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RESUMO 

A demanda crescente por recursos hídricos pode conduzir a conflitos entre diferentes 
usuários. Diante disso, foram implantados instrumentos de gestão de recursos 
hídricos, em especial a outorga e os Planos de Bacia Hidrográfica, a fim de priorizar 
usos múltiplos e racional da água. Foi criado também o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FEHIDRO) que financia projetos que trazem benefícios diretos para a 
qualidade da água na Bacia Hidrográfica. Este trabalho se propõe a apresentar as 
principais atividades outorgadas e os projetos financiados com o recurso FEHIDRO 
nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (BH-AP). Inicialmente, foi 
elaborado um trabalho com o enfoque em descrever o cenário dos usos múltiplos da 
água em sistemas outorgados que estão inseridos na BH-AP e também foi realizada 
uma análise estatística de regressão múltipla para verificar a correlação entre variável 
dependente, número de outorgas, e as variáveis independentes Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita e população. Os dados referentes às características 
socioeconômicas: PIB per capita referem-se ao censo do ano de 2016 e população ao 
censo do ano de 2010, os quais foram obtidos pela base de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já os dados de número de outorgas foram 
adquiridos pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE). A importância de 
cada variável independente, “LOG_PIB” e “LOG_POP” sobre o modelo de número de 
outorgas foi determinada pelo método “Best Subsets Regression”. Os resultados 
obtidos revelaram que a variável dependente, o número de outorgas, apresentou 
correlação positiva, significativa (p≤0,05) e crescente com as variáveis independentes 
“LOG_PIB” e LOG_POP”, nessa ordem. A equação de regressão LOG_OUT= -2,09 + 
0,512 x LOG_POP + 0,229 x LOG_PIB (R²=0,70) é adequada para estimar os 
números de outorgas. Para verificar os projetos financiados pelo FEHIDRO foi 
realizada uma coleta de dados no Sistema de Informação do FEHIDRO referente aos 
empreendimentos encaminhados ao Comitê. Foi possível constatar que no período de 
1996 a 2019, foram encaminhados 711 empreendimentos pelos segmentos dos 
municípios, sociedade civil e estado, sendo 635 contratados e 76 não contratados. 
Dos contratados, as principais áreas financiadas foram para a prevenção e defesa 
contra erosão do solo e assoreamento dos corpos d´água. O segmento Município foi 
o tomador que mais foi contemplado com os recursos somando 90,08%, seguido da 
Sociedade Civil com 6,15% e do Estado com 3,78%. Por fim, foi possível concluir que 
ainda há a necessidade de regularização dos usuários de recursos hídricos por meio 
da outorga e que os investimentos do recurso FEHIDRO na Bacia tendem a solucionar 
os problemas indicados pelo Comitê em seu Plano de Bacia, porém ainda é 
insuficiente o valor disponível para atender todas as demandas solicitadas. 

 
Palavras-chave: Recurso Hídrico. Legislação. Unidade de Gerenciamento. 
Instrumento de Gestão. Regressão linear múltipla. 
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ABSTRACT 

The growing demand for water resources can lead to conflicts between different users. 
In view of this, water resources management instruments were implemented, in 
particular the grant and the Hydrographic Basin Plans, in order to prioritize multiple 
and rational use of water. The State Water Resources Fund (FEHIDRO) was also 
created to finance projects that bring direct benefits to water quality in the 
Hydrographic Basin. This paper aims to present the main activities granted and the 
projects financed with the FEHIDRO resource in the Hydrographic Basins of the 
Aguapeí and Peixe Rivers (BH-AP). Initially, a work was developed with the focus on 
describing the scenario of multiple uses of water in granted systems that are inserted 
in BH-AP and a multiple regression statistical analysis was also carried out to verify 
the correlation between dependent variable, number of grants, and the independent 
variables Gross Domestic Product (GDP) per capita and population. The data referring 
to socioeconomic characteristics: GDP per capita refer to the census of the year 2016 
and population to the census of the year 2010, which were obtained from the database 
of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), whereas the data number 
of grants were acquired by the Department of Water and Electricity (DAEE). The 
importance of each independent variable, "LOG_PIB" and LOG_POP "on the number 
of grants model was determined by the" Best Subsets Regression "method. The 
results obtained revealed that the dependent variable, the number of grants, presented 
a positive, significant (p≤0.05) and growing correlation with the independent variables 
"LOG_PIB" and LOG_POP ", in that order. The regression equation LOG_OUT = -
2.09 + 0.512 x LOG_POP + 0.229 x LOG_PIB (R² = 0.70) are suitable 
for estimating the number of grants. In order to verify the projects financed by 
FEHIDRO, a data collection was carried out in the FEHIDRO Information System 
regarding the projects sent to the Committee. It was possible to verify that in the period 
from 1996 to 2019, 711 projects were sent by the segments of the municipalities, civil 
society and the state, with 635 contracted and 76 not contracted. Of the contractors, 
the main areas financed were for the prevention and defense against soil erosion and 
silting up of bodies of water. The Municipality segment was the policyholder that 
received the most funding, with 90.08%, followed by Civil Society with 6.15% and the 
State with 3.78%. Finally, it was possible to conclude that there is still a need to 
regularize users of water resources through the grant and that investments in the 
FEHIDRO resource in the Basin tend to solve the problems indicated by the 
Committee in its Basin Plan, but the amount available to meet all requests requested. 

 
Keywords: Water resource. Legislation. Management Unit. Management Instrument. 
Multiple linear regression. 
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MOTIVAÇÕES DA PESQUISADORA1

 

 

Sou, Fernanda Buono da Silva, engenheira ambiental, engenheira em 

segurança do trabalho, higienista ocupacional, perita judicial, pesquisadora, cristã, 

neta, filha, irmã gêmea, prima e amiga. Nasci em 06 de novembro de 1991 na cidade 

de Tupã, estado de São Paulo. Primogênita do casal João Carlos da Silva e Márcia 

Regina Buono da Silva e gêmea de João Victor Buono da Silva. 

Dos 4 aos 17 anos estudei no Colégio Adventista de Tupã, privilégio de 

estudar em colégio particular, graças a troca de trabalhos dos meus pais (limpeza do 

jardim da escola) pela mensalidade. Neste período fui despertando o interesse pelo 

meio ambiente e cálculo. O desejo por entrar em uma faculdade foi aguçando, e assim 

optei pelo curso de Engenharia Ambiental que unia o meu interesse e curiosidade 

desde o ensino fundamental e médio pelo meio ambiente e por cálculo. 

Em 2010, entrei na Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI), que 

atualmente é a Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) para cursar Engenharia 

Ambiental. Durante o curso obtive a oportunidade que realizar estudos envolvendo 

análise de água, o que despertou em mim um olhar diferente envolvendo a temática 

recurso hídrico. No penúltimo ano da faculdade estagiei na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente da cidade de Tupã em que tive o contato com os assuntos ambientais 

de toda a cidade, envolvendo a organização de feiras, palestras e projetos ambientais. 

No meu último ano de graduação conquistei a vaga para ser estagiária de engenheira 

ambiental na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) 

e tive o privilégio de ministrar palestra para escolas a respeito da temática água, 

acompanhar todo o processo de captação e tratamento da água e também executar 

projetos de reflorestamento. 

Após o término da graduação ingressei em uma Pós-graduação em 

Engenharia de Segurança do Trabalho na Universidade Paulista (UNIP) na cidade de 

Araçatuba, o que rendeu a ocupação de perita judicial trabalhista nas varas de Tupã 

e região. Porém, em paralelo continuava meus estudos na área ambiental e prestava 

assessoria técnica a produtores rurais envolvendo a regularização de outorgas de uso 

de água e projetos de reflorestamento. No ano de 2017, fui eleita como membra titular 

 

1 Nesta etapa da apresentação, tomei a iniciativa de manifestar-me na primeira pessoa do singular para 
exprimir a minha trajetória, no sentido de indicar quem é a pesquisadora desse estudo e sua conexão 
com esta pesquisa desenvolvida. 
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no Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe e membra titular da 

Câmara técnica de Educação Ambiental, representante da sociedade civil por ser 

membra da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região, 

o que se perdurou até os dias atuais, somando duas gestões (sendo dois anos cada 

gestão). Ainda no ano de 2017, fui consagrada como vice-presidente do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente na cidade de Tupã. 

No ano de 2019 ingressei na Pós-Graduação em Agronegócio e 

Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

(UNESP) e diante da minha trajetória com a temática água e por ser membra do 

Comitê de Bacias Hidrográficas, optei por trabalhar com a temática outorga pelo uso 

da água e recurso hídrico nesta pesquisa com o intuito de contribuir para o comitê e 

consequentemente, para toda a população que está inserida nesta respectiva bacia. 

O Prof. Dr. Timóteo confiou em mim e acatou minha ideia de trabalharmos 

em conjunto nesta temática tão imprescindível e importante para todos. Para integrar 

meu comitê de orientação obtive a participação do Prof.   Dr. Denílson e o Prof. 

Dr. Rodrigo, sendo que ambos trabalham diretamente com a temática recurso hídrico 

e puderam de modo ímpar, contribuir para o desenvolvimento desta dissertação. 

Esta pesquisa encontrou dados que até então estavam guardados ou 

muitas vezes não exposto ao público de modo claro e objetivo. Com isso cumpri meu 

papel como recém pesquisadora em disseminar informações e colaborar para uma 

melhor gestão do nosso especial recurso hídrico, porém, ainda há muito a ser 

pesquisar e discutir sobre esta temática tão importante. 
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INTRODUÇÃO GERAL DA DISSERTAÇÃO 

 
 

O recurso natural de maior importância para o planeta é a água, sendo 

essencial para o desenvolvimento econômico da população, principal constituinte dos 

seres vivos, componente da paisagem e do meio ambiente (SANTOS; SANTOS; 

SILVA, 2018) e importante para a manutenção da biodiversidade (GRIZZETTI et al., 

2016). Esse recurso é utilizado para múltiplos fins e indispensável para a execução da 

atividade humana, tais como abastecimento urbano, dessedentação de animais, 

agricultura, indústria, dentre outros, porém caso não seja gerenciado corretamente 

pode desencadear danos no meio natural no que tange a qualidade e quantidade e 

também conflitos de uso. Sendo assim, é necessário que se faça um uso ordenado da 

água, para combater conflitos que envolvem os usos múltiplos, como ressaltam 

Calado et al. (2020). 

No Brasil, a promulgação de legislações e políticas públicas com o enfoque 

no gerenciamento dos recursos hídricos deu-se no início do século passado, no ano 

de 1907, com o envio do projeto “Código das Águas” à Câmara dos Deputados, porém 

somente vinte e sete anos depois é que foi instituído o primeiro instrumento legal sobre 

a água pelo Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, (BRASIL, 1934); (BRIZ, 2018). 

A morosidade no processo foi devida aos problemas envolvendo secas periódicas que 

ocorriam no semiárido nordestino (BRIZ, 2018), pois o referido código estava baseado 

em legislações de países úmidos (ASSUNÇÃO; BURSZTYN, 2001). 

Moreira (2006) argumentou que as águas no ano de 1934 eram 

regulamentas pelo setor elétrico, devido ao fato de que o principal desígnio da água 

era para a geração de energia elétrica. Então, entende-se que o mesmo órgão, que 

atribuía às concessões, monitorava a energia elétrica e geria o setor da água. 

Contudo, esse mecanismo tornou-se improcedente com o crescimento da economia 

e o aumento do consumo da água, o que despertou no Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica (DNAEE) a necessidade de buscar auxílio para a gestão das 

águas. 

O Código das águas proporcionou regulamentos e princípios que 

direcionaram o uso da água por vários anos no país, bem como a introdução do 

princípio “poluidor pagador” (PORTO, 2012). Também possibilitou ao poder público o 

controle e o incentivo ao aproveitamento industrial das águas propondo uma mudança 

nos conceitos de uso e propriedade e definindo o uso da água brasileira como público, 
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comum ou particular. Além do código ser considerado mundialmente como uma das 

mais completas legislações de água já confeccionadas, o documento se encontra 

vigente até os dias atuais, porém composta por alguns itens revogados por legislações 

posteriores (SOUZA; MORAES, 2016); (BRIZ, 2018). 

Nos anos de 1980, surgiram pautas de discussões envolvendo a 

necessidade de alterar o mecanismo de gestão centralizada da água para um sistema 

de gestão descentralizado/integrado, por bacia hidrográfica, incluindo usuários de 

água e sociedade civis nos processos de tomada de decisão e, por fim referindo a 

água como um bem de valor econômico (ABER; JORGE,2005). 

Com o contexto nacional de proteção ambiental somado ao cenário 

internacional como os eventos internacionais importantes envolvendo a água, ocorreu 

a evolução legislativa brasileira. 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal (CF) a qual faz referência 

em seu Capítulo VI, artigo 225 sobre o meio ambiente e estabelece e classifica o 

domínio hídrico nacional em dois níveis, União Federal e estados Federados, além de 

distribui as competências como o registro, o acompanhamento e a fiscalização das 

concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos (BRASIL,1988). 

Em um processo evolutivo ocorreram as alterações nas legislações 

federais e estaduais, que se referem à gestão dos recursos hídricos, que obtiveram 

como parâmetro o modelo francês (MARTINS, 2012a; MAGALHÃES JR., 2014). 

Ambas as legislações, federal e estadual, se fundamentam em elementos como a 

descentralização, integração e participação e têm a bacia hidrográfica como unidade 

territorial para desenvolver gerenciamento da água (CAMPOS, 2005). Para Lima et al. 

(2018) a gestão por bacias hidrográficas permitiu uma visão interdisciplinar, 

considerando as condições naturais, o uso do solo e as atividades humanas nelas 

desenvolvidas. 

Antes à promulgação da legislação federal, que é regida pela Lei 

N°9433/97, alguns estados confeccionaram suas próprias políticas voltadas à gestão 

dos recursos hídricos, tais como: São Paulo, no ano de 1991, Ceará no ano de 1992, 

Distrito Federal em 1993, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 1994, 

Sergipe e Bahia em 1995 e Paraíba no ano de 1996. O Estado de São Paulo deu o 

primeiro passo na implementação de políticas com enfoque nos recursos hídricos no 

estado brasileiro, sendo que em 30 de dezembro de 1991 foi instituída a Lei n° 7.663 

e implementando a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e o Sistema 
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Integrado de Gerenciamento de Recurso Hídrico (SIGRH) (SÃO PAULO, 1991). De 

acordo com essa nova visão o Estado não é proprietário da água, pois apenas possui 

a tutela da mesma, em que tem a responsabilidade pela guarda, administração e 

edição de regras (ZUFFO; ZUFFO, 2016). 

Para o devido funcionamento da estrutura prevista nessa lei foram 

constituídos órgãos como os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s); Comitê 

Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI) e as Agências de 

Bacia. Ao mesmo passo, também foram estabelecidas ferramentas que permitissem 

o devido funcionamento do sistema, como os Planos de Bacias Hidrográficas, 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), Outorga de Direitos de Uso dos 

Recursos Hídricos, Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO) (SÃO PAULO, 1991). 

Em termos do gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado de São 

Paulo, se demonstrava em situação mais avançada que as demais unidades 

federativas. Por exemplo, a PERH foi criada antes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), a qual foi somente instituído no ano de 1997 (SANT’ANNA, 2013). 

A PERH é considerada uma política e uma legislação vanguarda e também um 

documento fundamental para a elaboração da PNRH. 

O CRH e os CBH’s são órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, 

compostos quanto ao Conselho Estadual por secretários de estado e representantes 

dos municípios e quanto aos Comitês por representantes da Secretaria de Estado ou 

de órgãos e entidades da administração direta e indireta, representantes municipais e 

da sociedade civil. Ao Conselho compete dentre outras atribuições, discutir e aprovar 

o Plano Estadual de Recursos Hídricos e estabelecer diretrizes para formular 

programas anuais e plurianuais para aplicar os recursos do FEHIDRO. Já os comitês, 

dentre outras competências, destacam por aprovar proposta da bacia hidrográfica, 

para integrar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e aprovar proposta de programas 

anuais e plurianuais de aplicação de recursos financeiros em serviços e obras de 

interesse para o gerenciamento dos recursos hídricos (SÃO PAULO, 1991), além de 

determinar os preços e a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da 

água, a elaboração de planos de bacia, a resolução de conflitos e realizar ações de 

educação ambiental, proteção e conservação dos recursos hídricos (ABERS; JORGE, 

2005); (RAUBER; CRUZ, 2013). 
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O FEHIDRO foi criado pela Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 

1991, e regulamentado pelo Decreto Estadual n°7.300, de 25 de agosto de 1993. 

Trata-se de um recurso público estadual que fornece apoio financeiro à PERH (SAITO, 

2011), que permite o impulsionamento da proteção dos corpos d’água com os 

financiamentos de programas e ações na área de recursos hídricos (DICTORO; 

HANAI, 2019). O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (COFEHIDRO) que possui a função de 

inspecionar a aplicação dos recursos, conta também com uma Secretaria executiva 

(SECOFEHIDRO) que administra o fundo, um agente financeiro, que celebra e 

gerencia os contratos (Banco do Brasil) e com os agentes técnicos (órgãos técnicos 

do Governo do Estado), que emitem parecer sobre a viabilidade técnica e os custos 

dos empreendimentos (FUNDAP, 2002). O financiamento não é efetivado sem a 

aprovação dos agentes técnicos. Os agentes técnicos são os responsáveis pelo 

acompanhamento técnico e pela fiscalização da execução do empreendimento. 

De acordo com COFEHIDRO (2015) os colegiados possuem 

exclusivamente a função de indicar os empreendimentos que serão avaliados pelos 

agentes técnicos e financeiros, no limite das disponibilidades de recursos financeiros 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Fluxo do processo operacional de empreendimentos sujeitos a utilização de recursos 
provenientes do FEHIDRO. 

 

Fonte: SIGRH (2016a). 

