentes autoridades que lideram os processos de gestã o da 

água para que o trabalho de todos vá a um mesmo sentido, e esta situaçã o se 

reflete no fato de nã o existir uma articulaçã o totalmente satisfatória entre os 

diferentes planos de manejo, gestã o e desenvolvimento das diferentes autoridades 

da bacia.  

 
Gráfico 4 – R esultados : C oerê ncia das políticas  

E xistê ncia de articulaçã o entre a PGIR H e as políticas setoriais e regionais na bacia 

 
Grau de absorçã o dos princípios e metas da PGIR H nos planos de desenvolvimento 

no município da bacia 

 
Inclusã o os princípios e metas da PGIR H no Plano de ordenaçã o e manejo da bacia 

 
Articulaçã o entre o plano de ordenaçã o e manejo da bacia com os planos de 

ordenamento territorial do município 

 



 

  

 

Articulaçã o entre o plano de ordenaçã o e manejo da bacia com o plano de açã o de 
COR MACAR E NA 

 
Fonte: E laboraçã o própria 

 

 

                   Pode-se identificar que, pese ao avanço conseguido, existem brechas na 

articulaçã o intersetorial e entre os diferentes níveis do governo, ainda persiste o 

interesse de um setor sobre o outro, que nã o permite desenvolver modelos que 

contribuam com uma melhor e mais coordenada gestã o dos recursos hídricos, assim 

como o desenho de políticas mais coerentes com a realidade presente na bacia.   

 

 

PR INCÍPIO: Capacitaçã o  

 

Quanto à  existê ncia de atividades de capacitaçã o que garantam melhoras 

nos processos de gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia, se encontrou 

que nã o existe uma diferença significativa entre a opiniã o dos moradores e os 

gestores, os dois grupos consideram que existem atividades de capacitaçã o em 

quantidade suficiente. Porém, na sua maioria nã o atendem à s necessidades 

específicas da bacia (Gráfico 5). J á para a periodicidade de ditas atividades de 

capacitaçã o se encontrou divergê ncia nas respostas: para os moradores nã o é 

suficiente, no entanto para os gestores, a opiniã o é o contrário. O resultado obtido 

poderia considerar que os esforços por melhorar as capacidades dos funcionários 

encarregados de liderar os processos de gestã o da água é maior que o empenho 

por executar atividades que procurem envolver os moradores nos temas de gestã o 

dos recursos hídricos da bacia.   

 

 

 



 

  

 

Gráfico 5 – R esultados: Capacitaçã o 
E xistê ncia de atividades de capacitaçã o  

(Teste U – Mann Whitney: 1065,000; P-value: 0,087)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Periodicidade das atividades de capacitaçã o  
(Teste U – Mann Whitney: 932,500; P-value: 0,015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: E laboraçã o própria 
 
 

Para a dimensã o de E fetividade em geral se poderia dizer que segundo a 

análise dos dados coletados a visã o dos moradores e gestores da bacia é muito 

similar, ambos os grupos consideram que existe certo grau de efetividade na 

governança da água da bacia, porém seu nível ainda nã o permite o cumprimento de 

todos os princípios nos quais está baseada esta dimensã o segundo a OCDE  e que 

sã o a chave para o desempenho eficaz de governo acompanhado da participaçã o 

igualmente eficaz dos demais atores da bacia. 

  

 
b) Dimensã o: E ficiê ncia 

 

PR INCÍPIO: Informaçã o 

  

A maioria dos respondentes, tanto moradores quanto gestores, reconhecem 

a existê ncia de informaçã o pertinente e oportuna para a tomada de decisões; e 

assim, que se evidencia o interesse por parte das instituições encarregadas de gerar 



 

  

 

as informações sobre os diferentes aspectos sociais, econômicos, ambientais, 

institucionais e culturais da bacia. No entanto, a disponibilidade da informaçã o 

parece restrita à s próprias instituições e nã o chega a todos os atores da bacia 

(Gráfico 6).  

 

Igualmente, ainda segundo os resultados apresentados, se estabelece a 

existê ncia de estruturas de comunicaçã o que garantam o acesso á informaçã o, 

entã o se pode dizer que o problema neste ponto se encontra no interesse por parte 

dos diferentes atores por manter-se informados e atualizados, que para os 

entrevistados nã o é suficiente; sobretudo sobre as políticas, nã o só das águas, mas 

na maioria dos temas que norteiam as atuações dos diferentes atores na bacia.  

 

E sta situaçã o propõe um direcionamento para que o governo adote novas 

formas de gerar e comunicar a informaçã o para criar as ferramentas necessárias à  

tomada de decisões por parte de todos os interessados.  

 
Gráfica 6 – R esultados: Informaçã o 

E xistê ncia de informaçã o pertinente e oportuna para a tomada de decisões 
(Teste U – Mann Whitney: 1033,500; P-value: 0,063)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E xistê ncia de estruturas de comunicaçã o  
(Teste U – Mann Whitney: 1064,500; P-value: 0,088) 

 

 
 



 

  

 

E xistê ncia de interesse por parte dos atores  
(Teste U – Mann Whitney: 1309,500; P-value: 0,649) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

 
PR INCÍPIO: F inanciamento  

 

Para os diferentes indicadores propostos para avaliar o princípio de 

financiamento nã o se encontrou diferença significativa entre as opiniões dos dois 

grupos analisados. S egundo os resultados apresentados no Gráfico 7 existem na 

bacia fontes de financiamento, mas nã o sã o suficientes, igualmente se pode afirmar 

que há disponibilidade de recursos financeiros e canais de financiamento, mas 

também nã o sã o suficientes.  

 

A regiã o onde se encontra localizada a bacia, como já se mencionou se trata 

de uma das maiores produtoras de hidrocarbonetos da C olômbia, que gera recursos 

suficientes, o que basicamente explica o porquê  de ser um município com um dos 

PIB mais altos do país. Porém, também, se trata de uma das regiões com mais altos 

índices de corrupçã o com grandes problemas de necessidades básicas para a 

populaçã o.     

 

 
Gráfico 7 – R esultados: F inanciamento 

E xistê ncia de fontes de financiamento 
(Teste U – Mann Whitney: 1232,500; P-value: 0,400) 

 

 



 

  

 

Disponibilidade de recursos financeiros a diferentes escalas 
(Teste U – Mann Whitney: 1232,500; P-value: 0,400) 

 

 

E xistê ncia de outros canais de financiamento 
(Teste U – Mann Whitney: 1064,500; P-value: 0,088) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

 

PR INCÍPIO: Marco regulatório 

 

S egundo os gestores existe um marco regulatório para a governança da 

água na bacia, mas este se encontra formulado em nível nacional. Os entrevistados 

manifestaram a falta de contextualizar as políticas à s realidades da bacia, o que 

levaria a dar resposta à s verdadeiras necessidades dos diferentes atores (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8 – R esultados : Marco regulatório 

E xistê ncia de um marco regulatório para a 
governança da água 

Nível legislativo do marco que regula 
a governança da água 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 



 

  

 

 
PR INCÍPIO: Inovaçã o  

 

A maioria de respondentes manifestou que nã o existem ou sã o insuficientes 

à s práticas inovadoras das autoridades competentes, que garantam a 

disponibilidade e acesso à s necessidades de cada um dos atores da bacia, assim 

como a participaçã o real da cidadania na tomada de decisões quanto à  gestã o do 

recurso hídrico.  

 

Opinam que nã o existem práticas inovadoras por parte dos usuários de 

recurso hídrico na bacia, ou tem levado a conflitos de uso do recurso entre estes, 

sobretudo entre os moradores que baseiam sua economia nas atividades 

agropecuárias e as empresas que desenvolvem empreendimentos de exploraçã o 

mineira, mais exatamente de hidrocarbonatos (Gráfico 9).   

 
Gráfico 9 – R esultados: Inovaçã o 

E xistem praticas inovadora das autoridades competentes 
(Teste U – Mann Whitney: 1165,500; P-value: 0,240) 

 

 

E xistem práticas inovadoras dos atores residentes 
(Teste U – Mann Whitney: 1264,500; P-value: 0,468) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

Para a dimensã o em geral, segundo a análise dos dados coletados ambos 

os grupos consideram que existe certo grau de efetividade na governança da água 

da bacia, porém, seu nível ainda nã o permite o cumprimento de todos os princípios 



 

  

 

nos que esta baseada esta dimensã o segundo a OCDE  e que sã o a chave para o 

desempenho efetivo de governo acompanhado da participaçã o igualmente efetiva 

dos demais atores da bacia.  

 

 

c) Dimensã o: Confiança e participaçã o 
 

PR INCÍPIO: Integridade e transparê ncia  

 

Como se pode observar no Gráfico 10 a maioria dos moradores e gestores 

consideram que os órgã os gestores do recurso hídrico contam com uma boa 

credibilidade, mas, para os moradores encontrasse uma porcentagem muito similar 

que afirma que é ruim, esta última qualificaçã o se pode explicar pelos problemas de 

corrupçã o que sã o muito comuns na regiã o. Para os moradores, a credibilidade se 

encontra entre boa e ruim e para os gestores esta entre boa e ótima, pode-se 

explicar esta situaçã o no fato dos gestores acharem-se, de certo modo, avaliados no 

cumprimento de suas funções e suas capacidades neste ponto.  