 

 
A análise e hierarquização dos empreendimentos é a etapa inicial (etapa 0) 

realizada pelos respectivos comitês de bacia a partir de deliberação por eles 
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estabelecidas. 

A Câmara Técnica de Planejamento, instância consultiva dos colegiados, 

analisa, pontua e hierarquiza os empreendimentos conforme critérios definidos por 

deliberação do comitê, sendo que a aprovação final ocorre em plenária do CBH. A 

proposta eletrônica (etapa 1) é marcada pela ação do colegiado em registrar os 

empreendimentos indicados pelo seu comitê no sistema do FEHIDRO. 

A fase de indicação do agente técnico (etapa 2) é de responsabilidade da 

SECOFEHIDRO, e se inicia com o cadastramento da proposta eletrônica pelo CBH e 

termina quando é designado o agente técnico responsável para avaliar o 

empreendimento em questão. 

Na etapa de análise da proposta (etapa 3), o agente técnico submete o seu 

parecer, seja positivo ou negativo, no sistema SINFEHIDRO referente ao 

empreendimento. 

Após esta etapa, o processo é encaminhado para o agente financeiro, que 

solicita e avalia a documentação do tomador para emissão do contrato e registro no 

sistema para a assinatura do contrato pelas três partes (banco, governo do Estado e 

tomador) (etapa 4), e assim registrar o status no sistema pela SECOFEHIDRO (etapa 

5). 

O parecer para pagamento da 1ª parcela está relacionado à atividade de 

licitação do objeto a ser desenvolvido pelo tomador, que envolve todos os prazos 

recursais até a sua conclusão e na sequência a validação por parte do agente técnico 

para a liberação da primeira parcela (etapa 6). Com a validação do agente técnico 

ocorre o efetivo pagamento de 1ª parcela pelo agente financeiro (etapa 7). Após o 

pagamento da primeira parcela, iniciam os períodos de concretizar o empreendimento 

e prestação de contas por parte do tomador para liberação das parcelas seguintes. 

A cada prestação de contas, o agente técnico aprova a execução efetiva 

dos serviços determinados pelo contrato, caso a execução das atividades previstas 

para a referida parcela e aplicação dos recursos sejam aprovados dá-se continuidade 

e se é permitido que o agente financeiro realize o pagamento da próxima parcela 

(etapa 8). 

Quando do término da execução do empreendimento e o pagamento da 

última parcela, a SECOFEHIDRO reconhece no sistema a conclusão do contrato 

(etapa 9). Finalizando com o acompanhamento do resultado em que na maioria das 

vezes não é realizado (SIGRH, 2016a). 
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Para obtenção de recursos do FEHIDRO, podem candidatar-se, 

organizações como as pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e 

indireta do Estado e dos Municípios de São Paulo, concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, com atuação nos campos do saneamento, no meio ambiente ou 

no aproveitamento múltiplo de recursos hídricos, consórcios intermunicipais 

regularmente constituídos, entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou 

não de recursos hídricos, com constituição definitiva há pelo menos quatro anos, nos 

termos da legislação pertinente, que detenham entre suas finalidades principais a 

proteção ao meio ambiente ou atuação na área de recursos hídricos e com atuação 

comprovada no âmbito do Estado de São Paulo ou da Bacia Hidrográfica, pessoas 

jurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos. Porém, os usuários isentos 

do pagamento da cobrança pelo uso da água estão impedidos de beneficiar-se do 

recurso (COFEHIDRO, 2015). 

Em 1994, o Estado de São Paulo com a implantação da Lei nº 9.034 foi 

dividido em 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI), em que considerou os critérios hidrológicos, políticos, socioeconômicos e 

institucionais. As UGRHI referem-se a grandes regiões hidrográficas que partilham de 

um curso d’água principal. O recorte geográfico considera a bacia hidrográfica como 

a unidade físico-territorial para gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos 

(SÃO PAULO, 1994). 

Posteriormente, ocorreu o surgimento da Lei das Águas referenciada pela 

Lei Federal nº 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH) 

(BRASIL, 1997). Por mais que o sistema paulista de gerenciamento de recursos 

hídricos foi implantado antes da implantação do sistema nacional, não houve a 

necessidade de realizar modificações, pois o sistema nacional foi baseado no sistema 

paulista (GOMES; BARBIERI, 2004). Uma comprovação a esta afirmação é de que as 

legislações federais e estaduais se fundamentam em elementos como a 

descentralização, integração e participação (CAMPOS, 2005), (SANTOS; 

FERNANDES; MEDEIROS, 2019) e têm-se a bacia hidrográfica como unidade 

territorial para desenvolver gerenciamento da água (CAMPOS, 2005). 

Bezerra, Machado e Gomes (2013) argumentaram que o PNRH foi uma 

política inovadora ao reconhecer o valor multidisciplinar da água. Cerezini, Barbosa e 

Hanai (2017) discorreu que essa política visa estabelecer a gestão integrada, 
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descentralizada e participativa, e com a bacia hidrográfica como unidade de gestão, 

tem-se a visão sistêmica do território, integrando as diversidades econômicas, 

políticas, culturais, ambientais e físicas, em escalas locais e regionais. 

Para Lima et al. (2018) a gestão por bacias hidrográficas permite uma visão 

interdisciplinar, considerando as condições naturais, o uso do solo e as atividades 

humanas nelas desenvolvidas. De acordo com Visescu, Beilicci e Beilicci (2017) o 

manejo e a conservação dos ecossistemas de água na escala da bacia têm-se 

demonstrado cada vez mais reconhecida. 

Prestes et al. (2018) descrevem a importância de ter os instrumentos de 

gestão devidamente implantados, pois auxiliam na resolução de conflitos. Na falta 

desses instrumentos ocorre um desencadeamento de um fator agravante para a 

resolução de conflitos na gestão dos recursos hídricos. 

A Lei de 1997, com o propósito de proteger os recursos hídricos, conta com 

os seguintes instrumentos de gestão: a outorga de direito de uso da água, os planos 

de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d’água, a cobrança pelo uso da 

água e o sistema de informações (BRASIL, 1997). Esta lei descreve os usos dos 

recursos hídricos prioritários em caso de escassez são o consumo humano e a 

dessedentação de animais, e garante a disponibilidade de água à atual e futuras 

gerações, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos (BRASIL, 1997; 

MACHADO, 2014). 

O mau cumprimento dos princípios e diretrizes da referida lei podem gerar 

prejuízos irreversíveis para a população, como exemplo a crise hídrica no Estado de 

São Paulo, em que não ocorreu o cumprimento das concessões pré-estabelecidas 

pela outorga, expedida em agosto de 2004, causando impactos até nos dias de hoje 

(DI MAURO, 2016). 

A Lei das Águas elenca entre seus instrumentos a outorga que representa 

um ato administrativo, de autorização ou concessão, em que o Poder Público permite 

ao outorgado realizar o uso da água por determinado tempo, finalidade e condição 

expressa no respectivo ato (SIMPLÍCIO; DE FARIA, 2016). Sob outra ótica, Porto e 

Porto (2008) argumentam que a outorga tem o poder disciplinador para o setor público, 

pois garante igualdade entre os usuários de água. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento de 

comando e controle, em que a administração concede uma pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, a usar água para abastecimento humano ou animal ou para 



21 
 

 
 

 

alguma atividade econômica. Com a outorga a administração conhece o perfil de uso 

da água na bacia hidrográfica e acompanhe sua evolução (ANA, 2019). 

Contudo, o caráter da outorga é precário, ou seja, a mesma pode ser 

suspensa ou cancelada pelo órgão gestor sob determinadas situações, tais como: 

descumprimento dos termos da outorga; necessidade de água para atender a 

situações de calamidade, prevenir ou reverter grave degradação ambiental e atender 

usos prioritários como o consumo humano e dessedentação animal; indeferimento ou 

cassação de licença ambiental e necessidade da manutenção da navegabilidade do 

curso d’água (BRASIL, 1997; ANA, 2019). 

A outorga é essencial para evitar conflitos entre os usuários atuais e os 

futuros da água (RIBEIRO et al., 2014), e tem como objetivo principal o domínio 

quantitativo e qualitativo da água, e garantir o direito de acesso à água às gerações 

atuais e futuras (BRASIL, 1997). Além disso, esse instrumento é uma garantia 

fornecida pelo Estado ao usuário de água, assegurando que a água será direcionada 

a ele e não a terceiros. Isto visa a conferir segurança jurídica aos investimentos 

necessários aos empreendimentos que usam água (ANA, 2019). 

No Estado de São Paulo, cabe ao Departamento de Águas e Energia 

Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), a competência para administrar e outorgar 

a utilização das águas de seu domínio (SÃO PAULO, 1991). 

O instrumento de gestão outorga de direito de uso da água é de extrema 

relevância, pois é o único dos instrumentos da PNRH a figurar expressamente na 

Constituição Federal de 1988. 

Estão sujeitas à outorga, pelo Poder Público, conforme o art. 12 da 

9.433/97, os seguintes usos de recursos hídricos: lançamento em corpo de água de 

esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 

diluição, transporte ou disposição final; aproveitamento dos potenciais hidrelétricos 

;extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo; derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 

para consumo final, incluindo o abastecimento público ou insumo de processo 

produtivo; e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água (BRASIL,1997). 

A outorga pode ser classificada conforme sua categoria, modalidade de uso 

e finalidade, sendo na categoria de novos pedidos de outorga; alteração de condições 

de uma outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida; renovação de outorga 



22 
 

 
 

 

vencidas; transferência/cessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos 

(KELMAN, 2000). Já na modalidade de uso se enquadram a derivação ou captação 

de água; lançamento de efluentes; obras hidráulicas (construção de barragens, 

canalizações, diques etc.); execução de serviços (serviços de desassoreamento, 

limpeza de margens, etc.); travessia (construção de pontes, dutos, túneis, etc. que 

cruzem o manancial); dentre outros. Na finalidade de uso destacam atividades como 

irrigação, indústria, aquicultura, criação de animais para fins comerciais, saneamento 

etc. 

A outorga é um importante instrumento para o Poder Público controlar o 

uso de recursos hídricos. Porém, esse instrumento não tem demonstrado soluções 

aos desafios relacionados à gestão da água no país, em especial, pela baixa 

capacidade de regulação dos órgãos gestores dos recursos hídricos (PORTO; 

PAVÃO; NOGUEIRA, 2019). 

Spolidorio (2017) descreve algumas falhas frequentemente identificadas na 

emissão das outorgas, das quais se destacam: usuários que solicitam a autorização 

do uso em volumes maiores do que realmente necessitam, mesmo em bacias nas 

quais a cobrança já tenha sido implementada; a não solicitação de cancelamento da 

outorga em casos em que o uso da água tenha cessado; o alto número de usuários 

irregulares de água e o grande número de usuários que dificulta a fiscalização do uso 

da água. 

Embora a legislação no Brasil fundamenta a bacia hidrográfica como 

unidade de gestão de recursos hídricos, a Constituição Federal delimitou em cursos 

d’água, e não em bacias hidrográficas, e a administração e o domínio dos recursos 

hídricos entre Estados e União. Com este feito, uma mesma bacia pode haver vários 

órgãos gestores, administrando uma disponibilidade hídrica comum (ANA, 2019). 

Portanto, se não houver uma articulação de informações sobre as outorgas emitidas 

em tempo real, pode ocorrer o surgimento de conflitos de água, pois a mesma água 

pode ser distribuída para usuários diferentes. 

Silva e Monteiro (2004) defendem que a outorga traz uma tranquilidade ao 

usuário, pois uma vez concedido o direito de uso, os mesmos podem realizar 

investimentos em um ambiente mais organizado e, assim, evitar conflitos. 

A água sempre foi um instrumento que desempenha um papel fundamental 

na história humana, porém anos atrás, não era evidente a importância da água como 

hoje, pois a qualidade e quantidade atendiam as necessidades da época 
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(abastecimento, geração de energia, pesca, entre outros). Atualmente, o cenário é 

outro, pois o consumo mundial de água nos últimos anos cresceu. Diante dessa 

realidade, a temática referente ao levantamento dos perfis das outorgas do direito de 

uso da água contribui para o aumento do nível das informações referentes aos 

recursos hídricos, tanto para as iniciativas públicas, quanto para iniciativa privada 

pertencente à bacia, como para os diversos usuários da água (meio urbano, rural e 

industrial), e também promove a conscientização coletiva sobre o uso racional e a 

preservação do recurso hídrico disponível. 

As bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe (BH-AP) possuem 

diversas atividades econômicas desenvolvidas em seus territórios e fazem uso da 

água, tais como piscicultura, avicultura, irrigação, abastecimento público e dentre 

outras, sendo que muitas destas atividades são desenvolvidas sem a devida 

formalização da outorga de direito de uso, o que consequentemente pode contribuir 

para o uso desregulado do recurso hídrico e na impossibilidade da arrecadação de 

recursos financeiros. Tais informações são vitais para o adequado funcionamento do 

processo de gestão dos recursos hídricos. 

A caracterização dos investimentos do recurso FEHIDRO traz um 

panorama referente às áreas que os projetos foram abordados, as áreas abrangidas, 

o tempo de execução dos projetos e os totais de investimentos. Tais informações 

auxiliam no melhor gerenciamento do recurso e melhoraram os cumprimentos dos 

planos de bacias. Diante de tal exposição, este trabalho apresenta a seguinte 

problemática de pesquisa: Quais são as principais atividades outorgadas que 

estão inseridas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (BH-AP) e 

qual o panorama de investimento dos recursos do FEHIDRO pelo Comitê de 

Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP)? 

Com o enfoque em responder tal problemática, esta pesquisa tem como 

objetivo geral analisar as atividades outorgadas inseridas nas BH-AP e os 

investimentos do recurso FEHIDRO pelo Comitê de Bacias Hidrográficas dos 

Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP). 

Em complemento ao objetivo geral, apontam-se como objetivos 

específicos: 

i) Identificar os principais usos da água outorgados nos municípios 

contidos nas BH-AP; 
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ii) Avaliar os principais usos da água outorgados nas BH-AP em relação 

a área, o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), o 

produto interno bruto (PIB) e a população dos municípios inseridos 

na BH-AP; 

iii) Descrever os investimentos do recurso FEHIDRO realizados pelo 

CBH-AP nos anos de 1996 a 2019. 

 
Frente aos objetivos, esta pesquisa foi constituída a partir de dois capítulos. 

Cada capítulo possui o formato de artigo científico, estruturado em introdução, 

metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Após a conclusão dos 

dois capítulos, exibem-se as considerações finais gerais, referências, apêndices. A 

respectiva estrutura é ilustrada a seguir na Figura 2. 

 
Figura 2 - Estrutura geral da dissertação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

O Capítulo I é intitulado como “Usos múltiplos da água por usuários 

outorgados nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (BH-AP)”, que atende 

ao primeiro e ao segundo objetivo específico deste trabalho, o qual visa analisar os 

usos múltiplos da água por usuários outorgados inseridos nas BH-AP. Esse capítulo 

traz informações sobre o número de usuários outorgados, o tipo de usuários, a 
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finalidade de uso e o uso múltiplo da água em sistemas outorgados que estão 

inseridos na BH-AP. Esse capítulo utilizou como método de análise, a abordagem 

estatística, por intermédio de uma análise descritiva de dados e da construção de uma 

regressão linear múltipla para verificar a correlação entre variável dependente, 

número de outorgas, e as variáveis independentes “LOG_PIB” e “LOG_POP”. Foram 

utilizados os dados obtidos na plataforma online do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente às características socioeconômicas, Produto Interno 

Bruto per capita (PIB) referente ao censo do ano de 2016 e população referente ao 

censo do ano de 2010. 

NO Capítulo II é apresentado um reconhecimento do cenário legal- 

institucional dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos investidos na BH- 

AP, detalhando a situação dos projetos e foram divididos em contratados e não 

contratados. Os contratados foram representados pelos projetos com situação 

indicada como: concluído; em execução; não iniciado com contrato assinado. 

Enquanto os não contratados detinham situação indicada como: cancelados; 

propostos; não iniciados; sem contrato assinado; em análise. Referente à habilitação, 

os projetos foram divididos segundo o segmento ao qual o tomador foi identificado: 

Estado, Municípios e Sociedade Civil. De acordo com essa organização foi possível 

analisar o percentual de participação de cada segmento na tomada de recursos, a 

área de abrangência, a temática enquadrada e o valor monetário de cada projeto 

contemplado. Com os dados coletados também foi possível elaborar um ranking das 

posições dos municípios em relação a quantidade de projetos aprovados ao longo dos 

23 anos (1996-2019). 
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CAPÍTULO I 

USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA POR USUÁRIOS OUTORGADOS NAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE2
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A água representa o recurso natural de maior importância para o planeta 

sendo necessário para a manutenção da biodiversidade e está presente em qualquer 

atividade humana (GRIZZETTI et al., 2016). De acordo com Santos et al. (2018) esse 

recurso é essencial para o desenvolvimento econômico da população, representa o 

principal constituinte dos seres vivos e um componente da paisagem e do meio 

ambiente. Como característica a água apresenta potencial para ser utilizada em 

diversos fins, como abastecimento urbano, dessedentação de animais, agricultura, 

indústria, dentre outros. 

Ao longo dos últimos anos pressões cada vez maiores sobre os recursos 

têm surgido e no futuro esse cenário deve se intensificar ainda mais. Segundo 

UNESCO (2015) até 2050 ocorrerá um avanço na demanda hídrica mundial de 55% 

que será gerado pelo setor industrial, sistemas de geração de energia termoelétrica e 

os usuários domésticos, os quais estão sofrendo crescente demanda. 