 

Quanto ao tema das atividades de governança da água executadas por 

entes governamentais e se estã o inclusas nas suas audiê ncias de rendiçã o de 

contas, quase 100% dos moradores afirmam que nunca se apresenta esta situaçã o 

ou só à s vezes, já para 69% dos gestores as atividades de governadas executadas 

sã o apresentadas à s vezes na prestaçã o de contas e 31% opina que isto ocorre 

sempre. 

 
Gráfico 10 – R esultados: Integridade e transparê ncia 

Credibilidade dos órgã os gestores do recurso hídrico 
(Teste U – Mann Whitney: 1135,000; P-value: 0,207)  

 

 



 

  

 

Governança da água esta inclusa nas audiê ncias de rendiçã o de contas dos entes 
governamentais 

(Teste U – Mann Whitney: 893,000; P-value: 0,007) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

                    

PR INCÍPIO: E nvolvimento das partes 

 
S egundo os resultados apresentados no Gráfico 11, nã o existe diferença 

significativa quanto à  visã o dos dois grupos analisados, para estes a participaçã o 

dos setores envolvidos na gestã o do recurso hídrico no conselho da bacia é 

suficiente, mas poderia ser maior. A participaçã o dos diferentes atores no conselho 

da bacia está regulamentada pela R esoluçã o 509 de 2013 do Ministério de Ambiente 

e Desenvolvimento S ustentável da Colômbia na qual se encontra definido quem sã o 

os integrantes, a definiçã o de um mínimo de 10 atores diferentes que podem ter até 

3 representantes, sendo que esse número varia dependendo do contexto da bacia.  

 

Neste ponto, é importante ressaltar que a participaçã o promove o exercício 

dos direitos e as responsabilidades coletivas e individuais, e inicia o caminho para a 

governança na gestã o integral da água, porém tratando-se de uma participaçã o 

informada onde os atores contem com as ferramentas suficientes para exercer seu 

papel. Os conselheiros podem participar nas diferentes fases do processo de 

ordenamento e manejo da bacia e como instância consultiva buscam por um lado 

dar voz aos diferentes interesses e, por outro, ajudar a construir visões comuns. É  

importante a participaçã o e em especial, manter os atores motivados, com base no 

conhecimento do processo e procurar aumentar seu grau de intervençã o, com o fim 

de levar ao empoderamento do processo por parte destes (Gráfico 11).  

 



 

  

 

J á para a visã o que tê m sobre se as reuniões presenciais do conselho da 

bacia aportam para a boa gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia, existe 

uma diferença significativa. Para os moradores, estas reuniões nã o aportam ou só 

em parte, acham que as reuniões sã o só informativas e que nã o exercem um real 

papel na tomada de decisões. No entanto, os gestores afirmam que sim aportam, e 

que nestas se cumpre com o objetivo principal de sua realizaçã o que é a 

participaçã o de todos os interessados. Porém, ambos os grupos concordam que a 

frequê ncia de assistê ncia dos membros à s reuniões do conselho da bacia é boa, o 

que reflete o interesse e compromisso dos conselheiros.  

 
Gráfico 11 – R esultados: Envolvimento das partes  

Participaçã o dos setores envolvidos na gestã o do recurso hídrico no conselho da 
bacia (Teste U – Mann Whitney: 1270,000; P-value: 0,502) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R euniões presenciais do conselho da bacia 
(Teste U – Mann Whitney: 976,000; P-value: 0,029)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistê ncia dos membros à s reuniões do conselho da bacia 
(Teste U – Mann Whitney: 1364,000; P-value: 0,853) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 



 

  

 

PR INCÍPIO: Arbitragem  

 

O princípio de arbitragem foi avaliado a partir duas perspectivas: a presença 

de órgã os de controle na bacia e a participaçã o da populaçã o na arbitragem das 

atividades desenvolvidas que envolvem o uso do recurso hídrico. Nã o se encontrou 

diferença significativa entre as visões dos moradores e dos gestores. S egundo os 

resultados no Gráfico 12, existem na bacia instituições que exercem controle sobre o 

uso do recurso hídrico, porém uma porcentagem muito similar acha que nã o é 

suficiente, manifestando que ditas atividades sejam menos visíveis para a populaçã o 

em geral.     

 

Quanto à  participaçã o da populaçã o na arbitragem, esta se dá por meio das 

ouvidorias cidadanias e das juntas de açã o comunal presentes na bacia, que sã o as 

encarregadas de vigiar o cumprimento dos programas e projetos na bacia, e 

sobretudo velar pelo bom uso e conservaçã o do recurso. A arbitragem da populaçã o 

cumpre um papel importante também na resoluçã o de conflitos por uso do recurso, a 

qual pode ser em menor ou maior escala, direta ou indireta. Dependendo do 

contexto no qual se desenvolve o conflito e os interesses das partes envolvidas se 

requer uma negociaçã o, mediaçã o ou conciliaçã o.  

 
Gráfico 12 – R esultados: Arbitragem 
Presencia dos órgã os de controle 

(Teste U – Mann Whitney: 1367,000; P-value: 0,869) 

 

 

Participaçã o da populaçã o na arbitragem 
(Teste U – Mann Whitney: 1367,000; P-value: 0,869) 

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 



 

  

 

PR INCÍPIO: Monitoramento e avaliaçã o  

 

Os gestores opinaram que efetivamente os instrumentos de monitoramento 

e avaliaçã o estã o incluídos nas atividades de planejamento do uso do recurso 

hídrico na bacia, mas também manifestaram que nã o é suficiente. J á para a 

existê ncia de atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas pelas 

autoridades competentes na bacia, encontrou-se diferença significativa nos 

respondentes. Os moradores consideram que apenas, à s vezes, as autoridades 

executam este tipo de atividade, enquanto os gestores afirmaram que efetivamente 

sim, sã o executadas (Gráfico 13).  

 
Gráfico 13 – R esultados: Monitoramento e avaliaçã o 

Inclusã o de instrumentos de monitoramento e avaliaçã o no planejamento 

 
Atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas por as autoridades 

competentes (Teste U – Mann Whitney: 847,000; P-value: 0,005) 

 

 

Atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas por os próprios atores 
residentes (Teste U – Mann Whitney: 1398,500; P-value: 0,994) 

 

 



 

  

 

Periodicidade das atividades de monitoramento e avaliaçã o 
(Teste U – Mann Whitney: 1347,000; P-value: 0,782)  

 

 

Fonte: E laboraçã o própria 
 

As atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas pelos próprios 

atores, segundo os moradores só se apresentam em ocasiões, sobretudo quando se 

trata dos projetos de exploraçã o mineira. Porém sobre outros tipos de atividades nã o 

se exerce monitoramento ou avaliaçã o. J á para os gestores, os atores residentes da 

bacia nã o exercem esse direito e só se limitam a velar pelos próprios interesses. 

Além disso, opinam que a periodicidade das atividades de monitoramento e 

avaliaçã o, nã o é adequada, sentem falta de um segmento mais rigoroso e contínuo 

por parte tanto de autoridades como dos atores residentes da bacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

5 CONS IDE R AÇ Õ E S  FINAIS   

 

O estudo propôs um sistema de indicadores para avaliar a governança da 

água em nível de bacia hidrográfica na C olômbia, composto por trê s dimensões e 

doze princípios adaptados das recomendações da OC DE  para garantir uma boa 

governança da água. Como pontos positivos do referido sistema pode-se destacar: i) 

a sua fundamentaçã o teórica, ii) o respeito à s características necessárias a bons 

indicadores, iii) a aprovaçã o quanto à  relevância dos indicadores referendada por 

especialistas no tema, iv) a possibilidade de ser empregado em diferentes bacias 

tornando possível uma análise comparativa com o fim de identificar experiê ncias 

exitosas que posam ser exemplo para a melhora da gestã o dos recursos hídricos, v) 

a identificaçã o das dimensões e princípios mais relevantes a serem considerados na 

avaliaçã o.  Quanto a este último aspecto, o estudo apontou a dimensã o de confiança 

e participaçã o como a mais relevante segundo os especialistas.    

 

Como ponto a ser aprimorado destaca-se a existê ncia de indicadores com 

nível de complexidade elevado para o entendimento dos moradores da bacia, fato 

este que restringe a participaçã o de atores importantes no processo de avaliaçã o. 

E ssa limitaçã o, no entanto, pode ser resolvida com o tempo à  medida que a 

populaçã o avance em seus conhecimentos sobre as novas formas de governança. 

Apesar disso, o estudo de caso para verificar a exequibilidade do sistema proposto 

mostrou a aplicabilidade do mesmo e permitiu algumas conclusões sobre a 

governança da água na bacia do rio Tillavá: 

 

a) a avaliaçã o que tanto gestores como moradores fizeram decorre da vivê ncia 

local e do relacionamento entre estes. E m geral, os dois grupos analisados 

apresentam uma opiniã o muito similar, ambos grupos consideram que nas 

trê s dimensões avaliadas se está cumprindo com os princípios, mas que este 

poderia ser muito maior; 

b) só se encontraram diferenças significativas em temas como a presença dos 

diferentes atores no conselho da bacia, a periodicidade das atividades de 

capacitaçã o, a inclusã o de temas de governança da água nas audiê ncias de 

prestaçã o de contas dos entes governamentais, as reuniões presenciais do 



 

  

 

conselho da bacia e as atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas 

pelas autoridades competentes; 

c) o desconhecimento dos moradores em temas de políticas públicas que 

norteiam a gestã o das água na bacia apresentou-se como um obstáculo para 

a consecuçã o de dados que permitiram fazer a análise desde as duas 

perspectivas para todos os indicadores propostos. E sta situaçã o já se 

converte em uma falê ncia da governança para a bacia;  

d) a visã o apresentada pelos gestores parece influenciada pelo fato deles se 

consideraram, em certo grau, avaliados na sua gestã o através das perguntas 

feitas. Porém considerou-se muito valiosa sua participaçã o que permitiu obter 

dados para analisar todos os indicadores propostos; 

e) outro ponto evidenciado foi a necessidade de uma governança mais eficiente, 

efetiva e participativa na resoluçã o dos conflitos gerados pelo uso da água 

que dã o os diferentes atores identificados.     

 

E m geral, se pode detectar que os moradores estã o à  procura de novos 

espaços de participaçã o e de cumprir um papel mais determinante na tomada de 

decisões quanto ao uso que se dá ao recurso hídrico na bacia, além de serem 

simples fontes de informaçã o sobre as realidades da bacia e facilitadores dos 

processos de gestã o integrada da água na bacia.  

 

Pode-se concluir com que governança deve ir construindo o caminho para 

articular políticas, normas e leis na gestã o da água com os seus usuários, mas 

informando e educando previamente para entender que a gestã o da água nã o é só 

responsabilidade das autoridades ambientais, que envolve por igual a outras 

entidades governamentais de diferentes níveis da administraçã o, setores que fazem 

uso do recurso e residentes da bacia que vivem a realidade em torno a seus 

benefícios e conflitos.  

 

É  importante destacar que a governança se apresenta como um novo 

paradigma e ainda está em construçã o, especialmente devido ao pouco tempo de 



 

  

 

implantaçã o da Politica Nacional de Gestã o Integrada dos Recursos Hídricos na 

Colômbia, a partir da qual se deram pela primeira vez delineamentos para seu 

desenvolvimento. Todo esse processo de mudança leva tempo, mais ainda num país 

como a C olômbia com tanta diversidade social, econômica, cultura, ambiental, etc. 

Nesse contexto, torna-se ainda mais relevante o desenvolvimento de ferramentas 

capazes de avaliar e monitorar as condições de governança e o amadurecimento 

local na implementaçã o dos seus princípios. O sistema de indicadores proposto 

neste estudo mostrou que pode ser utilizado como uma dessas ferramentas. 
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APÊNDICE S  

 

APÊNDICE  A- Questionário aplicado na primeira rodada no método Delphi 

 
UNIVE R S IDADE  FE DE R AL DO CE AR Á  

CE NTR O DE  C IÊNCIAS  
PR OGR AMA DE  PÓS -GR ADUAÇ Ã O E M DE S E NVOLVIME NTO E  ME IO 

AMBIE NTE  - PR ODE MA 
 
 

QUE S TIONÁ R IO DE LPHI 

 
E ste questionário é parte integrante da pesquisa “Governança da água em nível 
de bacias hidrográficas na Colômbia”. Com este questionário objetiva-se coletar 
informações que auxiliarã o na pesquisa, desenvolvida dentro do programa de 
Mestrado em Desenvolvimento y Meio Ambiente – PR ODE MA – da Universidade 
Federal do C eará – UFC. Aclarando que as suas respostas serã o utilizadas 
exclusivamente para fins acadê micos.  
 
O seu nome foi escolhido para participar dessa etapa da pesquisa em 
reconhecimento a sua contribuiçã o acadê mica sobre o tema, pelo que sua 
contribuiçã o é muito importante. S ua participaçã o faz parte do método Delfhi, pelo 
qual será garantido o anonimato dos respondentes o poderã o acontecer novas 
rodadas de questionários de ser necessário.  
Agradeço a sua colaboraçã o.  
 

QUE S TÕ E S  
 
Após uma vasta revisã o da literatura, considerando-se os conceitos citados nos 
trabalhos relacionados e que se adotaram como base para a proposta de 
indicadores nesta pesquisa as dimensões e princípios expostos pela OCD para 
entender a governança da agua.  
 
Você  terá que qualificar os indicadores propostos numa escala de 0 – 4, sendo: 
0 - sem importância 
1 - pouco importante 
2 - importante 
3 - muito importante 



 

  

 

4 - extremamente importante 
 
1. Qual valor atribuiria a cada uma das dimensões apresentadas para avaliar 

governança da água?  Marque com letra “x” a célula correspondente à  nota 
atribuída. 

 
Dimensões  0 1 2 3 4 
E fetividade      
E ficiê ncia       
Confiança e participaçã o       
 
2. E m sua opiniã o qual valor atribuiria a cada um dos princípios identificados para 

avaliar governança da água?  Marque com letra “x” a célula correspondente à  
nota atribuída. 

 
Princípios 0 1 2 3 4 
R esponsabilidades claras      
E scalas apropriadas      
Coerê ncia das politicas       
Capacitaçã o       
Informaçã o       
F inanciamento      
Marco R egulatório      
Inovaçã o      
Integridade e transparê ncia       
E nvolvimento das partes       
Arbitragem       
Monitoramento e avaliaçã o       
 
3. E m sua opiniã o qual valor atribuiria a cada um dos indicadores propostos de 

acordo com a sua importâ ncia relativa para avaliar governança da água?  Marque 
com letra “x” a célula correspondente à  nota atribuída. 

 

INDICADOR E S  PAR A AVALIAÇ ÃO DA GOVE RNANÇ A DA 
Á GUA 

Importância 
relativa do 
indicador 

0 1 2 3 4 
3 Principio: R esponsabilidades claras 
Presencia dos diferentes atores que participam na tomada de 
decisões em quanto ao uso do recurso hídrico da bacia. 

     

As funções de cada um dos atores envolvidos na gestã o do 
recurso hídrico da bacia sã o claras e objetivas. 

     



 

  

 

Funções e responsabilidades legalmente estabelecidas para 
cada um dos atores envolvidos na gestã o do recurso hídrico 
da bacia.  

     

4 Principio: E scalas apropriadas 
E xistê ncia de instrumentos de gestã o e planejamento de 
recursos hídricos a diferentes escalas. 

     

Desenvolvimento e reconhecimento legal E xistê ncia de 
instrumentos de gestã o e planejamento de recursos hídricos a 
diferentes escalas. 

     

Grau de adequaçã o da lei para diferentes realidades.      
5 Principio: Coerê ncia das politicas 
Articulaçã o entre a Política Nacional para a Gestã o Integral do 
R ecurso Hídrico (PGIR H) e as políticas setoriais e regionais.  

     

Grau de absorçã o dos princípios e metas da PGIRH nos 
planos de desenvolvimento nos municípios da bacia. 

     

Inclusã o dos princípios e metas da PGIRH no Plano de 
ordenaçã o e manejo da bacia. 

     

6 Principio: Capacitaçã o 
Atividades de capacitaçã o nos comitê s de bacias hidrográficas 
que garantam melhoras nos processos de gestã o e 
planejamento do recurso hídrico na bacia.   

     

Periodicidade das atividades de capacitaçã o.      
7 Principio: Informaçã o 
Geraçã o de informaçã o pertinente e oportuna para a tomada 
de decisã o em quanto à  gestã o do recurso hídrico da bacia. 

     

E xistê ncia de estruturas de comunicaçã o que garantam o 
aceso a informaçã o por parte dos atores envolvidos na gestã o 
e planejamento do recurso hídrico na bacia. 

     

Interesse por parte dos atores envolvidos na gestã o do 
recurso hídrico da bacia na procura de informaçã o. 

     

8 Principio: F inanciamento 
E xistê ncia de fontes de financiamento que garantam os 
processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso 
hídrico na bacia.   

     

Disponibilidade de recursos financeiros a diferentes escalas 
que garantam os processos em quanto à  gestã o e 
planejamento do recurso hídrico na bacia.   

     

E xistê ncia de canais de financiamento quando nã o exista uma 
fonte clara de recursos.  

     

9 Principio: Marco R egulatório 
E xistê ncia de marco regulatório para a governança da água 
em nível de bacia hidrográfica.  

     

Nível legislativo do marco que regula a governança da água      



 

  

 

em nível de bacia hidrográfica. 
10 Principio: Inovaçã o 
E xistê ncia de praticas inovadora das autoridades competentes 
que garantam melhoras nos processos em quanto à  gestã o e 
planejamento do recurso hídrico da bacia.   

     

11 Principio: Integridade e transparê ncia 
Credibilidade dos órgã os gestores do recurso hídrico da bacia.       
Inclusã o das atividades relacionadas com a governança da 
água nas audiê ncias de rendiçã o de contas das instituições 
governamentais em diferentes níveis. 

     

12 Principio: E nvolvimento das partes 
Participaçã o dos setores envolvidos na gestã o do recurso 
hídrico no conselho da bacia. 

     

R euniões presenciais do conselho da bacia.      
Assistê ncia à s reuniões do conselho da bacia.      
13 Principio: Arbitragem 
E xistê ncia de órgã os de controle das atividades desenvolvidas 
na bacia que involucrem o uso do recurso hídrico. 

     

Participaçã o da populaçã o na arbitragem do uso do recurso 
hídrico na bacia.   

     

Presencia de ONG ou órgã os privados que realizem 
atividades de arbitragem em quanto ao uso do recurso hídrico 
na bacia.   

     

14 Principio: Monitoramento e avaliaçã o 
Inclusã o de instrumentos de monitoramento e avaliaçã o 
durante a atividade de planejamento do uso do recurso hídrico 
na bacia.   

     

E xistê ncia de atividades de monitoramento e avaliaçã o 
executadas por as autoridades competentes na bacia. 