A utilização da água de forma desordenada pode desencadear a 

concorrência por sua disponibilidade, além de causar danos ao meio natural no que 

tange a qualidade e quantidade, permitindo, dessa maneira o surgimento de conflitos 

por seu uso, caso não seja gerenciada corretamente. As atividades dos usuários de 

água em uma bacia hidrográfica são competitivas e se acirram à medida que diminui 

a disponibilidade hídrica. Dessa maneira, ao longo do tempo a competição pela água 

tende a gerar conflitos entre usos e usuários e as desigualdades nos acessos aos 

serviços, impulsionando fortes impactos nas economias locais e no bem-estar 

humano. Assim, a gestão sustentável dos recursos hídricos é um desafio quando uma 

região sofre com a escassez e experimenta uma crescente demanda antrópica por 

água (HASSAN et al., 2017), e como descrito por Calado et al. (2020) o ordenamento 

do uso da água se torna primordial para combater conflitos que envolvam os usos 

múltiplos da água. 

 
 

2 Versão adaptada do artigo submetido na Revista Brasileira de Geografia Física. 
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Em virtude disso, as políticas de recursos hídricos têm evoluído buscando 

a inserção de ferramentas que permitam o melhor ordenamento do uso da água, entre 

elas, a outorga do direito do uso da água. Segundo Piazi et al. (2018) a outorga 

aparece, neste cenário, como ferramenta no intuito de inibir o uso indiscriminado da 

água, de forma a assegurar aos usuários, o direito de uso da água, bem como seus 

usos múltiplos. 

No Estado de São Paulo a promulgação da Constituição Estadual de 1989 

determinou um momento importante para a questão do gerenciamento dos recursos 

hídricos (SÃO PAULO, 1989). Foi a partir dela que foi instituído o sistema integrado 

de gerenciamento dos recursos hídricos (SIGRH) o qual deveria, a partir daquele 

momento, buscar a proteção das águas contra ações que pudessem comprometer o 

seu uso atual e futuro. Nesse novo conjunto de normas que regem os recursos hídricos 

no Estado foi apresentada a outorga de direitos do uso das águas, instrumento de 

gestão que trata da aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental 

e de gestão de recursos hídricos, na forma da lei, dos atos de que possam influir na 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Assim sendo, a outorga se torna 

necessária para a devida implantação de qualquer intervenção que venha alterar o 

regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água. 

O ato da outorga deve garantir, ao usuário, o direito do uso do recurso 

hídrico, condicionando-a à disponibilidade hídrica a ser explorada, de forma que o 

processo administrativo a qual a autorização está submetida seja capaz de registrar 

as condições de intervenção do recurso hídrico e características do usuário que a 

pleiteia. Dessa maneira, a outorga representa além de um instrumento de gestão 

também uma ferramenta de informação na medida em que um banco de dados pode 

ser gerado a partir das informações a respeito da localização e do perfil do uso da 

água realizado. 

Atualmente, o órgão que tem a atribuição de administrar e outorgar o uso 

das águas no Estado é o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). 

Em 1994, por meio da Lei nº 9.034, o território do Estado foi dividido em 22 

Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), divididas 

dessa maneira em função de critérios hidrológicos, políticos, socioeconômicos e 

institucionais (SÃO PAULO, 1994). As UGRHI’s referem-se a grandes regiões 

hidrográficas que partilham de um curso d’água principal e são unidades territoriais 
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“com dimensões e características que permitiam e justificavam o gerenciamento 

descentralizado dos recursos hídricos” (SÃO PAULO, 1991). 

Segundo Rocha e Santos (2018), as bacias hidrográficas dos rios Aguapeí 

e Peixe localizam-se na porção Oeste estado de São Paulo entre as coordenadas - 

49.395142; e -52.168376, longitude Oeste e -20.951768; -22.439189, latitude Sul. Por 

apresentarem algumas semelhanças nos aspectos geográficos, físico e 

socioeconômico, as Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI) dos 

rios Aguapeí (UGRHI 20) e Peixe (UGRHI 21) foram inseridas em um único Comitê de 

Bacias Hidrográficas, conforme Lei estadual nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 

ambas são geridas pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe 

(CBH-AP). 

Diante do contexto, o presente capítulo foi desenvolvido com o objetivo de 

analisar o perfil e a distribuição dos usos de água outorgados em relação aos aspectos 

socioeconômicos dos municípios participantes do comitê das bacias hidrográficas dos 

rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP). 

 
2 METODOLOGIA 

 
 

2.1 Área de estudo 

A abrangência do estudo compreendeu os territórios pertencentes aos 

municípios que compõem o Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, 

sendo essas bacias identificadas pelo Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

do Estado de São Paulo como UGRHI’s números 20 e 21, respectivamente (Figura 3). 

As duas UGRHI’s apresentam um total de 23.965 km2, juntas são compostas por 58 

municípios e detém um total de 806.692 habitantes (CBH-AP, 2016). 
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Figura 3 - Descrição das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
números 20 e 21, respectivamente Aguapeí e Peixe. 

Fonte: SIGRH, 2020a. 

 

 
As principais atividades econômicas desenvolvidas nos centros urbanos 

dessas unidades são os serviços e comércio, com exceção da cidade de Marília, onde 

se concentra grande parte das atividades industriais, principalmente relacionadas ao 

segmento alimentício. Já nas áreas rurais, as atividades que mais se destacam são a 

pecuária e agricultura com as lavouras de café, cana-de-açúcar e milho. Também são 

praticadas as atividades de extração mineral de areia nos afluentes do rio Aguapeí e 

olarias, principalmente nos municípios que margeiam o rio Paraná (SIGRH, 2020a). 

A coleta dos dados foi realizada no dia 26 de junho de 2019 gerando uma 

amostra total de 51 municípios, sendo 31 municípios representantes da UGRHI-20 e 

20 municípios representantes a UGRHI-21. 

De acordo com esse espaço amostral foram obtidos dados que puderam 

determinar o número total de usuários cadastrados por município. A seguir, de cada 

usuário em cada município, foram colhidos os dados sobre as seguintes 
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características: finalidade de uso; uso; usuário; situação administrativa. Essa 

classificação foi utilizada de acordo com a nomenclatura utilizada pelo DAEE. 

Foram desconsiderados para a análise os dados relativos à “situação 

administrativa” quando se encontravam sem informações, além desses, foram 

também desconsiderados dados quando descritos como “requerimento indeferido”, 

“excluído” e “desativado”. 

 
2.2 Análise Estatística 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica e submetidos à análise 

estatística descritiva com se buscando analisar o perfil dos usuários e a distribuição 

das outorgas por município na área de abrangência do CBH-AP. 

Também foi realizada análise de regressão linear múltipla entre os valores 

do número total de outorgas em cada município e suas próprias características 

socioeconômicas de forma a se buscar identificar funções que pudessem demonstrar 

as suas respectivas relações. 

Os valores referentes aos parâmetros socioeconômicos dos diferentes 

municípios foram obtidos a partir da plataforma online do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo: 

- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) referente ao censo 

do ano de 2010; 

- Produto Interno Bruto per capita (PIB) referente ao censo do ano de 2016; 

- Área em km² referente ao censo do ano de 2018; 

- População referente ao censo do ano de 2010. 

Os respectivos dados foram organizados em tabelas no software Microsoft 

Office Excel® e anexados na ferramenta de análise estatística Minitab® para a 

aplicação da técnica de regressão linear múltipla na qual a variável dependente 

(resposta) foi definida como número de atividades outorgadas e os valores dos 

parâmetros socioeconômicos forma considerados como variáveis independentes. O 

modelo da equação foi elaborado de acordo com Morettin e Bussab (2012), 

Montgomery e Runger (2008) e Gazola (2002) descrito como: 
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Y =β0 + β1 x1 + β2 x2 +...+ βk xk + ε (1) 

 
 

Onde Y significa a variável dependente, os X’s são as k-ésimas variáveis 

independentes; βj o coeficiente de regressão linear, sendo j = 0, 1, ..., k. O termo ε 

indica o erro aleatório. 

Os dados obtidos foram log-transformados (base dez), buscando se 

linearizar as relações e reduzir o efeito de valores elevados, assim como descrito por 

Nunes et al. (2019), visando atender o quesito da linearidade. Dessa maneira foi 

possível se obter resultados satisfatórios quanto à assimetria das variáveis 

independentes e dependente. Por conseguinte, foi aplicado o método de seleção dos 

melhores subconjuntos “Best Subsets Regression” o qual foi realizado com vistas a 

escolher o modelo mais adequado levando-se em conta um número de variáveis 

independentes suficientes para a elaboração do próprio modelo. A seleção do melhor 

subconjunto é um modo eficiente de constatar os modelos com o menor número 

possível de variáveis e que se ajustam adequadamente aos seus dados. O 

subconjunto de variáveis de um modelo pode estimar os coeficientes de regressão e 

anunciar futuras respostas com menores variações do que o modelo que inclui todas 

as variáveis (MINITAB, 2019). 

As ferramentas estatísticas usadas para avaliar e comparar os diferentes 

modelos de regressão obtidos foram os valores de R² ajustado e C-p de Mallows. 

Consideram-se bons modelos com maior valor de R² ajustado e menor valor de Cp. 

Foi utilizado o nível de significância das variáveis de 5% e sincronizado com o valor 

p. A adequação do modelo foi também submetida a análise de resíduos e estatísticas 

de ajuste, como o coeficiente de determinação ajustado (R2). 

Para se utilizar a técnica de regressão linear múltipla foi necessário 

certificar as condições que afetam a origem, aferição, perspectivas e validação da 

análise. O fluxograma (Figura 4) apresenta as fases e o processo para a construção 

do modelo de regressão múltipla, onde o estágio 1 refere-se a coleta de dados e 

especificação, em que selecionam os objetivos de análise, bem como a definição da 

variável dependente e das variáveis independentes, e também executa a coleta, o 

preparo, a verificação da qualidade dos dados, o diagnóstico de relacionamento e 

interação dos dados. No estágio 2 são executados os testes das suposições da 

análise de regressão linear múltipla para as variáveis independentes, caso não 

necessite de transformações para atender as suposições, o modelo será estimado. 



 

32 

 

Figura 4 - Procedimentos estatísticos dos dados de regressão para a variável dependente 
outorga e variáveis independentes dados socioeconômicos. 

 

Fonte: Adaptado de NETER et al. (1996). 
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No estágio 3, por sua vez, é a etapa de refinamento do modelo e seleção 

da melhor técnica de análise que melhor se ajusta ao objetivo da pesquisa. Já no 

estágio 4, compreende a análise do modelo estatístico de regressão e a validação dos 

resultados encontrados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

3.1 Perfil do uso da água 

Os dados utilizados na pesquisa foram os disponibilizados publicamente 

no sistema de outorgas do DAEE os quais são gerados a partir das informações 

contidas nas solicitações dos diferentes usuários e, até então, submetidas de forma 

analógica ao órgão outorgante. No entanto, esse sistema se encontra em fase de 

substituição pelo chamado Sistema de Outorga Eletrônica (SOE) com o qual se 

pretende simplificar e automatizar os procedimentos de outorga de direito de uso e 

intervenções sobre os recursos hídricos no Estado de São Paulo. Dessa maneira, o 

abastecimento do SOE com informações ainda é recente, acarretando um baixo 

volume de dados. A transferência dos dados do sistema analógico para o sistema 

eletrônico com seu respectivo abastecimento deverá ocorrer de forma paulatina na 

medida em que novas concessões e as renovações de concessões já existentes 

sejam solicitadas ao órgão. 

Em relação à região por onde se distribuem os municípios que compõem 

o CBH-AP, essa é abastecida por fontes de água superficiais, ou seja, pelos rios 

Aguapeí e Peixe. Mas, a maior parte do fornecimento de água para as cidades nessa 

região é proveniente de fontes subterrâneas, nesse caso, pelos aquíferos Bauru, 

Serra Geral e Guarani, sendo, dentre esses, o primeiro o mais utilizado e 

apresentando três unidades: Formação Marília a Leste, Formação Santo Anastácio e 

Formação Adamantina a Oeste, com predominância desta última (GODOY, 1999). 

Segundo CBH-AP (2020), a disponibilidade de água per capita 

determinada pela vazão média em relação à população total referente ao ano de 2017 

é considerada boa, apresentando 6.927,77 m3/hab./ano. Nesse caso, pode se 

observar que a oferta de água na região ainda não se encontra ameaçada em virtude 

dos usos praticados, garantindo assim capacidade de oferta a qual poderá colaborar 
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com o desenvolvimento regional em função do possível aumento na exploração do 

recurso no futuro. 

De acordo com os dados obtidos (Tabela 1), dentre os usos, a captação 

subterrânea apresenta 50,99% dos registros, sendo o uso mais expressivo, seguido 

de lançamentos em solo com 16,76% do total, enquanto os demais usos apresentam 

participações de menor expressão. 

 
Tabela 1 - Quantidade e percentual de usos a partir de dados de outorgas cadastradas na área de 
abrangência do Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe (UGHRI’s 20 e 21).  

 

USO 

Tipo Quantidade % 

Captação Subterrânea 1880 50,99 

Lançamento em solo 618 16,76 

Captação superficial 260 7,05 

Lançamento superficial 239 6,48 

Barramento 152 4,12 

Travessia aérea 143 3,88 

Lançamento em rede 120 3,25 

Travessia intermediária 66 1,79 

Reservação (Tanque Subterrâneo -Superficial) 52 1,41 

Travessia subterrânea 34 0,92 

Canalização 26 0,71 

Extração de minérios 25 0,68 

Captação em nascente 20 0,54 

Desassoreamento 19 0,52 

Proteção de leito/Margem 11 0,30 

Captação em rede 8 0,22 

Extração de água subterrânea 6 0,16 

Travessia 5 0,14 

Extração de areia 1 0,03 

Fonte (água superficial) 1 0,03 

Lançamento em cava 1 0,03 

Total 3.687 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação aos tipos de usuários outorgados (Tabela 2) na área do CBH- 

AP pode se verificar que os cinco principais representam 77% do total, sendo eles, as 

atividades de uso rural (26,28%) seguido dos usuários públicos (17,47%); soluções 

alternativas 1 (11,20%) que representam a modalidade de abastecimento público de 
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água por meio de fontes subterrâneas, realizado a partir de poços comunitários e 

coletivos; irrigantes (11,12%) e uso industrial (10,93%). 

 
Tabela 2 - Quantidade e percentual de usuários a partir de dados de outorgas cadastradas na área de 
abrangência do Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe (UGHRI’s 20 e 21).  

USUÁRIO 

Tipo Quantidade % 

Uso Rural 969 26,28 

Público 644 17,47 

Soluções alternativas 1 413 11,20 

Irrigante 410 11,12 

Industrial 403 10,93 

Aquicultor 272 7,38 

Criador 148 4,01 

Uso Urbano 135 3,66 

Minerador 97 2,63 

Loteador 53 1,44 

Pecuarista 50 1,36 

Concessionárias distribuição 17 0,46 

Outros 13 0,35 

Irrigação/Pecuária 13 0,35 

Comerciante 12 0,33 

Aquicultor/ Pecuária 7 0,19 

Avicultor 7 0,19 

Irrigação/ Aquicultor 6 0,16 

Condomínio 5 0,14 

Construtor 5 0,14 

Uso Comunitário 3 0,08 

Soluções alternativas 2 2 0,05 

Termoelétrica 2 0,05 

Empresa serv. lavagem 1 0,03 

Hidroelétrica 0 0,00 

Total 3.687 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre as finalidades (Tabela 3), as mais expressivas são sanitárias 

(23,33%) e para abastecimento público (19,56%), enquanto que as demais 

apresentam uma distribuição mais homogênea. 
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Tabela 3 - Quantidade e percentual de finalidades a partir de dados de outorgas cadastradas na área 
de abrangência do Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe (UGHRI’s 20 e 21).  

FINALIDADE 

Tipo Quantidade % 

Sanitário 860 23,33 

Abastecimento Público 721 19,56 

Irrigação 294 7,97 

Hidroagrícola 242 6,56 

Adequação para obras de saneamento 144 3,91 

Água Mineral 141 3,82 

Dessedentação 134 3,63 

Passagem Rodovia e Ferrovia 101 2,74 

Controle de Erosão 97 2,63 

Sanitário/industrial 89 2,41 

Elevação Regular de Nível 76 2,06 

Industrial 69 1,87 

Mineração 67 1,82 

Comércio/Serviço (Uso) 66 1,79 

Solução alternativa Abastecimento privado 58 1,57 

Dessedentação/Piscicultura 58 1,57 

Passagem/tubulação gasoduto, rede água/esgoto 54 1,46 

Efluente Público 53 1,44 

Desassoreamento/limpeza 40 1,08 

Uso rural, exceto irrigação 37 1,00 

Regularização de vazão 37 1,00 

Drenagem 36 0,98 

Doméstico em residências (uso) 33 0,90 

Desvio 31 0,84 

Irrigação/Dessedentação 30 0,81 

Geração de energia 23 0,62 

Solução alternativa abastecimento privado/industrial 17 0,46 

Lazer/ Recreação e Paisagismo 16 0,43 

Irrigação/ Piscicultura 14 0,38 

Outras Finalidades 11 0,30 

Sanitário/Rega de Jardim 8 0,22 

Umectação plantas e compactação solo 8 0,22 

Uso urbano 5 0,14 

Proteção de Leito 5 0,14 

Combate incêndio 3 0,08 

Adequação Urbanística 3 0,08 

Pesquisa 3 0,08 

Solução alternativa transporte de água 1 0,03 

Piezômetro de monitoramento 1 0,03 

Rega de Jardim 1 0,03 

Total 3.687 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se que os principais usos de água são decorrentes da captação 

subterrânea, seguida de lançamento em solo e captação superficial. Nota-se dessa 
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forma que as águas subterrâneas são as principais fontes de abastecimento 

destinadas às diversas atividades realizadas nas bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. 