     

Periodicidade de atividades de monitoramento e avaliaçã o.      
 
15 S ugestões de outros indicadores, comentários e criticas: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Obrigada pela sua valiosa colaboraçã o.  
Atenciosamente, 
 
Astrid Guerrero Albarracín 
Mestranda PRODE MA-UFC  
E -mail: agalba09@ gmail.com 



 

  

 

APÊNDICE  B- Questionário aplicado na primeira segunda no método Delphi 

 

 
UNIVE R S IDADE  FE DE R AL DO CE AR Á  

CE NTR O DE  C IÊNCIAS  
PR OGR AMA DE  PÓS -GR ADUAÇ Ã O E M DE S E NVOLVIME NTO E  ME IO 

AMBIE NTE  - PR ODE MA 
 
 

QUE S TIONÁ RIO DE LPHI – S E GUNDA R ODADA 

 
Prezado (a), inicialmente gostaria de agradecer a sua contribuiçã o para a definiçã o 
do sistema de indicadores da pesquisa: “Governança da água em nível de bacias 
hidrográficas na Colômbia”. 
 
Como parte da metodologia Delphi envio o resultado da primeira rodada. Nesta 
segunda rodada, gostaria de saber se concorda com a importância atribuída a cada 
indicador e, caso discorde, qual seria a sua sugestã o?  
 
Mais uma vez, agradeço a sua colaboraçã o.  

 
 

R E S ULTADOS  OBTIDOS  NA PR IME IR A R ODADA 
 
Os resultados apresentados referem-se à  opiniã o da maioria dos especialistas 
consultados. Gostaria de saber se concorda ou nã o com as avaliações para que 
possamos chegar a uma opiniã o consensuada sobre o sistema de indicadores de 
avaliaçã o da governança da água na Colômbia.  
 
E m alguns indicadores ainda nã o foi possível chegar a uma classificaçã o (duas 
notas modais). 
 
Lembrando, os escores sugeridos para qualificar os indicadores foram: 
 
0 - sem importância 
1 - pouco importante 
2 - importante 
3 - muito importante 
4 - extremamente importante 



 

  

 

 
Avaliaçã o da importância das dimensões de governança da água 

1. Dimensões  
Resultado da 

primeira rodada - 
Nota Modal 

Você  
concorda?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  

S im Nã o 

1.1. E fetividade 3 - muito importante    
1.2. E ficiê ncia  3 - muito importante    
1.3. Confiança e 

participaçã o  
4 – extremamente 
importante 

   

 
 
Avaliaçã o da importância dos princípios de governança da água 

2. Princípios 
Resultado da 

primeira rodada - 
Nota Modal 

Você  
concorda?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  

S im Nã o 

2.1.  
R esponsabilidades 
claras 

4- extremadamente  
importante 

   

2.2. E scalas 
apropriadas 

(Bimodal) 
2 – importante 
3 – muito importante 
4 – extremamente  
importante 

   

2.3. Coerê ncia das 
políticas  

3 - muito importante    

2.4. Capacitaçã o  4- extremadamente 
importante 
 

   

2.5. Informaçã o  3 – muito  importante    
2.6. F inanciamento 3 - muito importante    
2.7. Marco R egulatório 2-  importante    
2.8. Inovaçã o 2 - importante    

2.9. Integridade e 
transparê ncia 

4 – extremamente  
importante 

   

2.10. E nvolvimento das 
partes  

4 – extremamente 
importante 

   



 

  

 

2.11. Arbitragem  2 - importante 
 

   

2.12. Monitoramento e 
avaliaçã o  

4 – extremamente 
importante 

   

 
Avaliaçã o da importância dos indicadores de cada princípio de governança da 
água 

Princípios 
Resultado da primeira 
rodada - Nota Modal 

Você  
concorda

?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  
S im Nã o 

3. Princípio: R esponsabilidades claras 
3.1. Presencia dos 

diferentes atores que 
participam na tomada 
de decisões em 
quanto ao uso do 
recurso hídrico da 
bacia. 

4 – extremamente  
importante 

   

3.2. As funções de 
cada um dos atores 
envolvidos na gestã o 
do recurso hídrico da 
bacia sã o claras e 
objetivas. 

4 – extremamente  
importante 

   

3.3. Funções e 
responsabilidades 
legalmente 
estabelecidas para 
cada um dos atores 
envolvidos na gestã o 
do recurso hídrico da 
bacia.  

3 – muito importante 
 

   

4. Princípio: E scalas apropriadas  
4.1. E xistê ncia de 

instrumentos de 
gestã o e 
planejamento de 
recursos hídricos a 
diferentes escalas. 

3 - muito importante    

4.2. Desenvolvimento 3 - muito importante    



 

  

 

e reconhecimento 
legal de instrumentos 
de gestã o e 
planejamento de 
recursos hídricos a 
diferentes escalas. 

4.3. Grau de 
adequaçã o da lei 
para diferentes 
realidades. 

4 - extremamente 
importante 
 

   

5. Princípio: Coerê ncia das políticas 
5.1. Articulaçã o entre a 

Política Nacional para 
a Gestã o Integral do 
R ecurso Hídrico 
(PGIR H) e as 
políticas setoriais e 
regionais.  

3 – muito  importante    

5.2. Grau de absorçã o 
dos princípios e 
metas da PGIR H nos 
planos de 
desenvolvimento nos 
municípios da bacia. 

4 - extremadamente 
importante 
 

   

5.3. Inclusã o dos 
princípios e metas da 
PGIR H no Plano de 
ordenaçã o e manejo 
da bacia. 

4 – extremamente  
importante 

   

6. Princípio: Capacitaçã o 
6.1. Atividades de 

capacitaçã o nos 
comitê s de bacias 
hidrográficas que 
garantam melhoras 
nos processos de 
gestã o e 
planejamento do 
recurso hídrico na 
bacia.   

3 - muito importante    

6.2. Periodicidade das 
atividades de 
capacitaçã o. 

(Bimodal) 
2 - importante 
3 - muito importante 

   



 

  

 

7. Princípio: Informaçã o 
7.1. Geraçã o de 

informaçã o pertinente 
e oportuna para a 
tomada de decisã o 
em quanto à  gestã o 
do recurso hídrico da 
bacia. 

4 – extremamente  
importante 

   

7.2. E xistê ncia de 
estruturas de 
comunicaçã o que 
garantam o aceso a 
informaçã o por parte 
dos atores envolvidos 
na gestã o e 
planejamento do 
recurso hídrico na 
bacia. 

3 – muito importante    

7.3. Interesse por parte 
dos atores envolvidos 
na gestã o do recurso 
hídrico da bacia na 
procura de 
informaçã o. 

(Bimodal) 
3 - muito importante 
4 – extremadamente 
importante 

   

8. Princípio: F inanciamento 
8.1. E xistê ncia de 

fontes de 
financiamento que 
garantam os 
processos em quanto 
à  gestã o e 
planejamento do 
recurso hídrico na 
bacia.   

4 – extremamente  
importante 

   

8.2. Disponibilidade de 
recursos financeiros a 
diferentes escalas 
que garantam os 
processos em quanto 
à  gestã o e 
planejamento do 
recurso hídrico na 
bacia.   

4 – extremamente  
importante 

   



 

  

 

8.3. E xistê ncia de 
canais de 
financiamento quando 
nã o exista uma fonte 
clara de recursos.  

4 – E xtremadamente 
importante 
2 - importante 
 

   

9. Marco R egulatório 
9.1. E xistê ncia de 

marco regulatório 
para a governança da 
água em nível de 
bacia hidrográfica.  

3 - muito importante    

9.2. Nível legislativo do 
marco que regula a 
governança da água 
em nível de bacia 
hidrográfica. 

3 - muito importante    

10. Princípio: Inovaçã o 

10.1. E xistê ncia de 
praticas inovadora 
das autoridades 
competentes que 
garantam melhoras 
nos processos em 
quanto à  gestã o e 
planejamento do 
recurso hídrico da 
bacia.   

2 - importante 
 

   

11. Princípio: Integridade e transparê ncia 
11.1. Credibilidade dos 

órgã os gestores do 
recurso hídrico da 
bacia.  

3 - muito importante 
4 – extremamente 
importante 

   

11.2. Inclusã o das 
atividades 
relacionadas com a 
governança da água 
nas audiê ncias de 
rendiçã o de contas 
das instituições 
governamentais em 
diferentes níveis. 

3 - muito importante    

12. Princípio: E nvolvimento das partes  



 

  

 

12.1. Participaçã o dos 
setores envolvidos na 
gestã o do recurso 
hídrico no conselho 
da bacia. 

4 – extremamente 
importante 

   

12.2. Reuniões 
presenciais do 
conselho da bacia. 

(Bimodal) 
2 - importante 
4 – 
extremamenteimportant
e 

   

12.3. Assistê ncia à s 
reuniões do conselho 
da bacia. 

4 – extremamente 
importante 

   

13. Princípio: Arbitragem 
13.1. E xistê ncia de 

órgã os de controle 
das atividades 
desenvolvidas na 
bacia que involucrem 
o uso do recurso 
hídrico. 

3 – muito importante    

13.2. Participaçã o da 
populaçã o na 
arbitragem do uso do 
recurso hídrico na 
bacia.   

4 – extremamente 
importante 
 

   

13.3. Presencia de ONG 
ou órgã os privados 
que realizem 
atividades de 
arbitragem em quanto 
ao uso do recurso 
hídrico na bacia.   

1 - pouco importante 
 

   

14. Princípio: Monitoramento e avaliaçã o 
14.1. Inclusã o de 

instrumentos de 
monitoramento e 
avaliaçã o durante a 
atividade de 
planejamento do uso 
do recurso hídrico na 
bacia.   

3 - muito importante    

14.2. E xistê ncia de 3 - muito importante    



 

  

 

atividades de 
monitoramento e 
avaliaçã o executadas 
por as autoridades 
competentes na 
bacia. 

14.3. Periodicidade de 
atividades de 
monitoramento e 
avaliaçã o. 

3 - muito importante    

 
Os indicadores abaixo foram sugeridos por especialistas. Gostaria de saber sua 
opiniã o sobre a importância de cada um. 
 

INDICADOR E S  S UGE R IDOS  PE LOS  E S PE CIALIS TAS  
PAR A AVALIAÇ ÃO DA GOVE R NANÇ A DA ÁGUA 

Importância 
relativa do 
indicador 

0 1 2 3 4 
Acesso a experiê ncias de outros territórios      
E xecuçã o das atividades de monitoramento e avaliaçã o por os 
próprios atores residentes da bacia 

     

E xistê ncia de práticas inovadoras dos atores residentes na 
bacia no plano de gestã o da bacia  

     

Articulaçã o com os planos de desenvolvimento nacional e 
local  

     

Articulaçã o com os planos de ordenamento territorial       
Articulaçã o com os planos de açã o das CAR        
 
 
Obrigada pela sua valiosa colaboraçã o.  
Atenciosamente, 
 
Astrid Guerrero Albarracín 
Mestranda PRODE MA-UFC  
E -mail: agalba09@ gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
APÊNDICE  C - Questionário aplicado na terceira rodada no método Delphi 

 
UNIVE R S IDADE  FE DE R AL DO CE AR Á  

CE NTR O DE  C IÊNCIAS  
PR OGR AMA DE  PÓS -GR ADUAÇ Ã O E M DE S E NVOLVIME NTO E  ME IO 

AMBIE NTE  - PR ODE MA 
 
 

QUE S TIONÁ R IO DE LPHI – TE R CE IR A RODADA 

 
Prezado (a), inicialmente gostaria de agradecer a sua constante contribuiçã o para a 
definiçã o do sistema de indicadores da pesquisa: “Governança da água em nível 
de bacias hidrográficas na COLÔ MBIA”. 
 
Como parte da metodologia Delphi envio o resultado da segunda rodada. Nesta 
terceira rodada, gostaria de saber se concorda com a importância atribuída para os 
indicadores que ainda nã o conseguem consenso, caso discorde, qual seria a sua 
sugestã o?  
 
Mais uma vez, agradeço a sua colaboraçã o.  

 
 

R E S ULTADOS  OBTIDOS  NA PR IME IR A R ODADA 
 
E m alguns indicadores ainda nã o foi possível chegar a uma classificaçã o pelo que 
gostaria de saber se concorda ou nã o com as avaliações para que possamos chegar 
a uma opiniã o consensuada sobre os últimos indicadores para avaliar a governança 
da água em nível de bacias hidrográficas.  
 
Lembrando, os escores sugeridos para qualificar os indicadores foram: 
 
0 - sem importância 
1 - pouco importante 
2 - importante 
3 - muito importante 
4 - extremamente importante 
 
 



 

  

 

 
Avaliaçã o da importância dos princípios de governança da água 

15. Princípios 
Resultado da 

primeira rodada - 
Nota Modal 

Você  
concorda?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  

S im Nã o 

15.1. E scalas 
apropriadas 

3 – muito importante    

 
Avaliaçã o da importância dos indicadores de cada princípio de governança da 
água 

Princípios 
Resultado da primeira 
rodada - Nota Modal 

Você  
concorda

?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  
S im Nã o 

15.2. Grau de 
adequaçã o da lei 
para diferentes 
realidades. 

4 - extremamente 
importante 
 

   

15.3. Interesse por parte 
dos atores envolvidos 
na gestã o do recurso 
hídrico da bacia na 
procura de 
informaçã o. 

3 - muito importante 
 

   
 

16. Princípio: F inanciamento 
16.1. E xistê ncia de 

canais de 
financiamento quando 
nã o exista uma fonte 
clara de recursos.  

2 - importante 
 

   

17. Princípio: Integridade e transparê ncia 
17.1. Credibilidade dos 

órgã os gestores do 
recurso hídrico da 
bacia.  

4 – extremamente 
importante 

   

17.2. Inclusã o das 
atividades 
relacionadas com a 

3 - muito importante    



 

  

 

governança da água 
nas audiê ncias de 
rendiçã o de contas 
das instituições 
governamentais em 
diferentes níveis. 

18. Princípio: E nvolvimento das partes  
18.1. Reuniões 

presenciais do 
conselho da bacia. 

2 - importante    

18.2. Assistê ncia à s 
reuniões do conselho 
da bacia. 

4 – extremamente 
importante 

   

19. Princípio: Arbitragem 
19.1. E xistê ncia de 

órgã os de controle 
das atividades 
desenvolvidas na 
bacia que involucrem 
o uso do recurso 
hídrico. 

3 – muito importante    

19.2. Presencia de ONG 
ou órgã os privados 
que realizem 
atividades de 
arbitragem em quanto 
ao uso do recurso 
hídrico na bacia.   

1 - pouco importante 
 

   

20. Princípio: Monitoramento e avaliaçã o 
20.1. Inclusã o de 

instrumentos de 
monitoramento e 
avaliaçã o durante a 
atividade de 
planejamento do uso 
do recurso hídrico na 
bacia.   

3 - muito importante    

20.2. E xistê ncia de 
atividades de 
monitoramento e 
avaliaçã o executadas 
por as autoridades 
competentes na 

3 - muito importante    



 

  

 

bacia. 
20.3. Periodicidade de 

atividades de 
monitoramento e 
avaliaçã o. 

3 - muito importante    

 
Os indicadores abaixo foram sugeridos por especialistas. Gostaria de saber si 
concorda com a nota obtida. 

Princípios 
Resultado da primeira 
rodada - Nota Modal 

Você  
concorda

?  

Na situaçã o  
Bimodal ou 

caso 
discorde, 
qual nota 

daria?  
S im Nã o 

Acesso a experiê ncias 
de outros territórios 

3 - muito importante    

E xecuçã o das atividades 
de monitoramento e 
avaliaçã o por os próprios 
atores residentes da 
bacia 

4 – extremamente 
importante 

   

E xistê ncia de práticas 
inovadoras dos atores 
residentes na bacia no 
plano de gestã o da bacia 

2 - importante    

Articulaçã o com os 
planos de 
desenvolvimento 
nacional e local 

3 - muito importante    

Articulaçã o com os 
planos de ordenamento 
territorial 

3 - muito importante    

Articulaçã o com os 
planos de açã o das CAR  

3 - muito importante    

 
Obrigada pela sua valiosa colaboraçã o.  
Atenciosamente, 
 
Astrid Guerrero Albarracín 
Mestranda PRODE MA-UFC  
E -mail: agalba09@ gmail.com 
 



 

  

 

APÊNDICE  D- Questionário aplicado aos moradores e gestores da bacia 

 
UNIVE R S IDADE  FE DE R AL DO CE AR Á  

CE NTR O DE  C IÊNCIAS  
PR OGR AMA DE  PÓS -GR ADUAÇ Ã O E M DE S E NVOLVIME NTO E  ME IO 

AMBIE NTE  - PR ODE MA 
 
E ste questionário é parte integrante da pesquisa “Governança da água em nível 
de bacias hidrográficas na Colômbia”. Com este questionário objetiva-se coletar 
informações que auxiliarã o na avaliaçã o da governança da água na bacia do rio 
Tillava, localizada no município de Puerto Gaitan, departamento do Meta. Agradeço 
a sua colaboraçã o. 
 

QUE S TÕ E S  
 

I. PR INCIPIO: R esponsabilidades claras 
 
1- E xiste presencia dos diferentes atores que moram na bacia na tomada de 

decisões em quanto ao uso do recurso hídrico da bacia?  
 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
2- S ã o claras e objetivas as funções atribuídas para cada um dos atores envolvidos 

na gestã o do recurso hídrico da bacia?  
 
(  ) Nã o.           (  ) As vezes.       (  ) S im. 
 
3- As funções e responsabilidades de cada um dos atores envolvidos na gestã o do 

recurso hídrico da bacia estã o legalmente estabelecidas?  
 
(  ) Nã o.             (  ) Parcialmente.          (   ) S im. 
 
 

II. PR INCIPIO: E scalas apropriadas  
 
4- Considera que existem instrumentos de gestã o e planejamento de recursos 

hídricos a diferentes escalas na bacia?   
 
(  ) Nã o             (  ) Parcialmente          (  ) S im 



 

  

 

 
5- Os instrumentos de gestã o e planejamento de recursos hídricos possuem 

reconhecimento legal?  
 

(   ) Nã o             (   ) Parcialmente          (    ) S im 
 
6- Qual é o grau de adequaçã o da lei para diferentes realidades dentro da bacia?  
 
(   ) Baixo             (   ) Meio         (   ) Alto 
 
 

III. PR ICIPIO: Coerê ncia das políticas 
 
7- E xiste articulaçã o entre a Política Nacional para a Gestã o Integral do R ecurso 

Hídrico (PGIR H) e as políticas setoriais e regionais na bacia?  
 