Os dados demonstram a importância das águas subterrâneas na região 

abrangendo tanto o meio rural quanto o meio urbano. Isso vem em direção aos 

estudos de Kohori e Pirolli (2018), os quais descrevem que os municípios da região 

de Adamantina (médio Peixe) tiveram suas sedes construídas no espigão-divisor de 

águas dos rios Aguapeí e Peixe, ocupando, portanto, nascentes de córregos afluentes 

de ambos os rios. Nesse aspecto pode se observar a preferência pela utilização de 

águas subterrâneas em comparação às fontes superficiais em função do processo de 

colonização da região que ocorreu em decorrência da expansão da rede ferroviária 

em direção ao rio Paraná e devido à oferta de águas pelos aquíferos na região, dessa 

maneira privilegiando as águas subterrâneas em relação às águas superficiais. 

Segundo Canato et al. (2014), o Sistema Aquífero Bauru (SAB) representa 

uma das principais fontes de exploração de águas subterrâneas no Estado de São 

Paulo. Dentre os 462 municípios paulistas que são abastecidos, parcial ou 

integralmente, por água subterrânea, aproximadamente 59% captam água do SAB, 

sendo que em 88% deles o abastecimento é feito exclusivamente por água 

subterrânea. 

O fato deste tipo de uso se destacar se deve principalmente aos menores 

custos relacionados à captação e tratamento da água e a distância dos locais onde 

seria obtida a água proveniente de rios ou córregos, que apesar disso, ainda mantêm 

disponibilidade segura na região. Portanto a utilização dos recursos hídricos 

subterrâneos está relacionada à sua disponibilidade devido à presença de extensos 

mananciais subterrâneos fazendo o uso em sua maioria do SAB. 

O lançamento em solo geralmente é realizado a partir do uso de fossas 

sépticas e valas de infiltração ou sumidouros e apresentam relação com a distância 

dos sistemas de captação de esgoto que se encontram centralizados nas áreas 

urbanas, servindo assim como alternativa mais viável de eliminação de efluentes 

sejam domésticos ou gerados a partir de alguma atividade econômica desenvolvida 

em áreas periurbanas e rurais. 

As informações denotam que a água é utilizada em áreas rurais visando a 

fornecimento para o abastecimento e o saneamento, direcionando dessa forma para 
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o consumo humano, aspectos que concordam com as observações de Lourencetti et 

al. (2015). 

Os resultados condizem com a realidade econômica da região, onde se 

destacam as lavouras de café, cana-de-açúcar e milho e a atividade de pecuária 

(SIGRH, 2020a). As propriedades rurais contidas nas regiões dos Escritórios de 

Desenvolvimento Regional de Marília, Tupã e Dracena, em sua maior parte, detém 

áreas de até 50 hectares (SÃO PAULO, 2020a), o que confere uma maior distribuição 

das outorgas nas áreas rurais dos municípios para atender aos diferentes usuários 

demonstrando que a estrutura fundiária regional colabora para a dispersão dos usos 

os quais são realizados visando a autonomia do fornecimento de água e 

posteriormente a busca por meios de destinação final dos efluentes gerados. 

Os valores descritos para as soluções alternativas 1 podem estar 

relacionados aos investimentos dos próprios produtores rurais, mas também da 

implantação de poços comunitários e coletivos provenientes do estímulo gerado a 

partir do programa estadual de microbacias hidrográficas 1, o qual foi desenvolvido 

em diferentes sub-bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe. De acordo com 

Clemente (2017), o programa implementou diversas ações, entre elas a implantação 

de poços para o abastecimento de água à grupos de proprietários. 

Outros usuários como os aquicultores, avicultores, industriais, loteadores, 

irrigantes, pecuaristas, mineradores, uso rural em geral e dentre outros, também 

regularizaram suas outorgas para a finalidade de sanitário. Nota-se nesse caso que 

esse tipo de regularização se torna importante não só aos usuários que atendem em 

sua grande maioria a população urbana na obtenção da outorga, mas também a 

população e usuários do meio rural, pois assim os cursos d’água e lençóis freáticos 

não são intensamente impactados com os efluentes gerados. 

Entre as finalidades, sanitário e abastecimento público, se destaca a 

participação das empresas ligadas aos serviços de captação, tratamento e distribuição 

de água e captação, tratamento e despejo de esgoto. Dos 51 municípios analisados 

32 possuem o sistema de água e esgoto operados pela Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP), enquanto que outros 19 possuem serviços 

autônomos de água e esgoto. Sendo assim, 62,7% dos municípios apresentam 

sistema de água operado pela SABESP e 37,3% possuem serviços autônomos de 

água e esgoto (CBH-AP, 2020). Além dessas empresas, os valores da finalidade 
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saneamento também estão relacionadas a proeminência da utilização das águas 

subterrâneas na região, uma vez que seu uso é realizado buscando se garantir a 

diluição e condução de efluentes. 

Apesar do relevante número de outorgas emitidas, existe dificuldade em se 

afirmar que todos os usuários estejam regularizados, fato que pode comprometer a 

gestão dos recursos hídricos na medida em que o órgão regulador, no caso, o DAEE, 

não dispõe de informações sobre a localização e a potencial influência dos usos sobre 

os recursos hídricos. 

Uma das explicações para este problema é que os procedimentos para a 

solicitação de outorgas são burocráticos, cartoriais e onerosos, implicando no 

dispêndio de recursos e tempo para essa finalidade. Mas, além disso, muitos dos 

usuários de recursos hídricos receiam que na medida em que sejam identificados 

pelas autoridades em relação ao uso da água, possam ser também suscetíveis a 

frequente e rígida fiscalização. 

A necessidade da aprovação de órgãos públicos que envolvam questões 

ambientais, como a CETESB, pode ser outro aspecto que interfira na regularização 

de outorgas. Nesse caso, devido ao fato de que o usuário por muitas vezes se receie 

por não deter todos os quesitos necessários regularizados, sejam estruturais ou 

documentais. Dessa maneira, a evolução da outorga de direito de uso da água como 

instrumento de gestão e como base para o suprimento de informações para os demais 

instrumentos de Política Estadual de Recursos Hídricos se torna prejudicado. 

 
3.2 Distribuição das outorgas 

De acordo com os dados obtidos, pode se observar que o valor médio de 

IDHM nos municípios em ambas as unidades de gerenciamento é de 0,732 (Tabela 4) 

o que lhes garante, segundo PNUD (2020), alto grau de desenvolvimento humano. Isso 

reflete na capacidade regional em investimentos para a obtenção de água visando à 

produção e comercialização de bens e insumos. 

Foi possível identificar entre os municípios estudados um total de 2.330 

outorgas ocorrentes na UGRHI-20 e 1.357 outorgas nos municípios que compõem a 

UGRHI-21, respectivamente, o que representa um número médio de outorgas por 

município da UGRHI de 75 e 68, demonstrando que além de deter um número maior 



40 
 

de municípios, a UGHRI-20 (Aguapeí) também tem número total e valor médio de 

outorgas superior (Tabelas 5 e 6). 

Tabela 4 - Número total de outorgas e aspectos socioeconômicos dos municípios na Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo número 20 (Aguapeí) e pertencentes ao 
CBHAP.  

UGRHI 20 - Aguapeí 

Município População 
Renda per 

capita 
IDHM Área 

PIB per capita 
(R$/hab/ano) 

Número de 
outorgas 

Álvaro de Carvalho 4.650 2,10 0,688 153,66 9.772 30 

Arco-Íris 1.925 2,00 0,722 264,90 27.756 42 

Clementina 7.065 3,40 0,725 168,59 26.394 71 

Dracena 43.258 2,00 0,776 487,69 24.326 256 

Gabriel Monteiro 2.708 1,70 0,763 138,68 21.292 46 

Getulina 10.765 2,20 0,717 676,76 15.020 59 

Guaimbê 5.425 2,00 0,728 217,81 12.752 41 

Herculândia 8.696 2,40 0,727 364,25 28.896 75 

Iacri 6.419 2,00 0,733 321,95 23.151 80 

Júlio Mesquita 4.430 1,80 0,716 128,18 10.824 19 

Lucélia 19.882 1,70 0,752 314,81 18.543 89 

Luiziânia 5.030 2,00 0,702 166,58 12.438 24 

Monte Castelo 4.063 1,90 0,741 233,55 21.414 75 

Nova Guataporanga 4.063 2,10 0,726 34,16 12.789 15 

Nova Independência 3.068 3,50 0,735 265,03 33.785 51 

Pacaembu 13.226 2,00 0,725 339,38 14.217 85 

Panorama 15.539 2,00 0,722 353,10 8.376 76 

Parapuã 10.844 2,40 0,737 366,66 26.860 141 

Paulicéia 6.339 2,50 0,711 374,09 81.401 82 

Piacatu 5.287 1,70 0,732 232,49 17.357 51 

Pompéia 19.964 3,80 0,786 784,67 49.748 53 

Queiroz 2.808 2,60 0,715 234,91 133.036 18 

Quintana 6.004 2,40 0,732 318,94 23.500 52 

Rinópolis 9.935 2,30 0,723 358,48 21.670 96 

Salmourão 4.818 1,80 0,719 172,93 13.440 35 

Santa Mercedes 2.831 1,90 0,739 166,75 20.832 29 

Santópolis do Aguapeí 4.277 1,60 0,740 128,03 13.067 18 

São João do Pau D’Alho 2.103 2,40 0,750 117,67 22.693 45 

Tupã 63.476 2,00 0,771 627,99 25.424 332 

Tupi Paulista 14.269 2,00 0,769 244,77 17.119 115 

Vera Cruz 10.769 2,10 0,754 247,72 11.229 129 

Total 182.229 - - 7.884,70 -- 2.330 
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Média 9.336 2,20 0,732 290,49 26.358 75 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Tabela 5 - Número total de outorgas e aspectos socioeconômicos dos municípios na Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo número 21 (Peixe) e pertencentes ao 
CBHAP.  

UGRHI 21 - Peixe 

 

Município 
 

População 
Renda 

per 
capita 

 

IDHM 
 

Área 
PIB per 
capita 

(R$/hab/ano) 

Número de 
outorgas 

Adamantina 33.797 2,00 0,790 411,99 32.839 153 

Alfredo 
Marcondes 

3.891 2,00 0,741 118,92 18.075 22 

Bastos 20.445 2,60 0,751 170,91 39.033 376 

Borá 805 2,80 0,746 118,95 100.030 17 

Caiabu 4.072 1,90 0,729 253,35 13.658 25 

Emilianópolis 3.020 2,00 0,727 225,17 18.741 12 

Flora Rica 1.752 2,10 0,727 224,71 22.168 23 

Flórida Paulista 12.848 2,10 0,715 524,14 13.293 82 

Inúbia Paulista 3.630 2,40 0,759 87,12 31.753 38 

Irapuru 7.789 2,40 0,712 214,46 10.226 94 

Junqueirópolis 18.726 2,60 0,745 582,57 47.068 161 

Mariápolis 3.916 2,00 0,718 186,54 13.781 39 

Oriente 6.097 2,30 0,770 218,67 15.119 37 

Oscar 
Bressane 

2.537 2,00 0,749 222,13 32.076 26 

Osvaldo Cruz 30.917 1,90 0,762 248,04 29.902 111 

Ouro Verde 7.800 2,00 0,692 266,78 11.854 39 

Pracinha 2.858 1,70 0,696 63,05 7.310 19 

Ribeirão dos 
Índios 

2.187 1,80 0,721 196,45 17.801 15 

Sagres 2.395 1,60 0,730 147,94 16.685 31 

Santo Expedito 2.803 1,70 0,732 94,47 10.972 37 

Total 161.682 - - 4.576,34 - 1.357 

Média 8.982 2,10 0,729 228,82 25.119 68 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Tabela 6 - Número total e médio de outorgas e valores totais e médios dos aspectos socioeconômicos 
dos municípios nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
números 20 (Aguapeí) e 21 (Peixe) e pertencentes ao CBHAP.  

Valores totais e médios das UGRHI´s 20 e 21 
 

Município População Renda 
per capita 

IDHM Área 
PIB per capita 
(R$/hab/ano) 

Número de 
outorgas 

Total 432.425 - - 13.581,50 - 3.687 

Média 9.201 2,16 0,733 266,30 25.863 72 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dentre os municípios estudados aqueles que se destacam pela maior 

quantidade de outorgas na UGRHI-20 são Tupã com 332 outorgas e Dracena com 

256. Enquanto que na UGRHI-21 o município de Bastos apresenta um número de 

outorgas (376) superior aos demais. Juntos os três municípios concentram 26% das 

outorgas na área abrangida pelo comitê das bacias hidrográficas. Esses resultados 

apresentam forte relação com o modelo de regressão analisado. 

Referente aos dados obtidos pode se observar que os conjuntos de 

variáveis que melhor se adequaram a descrição do número de outorgas nos 

municípios foram o LOG_PIB e LOB_POP de acordo com os valores de C-p e S (1,7 

e 0,19686, respectivamente). O modelo também apresentou valores-p abaixo de 5%, 

ou seja, os valores podem ser utilizados na equação de regressão. 

Dessa maneira, o modelo determinado a partir dos resultados obtidos dos 

coeficientes de regressão foi: 

 
LOG_OUT= - 2,09 + 0,512 LOG_POP + 0,229 LOG_PIB (2) 

 

Sendo: 
LOG_OUT: logaritmo de Outorgas 
LOG_POP: logaritmo de População 
LOG_PIB: logaritmo de Produto Interno Bruto 

 
A porcentagem que é explicada pelo modelo corresponde medida pelo 

R² ajustado que foi de 69,1%, no entanto, o R² predito foi de 70,3%, mostrando que o 

modelo tem capacidade preditiva. Para Bruni (2008) o coeficiente de determinação 

(R²) equivalente a 70%, esse valor ou, superior, é considerado característica de um 

bom ajuste. 

Em relação ao modelo de regressão Manzione, Nava e Sartori (2020) 

descrevem que o uso de um modelo multivariado para os instrumentos de gestão em 

auxilia a tomada de decisão quanto ao uso da água e fornece suporte aos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos como ferramentas para o planejamento 

dos recursos hídricos. Sendo assim, o atual modelo garantiu embasamento para 

contemplar os resultados encontrados na pesquisa e também demonstrar que um 

modelo de regressão linear múltiplo pode ser útil para determinar as variáveis 

independentes que explicam a variável dependente outorga envolvendo recurso 

hídrico. 
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De acordo com o modelo foi possível verificar que conforme ocorre o 

aumento da população juntamente com a melhoria das condições econômicas nos 

municípios dessas duas bacias ocorre consequentemente o aumento do número de 

outorgas e que o aumento da população tem uma maior influência nesse crescimento 

do que o crescimento das condições econômicas. 

A análise visual do modelo quanto a normalidade dos resíduos e sua 

variância pode ser observada no Gráfico 1. De forma geral, os resíduos são 

considerados normais, distribuindo-se sob a linha reta azul e quanto ao seu 

histograma, conforme os gráficos à esquerda superior (A) e inferior (B), 

respectivamente. A distribuição dos resíduos quando relacionados aos valores 

ajustados e aos valores de ordem de observação indicam uma variância constante, 

pois flutuam em torno de zero. Os resíduos dos valores ajustados variam entre 0,25 e 

-0,25 e os resíduos da ordem de observações representam o desvio padrão de 0,19 

indicado nas estatísticas de ajuste, conforme mostram os gráficos à direita do Gráfico 

1 (C e D). Esses dados demonstram que o modelo gerado é considerado aceito. 

 
Gráfico 1 - Resultados do modelo de regressão linear múltiplo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Essa descrição vem de encontro aos dados observados para os municípios 

de Dracena e Tupã, os quais se destacam em termos populacionais e de IDHM, sendo 

os dois aspectos socioeconômicos superiores aos dos demais municípios localizados 

na UGRHI-20. Os valores de IDHM elevados representam uma maior capacidade em 

investimentos na produção e consequente capacidade de geração de renda 

repercutindo em melhoria de vida da população local. Dessa maneira, a interação 

entre o número de habitantes e aspectos relacionados à qualidade de vida de suas 

populações, como por exemplo, a intensificação das atividades econômicas tende a 

promover o aumento no uso e na demanda de água visando o aumento da produção; 

na ampliação de serviços; para a geração de efluentes ou mesmo na intensificação 

de outras intervenções, como construção de pontes, instalação de travessias, as quais 

estarão associadas ao desenvolvimento local e com consequente incremento na 

quantidade de outorgas. 

Outros fatores podem ter também influenciado os usuários de água a 

regularizarem seus poços, principalmente em relação ao uso rural e irrigantes. Um 

deles está ligado à disponibilização de linhas de crédito destinadas para construção 

de poços artesianos e modernização de equipamentos de irrigação. As linhas 

integram o projeto “Agricultura Irrigada Paulista”, do Fundo de Expansão do 

Agronegócio Paulista (FEAP), e beneficiaram produtores, cooperativas e associações. 

O financiamento incentivava a construção de poços, a aquisição de 

acessórios, equipamentos de irrigação e outros produtos, ações que garantiam a 

maior eficiência no uso dos recursos hídricos e também o produtor podia incluir no 

financiamento as despesas com procedimentos necessários para obter a outorga 

d’água, georreferenciamento e processo de licenciamento ambiental. Na ocasião 

existia a exigência por parte dos órgãos financiadores da regularização dos usos da 

água para que os tomadores pudessem ser contemplados com o financiamento. 

Dessa maneira, a busca pelos investimentos serviu de estímulo à solicitação de 

outorgas e, consequentemente, fizeram com que os dados de ocorrência desses 

usuários se demonstrassem proeminentes. 

O outro fator também está relacionado a uma política pública de 

desenvolvimento do agronegócio que foi o Programa Estadual de Microbacias 

Hidrográficas 1. De acordo com Neves Neto e Clemente (2014), o programa além de 

dispor de recursos para investimentos de produção agropecuária, também buscou 
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investir na construção de poços para o abastecimento de água a grupos de 

proprietários das microbacias. Uma vez aprovados os recursos para instalação dos 

poços, a partir dos investimentos provenientes do programa, os mesmos deveriam ser 

regularizados. 