(   ) Nã o             (   ) Parcialmente          (    ) S im 

 
8- Qual é o grau de absorçã o dos princípios e metas da PGIR H nos planos de 

desenvolvimento nos municípios da bacia?  
 
(   ) Baixo             (   ) Meio         (   ) Alto 
 
9- E stã o incluídos os princípios e metas da PGIRH no Plano de ordenaçã o e 

manejo da bacia?  
 

(   ) Nã o             (   ) Parcialmente          (    ) S im 
 
10- E xiste articulaçã o entre o plano de ordenaçã o e manejo da bacia com os planos 

de ordenamento territorial do município?  
 

(   ) Nã o             (   ) Parcialmente          (    ) S im 
 

11- E xiste articulaçã o entre o plano de ordenaçã o e manejo da bacia com o plano de 
açã o de COR MACAR E NA?  
 

(   ) Nã o             (   ) Parcialmente          (    ) S im 
 
 

IV. PR INCIPIO: Capacitaçã o  
 

12- E xistem atividades de capacitaçã o que garantam melhoras nos processos de 
gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?    



 

  

 

 
(  ) Nã o.  (  ) S im, mas nã o atendem as necessidades da bacia.   (  ) S im 
 
13- A periodicidade das atividades de capacitaçã o e adequada?   
 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
 

V. PR INCIPIO: Informaçã o  
 
14- A informaçã o existente é pertinente e oportuna para a tomada de decisã o em 

quanto à  gestã o do recurso hídrico da bacia?  
 
(  ) Nã o                 (  ) E m parte            (  ) S im 
 
15- E xistem estruturas de comunicaçã o que garantam o aceso a informaçã o por 

parte dos atores envolvidos na gestã o e planejamento do recurso hídrico na 
bacia?  

 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
16- E xiste interesse por parte dos atores envolvidos na gestã o do recurso hídrico da 

bacia na procura de informaçã o?  
 

(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.          (  ) S im e é suficiente.   
 
 

VI. PR INCIPIO: F inanciamento  
 
17- E xistem fontes de financiamento que garantam os processos em quanto à  gestã o 

e planejamento do recurso hídrico na bacia?  
 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
18- E xiste disponibilidade de recursos financeiros a diferentes escalas que garantam 

os processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?  
 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
19-  E xistem outros canais de financiamento quando nã o exista uma fonte clara de 

recursos que garantam os processos em quanto à  gestã o e planejamento do 
recurso hídrico na bacia?  

 



 

  

 

(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.  
 
 

VII. PR INCIPIO: Marco regulatório 
 
20- E xiste um marco regulatório para a governança da água na de bacia 

hidrográfica?  
 
(   ) Nã o.            (   ) S im, mas nã o e suficiente.               (    ) S im e é suficiente.   
 
21- Qual nível legislativo possui o marco que regula a governança da água na bacia 

hidrográfica?  
 
(   ) Nacional         (    ) R egional                   (   ) Local 
 
 

VIII. PR INCIPIO: Inovaçã o  
 
22- E xistem praticas inovadora das autoridades competentes que garantam melhoras 

nos processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia?  
 

(   ) Nã o.            (   ) S im, mas nã o e suficiente.               (   ) S im e é suficiente.   
 
23- E xistem práticas inovadoras dos atores residentes na bacia em quanto a uso do 

recurso hídrico?   
 
(   ) Nunca                    (   ) Á s vezes           (   ) S empre 
 
 

IX . PR INCIPIO: Integridade e transparê ncia  
 
24- A credibilidade dos órgã os gestores do recurso hídrico na bacia é?  
 
(  ) R uim              (  ) Boa                      (  ) Ótima 
 
25- E stã o incluídas as atividades relacionadas com a governança da água nas 

audiê ncias de rendiçã o de contas dos entes governamentais presentes na bacia?  
 
(  ) Nunca                    (  ) Á s vezes           (  ) S empre 
 
 
 
 



 

  

 

X. PR INCIPIO: E nvolvimento das partes  
 
26- Considera que a participaçã o dos setores envolvidos na gestã o do recurso 

hídrico no conselho da bacia é?  
 
(  ) Insuficiente       (  )  S uficiente, mas poderia ter mais     (  ) S uficiente  
 
27- Considera que as reuniões presenciais do conselho da bacia, aportam para a 

boa gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia?  
 
(  ) Nã o                 (  ) E m parte            (  ) S im 
 
28- A assistê ncia dos membros à s reuniões do conselho da bacia é?  
 
(  ) E sporádica    (  ) Pouco frequente      (  ) Frequente 
 
 

X I. PR INCIPIO: Arbitragem  
 

29- E xiste presencia dos órgã os de controle nas atividades desenvolvidas na bacia 
que involucrem o uso do recurso hídrico?  

 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
30- E xiste participaçã o da populaçã o na arbitragem do uso do recurso hídrico na 

bacia?  
 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
 

X II. PR INCIPIO: Monitoramento e avaliaçã o  
 

31- E stã o incluídos instrumentos de monitoramento e avaliaçã o durante a atividade 
de planejamento do uso do recurso hídrico na bacia?  

 
(  ) Nã o.            (  ) S im, mas nã o e suficiente.               (  ) S im e é suficiente.   
 
32- E xistem atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas por as autoridades 

competentes na bacia?  
 
(  ) Nã o.      (  ) Á s vezes.        (  ) S im.  
 
 



 

  

 

33- E xistem atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas por os próprios 
atores residentes da bacia?  

 
(  ) Nã o.      (  ) Á s vezes.        (  ) S im.  

 
34- A periodicidade das atividades de monitoramento e avaliaçã o é adequada?  
 
(   ) Nã o.      (  ) Á s vezes.        (  ) S im 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

APÊNDICE  E - Tabelas de contingencia e R esultados do Teste U-Mann Whitney 

 
Tabela de contingencia Pergunta 1. E xiste presencia dos diferentes atores que moram na bacia na 

tomada de decisões em quanto ao uso do recurso hídrico da bacia?   
 Tipo de respondente Total 

Morador Gestor 

E xiste presencia dos 
diferentes atores que 
moram na bacia na 
tomada de decisões em 
quanto ao uso do 
recurso hídrico da 
bacia?  

Nã o 
R equento 70 2 72 
% dentro de Tipo 
de respondente 40,0% 12,5% 37,7% 

S im, mas nã o e suficiente 
R equento 50 6 56 
% dentro de Tipo 
de respondente 28,6% 37,5% 29,3% 

S im e é suficiente 
R equento 55 8 63 
% dentro de Tipo 
de respondente 31,4% 50,0% 33,0% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0

% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 1. E xiste presencia dos diferentes atores 
que moram na bacia na tomada de decisões em 

quanto ao uso do recurso hídrico da bacia?  
U de Mann-Whitney 980,000 
W de Wilcoxon 16380,000 
Z -2,109 
S ig. asintót. (bilateral) ,035 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 2. S ã o claras e objetivas as funções atribuídas para cada um dos 
atores envolvidos na gestã o do recurso hídrico da bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

S ã o claras e objetivas as 
funções atribuídas para 
cada um dos atores 
envolvidos na gestã o do 
recurso hídrico da bacia?  

Nã o 
Requento 60 5 65 
% dentro de Tipo de 
respondente 34,3% 31,2% 34,0% 

Às vezes 
Requento 64 7 71 
% dentro de Tipo de 
respondente 36,6% 43,8% 37,2% 

S im 
Requento 51 4 55 
% dentro de Tipo de 
respondente 29,1% 25,0% 28,8% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 2. S ã o claras e objetivas as funções 
atribuídas para cada um dos atores envolvidos 

na gestã o do recurso hídrico da bacia?  
U de Mann-Whitney 1392,000 
W de Wilcoxon 1528,000 
Z -,040 
S ig. asintót. (bilateral) ,968 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 3. As funções e responsabilidades de cada um dos atores 
envolvidos na gestã o do recurso hídrico da bacia estã o legalmente estabelecidas?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

As funções e 
responsabilidades de cada 
um dos atores envolvidos na 
gestã o do recurso hídrico da 
bacia estã o legalmente 
estabelecidas?  

Nã o 
R equento 62 5 67 
% dentro de Tipo de 
respondente 35,4% 31,2% 35,1% 

Parcialmente 
R equento 77 8 85 
% dentro de Tipo de 
respondente 44,0% 50,0% 44,5% 

S im 
R equento 36 3 39 
% dentro de Tipo de 
respondente 20,6% 18,8% 20,4% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0

% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 3. As funções e responsabilidades de cada um 
dos atores envolvidos na gestã o do recurso hídrico da 

bacia estã o legalmente estabelecidas?  
U de Mann-Whitney 1370,000 
W de Wilcoxon 16770,000 
Z -,153 
S ig. asintót. (bilateral) ,879 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 

 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 4. Considera que existem instrumentos de gestã o e planejamento 
de recursos hídricos a diferentes escalas na bacia?    

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Considera que existem 
instrumentos de gestã o e 
planejamento de recursos 
hídricos a diferentes escalas 
na bacia?  

Nã o 
R equento 58 5 63 
% dentro de Tipo de 
respondente 33,1% 31,2% 33,0% 

Parcialmente 
R equento 61 7 68 
% dentro de Tipo de 
respondente 34,9% 43,8% 35,6% 

S im 
R equento 56 4 60 
% dentro de Tipo de 
respondente 32,0% 25,0% 31,4% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 4. Considera que existem instrumentos 
de gestã o e planejamento de recursos hídricos a 

diferentes escalas na bacia?  
U de Mann-Whitney 1352,500 
W de Wilcoxon 1488,500 
Z -,238 
S ig. asintót. (bilateral) ,812 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 12. E xistem atividades de capacitaçã o que garantam melhoras nos 
processos de gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 12. E xistem 
atividades de capacitaçã o 
que garantam melhoras 
nos processos de gestã o 
e planejamento do 
recurso hídrico na bacia?  