Esses dois aspectos demonstram que a geração de políticas públicas pode 

contribuir com o processo de indução do ordenamento dos recursos hídricos, não 

somente a partir da exigência da aplicação de mecanismos de comando e controle, 

como a outorga do direito do uso da água, mas também a partir da aplicação de ações 

que estimulem economicamente os potenciais usuários dos recursos hídricos que em 

contrapartida tenham que atender as exigências legais para a sua execução. 

Nos municípios de Bastos, Dracena e Tupã, que são aqueles que 

demonstram os maiores números de outorgas, se destacam usos, usuários e 

finalidades com perfis similares ao do restante da área de abrangência do CBH-AP 

(Tabelas 7, 8 e 9). Mas, diferentemente de Dracena e Tupã, a cidade de Bastos 

concentra o maior número de outorgas em relação aos demais municípios na UGRHI- 

21, apresentando valores de população e de IDHM inferiores aos de alguns de seus 

vizinhos. 

Apesar do município estar sujeito aos mesmos programas de investimentos 

públicos voltados à expansão e aprimoramento do agronegócio que Dracena e Tupã, 

este ainda se destaca na região em função do arranjo econômico local o qual é 

baseado na avicultura de postura. De acordo com São Paulo (2020b), o município de 

Bastos foi o maior produtor de ovos no Estado, representando 36% da produção total 

no ano de 2018. 
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Tabela 7 - Número de usuários a partir de dados de outorgas nos municípios de Bastos, Dracena e 
Tupã.  

Uso 

Tipo Bastos Dracena Tupã 

Captação subterrânea 215 143 151 

Lançamento em solo 111 50 58 

Lançamento superficial 9 14 34 

Lançamento em rede 13 9 26 

Travessia aérea 3 7 1 

Captação superficial 8 6 29 

Travessia intermediaria 0 6 2 

Reservarão (tanque subterrâneo -superficial) 0 5 1 

Desassoreamento 0 4 1 

Travessia subterrânea 0 4 0 

Barramento 9 3 22 

Canalização 4 2 3 

Travessia 0 2 0 

Captação em rede 0 1 2 

Extração minérios - Class 2 0 2 

Proteção de leito / Marge 2 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Tabela 8 - Número de finalidade de uso a partir de dados de outorgas nos municípios de Bastos, 
Dracena e Tupã.  

Usuários 

Tipo Bastos Dracena Tupã 

Uso rural 112 70 75 

Público 16 53 33 

Solalt 1 76 46 62 

Industrial 25 27 37 

Aquicultor 7 17 71 

Irrigante 6 16 4 

Loteador 0 10 0 

Pecuarista 2 7 6 

Uso urbano 10 4 24 

Construtor 0 3 0 

Comerciante 0 1 5 

Irrigação/pecuária 0 1 2 

Outros 0 1 0 

Avicultor 7 0 0 

Criador 111 0 7 

Minerador 4 0 6 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os usuários outorgados no município de Bastos estão predominantemente 

no meio rural e, direcionados para a criação de aves de postura. São 111 usuários 

considerados como criadores e mais 112 usuários que desempenham atividades de 

uso rural, dos quais uma grande parcela está ligada a atividade da avicultura de 

postura. 

Além disso, dentre as finalidades de uso das águas no município, se 

destacam os fins sanitários com um total de 218 outorgas e 82 para dessedentação 

de animais, os quais estão correlacionados com a regulação em propriedades rurais, 

em especial, granjas de criação de aves poedeiras. 

Pode se observar que essa cadeia de produção funciona de forma 

distribuída em diversas unidades produtivas ligadas direta e indiretamente a essa 

atividade principal, dispersando desse modo, o uso da água dentro do município. 

Existe outra hipótese para que o número de outorgas em Bastos tenha sido 

superior, e, nesse caso, também está ligada à atividade da produção de ovos, pois os 

produtores ao buscarem instituições financeiras para a obtenção de créditos 

vislumbrando investimentos para aumento da produção verificam a necessidade da 

atualização em termos de regularização ambiental, como o licenciamento ambiental e 

a outorga do direito do uso da água, como requisitos básicos para aprovação de 

crédito. Sendo assim, o crescimento da atividade econômica pode ter refletido no 

aumento da regularização em termos gerais. 
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Tabela 9 - Número de usos a partir de dados de outorgas nos municípios de Bastos, Dracena e Tupã.  

Finalidade 

Tipo Bastos Dracena Tupã 

Sanitário 218 111 157 

Abastecimento público 6 23 20 

Hidroagrícola 4 22 66 

Sanitário/Industria 14 17 15 

Irrigação 6 15 5 

Passagem 1 13 3 

Solução alternativa para abastecimento privado 3 12 15 

Pasduto 2 6 0 

Dessedentação 82 5 8 

Elevação de nível 6 5 7 

Industria 4 5 8 

Dessedentação / Piscicultura 0 4 0 

Efluente público 1 4 4 

Irrigação/Dessedentação 1 2 2 

Lazer / Paisagismo 2 2 1 

Rural 7 2 5 

Umectação de pistas e compactação de solo 0 2 0 

Drenagem 2 1 2 

Irrigação / Piscicultura 0 1 0 

Outros 0 1 0 

Regvaz 1 1 2 

Sanitário/Rjd 0 1 1 

Urbano 0 1 0 

Cerosao 2 0 1 

Comercial 0 0 1 

Mineração 4 0 6 

Prleito 2 0 0 

Piezômetro 1 0 0 

Sanitário / Industrial 7 0 3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De forma geral, pode se observar que o desenvolvimento e aplicação de 

políticas públicas, principalmente aquelas voltadas ao incremento produtivo, mas 

baseadas em investimentos financeiros, podem servir como meio de estímulo à 

regularização ambiental. 

Do ponto de vista da análise do sistema de outorgas como fonte de 

informação pode se verificar dois pontos que trazem dificuldades para essa utilização. 
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A primeira está relacionada com as classificações utilizadas pelo DAEE, pois tais 

classificações, eventualmente, apresentam sobreposições que dificultam a análise 

dos dados e por consequência a sua interpretação. Como no caso dos usuários: 

usuário rural; avicultor; criador e pecuarista. 

Pode se observar que em determinadas situações um mesmo usuário, por 

exemplo, um produtor de aves, pode ser indicado em todas as classificações, mas 

nesse caso, lhe cabe a alternativa de escolher apenas uma. Dessa forma, diversos 

usuários podem selecionar a classificação que lhes acredita ser a mais coerente, mas 

para fins de um levantamento mais preciso para o processo de regulação a informação 

pode ser vaga. O outro ponto está relacionado ao fato que a indicação é realizada pelo 

solicitante, dessa forma, os procedimentos adotados não garantem que o 

conhecimento a respeito das classificações seja o mesmo pelos diferentes 

solicitantes. 

Acredita-se que a adequação do sistema, provavelmente a partir do SOE, 

possa garantir um melhor ordenamento e padronização dos dados. A utilização de 

uma plataforma mais intuitiva e a aplicação de uma sistemática mais linear poderá 

garantir a obtenção de dados de forma mais adequada para a posterior edição de 

dados, facilitando assim a sua consequente análise. 

Dessa maneira, o sistema de outorgas representa uma ferramenta em 

potencial para geração de informações e que pode colaborar com a 

instrumentalização do gerenciamento dos recursos hídricos quando incorporada aos 

sistemas de informações. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As outorgas nos municípios que compõem a área de abrangência do 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe estão relacionadas 

principalmente ao uso de águas subterrâneas em áreas rurais. Nos três municípios 

(Bastos, Dracena e Tupã) concentram 26% das outorgas analisadas. 

O aumento IDHM e da população, concomitantemente, estimulam o 

crescimento do número de outorgas e a implementação de políticas públicas de 

investimentos para a produção agropecuária colabora para o aumento da 

regularização do uso da água. A utilização de um modelo multivariado para os 

instrumentos de gestão também é essencial, pois auxilia a tomada de decisão quanto 

ao uso da água e fornece suporte aos instrumentos de gestão de recursos hídricos 

como ferramentas para o planejamento dos recursos hídricos. 

É de grande importância também construir um manejo de uso 

sustentável na BH-AP que corrobore para o uso racional dos recursos hídricos. Além 

disso, a fiscalização tanto dos próprios usuários como governamental é uma medida 

importante na gestão de recursos hídricos, o que permite a proteção e conservação 

dos corpos d´água, bem como um controle eficiente dos mananciais, já que garante a 

sustentabilidade hídrica e do uso de forma racional. 

Dessa forma, o comitê de bacia hidrográfica tem papel notório em promover 

a gestão descentralizada, integrada e participativa na BH-AP, construindo uma 

educação ambiental por meio de uma postura de conscientização, sensibilização de 

todos os atores envolvidos para ruptura e mudança de comportamento para inserir o 

uso responsável dos recursos naturais, buscando sempre a preservação e a 

conservação dos recursos hídricos, tanto nos aspectos quantitativos, quanto nos 

qualitativos. 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DOS EMPREENDIMENTOS CONTEMPLADOS PELO COMITÊ DAS 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE COM RECURSOS DO 

FEHIDRO 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

A gestão da água necessita ser abordada de modo holística, ponderando 

os aspectos de todos os usuários, ciência, política e planejadores, e ainda requer uma 

máxima interação entre os múltiplos e díspares públicos interessados, garantindo uma 

extensa participação dos envolvidos no procedimento de tomada de decisão 

(GIORDANO e SHAD, 2014; JACOBI et al., 2015). 

O processo de modernização da gestão de água no Estado de São Paulo 

se deu com a promulgação da Lei Estadual n° 7.663 de 1991, a qual criou a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH) (SÃO PAULO, 1991). Essa lei embasou a 

estruturação da Lei Federal de n° 9.433/97 conhecida como “Lei das Águas” a qual 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídrico (SINGREH) (BRASIL, 1997). 

A lei n° 7.663 preconiza que a gestão dos recursos hídricos precisa ser 

realizada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, os quais são órgãos colegiados, 

participativos, democráticos e descentralizados (SÃO PAULO, 1991). Os comitês são 

formados por representantes do poder público, usuários e sociedade civil, sendo uma 

das atribuições do comitê o de elaborar o Plano de Bacia com o qual se designa 

programas e empreendimentos voltados a recuperação e preservação dos recursos 

hídricos (ANA, 2007). 

O desenvolvimento dos Planos de Bacia é baseado no atendimento de 

metas progressivas, as quais levam em conta os objetivos estabelecidos pelos comitês 

gerados a partir de diagnósticos da situação atual das bacias hidrográficas e pelo 

levantamento da capacidade de obtenção de recursos financeiros os quais poderão 

contribuir para o desenvolvimento de programas e empreendimentos. 

Dentre os recursos financeiros disponíveis para o financiamento de 

programas e empreendimentos destacam-se os fundos estaduais de recursos hídricos 
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(FEHIDRO), os quais possuem o objetivo de financiar programas e ações que abordam 

os recursos hídricos destinados à proteção dos corpos d’água e de suas bacias 

hidrográficas. Segundo SIGRH (2016a) e FEHIDRO (2020) os programas e ações 

desenvolvidos devem estar vinculados com as metas estabelecidas pelo Plano de 

Bacia Hidrográfica e estar em concordância com o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH). 

As receitas do FEHIDRO no Estado de São Paulo, segundo o Decreto 

Estadual n° 7300 de 1993, são constituídas de diversas fontes, sendo a principal a 

compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 

hidroenergéticos em seu território (SIGRH, 2016a). Outra fonte que irá contribuir e 

ampliar a capacidade de financiamentos de programas e empreendimentos aprovados 

pelos comitês de bacia é a cobrança pelo uso da água, os quais devem ter definido 

sua aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e para despesas de custeio, 

pessoal e cobertura de custos operacionais da cobrança, das Agências, ou na sua 

ausência, ao DAEE (até 10%) (FEHIDRO, 2020). 

Os recursos do FEHIDRO são destinados à empreendimentos submetidos 

aos comitês de bacia, propostos por potenciais tomadores os quais representam 

organizações que pertencem aos três segmentos que compõem a estrutura do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo, Estado, sociedade 

civil e usuários de água. Os recursos são então disponibilizados mediante contrato 

visando à execução de estudos e obras que contribuam para o aproveitamento 

múltiplo, o uso racional e a proteção da qualidade e da quantidade dos recursos 

hídricos (SIGRH, 2016a). 

Sua aplicação deve ocorrer na bacia hidrográfica na qual os recursos foram 

solicitados, além disso, os recursos do FEHIDRO podem ser aplicados nas 

modalidades de financiamento, reembolsável (empréstimo) e não reembolsável (fundo 

perdido), ou seja, a fundo perdido ou com a necessidade de restituição dos valores 

obtidos após determinado período. 

É necessário maior acesso à informação e investimento, por parte dos 

comitês, especialmente em treinamento e capacitação técnica para esclarecimento na 

elaboração de empreendimentos submetidos aos Comitês de Bacia Hidrográfica e, 

consequentemente, ao FEHIDRO. 

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP) foi 
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criado no ano de 1995 e reuniu as duas Bacias Hidrográficas Aguapeí e Peixe, antes 

tratadas de formas separadas, pois apresentavam afinidades socioambientais. Com 

isso, foi instituído as duas Unidades de Gerenciamento, a UGRHI 20 e a UGRHI 21, 

em um único Comitê de bacias (SIGRH, 2020a). 

A aplicação dos recursos do FEHIDRO, como o caso dos investimentos 

realizados pelo CBH-AP, ainda merece ser mais bem estudada de modo a contribuir 

para discussões, melhorias e superação dos impedimentos técnicos existentes no 

aceite dos empreendimentos submetidos. 

Com esse contexto, o atual trabalho teve como objetivo analisar a 

distribuição e aplicação dos recursos do FEHIDRO no período de 1996 a 2019 

realizado pelo Comitê das Bacias Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP). 

 
2 METODOLOGIA 

Foram obtidos dados cadastrais dos contratos aprovados e financiados 

pelo FEHIDRO referentes aos empreendimentos submetidos ao Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe entre o período de 1996 a 2019 (23 anos), a 

partir do Sistema de Informação do FEHIDRO (SINFEHIDRO). 

A coleta foi realizada na data de 9 de abril de 2020 e a tabulação das 

informações se deu. Os dados disponíveis foram tabulados em planilha com o software 

Excel nos meses de abril e maio, com base nos modelos utilizados por Alvim (2003) e 

Martins (2012b), a partir das informações descritas no Quadro 1. 

A partir dos dados obtidos os empreendimentos puderam ser classificados 

quanto à situação do contrato e habilitação e em relação à situação do contrato, e (e 

os mesmos) foram divididos em: contratados e não contratados. 

Os contratados foram representados pelos empreendimentos com situação 

indicada como: concluído; em execução; não iniciado com contrato assinado. 

Enquanto os não contratados, detinham situação indicada como: cancelados; 

propostos; não iniciados sem contrato assinado; e em análise. 

Referente à habilitação, os empreendimentos foram divididos segundo o 

segmento ao qual o tomador foi identificado: Estado, Municípios ou Sociedade Civil. 

De acordo com essa organização foi possível analisar a participação relativa de 

empreendimentos e o valor monetário que cada segmento foi contemplado. 
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Quadro 1 - Avaliação dos empreendimentos. 

Ano Ano referente à assinatura do contrato para iniciar o 
empreendimento 

Situação do 

empreendimento 

A situação dos empreendimentos até o momento da coleta dos dados: 
 

• Em análise: quando o empreendimento foi cadastrado pelo usuário do 
SECOFEHIDRO, recebeu código de contrato e aguarda o parecer 
técnico do agente técnico para uma possível aprovação e assim 
aguarda a assinatura do contrato; 

• Não iniciado: quando o empreendimento obtém parecer técnico de 
aprovação para assinatura de contrato, recebe número e data de 
assinatura de contrato fornecidos pelo agente financeiro, e aguarda 
parecer do agente técnico referente a aprovação de contratação da 
execução do empreendimento; 

• Em execução: quando o empreendimento teve a contratação 
efetivada, obteve a liberação da primeira parcela aprovada e encontra- 
se em execução física e financeira. A liberação das demais parcelas da 
programação para pagamento ou reprogramação financeira depende da 
emissão de pareceres do agente técnico; 

• Concluído: quando o empreendimento teve sua conclusão física e 
financeira atestada pelos agentes responsáveis; 

• Cancelado: o empreendimento foi indicado como cancelado. 

Assinatura do contrato O ano de ocorrência da assinatura do contrato ou aguardando 

assinatura 

Tomador Razão social do interessado em solicitar o recurso 

Segmento Origem da demanda do empreendimento (Estado, Município e/ou 

Sociedade Civil) 

Descrição Objetivo do empreendimento 

Categoria Tipo de empreendimento (Estudo/Empreendimento/Planos, Obras, 
Serviços/Pesquisa e Outros) 

Valor aprovado pelo 

agente técnico (AT) 

Valor da parcela FEHIDRO calculada a partir do contrato informado pelo 
agente técnico 

Valor de   contrapartida 

aprovada pelo AT 

Valor de contrapartida oferecido pelo tomador informado pelo agente 
técnico 

Valor financiado Valor de contratação do executor do empreendimento informado pelo 
agente técnico 

Valor total Calculado conforme a situação do contrato: 

• Em análise e Não iniciado: [Valor aprovado pelo AT] + [Valor 
de contrapartida aprovada pelo AT] 
• Em execução, Concluído e Cancelado: [Valor financiado] + 
[Valor de contrapartida aprovada pelo AT] + [Valor aditado] 

Valor pago Valor representa a soma dos valores de pagamento das parcelas pagas. 

Programa de Duração 

Continuada (PDC) 

São os Programa de Duração Continuada contida na PERH em que se 
enquadra o empreendimento, conforme indicação do tomador 

• Anterior: PDC 01 ao PDC 12. 
• Vigente: PDC 01 ao PDC 08. 

Localidade Município onde se localiza a sede do tomador 

Modalidade Característica do financiamento sendo considerado não reembolsável 
ou reembolsável 

Fonte: Adaptado de Alvim (2003) e Martins (2012b). 
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O enquadramento dos empreendimentos contemplados com o 

financiamento do FEHIDRO deve estar inserido em um dos Programa de Duração 

Continuada (PDCs) definidos pelo PERH, pois assim é possível verificar quais ações 

estão sendo implantadas na bacia e se as necessidades estão sendo atingidas. 

Os recursos destinados aos empreendimentos foram distribuídos em 

classes de valores, cuja distribuição de frequência foi elaborada na forma de 

histogramas. A determinação do número mínimo de classes e a amplitude foram 

determinadas com auxílio do programa Minitab. 

Com os dados coletados também foi possível indicar os empreendimentos 

contratados por cada município inserido no CBH-AP e os caracterizar por segmento, 

ao longo desses 23 anos (1996-2019). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1 Distribuição em função do perfil dos empreendimentos 

Uma vantagem do recurso FEHIDRO, principalmente para municípios, é 

que ele se encontra disponível todos os anos e representa uma receita extra que 

nesse caso não é vinculada a investimentos correntes executados pelas prefeituras. 

No entanto, outros potenciais tomadores têm buscado essa fonte para a realização de 

empreendimentos em diferentes focos. 

Com a utilização dos dados disponíveis no SINFEHIDRO foi possível 

levantar e analisar os empreendimentos que foram enviados pelos tomadores 

solicitando o recurso, entre os quais, aqueles que foram efetivamente contratados. 

No decorrer dos anos de 1996 a 2019, ou seja, nos últimos 23 anos, foram 

cadastrados 711 empreendimentos no sistema. No primeiro ano, ou seja, em 1996, 

o CBH-AP obteve seu primeiro e único empreendimento contratado no referido ano. 

Pode se verificar que os empreendimentos cadastrados possuíam diferente 

status, entre eles: concluído; em execução; não iniciado com ou sem contrato 

assinado; cancelados; propostos; em análise. Considerando os diferentes status foi 

possível dividir os empreendimentos em dois grupos: “contratados” e “não 

contratados”. 

Do total de empreendimentos analisados, 635 foram contratados e 76 não 

foram contratados (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Percentual de empreendimentos contratados e não contratados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Dentre os 76 empreendimentos não contratados, 39 empreendimentos 

foram identificados com o status “não consta” referiam-se a empreendimentos que 

tiveram seus dados cadastrados no sistema, porém não foi informado o respectivo ano 

de cadastro. Dentre esses 39 empreendimentos, 37 estavam com o status indicado 

como cancelado, um como proposto e um em análise, por isso foram enquadrados no 

grupo dos não contratados. 

Diante da situação de cadastro “não consta” vê-se a importância de se ter 

um sistema com o banco de dados com informações mais detalhadas, pois com a 

impossibilidade de verificações das informações, gerou-se uma lacuna no estudo 

tornando mais difícil a análise das reais causas desses empreendimentos não terem 

sido contratados no decorrer dos anos. A disponibilização de informações públicas de 

modo atualizado e em linguagem acessível é essencial para promover a participação 

dos atores sociais na implementação, formulação e controle de políticas públicas. 

Ao longo do tempo foi possível verificar que o número de empreendimentos 

contratados é superior aos não contratados. Este fato simboliza que com o passar dos 

anos o comitê das bacias, os tomadores, os agentes técnicos e financeiros buscaram 

adequações das normas para atingir a efetividade de condições em prol da obtenção 

dos recursos. 
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O comitê das bacias, por meio de sua secretaria executiva, buscou aprimorar 

os mecanismos de instrução e capacitação dos tomadores na elaboração dos 

empreendimentos, enquanto os tomadores aprenderam com o tempo a atender as 

condições indicadas nas deliberações geradas pelo comitê das bacias e nos manuais 

operacionais do SINFEHIDRO. Acredita-se também que a análise minuciosa realizada 

pelos agentes técnicos e agente financeiro (Banco do Brasil) tenha colaborado para 

que fossem aprovadas propostas viáveis. 

Porém, apesar das contratações dos empreendimentos serem elevadas, 

visualiza-se uma oscilação na quantidade de empreendimentos contratados ao longo 

dos anos (Gráfico 3). Esta oscilação pode estar relacionada a maior quantidade de 

recursos disponíveis, bem como em algumas situações ter ocorrido “sobra” de 

recursos do ano anterior proveniente de empreendimentos cancelados ou que não 

foram utilizados. 

Nos 2001, 2009, 2012, 2016, 2017 e 2019 não se sabe ao certo o real motivo 

da baixa adesão dos tomadores na disputa pelo recurso devido à indisponibilidade 

das informações no sistema. Porém, nota-se que nos anos seguintes aos 

supracitados, ocorre uma alta adesão de empreendimentos contratados, podendo ser 

devido a um equilíbrio nos valores dos empreendimentos solicitados e um repasse 

maior de recurso do FEHIDRO nestes anos. 

Com o cenário de recém implantação da cobrança pelo uso da água vê-se a 

importância da geração de recurso para executar as obras e empreendimentos 

priorizados pelo CBH-AP, e atender as necessidades dos segmentos que diretamente 

se beneficiam destes recursos, em especial os municípios que integram o CBH-AP. 

Os empreendimentos do ano de 2020 foram enquadrados como “não 

contratados”, pois na data da coleta de dados (09 de abril de 2020) nenhum dos seis 

empreendimentos estavam com seus contratos assinados, entretanto, ressalta-se que 

são empreendimentos indicados pelo CBH nas deliberações no ano de 2019. 

A ocorrência de contratos não assinados no ano de 2020 se deve ao fato que 

os empreendimentos estavam na etapa de análise de documentos realizada pelos 

agentes técnicos e financeiro, etapa que é anterior a possível assinatura dos 

contratos. Outro fato a ser destacado é que em virtude da pandemia da Covid-19, 

ocorreu atraso na análise dos empreendimentos e de documentos, uma vez que as 
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repartições públicas adotaram o regime de distanciamento social, assim como a 

realização de atividades em home office. 

Em relação à etapa de execução pode se verificar que dentre os 

empreendimentos contratados, 508 (80%) tomadores utilizaram o recurso FEHIDRO 

para a execução de novos empreendimentos, 102 (16%) utilizaram para a extensão e 

continuidade do empreendimento já financiado anteriormente pelo FEHIDRO e 25 

(4%) empregaram o recurso para a extensão de empreendimentos que anteriormente 

não foram financiados pelo FEHIDRO. 

O uso do recurso para a contratação de novos empreendimentos revela um 

bom indicativo, pois de modo geral demonstra que os tomadores estão reconhecendo 

as necessidades da bacia para a preservação do recurso hídrico e estão projetando 

novos empreendimentos para atender este fim. 

Nas deliberações em que o CBH-AP aprova a pontuação dos empreendimentos 

para sua respectiva hierarquização e posterior seleção fica evidente o interesse do 

comitê em estimular o desenvolvimento de empreendimentos que sejam continuidade 

de outros anteriores, desde que os seus antecessores tenham sido efetivamente 

finalizados. 

Os recursos utilizados para a continuidade de empreendimentos também 

representam uma perspectiva positiva, pois sabe-se que os recursos disponíveis são 

escassos e, muitas vezes os valores necessários para a execução do 

empreendimento são altos e não estão disponíveis. Então, uma alternativa encontrada 

pelos tomadores é executar o empreendimento em etapas. 

Se o tomador que já foi contemplado com o recurso FEHIDRO e não der 

continuidade no empreendimento que está em andamento e não for disponibilizado a 

ele o recurso necessário para ser concluído o empreendimento, tal feito acarretará 

uma série de problemas como a perda do valor já investido anteriormente, pois a obra 

ou serviço paralisado com o passar do tempo se deteriora, o que consequentemente, 

demonstraria um uso ineficiente do recurso e não atingiria o objetivo proposto pelos 

Planos de Bacias, que é a gestão dos recursos hídricos. 

A continuidade desses empreendimentos verifica-se um melhor investimento 

do recurso FEHIDRO e também uma melhor gestão dos empreendimentos, pois não 

haveria na bacia, obras inacabadas ou até mesmo deterioradas. 
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Gráfico 3 - Número de empreendimentos indicados como contratados e não contratados por ano. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Diante dos fatos supracitados, é notória a importância dos membros do 

CBH-AP e da Câmara técnica na tomada de decisões na destinação e distribuição do 

recurso para a execução dos empreendimentos. 

 

3.2 Situação dos empreendimentos indicados ao FEHIDRO 

A classificação dos empreendimentos cadastrados no sistema FEHIDRO 

está de acordo com seu desenvolvimento. Nota-se que dos 711 empreendimentos 

descritos além daqueles indicados como concluídos e cancelados consta no sistema 

os empreendimentos classificados como: em execução, não iniciado com ou sem 

contrato assinado, proposto e em análise (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - Situação dos empreendimentos cadastrados pelo CBH-AP de 1996 a 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do total de 68 empreendimentos indicados como cancelados 31 tiveram 

seus contratos assinados e, posteriormente cancelados enquanto que 37 

empreendimentos não chegaram a ter seus contratos assinados e foram cancelados. 

O respectivo sistema não fornece informação referente às causas dos cancelamentos 

dos empreendimentos, pois é uma relação do tomador com os agentes técnicos 

refletindo em dados que são disponibilizados apenas internamente, impossibilitando 

assim afirmar e analisar os fatores que levam aos diferentes cancelamentos. 

Eventualmente, a elaboração de um diagnóstico a esse respeito dos 

cancelamentos pode fazer com que suas causas sejam detectadas de modo a orientar 
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os diferentes participantes do sistema (comitê, tomadores e agentes) a executarem 

adequações, a fim de reduzi-las. 

O tempo para execução dos empreendimentos, previsto, é de 12 meses, 

no entanto, os prazos para sua efetiva execução são, de forma geral, muito superiores 

a isso. A partir da solicitação dos agentes técnicos são elaborados modelos de termos 

de referência para ter uma padronização mínima às propostas, com o intuito de agilizar 

o processo. 

Entretanto, em virtude de fatores como o pequeno número de agentes 

técnicos, complexidade das propostas e das prestações de custos, períodos que os 

tomadores têm para realizar adequações nas propostas, os prazos acabam se 

alongando por tempo além do esperado. 

Os empreendimentos “em execução”, em tese, estão em andamento, porém 

foi possível verificar que os mesmos apresentam períodos de execução acima do que 

se espera para sua conclusão. Dentre os 18 empreendimentos em execução tem-se 

um empreendimento contratado no ano de 2011, contemplado pela Prefeitura 

Municipal de Arco-Íris para a ampliação de galerias de águas pluviais para drenagem 

de área urbana que, até a data da coleta de dados, constava no sistema FEHIDRO 

que ainda estava em execução, ou seja, já se passaram nove anos e o 

empreendimento ainda não foi concluído. 

Nos anos de 2014, apresentam-se dois empreendimentos, sendo um 

contemplado pela Prefeitura Municipal de Tupi Paulista para realizar estudos, 

empreendimentos de implantação e ampliação de sistema de tratamentos de esgoto 

urbano e outro pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo 

para executar estudos de restrições em aquíferos (Bauru e Guarani) no Alto do 

Aguapeí e no Alto Peixe, contudo nota-se a mesma ocorrência em questão da 

morosidade em concluir os empreendimentos, pois os mesmos estão há seis anos 

para serem concluídos e ainda consta no sistema em execução. 

No decorrer dos anos 2015, 2017, 2018 e 2019 há também a ocorrência de 

empreendimentos em execução, sendo que no ano de 2015, os empreendimentos da 

Prefeitura Municipal de Tupi Paulista para a ampliação e melhoria do sistema de 

captação de águas pluviais (boca de lobo e grelhas), da Prefeitura Municipal de Vera 

Cruz para a execução do plano diretor de combate as perdas no sistema de 

abastecimento de água e da Associação dos Produtores Rurais, Artesãos e Produtos 
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Alimentícios Caseiros de Vera Cruz para o uso racional da água na fruticultura irrigada 

no centro oeste paulista ainda constam no sistema como em execução. No ano de 

2017 há um empreendimento da Prefeitura Municipal de Nova Independência para a 

execução do plano diretor municipal de controle de erosão rural do respectivo 

município. 

Em 2018, há a incidência de sete empreendimentos que estão em 

execução, sendo os tomadores as Prefeituras Municipais de Tupã, Clementina, 

Getulina, Guaimbê, Osvaldo Cruz, Pracinha e Quatá e seus empreendimentos com a 

temática de implantação de sistema de galerias de água pluviais, plano diretor 

municipal de controle de erosão rural e urbana. Por fim, o ano de 2019 possui quatro 

empreendimentos em execução sendo eles contemplados pela Empresa de 

Desenvolvimento, Água, Esgoto e Pavimentação de Dracena e Prefeituras Municipais 

de Gabriel Monteiro, de Iacri e de Junqueirópolis. Apesar de serem empreendimentos 

contemplados recentemente, deve-se voltar uma atenção especial para que não 

ocorra morosidade na execução desses empreendimentos. 

Diante do exposto, verifica-se que esse tipo de ocorrência é um sério 

problema a ser resolvido, pois o recurso FEHIDRO é reduzido devendo ser utilizado 

de modo eficiente e rápido, para assim sanar as necessidades da bacia. Com essas 

ocorrências de alongamento da conclusão dos empreendimentos vê-se a necessidade 

de que o comitê e os agentes técnicos busquem identificar as fontes de possíveis 

falhas, para assim propor alternativas e com isso melhorar a aplicação dos recursos 

do FEHIDRO e fiscalizar o cumprimento dos prazos aprovados. 

Há também os empreendimentos que possuem contratos assinados e 

ainda não iniciaram suas atividades, entretanto, não há informações disponíveis 

referentes ao possível atraso para o início das atividades. Contudo, sabe-se que após 

a assinatura do contrato, o empreendimento deve ser iniciado em até 180 dias, 

podendo solicitar a prorrogação de prazo para início do empreendimento por até 180 

dias no máximo, bem como para o pagamento da 1ª parcela é necessário realizar a 

licitação do objeto a ser executado pelo tomador, que envolve todos os prazos 

recursais até a sua conclusão, homologação e contratação da empresa executora, 

para que na sequência ocorra a emissão do parecer por parte do agente técnico 

autorizando a liberação da primeira parcela (SÃO PAULO, 2020b). Todavia, 

necessitaria verificar a eficiência deste processo, porém, este estudo não abordará 
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esta temática, mas que é um desdobramento da pesquisa que merece estudos 

futuros. 

Os empreendimentos não iniciados e sem contrato assinados referem-se 

ao ano de 2020, porém ressalta-se que são empreendimentos indicados pelo CBH no 

ano de 2019, e estão em processo para uma possível assinatura do contrato para 

assim dar andamento ao empreendimento indicado. 

Os empreendimentos com os status “em análise” e “proposto” não possuem 

o ano cadastrado no sistema, podendo ser que deem andamento aos 

empreendimentos, ou sejam cancelados por falta de interesse dos proponentes ou 

também por falta de aprovação dos agentes técnicos e financeiros. 

 
3.3 Abrangência dos empreendimentos financiados 

Na elaboração do empreendimento leva-se também em consideração a sua 

abrangência, sendo ela local, ou seja, quando executado em apenas um município, 

ou regional, quando em mais de um município. 

Dos 635 empreendimentos identificados como contratados 608 possuíam 

abrangência local, ou seja, ao longo dos anos os empreendimentos foram conduzidos 

dentro de um único município, enquanto 12 empreendimentos foram realizados de 

forma regional, enquanto que em 15 empreendimentos não constava a referida 

abrangência (Gráfico 5). 

A abrangência do empreendimento mesmo sendo um critério que garante 

maior pontuação utilizada por muitos CBH’s, não reflete em um maior atributo do 

empreendimento, pois se tem visto que as ações locais podem ser muitas vezes, mais 

eficazes do que ações regionais. Porém, existem casos como no Município de Marília 

que não possui uma estação de tratamento de esgoto e situa-se na cabeceira da bacia 

e, consequentemente, ao lançar o esgoto in natura, polui e prejudica a qualidade das 

águas no decorrer do percurso do rio. Nesses casos há a necessidade de 

empreendimentos desta abordagem serem priorizados, pois beneficiaria não só o 

aspecto local, como também o regional. 
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Gráfico 5 - A abrangência de empreendimentos contratados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A falta de empreendimentos executados por consórcios intermunicipais na 

área de abrangência do CBH-AP é outro reflexo disso, como resultado da falta de 

organização e atuação conjunta entre municípios limítrofes. 

Apesar da pequena quantidade de recurso FEHIDRO disponível, os 

tomadores são incentivados a realizar ações pontuais, pois empreendimentos que 

visam o beneficiamento em nível regional demandam muitas vezes grandes volumes 

de recurso e de capacidade de execução, o que não é uma realidade para a maior 

parte dos tomadores na região do CBH-AP. 

O sistema FEHIDRO também indica a abrangência por UGRHI. Apesar da 

ausência de informações referentes à abrangência dos empreendimentos ao longo de 

alguns anos, pode se verificar que dos 635 empreendimentos analisados 399 (62,8%) 

foram executados dentro das bacias dos rios Aguapeí e Peixe, enquanto 10 (1,6%) 

forma executados fora das duas bacias e 226 (35,6%) não apresentam informação 

sobre qual UGRHI foi executada. 

Apesar de municípios deterem suas sedes em outras UGRHI’s é possível 

que aqueles que detém áreas nas bacias dos rios Aguapeí e Peixe possam pleitear 

recursos FEHIDRO nesse comitê. No entanto, as normas de hierarquização definidas 

pelo comitê desfavorecem empreendimentos que possuem abordagem em outras 

UGRHI representando assim o baixo número de empreendimentos desse tipo. 