Nã o 
Requento 33 0 33 
% dentro de Tipo 
de respondente 18,9% 0,0% 17,3% 

S im, mas nã o atendem as 
necessidades da bacia 

Requento 71 7 78 
% dentro de Tipo 
de respondente 40,6% 43,8% 40,8% 

S im 
Requento 71 9 80 
% dentro de Tipo 
de respondente 40,6% 56,2% 41,9% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 12. E xistem atividades de capacitaçã o que 
garantam melhoras nos processos de gestã o e 

planejamento do recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1065,000 
W de Wilcoxon 16465,000 
Z -1,713 
S ig. asintót. (bilateral) ,087 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 13. A periodicidade das atividades de capacitaçã o e adequada?   
 Tipo de respondente Total 

Morador Gestor 

Pergunta 13. A 
periodicidade das 
atividades de 
capacitaçã o e 
adequada?  

Nã o 
R equento 32 0 32 
% dentro de Tipo 
de respondente 18,3% 0,0% 16,8% 

S im, mas nã o e suficiente 
R equento 89 7 96 
% dentro de Tipo 
de respondente 50,9% 43,8% 50,3% 

S im e é suficiente 
R equento 54 9 63 
% dentro de Tipo 
de respondente 30,9% 56,2% 33,0% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 13. A periodicidade das 
atividades de capacitaçã o e 

adequada?  
U de Mann-Whitney 932,500 
W de Wilcoxon 16332,500 
Z -2,421 
S ig. asintót. (bilateral) ,015 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 14. A informaçã o existente é pertinente e oportuna para a 
tomada de decisã o em quanto à  gestã o do recurso hídrico da bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 14. A informaçã o 
existente é pertinente e 
oportuna para a tomada de 
decisã o em quanto à  gestã o 
do recurso hídrico da bacia?  

Nã o 
R equento 42 0 42 
% dentro de Tipo de 
respondente 24,0% 0,0% 22,0% 

E m parte 
R equento 62 7 69 
% dentro de Tipo de 
respondente 35,4% 43,8% 36,1% 

S im 
R equento 71 9 80 
% dentro de Tipo de 
respondente 40,6% 56,2% 41,9% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 14. A informaçã o existente é pertinente 
e oportuna para a tomada de decisã o em quanto 

à  gestã o do recurso hídrico da bacia?  
U de Mann-Whitney 1033,500 
W de Wilcoxon 16433,500 
Z -1,858 
S ig. asintót. (bilateral) ,063 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 15. E xistem estruturas de comunicaçã o que garantam o aceso a 
informaçã o por parte dos atores envolvidos na gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 15. E xistem 
estruturas de comunicaçã o 
que garantam o aceso a 
informaçã o por parte dos 
atores envolvidos na gestã o 
e planejamento do recurso 
hídrico na bacia?  

Nã o 
Requento 40 0 40 
% dentro de T ipo 
de respondente 22,9% 0,0% 20,9% 

S im, mas nã o e suficiente 
Requento 61 7 68 
% dentro de T ipo 
de respondente 34,9% 43,8% 35,6% 

S im e é suficiente 
Requento 74 9 83 
% dentro de T ipo 
de respondente 42,3% 56,2% 43,5% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de T ipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 15. E xistem estruturas de comunicaçã o que garantam o 
aceso a informaçã o por parte dos atores envolvidos na gestã o e 

planejamento do recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1064,500 
W de Wilcoxon 16464,500 
Z -1,706 
S ig. asintót. (bilateral) ,088 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 16. E xiste interesse por parte dos atores envolvidos  na gestã o do 
recurso hídrico da bacia na procura de informaçã o?   

 T ipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 16. E xiste 
interesse por parte dos 
atores envolvidos na 
gestã o do recurso hídrico 
da bacia na procura de 
informaçã o?  

Nã o 
Requento 52 3 55 
% dentro de T ipo 
de respondente 29,7% 18,8% 28,8% 

S im, mas nã o e suficiente 
Requento 66 8 74 
% dentro de T ipo 
de respondente 37,7% 50,0% 38,7% 

S im e é suficiente 
Requento 57 5 62 
% dentro de T ipo 
de respondente 32,6% 31,2% 32,5% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de T ipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 16. E xiste interesse por parte dos 
atores envolvidos na gestã o do recurso 

hídrico da bacia na procura de informaçã o?  
U de Mann-Whitney 1309,500 
W de Wilcoxon 16709,500 
Z -,455 
S ig. asintót. (bilateral) ,649 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 17. E xistem fontes de financiamento que garantam os processos em 
quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 17. E xistem 
fontes de financiamento 
que garantam os 
processos em quanto à  
gestã o e planejamento do 
recurso hídrico na bacia?  

Nã o 
Requento 49 5 54 
% dentro de T ipo 
de respondente 28,0% 31,2% 28,3% 

S im, mas nã o e suficiente 
Requento 58 7 65 
% dentro de T ipo 
de respondente 33,1% 43,8% 34,0% 

S im e é suficiente 
Requento 68 4 72 
% dentro de T ipo 
de respondente 38,9% 25,0% 37,7% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de T ipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 17. E xistem fontes de financiamento que 
garantam os processos em quanto à  gestã o e 

planejamento do recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1232,500 
W de Wilcoxon 1368,500 
Z -,841 
S ig. asintót. (bilateral) ,400 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 18. E xiste disponibilidade de recursos financeiros a diferentes escalas 
que garantam os processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 18. E xiste 
disponibilidade de recursos 
financeiros a diferentes 
escalas que garantam os 
processos em quanto à  
gestã o e planejamento do 
recurso hídrico na bacia?  

Nã o 
R equento 49 5 54 
% dentro de Tipo 
de respondente 28,0% 31,2% 28,3% 

S im, mas nã o e suficiente 
R equento 58 7 65 
% dentro de Tipo 
de respondente 33,1% 43,8% 34,0% 

S im e é suficiente 
R equento 68 4 72 
% dentro de Tipo 
de respondente 38,9% 25,0% 37,7% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 18. E xiste disponibilidade de recursos financeiros a 
diferentes escalas que garantam os processos em quanto à  

gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1232,500 
W de Wilcoxon 1368,500 
Z -,841 
S ig. asintót. (bilateral) ,400 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
Tabela de contingencia Pergunta 19. E xistem outros canais  de financiamento quando nã o exista uma fonte 

clara de recursos que garantam os processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico na 
bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 19. E xistem 
outros canais de 
financiamento quando nã o 
exista uma fonte clara de 
recursos que garantam os 
processos em quanto à  
gestã o e planejamento do 
recurso hídrico na bacia?  

Nã o 
R equento 40 0 40 
% dentro de Tipo 
de respondente 22,9% 0,0% 20,9% 

S im, mas nã o e suficiente 
R equento 61 7 68 
% dentro de Tipo 
de respondente 34,9% 43,8% 35,6% 

S im e é suficiente 
R equento 74 9 83 
% dentro de Tipo 
de respondente 42,3% 56,2% 43,5% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 19. E xistem outros canais de financiamento quando nã o 
exista uma fonte clara de recursos que garantam os processos em 

quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1064,500 
W de Wilcoxon 16464,500 
Z -1,706 
S ig. asintót. (bilateral) ,088 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 22. E xistem praticas inovadora das autoridades competentes que 
garantam melhoras nos processos em quanto à  gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia?  
 Tipo de respondente Total 

Morador Gestor 

Pergunta 22. E xistem 
praticas inovadora das 
autoridades competentes 
que garantam melhoras 
nos processos em quanto 
à  gestã o e planejamento 
do recurso hídrico da 
bacia?  

Nã o 
Requento 52 6 58 
% dentro de T ipo 
de respondente 29,7% 37,5% 30,4% 

S im, mas nã o e suficiente 
Requento 61 7 68 
% dentro de T ipo 
de respondente 34,9% 43,8% 35,6% 

S im e é suficiente 
Requento 62 3 65 
% dentro de T ipo 
de respondente 35,4% 18,8% 34,0% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de T ipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 22. E xistem praticas inovadora das autoridades 
competentes que garantam melhoras nos processos em quanto 

à  gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia?  
U de Mann-Whitney 1165,500 
W de Wilcoxon 1301,500 
Z -1,176 
S ig. asintót. (bilateral) ,240 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 23. E xistem práticas inovadoras dos atores residentes na bacia em 
quanto a uso do recurso hídrico?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 23. E xistem 
práticas inovadoras dos 
atores residentes na bacia 
em quanto a uso do recurso 
hídrico?  

Nunca 
Requento 85 9 94 
% dentro de Tipo de 
respondente 48,6% 56,2% 49,2% 

Á s vezes 
Requento 82 7 89 
% dentro de Tipo de 
respondente 46,9% 43,8% 46,6% 

S empre 
Requento 8 0 8 
% dentro de Tipo de 
respondente 4,6% 0,0% 4,2% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 23. E xistem práticas inovadoras 
dos atores residentes na bacia em quanto 

a uso do recurso hídrico?  
U de Mann-Whitney 1264,500 
W de Wilcoxon 1400,500 
Z -,725 
S ig. asintót. (bilateral) ,468 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 24. A credibilidade dos órgã os gestores do recurso hídrico na 
bacia é?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 24. A credibilidade 
dos órgã os gestores do 
recurso hídrico na bacia é?  