Todavia, vale ressaltar o elevado número de empreendimentos nos quais a UGRHI 
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problemas nesse aspecto, o primeiro relacionado à importância da informação no 

sistema, haja vista que se a informação é importante o suficiente para ser requerida 

no sistema, a mesma deveria ser apresentada, por outro lado, se não for tão 

importante assim, poderia ser suprimida agilizando dessa forma o cadastramento dos 

dados; e o segundo problema está relacionado à falta de transparência na distribuição 

de recursos públicos, o que torna difícil a análise da aplicação dos investimentos. 

 
3.4 Faixa financeira de empreendimentos financiados pelo FEHIDRO 

No recorte temporal de 1996 a 2019 pode se verificar que os valores 

financiados   dos   empreendimentos   contratados   representaram   um   total   de R$ 

64.524.617,00, o qual foi utilizado no desenvolvimento de empreendimentos com 

diferentes perfis financeiros. 

No período anterior a julho de 2015 era permitido que os tomadores 

solicitassem qualquer valor para executar seus empreendimentos, pois não havia 

nenhuma exigência indicando um valor mínimo a ser solicitado. A partir da deliberação 

n° 158 do COFEHIDRO de julho de 2015 os comitês de bacia limitaram a distribuição 

de recursos para empreendimentos com o valor mínimo R$ 50.000,00 fazendo com 

que os tomadores tivessem que se adequar (SÃO PAULO, 2015). Posteriormente, a 

partir da deliberação n° 214 de 31 de janeiro de 2020, o COFEHIDRO fez nova 

alteração limitando a distribuição de recursos para empreendimentos com o valor 

mínimo de R$ 150.000,00 (SÃO PAULO, 2020d). 

De acordo com os dados obtidos (Gráfico 6) pode se verificar que 561 

empreendimentos contratados, ou seja, 88,3% do total se concentraram nas faixas até 

R$166.641,00, 21,6% dos empreendimentos se concentraram na faixa até 

R$55.547,00. Dessa maneira, pode se ponderar que os empreendimentos com 

menores valores garantiram com que tomadores com condições operacionais mais 

modestas tivessem acesso aos recursos financeiros e colaboraram para a distribuição 

dos recursos de forma mais dispersa em termos geográficos, no entanto, garantiram 

um maior impacto sobre o fluxo operacional do FEHIDRO em termos de horas- 

homem, ou seja, demonstraram um ganho em termos de expansão na distribuição dos 

recursos, mas repercutiram num maior gasto em termos da gestão interna na 

avaliação e acompanhamento de seus respectivos desenvolvimentos. 
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Por outro lado,   os   empreendimentos   situados   nas   faixas   acima   de R$ 

55.547,00 representaram 77,4% do total, e puderam colaborar para a geração de 

ações que representassem efeitos de maior grandeza nas bacias, no entanto, 

reduzindo o número de empreendimentos realizados ao ano. 

 

Gráfico 6 - Empreendimentos contratados por faixa de valores financiados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O processo de solicitação ao FEHIDRO é anual, assim, ocorrendo o 

cancelamento do empreendimento, o recurso reservado para seu atendimento fica 

retido e ocorre o retorno do valor do empreendimento cancelado no ano posterior para 

serem atendidas as novas solicitações. Os valores indicados nas deliberações do CBH 

muitas vezes geram dificuldade para o entendimento, pois ao realizar uma compilação 

das informações não é possível obter dados concretos do respectivo ano, devido às 

externalidades como os empreendimentos cancelados. Observa-se que seria 

importante, do ponto de vista de gestão, uma comunicação mais clara e precisa a 

respeito da tramitação dos recursos geridos pelo comitê de bacias. 

Conforme análise das deliberações sobre os recursos disponibilizados 

anualmente pelo FEHIDRO ao CBH-AP pode se verificar uma variação dos valores de 

recursos disponíveis a serem utilizados com os empreendimentos a serem 

contratados. Da mesma forma ocorreu variação quanto à disponibilidade de recursos 
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de anos anteriores, em que os recursos não foram utilizados devido ao cancelamento 

do empreendimento ou saldo de empreendimentos. 

De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) para 

investimento, os empreendimentos podem ser enviados na modalidade reembolsável 

ou não reembolsável. No âmbito do CBH-AP dos 635 empreendimentos que foram 

contratados, 627 são descritos como não reembolsáveis (fundo perdido), de modo 

que, quando é pago o recurso ao empreendimento contratado, o valor não é 

recuperado e, assim. representam 98,73% do total. Por outro lado, os oito 

empreendimentos restantes se enquadram como reembolsáveis. 

Dentre as modalidades de investimentos, sete dos empreendimentos na 

modalidade reembolsável foram solicitados pelo tomador “Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP), sendo que 4 empreendimentos foram 

concluídos entre os anos de 1998 a 2000 e outros 3 empreendimentos concluídos 

entre 2006 a 2012. O outro empreendimento foi solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Álvaro de Carvalho que concluiu seu empreendimento no ano de 1999. 

Os projetos enquadrados na modalidade reembolsável, solicitados pelo 

tomador SABESP possuem características semelhantes, pois visam exclusivamente 

a implantação de estações de tratamento de esgoto nos municípios. Apenas o tomador 

Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho solicitou o recurso para a implantação de 

galerias de águas pluviais. 

 
3.5 Enquadramento dos empreendimentos por PDC’s 

Pode se verificar que as mudanças ocorridas ao longo da evolução legal 

do FEHIDRO acabaram gerando dificuldades na adequação do sistema de 

informações sobre os empreendimentos. 

A classificação de empreendimentos no FEHIDRO passou no decorrer do 

tempo de 12 para 8 PDC’s, porém o sistema FEHIDRO continua programado para 

12 PDC’s. Este lapso dificulta a análise de alinhamento dos empreendimentos 

contratados com o atual PERH. 

Dos PDC’s mais indicados para a contratação de empreendimentos pelo 

FEHIDRO nos anos de 1996 a 2019 (Gráfico 7) foram o PDC 09 destinado a 

Prevenção e Defesa Contra Erosão Solo e o Assoreamento dos Corpos d´Água, com 

391 empreendimentos, seguido do PDC 03 destinado a Serviços e Obras de 



68 
 

Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos, com 74 

empreendimentos, o PDC 01 destinado ao Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos com 53 empreendimentos e PDC 08 destinado a Prevenção e 

Defesa Contra Inundações com 52 empreendimentos. 

 
Gráfico 7 - Relação dos PDC’s referentes aos empreendimentos contratados para a obtenção de 
recursos FEHIDRO pelo Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe de 1996 a 2019. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verificou-se que com exceção dos anos 1996, 1997, 2001, 2009 e 2016 

ocorreu a concentração de investimentos em empreendimentos enquadrados no PDC 

09 (Gráfico 8). Isso se deve ao fato da decisão do colegiado em priorizar 

empreendimentos que possuíssem relação direta com problemas de erosão em áreas 

urbanas e rurais e assoreamento dos corpos d’água. Essa temática teve e está muito 

presente na bacia, pois ao longo dos anos com a ocorrência de agricultura intensiva, 

o desmatamento, as estradas, as mudanças climáticas antropogênicas e a expansão 

urbana desencadearam o aparecimento dessas erosões e, consequentemente o 

assoreamento dos rios. 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2012) confeccionou o projeto 

“Cadastramento de pontos de erosão e inundação no Estado de São Paulo” para o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). que possibilitou a identificação 

dos processos erosivos na Bacia dos rios Aguapeí (UGRHI-20) e Peixe (UGRHI-21). 

Na UGRHI-21 foram cadastradas 151 erosões lineares urbanas (71 ravinas e 81 
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boçorocas) e 6.780 rurais (1.457 ravinas e 5.323 boçorocas. Na UGRHI-20 foram 

constatadas 126 erosões lineares urbanas (13 ravinas e 87 boçorocas) e 2.573 rurais 

(1.351 ravinas e 1.222 boçorocas). As áreas do UGRHI-21 possuem 100% de suas 

áreas classificadas com muito alta suscetibilidade a erosão. Já na UGRHI-20 as áreas 

com maior suscetibilidade a erosão estão concentradas no alto e no meio da bacia. 

Diante da exposição observa-se a criticidade em ambas as UGRHIs e a necessidade 

de adoção de medidas para redução dos impactos decorrentes, pois mesmo o Comitê 

definindo quais são as suas áreas críticas à erosão, e priorizando projetos nessas 

áreas, tem ainda muitos municípios que não apresentaram nenhum tipo de projeto 

nessa área. 

A proteção e recuperação da qualidade dos recursos hídricos é outra 

temática que foi priorizada e está enquadrada no PDC 03. Os problemas relacionados 

à coleta e tratamento de esgoto e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos 

se enquadram neste PDC. Em relação ao tratamento de esgoto, a UGRHI-20 realiza 

o tratamento de 98% do esgoto coletado, tendo apenas três municípios classificados 

com regular, e os demais estão classificados como bom. Já UGRHI-21 o cenário é 

específico, pois a grande maioria dos municípios inseridos nesta área tratam 100% 

dos seus esgotos, exceto o município de Marília que trata apenas três porcento (3%) 

do esgoto coletado. 

No ano de 2020, este cenário está se modificando, pois o município de 

Marília recentemente foi contemplado com o recurso FEHIDRO para que fosse 

implantando uma estação de tratamento de esgoto. Os investimentos neste PDC 03 

retratam uma eficiência nos investimentos FEHIDRO, pois nota-se que há poucos 

municípios que ainda não possuem o tratamento de seus esgotos. 

O PDC 01 também se destacou, pois foram destinados à empreendimentos 

que executaram a caraterização e diagnósticos da Bacia. Os diagnósticos da Bacia 

são essenciais, pois por meio desses estudos e mapeamentos é possível verificar as 

necessidades da Bacia e, assim efetivar investimento pontual e direcionado. 

E por fim, o PDC 08 que são problemas relacionados à prevenção e defesa 

contra inundações, direcionou seus investimentos para a execução de obras de 

macrodrenagem. É importante que se faça a implantação e manutenção dos sistemas 

de drenagem dos municípios, pois assim eliminam as enchentes e 

consequentemente, as doenças de veiculação hídrica. 
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Gráfico 8 - Relação de empreendimentos contratados por PDC visando à obtenção de recursos FEHIDRO pelo 
Comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe de 1996 a 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com tudo, foi possível concluir que houve coerência entre as áreas de atuação 

dos projetos financiados e as metas estipuladas pelo Comitê em seu plano de Bacia, 

que estão relacionadas às principais temáticas como o controle de erosão, 

assoreamento e inundação e construção de estações de tratamento de esgotos e 

tratamento de água. 

 
3.6 Classificação dos empreendimentos por categoria 

A classificação por categoria no recorte temporal da pesquisa demonstrou 

que os empreendimentos contratados representam uma grande concentração em 

obras, sendo 447 (70,4%) empreendimentos distribuídos entre os temas de combate 

e controle a erosão do solo, abastecimento público, galerias de águas pluviais, 

adequação de estradas, implantação de aterros sanitários, rede e esgoto e dentre 

outros. Essas obras se destacaram, pois, conforme deliberações do comitê de bacias, 

os empreendimentos nesta vertente recebiam maiores pontuações, e 

consequentemente obtinham melhores posições na hierarquização da tomada de 

recursos. Sendo assim, os empreendimentos foram estimulados pelo comitê para que 

submetessem seus empreendimentos na categoria de obras. Apenas os anos 1996, 

1997 e 2009 que não obtiveram empreendimentos contratados e classificados na 

categoria obras. 

Do total de empreendimentos, 111 (17,5%) compõe a categoria estudo. O 

enfoque dos estudos se concentrou na análise e diagnóstico do sistema global de 

drenagem, empreendimentos de educação ambiental, curso de formação de agentes 

ambientais, elaboração de plano e diagnostico da bacia, estudos de macrodrenagem, 

plano de combate a perda de águas, programas de controle a erosão, dentre outras. 

A categoria serviços abordou 45 (7,1%) empreendimentos sendo a compra 

de equipamentos, a adequação de estradas, voçorocas e processos erosivos, a 

capacitação dos membros do comitê, a prevenção, controle e combate a vazamentos 

de água, a atividade de reflorestamento e a distribuição de hidrômetros, dentre outros 

(Gráfico 9). 

A categoria obras, embora represente uma grande parte dos 

empreendimentos, teve um decréscimo nas solicitações ao longo dos anos. Já a 

categoria estudo e serviços obtiveram um crescimento no número de 
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empreendimentos. Isso ocorreu para que fosse atendida as deliberações e 

solicitações do comitê. O hábito de priorizar apenas ações voltadas às áreas de obras 

de drenagem, faz com que a maioria dos empreendimentos sejam destinados às obras 

de interesses das prefeituras (municípios), de modo a deixar de lado outras 

possibilidades de financiamento. 

Gráfico 9 - Distribuição dos empreendimentos aprovados pelo CBH entre os anos de 1996 a 2019 por 
categoria. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, é recomendável ao comitê não concentrar a maioria de suas 

ações somente na área de serviços e obras para poder ampliar sua respectiva gama 

de atuação, seja na racionalização do uso da água ou no monitoramento hidrológico, 

e também abranger mais o âmbito da educação ambiental que apesar de priorizado, 

e com bons exemplos de empreendimentos concluídos e orientações técnicas no 

âmbito dos resíduos sólidos, possui uma menor representatividade no plano de 

aplicação dos empreendimentos. 

O fato de ser uma bacia que abriga as nascentes e parques estaduais, com 

características de conservação, demonstra a necessidade de empreendimentos 

vinculados à preservação de mananciais e qualidade da água. Para isso, é necessário 

também que outras entidades e universidades presentes na região demonstrem 

interesse em participar do CBH e se interessar por práticas e empreendimentos de 

financiamento ligado à gestão dos recursos hídricos. Dessa forma, este trabalho 

poderá auxiliar a nortear a tomada de decisões para este comitê quanto às suas ações 
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presentes e futuras. 

 
 

3.7 Habilitação e situação dos recursos FEHIDRO por segmento 

Os recursos do FEHIDRO podem ser requisitados por instituições: do 

Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil. Ao analisar os empreendimentos 

enquadrados como contratados (concluídos, em execução e não iniciados com 

contrato assinado) no período de 1996 a 2019 (Gráfico 10) pode se verificar que o 

segmento dos Municípios somou um total de 572 empreendimentos contratados, 

enquanto, que a sociedade civil apresentou 39 empreendimentos, seguido do Estado 

com 24 empreendimentos. 

 
Gráfico 10 - Distribuição de todos os empreendimentos contratados pelo CBH AP em função do 
segmento entre 1996 a 2019. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
O segmento do município foi   contemplado   com   um   total   de R$ 

75.245.094,00, sendo R$ 56.405.681,00 proveniente do recurso FEHIDRO e R$ 

18.839.413,00 de contrapartida dos proponentes. Já o segmento do estado 

corresponde com um total de R$ 7.422.950,00, sendo R$ 2.554.936,00 do FEHIDRO 

e R$ 4.868.014,00 de contrapartida e o segmento da sociedade civil beneficiado com 

um total de R$ 5.717.148,00 em que R$ 4.610.550,00 é do recurso FEHIDRO e 

R$ 1.050.098,00 de contrapartida e R$ 56.500,00 de aditivo. 

Apesar das instituições do estado possuírem rotina em seus programas de 

trabalho e necessitarem de recursos para investimentos mais pontuais, o baixo 

percentual de empreendimentos contratados pode estar relacionado a diferentes 
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fatores, como o desconhecimento a respeito da fonte de recursos; possibilidade de 

obtenção de recursos por outras fontes para realização de suas ações e também a 

enorme burocracia que existe no desenvolvimento dos processos. 

No segmento da sociedade civil, o baixo percentual pode estar relacionado 

à dificuldade na elaboração dos empreendimentos conforme o que preconiza a 

Lei 8666/93, na apresentação dos documentos solicitados pelo FEHIDRO e também 

na dificuldade de oferecer a contrapartida de acordo com o MPO. Outro fato 

importante a considerar é de que muitas Organizações Não Governamentais (ONG’s) 

não possuem mão-de-obra para dar continuidade aos empreendimentos, justificando 

a baixa adesão deste recurso por esse segmento, uma vez que os recursos não 

podem ser destinados ao pagamento de mão de obra ou de bolsas de estudo. 

Os municípios por possuírem estrutura para atendimento das exigências do 

FEHIDRO e do CBH, bem como por serem os gestores dos seus territórios, acabam 

tendo mais oportunidade de serem contemplados com o recurso. Por mais que este 

segmento tenha acesso a outros recursos, o recurso FEHIDRO é mais fácil de obter 

acesso, pois possui corpo técnico, contábil e financeiro para dar continuidade ao 

empreendimento contratado. 

Outro fator que pode ter induzido ao aumento de submissão de 

empreendimentos pelos municípios é o interesse em garantir pontuações no 

Programa Estadual Município Verde e Azul. Este empreendimento, coordenado pela 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, possui o intuito de dimensionar e apoiar 

a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda 

ambiental nos municípios e possui em uma de suas diretivas norteadoras da agenda 

ambiental a serem cumpridas e consequentemente pontuada, a Gestão das Águas. 

Dessa maneira, a geração de ações como a manutenção de tubulações instalação ou 

troca de hidrômetros, entre outros, podem garantir aos municípios condições para a 

obtenção de recursos junto ao Estado. Denota-se assim, a importância da existência 

de ações do Governo do Estado de São Paulo que interajam e, consequentemente, 

impactam positivamente a eficiência da proteção das águas e consequentemente o 

comitê das bacias. 

O ranking dos municípios que compõe o CBH-AP, representado na Tabela 

10, assim como também ilustrado nas Figuras 5 e 6 demonstra o total de concluído, 

não iniciado com contrato assinado e em execução. No município de Marilia dos 25 
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empreendimentos contratados, o segmento predominante foi o municipal com 13 

empreendimentos, seguido do estado com 7 e a sociedade civil com 5. Já no município 

de Piacatu o tomador dos recursos dos 18 empreendimentos observados foi 

exclusivamente a Prefeitura Municipal, destinando recursos em diversas áreas como 

a aquisição de veículos; construção de aterro sanitário; obras de canalização de 

córregos; construção de galerias pluviais e controle de erosão. 

O São Paulo por sua vez não pertencente aos municípios que compõem a 

BH-AP, porém, é sede de órgãos solicitantes, como o caso da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), a Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Instituto 

Florestal), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o 

Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE) e a Cooperativa de Serviços e 

Pesquisas Tecnológicas e Industriais (CPTI). Dessa forma, os empreendimentos 

aprovados pelas instituições no município são exclusivamente representados pelo 

segmento Estado. Destacaram-se nesse sentido a SABESP e o DAEE, com 8 e 4 

empreendimentos, respectivamente. 

Os empreendimentos contemplados pela SABESP foram indicados à 

implementação de estações de tratamento enquanto os empreendimentos 

desenvolvidos pelo DAEE buscaram a ampliação e modernização da rede de 

monitoramento hidrológico dos Rios Aguapeí e Peixe. Nota-se que são 

empreendimentos de grande impacto para os recursos hídricos, pois auxiliam e 

garantem a qualidade e quantidade de águas das BH-AP. 
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Tabela 10 - Ranking dos municípios que compõe o CBH-AP entre os que mais tiveram seus 
empreendimentos contratados. 

(continuação) 

N° Município Total Contratado N° Município Total Contratado 

1 Marília 25 44 Oriente 7 

2 Piacatu 18 45 Pacaembu 7 

3 São Paulo 18 46 Presidente Prudente 7 

4 Pompéia 17 47 Gabriel Monteiro 7 

5 Tupi Paulista 17 48 Santo Anastácio 7 

6 Clementina 15 49 Irapuru 6 

7 Parapuã 14 50 Ouro Verde 6 

8 Álvares Machado 13 51 Paulicéia 6 

9 Garça 13 52 Rinópolis 6 

10 Herculândia 13 53 Guaimbê 6 

11 Santópolis do Aguapeí 13 54 Quatá 6 

12 Piquerobi 12 55 Cafelândia 5 

13 Ribeirão dos Índios 12 56 Echaporã 5 

14 Alfredo Marcondes 11 57 Osvaldo Cruz 5 

15 Júlio Mesquita 11 58 Campinas 4 

16 Ocauçu 11 59 Lupércio 4 

17 Oscar Bressane 11 60 Queiroz 4 

18 Rancharia 11 61 Sagres 4 

19 Arco-Íris 11 62 Santa Mercedes 4 

20 Dracena 11 63 Valparaíso 4 

21 Getulina 11 64 Nova Independência 4 

22 Adamantina 10 65 Assis 3 

23 Álvaro de Carvalho 10 66 Borá 3 

24 Flórida Paulista 10 67 Caiabu 3 

25 Lucélia 10 68 Guararapes 3 

26 Martinópolis 10 69 Indiana 3 

27 Monte Castelo 10 70 Lins 3 

28 Bastos 9 71 Lutécia 3 

29 Presidente Venceslau 9 72 Guaraçaí 2 

30 Santo Expedito 9 73 Guarantã 2 

31 Junqueirópolis 9 74 Presidente Epitácio 2 

32 Quintana 9 75 Regente Feijó 2 

33 Vera Cruz 9 76 Salmourão 2 

34 Flora Rica 8 77 Panorama 2 

35 Inúbia Paulista 8 78 Alto Alegre 1 

36 Luiziânia 8 79 Bento de Abreu 1 

37 Mariápolis 8 80 Gália 1 

38 Nova Guataporanga 8 81 Mirandópolis 1 

39 São João do Pau d’ Alho 8 82 Pirajuí 1 

40 Iacri 8 83 Rubiácea 1 

41 Pracinha 8 84 Caiuá 0 

42 Tupã 8 85 Presidente Alves 0 

43 Emilianópolis 7 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 5 - Número de empreendimentos contratados por município situado na área do CBH-AP entre 
1996 a 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Figura 6 - Concentração dos empreendimentos aprovados pelo CBH-AP por segmento entre 1996 a 
2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Pode se verificar que todos os municípios que compõem o CBH-AP 

submeteram empreendimentos no decorrer dos 23 anos, independentemente se 

tenham sido contratados ou não. Os municípios de Presidente Alves e Caiuá foram os 

únicos que não obtiveram aprovação de empreendimentos pelo CBH-AP. 

Os municípios como Campinas, Valparaíso, Assis, Guararapes, Lins, 

Guaraçaí, Alto Alegre, Bento de Abreu e Rubiácea tiveram empreendimentos 

contratados pelo CBH-AP, pois a área de abrangência indicada nos empreendimentos 

decorrera em municípios com sede ou área contida na bacia hidrográfica. No caso dos 

municípios de Campinas, o interessado foi a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 

(FUNDAG), no de Lins a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, e no de Assis 

com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP), ambos 

submeteram seus empreendimentos para atender as necessidades de municípios do 

CBH-AP. Os demais municípios como Valparaíso, Guararapes, Guaraçaí, Alto Alegre, 

Bento de Abreu e Rubiácea possuem parte da área de seus municípios na 

abrangência do CBH-AP e as respectivas prefeituras foram contempladas com os 

empreendimentos contratados. 

Dessa maneira, pode se constatar que alguns municípios necessitam de 

uma atenção maior do comitê visto que os mesmos se apresentam com baixos 

números de aprovação de empreendimentos. 

Diante desse contexto pode se verificar que determinados municípios 

apresentam estrutura e/ou condições técnicas para a elaboração, encaminhamento e 

exercício das propostas apresentadas ao comitê das bacias. Por outro lado, outro 

grupo de municípios ainda carece de condições para poder concorrer à aprovação de 

um maior número de propostas. Aspectos como a capacidade dos seus corpos 

técnicos; a capacidade financeira para poder usar como contrapartida e mudanças 

nos rumos administrativos gerados em decorrência das mudanças de pleitos, podem 

ter interferências nessas condições. 

Cabe dessa forma ao comitê das bacias, com auxílio de sua secretaria 

executiva e apoio do CRH a elaboração de normas que busquem uma melhor 

distribuição de recursos entre os municípios que compõem o comitê de forma que os 

investimentos possam atingir a todos de uma forma mais homogênea. 

Do total de 635 empreendimentos contratados envolvendo os três 

segmentos, tem-se que 612 empreendimentos foram concluídos, restando apenas 
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cinco empreendimentos do segmento dos municípios que ainda não foram iniciados, 

contudo, consta que os contratos foram assinados no ano de 2019, então são 

contratações recentes e 18 que estão em execução, sendo 15 empreendimentos do 

segmento dos municípios, dois da sociedade civil e um do estado (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 - Número de empreendimentos concluídos, em execução e não iniciado com contrato 
assinado por segmento do total de empreendimentos aprovados pelo CBH AP entre 1996 e 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os empreendimentos em execução são empreendimentos que denotam 

uma atenção e monitoramento para que cumpram os prazos corretamente e que 

finalizem suas obras dentro do prazo aprovado pelo agente técnico. 

Analisando a ocorrência de contratação ao longo desses 23 anos, verifica- 

se que somente em oito anos o segmento do Estado foi contemplado com 

empreendimentos, sendo o ano de 2014 o último ano em que foi contratado um 

empreendimento deste segmento. Já a sociedade civil foi contemplada com 

empreendimentos contratados em 19 anos dos 23 anos de existência do comitê 

(Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Empreendimentos contratados pelo CBH AP para utilização de recursos do FEHIDRO por 
segmento entre os anos de 1996 a 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado 0 0 5 0 2 0 0 3 2 0 7 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sociedade Civil 1 1 2 0 2 1 2 4 2 1 6 1 3 1 3 3 0 0 1 3 1 0 0 1 0 

Município 0 0 49 35 40 2 54 19 20 43 41 33 35 11 38 34 11 16 20 32 12 5 14 8 0 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os municípios apresentam um elevado percentual de contratação de 

empreendimentos ao longo dos anos, em comparação aos outros dois segmentos e 

também demonstram ser um segmento interessado, já que dos 23 anos do CBH-AP 

o segmento foi contemplado em 22 anos. 

Os dados obtidos também revelam que o segmento dos municípios obteve 

58 empreendimentos não contratados, dos quais 50 foram cancelados, seis não foram 

iniciados sem contrato assinado, um proposto e um continua em análise. Os motivos 

do cancelamento não estão disponibilizados para acesso, porém demonstra que é um 

segmento que necessita de um apoio para elaboração e execução dos 

empreendimentos, diante de um número elevado de cancelamentos. Os outros dois 

segmentos, a sociedade civil e o Estado, também tiveram doze e seis 

empreendimentos cancelados, respectivamente. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação dos recursos FEHIDRO tem sido uma ferramenta importante 

para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, principalmente para 

municípios que compõem a Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe. 

Do total de empreendimentos analisados, 635 foram contratados e 76 não 

foram contratados. Considerando a análise dos empreendimentos contratados com 

financiamento FEHIDRO através do CBH-AP, constatou-se que maior parte dos 

projetos contemplados foram do segmento dos munícipios. Para se ter um processo 

de gestão participativo, há a necessidade da equidade na participação dos atores 

envolvidos na gestão da água. Entretanto, no caso da UGRHI 20 e 21, existe uma 

baixa solicitação de recursos dos segmentos Estados e Sociedade Civil, devido a 

facilidade de obtenção de recursos de outras fontes pelo segmento Estado e 

dificuldade encontrada pelo segmento Sociedade Civil na elaboração de projetos nos 

moldes solicitados pelo FEHIDRO e Comitê. 

Os casos que merecem mais atenção são aqueles que se encontram como 

não contratados. É fato que, uma vez cancelados os projetos, existe a possibilidade 

de convocar o tomador que estiver na lista de espera ou, ainda, utilizar a verba para 

o ano seguinte. Contudo, esses procedimentos demonstram falhas tanto no processo 

de tomada de decisão pelo Comitê quanto na avaliação dos agentes técnicos e 
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financeiros, que acabam por selecionar tomadores que não possuem condições de 

atendimento das exigências. 

Na avaliação financeira, nota-se que os recursos são insuficientes para 

atender toda a demanda da bacia; no entanto, vale lembrar que com a implementação 

da cobrança pelo uso da água mais recursos estão sendo absorvidos para investir em 

projetos que visem à melhoria da qualidade da bacia e, ainda, maiores disputas dos 

tomadores pelos recursos. 

O CBH-AP e o CRH dia a após dia enfrentam o desafio de apoiar os 

interessados em solicitar empreendimentos, agilizar os trâmites e andamento da 

execução dos empreendimentos, capacitar e sensibilizar a sociedade sobre a 

importância da execução de ações voltadas a proteção, recuperação e conservação 

dos recursos hídricos, priorizadas no Plano de Bacia. Porém, a escassez de recursos 

a longo prazo, desenvolve um fator de desmobilização social em torno do comitê, o 

que representa uma ameaça para a existência dessas instituições, haja vista, que os 

comitês passam a ter um papel deliberativo, sendo que o mesmo não possui recursos 

para executar/implementar, estruturalmente, as suas decisões, mas tão somente na 

forma de estudos e empreendimentos e mesmo estes em quantidade reduzida. 

Com relação aos PDCs prioritários para investimento na Bacia, a maior 

quantidade foi enquadrada no PDC 09, destinado a Prevenção e Defesa Contra Erosão 

Solo e o Assoreamento dos Corpos d´Água, com 391 empreendimentos, seguido do 

PDC 03 destinado a Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da 

Qualidade dos Recursos Hídricos, com 74 empreendimentos, o PDC 01 destinado 

ao Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos com 53 empreendimentos 

e PDC 08 destinado a Prevenção e Defesa Contra Inundações com 52 

empreendimentos. O que demonstra que houve coerência entre os investimentos 

realizados e as ações a serem executadas de acordo com as metas prioritárias do 

Plano de Bacia. 

No que tange à abrangência territorial, 95,7% dos empreendimentos 

financiados tiveram uma abrangência local, tendo os municípios como principal 

tomador. Esses empreendimentos elaborados pelos municípios são importantes, 

mas na maioria das vezes solucionam problemas mais locais enfrentados por esse 

segmento, não conseguindo, entretanto, trazer benefícios significativos na escala da 

bacia. 
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Por fim, foi possível concluir que a o presente estudo atingiu seu objetivo, 

porém em algumas situações com a ausência de informações disponiveis ficou 

limitado a análise. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

O problema de pesquisa considerado teve como objetivo analisar as 

atividades outorgadas inseridas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 

(BH-AP) e descrever os investimentos do recurso FEHIDRO pelo Comitês de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Aguapei e Peixe (CBH-AP). Para cumprir com este objetivo a 

pesquisa foi dividida em dois artigos científicos, cada qual com a finalidade de cumprir 

com um dos objetivos específicos da pesquisa. 

O primeiro artigo proporcionou um aprimoramento das informações sobre 

usuários de água nas bacias hidrográficas gerando uma visão da quantidade de 

atividades e os perfis de atividades outorgadas, e podendo contribuir para o melhor o 

gerenciamento e fiscalização desses usos no interior da bacia, de modo a possibilitar 

a disponibilidade do recurso hídrico para a população nos próximos anos, em 

quantidade e qualidade, e adequar de acordo com as políticas públicas. 

Os principais usos de água identificados nos municípios que compõem a 

área de abrangência do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 

estão relacionados principalmente ao uso de águas subterrâneas em áreas rurais. É 

importante também frisar que de um total de 3.687 outorgas, 26% das outorgas se 

concentra nos municípios de Bastos, Dracena e Tupã. 

Destaca-se que o modelo de regressão utilizado demonstrou que conforme 

ocorre o aumento da população juntamente com a melhoria das condições 

econômicas nos municípios dessas duas bacias ocorre consequentemente o aumento 

do número de outorgas e que o aumento da população tem uma maior influência 

nesse crescimento do que o crescimento das condições econômicas. A 

implementação de políticas públicas de investimentos para auxílio da produção 

agropecuária é outro fator que colabora para o aumento da regularização do uso da 

água. 

Porém, algumas limitações foram encontradas durante essa pesquisa, 

como a dificuldade em encontrar informações oficiais atualizadas sobre o tema 

pesquisado, pois os dados estão passando da plataforma física para a plataforma 

online, como no caso das licenças de outorgas. Outra dificuldade foi a falta de 

documentos oficiais para que se correlacionassem com os dados de atividades 

outorgadas. 

O segundo artigo reporta que de um total de empreendimentos analisados, 
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635 foram contratados e 76 não foram contratados. Considerando a análise dos 

empreendimentos contratados com financiamento FEHIDRO por meio do CBH-AP, 

constatou-se que maior parte dos projetos contemplados se rementem ao segmento 

dos munícipios. Este fato é devido ao segmento Estados possuir a facilidade de 

obtenção de recursos de outras fontes e também dificuldade encontrada pelo 

segmento Sociedade Civil na elaboração de projetos nos moldes solicitados pelo 

FEHIDRO e Comitê. 

Na avaliação financeira, nota-se que os recursos são insuficientes para 

atender toda a demanda da bacia; no entanto, vale lembrar que com a implementação 

da cobrança pelo uso da água, mais recursos estão sendo absorvidos para investir 

em projetos que visem à melhoria da qualidade da bacia e, ainda, maiores disputas 

dos tomadores pelos recursos. 

A escassez de recursos a longo prazo, desenvolve um fator de 

desmobilização social em torno do comitê, o que representa uma ameaça para a 

existência dessas instituições, haja vista que os comitês passam a ter um papel 

deliberativo, tendo em vista que o mesmo não possui recursos para 

executar/implementar, estruturalmente, as suas decisões, mas tão somente na forma 

de estudos e empreendimentos e mesmo estes em quantidade reduzida. 

Com relação aos PDCs prioritários para investimento na Bacia houve 

coerência entre os investimentos realizados e as ações a serem executadas de acordo 

com as metas prioritárias do Plano de Bacia. A maior quantidade foi enquadrada no 

PDC 09 destinado a Prevenção e Defesa Contra Erosão Solo e o Assoreamento dos 

Corpos d´Água, com 391 empreendimentos, seguido do PDC 03 destinado a Serviços 

e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos 

Hídricos, com 74 empreendimentos, o PDC 01 destinado ao Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos com 53 empreendimentos e PDC 08 destinado 

a Prevenção e Defesa Contra Inundações com 52 empreendimentos. 

Um dos pontos que mais fortalece a relevância desta pesquisa foi o de que, 

apesar de haver estudos na área de outorga e FEHIDRO em publicações nacionais e 

internacionais, não foram localizados trabalhos científicos que tivessem abordagem 

semelhantes a estas apresentadas neste trabalho. 

O assunto abordado neste trabalho abre “porta” para pesquisas futuras, 

principalmente em virtude da complexidade e da importância econômica, social e 
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ambiental que a temática engloba. Porém, é sempre importante ressaltar que o 

recurso hídrico envolve diversos fatores e, portanto, torna-se um problema complexo 

e diante de tal complexidade, o olhar interdisciplinar torna-se imprescindível. 

Considerando os resultados obtidos acredita-se que alguns aspectos 

devam ser levados em consideração a fim de se aprimorar o processo de distribuição 

dos recursos financeiros e da própria gestão dos recursos hídricos nas bacias dos rios 

Aguapeí e Peixe assim como: 

 
• A necessidade se compreender os motivos que levam ao baixo índice de 

projetos contratados pelo FEHIDRO submetidos aos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

• A aplicação de métodos que propiciem a distribuição dos recursos financeiros 

de modo mais igualitário entre os três segmentos e, no caso de municípios, atendendo 

também aqueles com condições financeiras menos favoráveis; 

• A melhor sistematização dos dados a fim de facilitar o acesso ao público e 

também obter um melhor acompanhamento dos empreendimentos desde as fases 

iniciais até as finais; 
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