R uim 
R equento 70 3 73 
% dentro de Tipo de 
respondente 40,0% 18,8% 38,2% 

Boa 
R equento 73 10 83 
% dentro de Tipo de 
respondente 41,7% 62,5% 43,5% 

Ótima 
R equento 32 3 35 
% dentro de Tipo de 
respondente 18,3% 18,8% 18,3% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 24. A credibilidade 
dos órgã os gestores do 

recurso hídrico na bacia é?  
U de Mann-Whitney 1153,000 
W de Wilcoxon 16553,000 
Z -1,261 
S ig. asintót. (bilateral) ,207 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 25. E stã o incluídas as atividades relacionadas com a governança da 
água nas audiê ncias de rendiçã o de contas dos entes governamentais  presentes na bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 25. E stã o incluídas 
as atividades relacionadas 
com a governança da água 
nas audiê ncias de rendiçã o 
de contas dos entes 
governamentais presentes 
na bacia?  

Nunca 
Requento 85 4 89 
% dentro de Tipo de 
respondente 48,6% 25,0% 46,6% 

Á s vezes 
Requento 82 7 89 
% dentro de Tipo de 
respondente 46,9% 43,8% 46,6% 

S empre 
Requento 8 5 13 
% dentro de Tipo de 
respondente 4,6% 31,2% 6,8% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 25. E stã o incluídas as atividades relacionadas 
com a governança da água nas audiê ncias de rendiçã o de 

contas dos entes governamentais presentes na bacia?  
U de Mann-Whitney 893,000 
W de Wilcoxon 16293,000 
Z -2,683 
S ig. asintót. (bilateral) ,007 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 26. Considera que a participaçã o dos setores envolvidos na 
gestã o do recurso hídrico no conselho da bacia é?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 26. Considera 
que a participaçã o dos 
setores envolvidos na 
gestã o do recurso 
hídrico no conselho da 
bacia é?  

Insuficiente 
R equento 60 5 65 
% dentro de Tipo 
de respondente 34,3% 31,2% 34,0% 

S uficiente, mas 
poderia ter mais 

R equento 89 7 96 
% dentro de Tipo 
de respondente 50,9% 43,8% 50,3% 

S uficiente 
R equento 26 4 30 
% dentro de Tipo 
de respondente 14,9% 25,0% 15,7% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 26. Considera que a participaçã o 
dos setores envolvidos na gestã o do 

recurso hídrico no conselho da bacia é?  
U de Mann-Whitney 1270,500 
W de Wilcoxon 16670,500 
Z -,672 
S ig. asintót. (bilateral) ,502 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 27. Considera que as reuniões presenciais  do conselho da 
bacia, aportam para a boa gestã o e planejamento do recurso hídrico da bacia?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 27. Considera que 
as reuniões presenciais do 
conselho da bacia, aportam 
para a boa gestã o e 
planejamento do recurso 
hídrico da bacia?  

Nã o 
R equento 31 0 31 
% dentro de Tipo de 
respondente 17,7% 0,0% 16,2% 

E m parte 
R equento 85 7 92 
% dentro de Tipo de 
respondente 48,6% 43,8% 48,2% 

S im 
R equento 59 9 68 
% dentro de Tipo de 
respondente 33,7% 56,2% 35,6% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 27. Considera que as reuniões presenciais 
do conselho da bacia, aportam para a boa gestã o e 

planejamento do recurso hídrico da bacia?  
U de Mann-Whitney 976,000 
W de Wilcoxon 16376,000 
Z -2,187 
S ig. asintót. (bilateral) ,029 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 28. A assistê ncia dos membros à s  reuniões do conselho da 
bacia é?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 28. A 
assistê ncia dos 
membros à s reuniões 
do conselho da bacia 
é?  

E sporádica 
R equento 29 2 31 
% dentro de Tipo 
de respondente 16,6% 12,5% 16,2% 

Pouco frequente 
R equento 70 7 77 
% dentro de Tipo 
de respondente 40,0% 43,8% 40,3% 

F requente 
R equento 76 7 83 
% dentro de Tipo 
de respondente 43,4% 43,8% 43,5% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 28. A assistê ncia dos 
membros à s reuniões do 

conselho da bacia é?  
U de Mann-Whitney 1364,000 
W de Wilcoxon 16764,000 
Z -,185 
S ig. asintót. (bilateral) ,853 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 

Tabela de contingencia Pergunta 29. E xiste presencia dos órgã os de controle nas atividades 
desenvolvidas na bacia que involucrem o uso do recurso hídrico?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 29. E xiste 
presencia dos órgã os de 
controle nas atividades 
desenvolvidas na bacia 
que involucrem o uso do 
recurso hídrico?  

Nã o 
Requento 55 5 60 
% dentro de T ipo 
de respondente 31,4% 31,2% 31,4% 

S im, mas nã o e suficiente 
Requento 59 6 65 
% dentro de T ipo 
de respondente 33,7% 37,5% 34,0% 

S im e é suficiente 
Requento 61 5 66 
% dentro de T ipo 
de respondente 34,9% 31,2% 34,6% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de T ipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 29. E xiste presencia dos órgã os de 
controle nas atividades desenvolvidas na bacia 

que involucrem o uso do recurso hídrico?  
U de Mann-Whitney 1367,000 
W de Wilcoxon 1503,000 
Z -,165 
S ig. asintót. (bilateral) ,869 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 30. E xiste participaçã o da populaçã o na arbitragem do uso do recurso 
hídrico na bacia?   

 T ipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 30. E xiste 
participaçã o da 
populaçã o na 
arbitragem do uso 
do recurso hídrico 
na bacia?  

Nã o 
R equento 55 5 60 
% dentro de Tipo 
de respondente 31,4% 31,2% 31,4% 

S im, mas nã o e suficiente 
R equento 59 6 65 
% dentro de Tipo 
de respondente 33,7% 37,5% 34,0% 

S im e é suficiente 
R equento 61 5 66 
% dentro de Tipo 
de respondente 34,9% 31,2% 34,6% 

Total 
R equento 175 16 191 
% dentro de Tipo 
de respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 30. E xiste participaçã o da 
populaçã o na arbitragem do uso do 

recurso hídrico na bacia?  
U de Mann-Whitney 1367,000 
W de Wilcoxon 1503,000 
Z -,165 
S ig. asintót. (bilateral) ,869 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
Tabela de contingencia Pergunta 32. E xistem atividades de monitoramento e avaliaçã o executadas por 

as autoridades competentes na bacia?   
 Tipo de respondente Total 

Morador Gestor 

Pergunta 32. E xistem 
atividades de 
monitoramento e avaliaçã o 
executadas por as 
autoridades competentes na 
bacia?  

Nã o 
Requento 42 0 42 
% dentro de Tipo de 
respondente 24,0% 0,0% 22,0% 

Á s vezes 
Requento 77 6 83 
% dentro de Tipo de 
respondente 44,0% 37,5% 43,5% 

S im 
Requento 56 10 66 
% dentro de Tipo de 
respondente 32,0% 62,5% 34,6% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 32. E xistem atividades de 
monitoramento e avaliaçã o executadas por as 

autoridades competentes na bacia?  
U de Mann-Whitney 847,000 
W de Wilcoxon 16247,000 
Z -2,807 
S ig. asintót. (bilateral) ,005 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 
 
 



 

  

 

Tabela de contingencia Pergunta 33. E xistem atividades de monitoramento e avaliaçã o 
executadas por os próprios atores residentes da bacia?   

 T ipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 33. E xistem 
atividades de 
monitoramento e avaliaçã o 
executadas por os próprios 
atores residentes da bacia?  

Nã o 
Requento 62 8 70 
% dentro de Tipo de 
respondente 35,4% 50,0% 36,6% 

Á s vezes 
Requento 93 3 96 
% dentro de Tipo de 
respondente 53,1% 18,8% 50,3% 

S im 
Requento 20 5 25 
% dentro de Tipo de 
respondente 11,4% 31,2% 13,1% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 33. E xistem atividades de 
monitoramento e avaliaçã o executadas por os 

próprios atores residentes da bacia?  
U de Mann-Whitney 1398,500 
W de Wilcoxon 1534,500 
Z -,008 
S ig. asintót. (bilateral) ,994 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 

Tabela de contingencia Pergunta 34. A periodicidade das atividades de monitoramento e 
avaliaçã o é adequada?   

 Tipo de respondente Total 
Morador Gestor 

Pergunta 34. A 
periodicidade das atividades 
de monitoramento e 
avaliaçã o é adequada?  

Nã o 
Requento 89 8 97 
% dentro de Tipo de 
respondente 50,9% 50,0% 50,8% 

Á s vezes 
Requento 64 5 69 
% dentro de Tipo de 
respondente 36,6% 31,2% 36,1% 

S im 
Requento 22 3 25 
% dentro de Tipo de 
respondente 12,6% 18,8% 13,1% 

Total 
Requento 175 16 191 
% dentro de Tipo de 
respondente 100,0% 100,0% 100,0% 

 
E stadísticos de contrastea 

 Pergunta 34. A periodicidade das 
atividades de monitoramento e 

avaliaçã o é adequada?  
U de Mann-Whitney 1347,000 
W de Wilcoxon 16747,000 
Z -,277 
S ig. asintót. (bilateral) ,782 
a. Variável de agrupaçã o: Tipo de respondente 
 
 


