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RESUMO

A Política de Recursos Hídricos no Brasil e no Estado de São Paulo se apresenta de maneira
inovadora, por meio de uma gestão descentralizada, que considera a Bacia Hidrográfica como
unidade territorial possibilitando a participação mais próxima das entidades dos setores públicos
e da sociedade civil.  Além disso,  a  criação de Fundos específicos  para a gestão de recursos
hídricos, como é o caso do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo),  aumenta a responsabilidade dos Comitês de Bacias Hidrográficas na aplicação desses
recursos.  Este  trabalho  trata  da  análise  dos  projetos  financiados  pelo  Comitê  da  Bacia
Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (CBH-RB). A metodologia aplicada foi baseada
em pesquisas bibliográficas,  pesquisa dos documentos publicados pelo CBH-RB e entrevistas
com responsáveis técnicos municipais. Os resultados demonstraram que a maioria dos projetos
financiados pelo CBH-RB foi para o segmento dos municípios, que existe uma parte significativa
de projetos não aprovados e cancelados por dificuldades na elaboração e execução de projetos
específicos para a área de recursos hídricos.

Palavras-chave: Recursos Hídricos. Projetos FEHIDRO. Comitê do Ribeira. Gestão Municipal.
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ABSTRACT

The Water Resources Policy in Brazil and the State of São Paulo is presented in an innovative
way, through decentralized management,  which considers the river basin as a territorial  unit,
making possible the closer participation of entities from the public sectors and civil society. In
addition,  the  creation  of  specific  funds  for  the  management  of  water  resources,  such as  the
FEHIDRO (State Fund for Water Resources of the State of São Paulo), increase the responsibility
of the Hydrographic Basin Committees in the application of these resources. This paper deals
with the analysis of the projects financed by the Hydrographic Basin Committee of Ribeira de
Iguape  and  Litoral  Sul  -  CBH-RB.  The  applied  methodology  was  based  on  bibliographical
researches, search of documents published by CBH-RB and interviews with municipal technical
heads.  The  results  showed  that  most  of  the  projects  financed  by  the  CBH-RB went  to  the
municipalities segment, that there is a significant part of projects not approved and canceled due
to difficulties in the elaboration and execution of specific projects for the area of water resources.

Keywords: Water resources. FEHIDRO projects. Committee of Ribeira. Municipal Management.
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1 - INTRODUÇÃO

A Gestão de Ambiental, incluindo a de Recursos Hídricos, tem sido um grande desafio

para  os  gestores  municipais.  Este  estudo busca  trazer  o  histórico  da Gestão  de  Recursos

Hídricos no Vale do Ribeira - SP enfatizando as principais dificuldades dos municípios em

elaborar e executar projetos nesta área e buscando alternativas de melhorias do cenário atual.

A Lei Estadual n° 7.663/91, que estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de

Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

em seu artigo 35° criou o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (SÃO PAULO. Lei nº 7.663,

de 30 de dezembro de 1991). Os recursos desse fundo são provenientes, principalmente, da

compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia

elétrica e são distribuídos, anualmente, nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos

(UGRHI).  As  entidades  municipais,  estaduais  e  não  governamentais  podem  financiar

empreendimentos na área de Recursos Hídricos mediante apresentação de projetos que são

analisados e aprovados pelos Comitês de Bacias.

A  Unidade  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  Ribeira  de  Iguape/Litoral  Sul

(UGRHI 11),  criada  pelo  artigo  4°  da  Lei  Estadual  que instituiu  normas de orientação  à

Política Estadual de Recursos Hídricos, é composta por 23 municípios. (SÃO PAULO. Lei n°

9.034, de 27 de dezembro de 1994).

O Comitê  da Bacia  Hidrográfica do Ribeira  de Iguape e  Litoral  Sul (CBH-RB) foi

criado em 13/01/96,  por meio do Art.  4º das Disposições  Transitórias  da Lei  Estadual  nº

7.663, em 30/12/91. É um órgão, de caráter consultivo e deliberativo, para tratar das questões

relativas aos recursos hídricos no âmbito da Bacia do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

Após  cinco  anos  de  atuação  junto  ao  CBH-RB  verifiquei  que  muitas  entidades  têm

dificuldades  na  elaboração  e  desenvolvimento  de  Projetos  em  Recursos  Hídricos,

principalmente as prefeituras dos municípios que compõem a UGRHI 11. 

Apesar de o CBH-RB realizar regularmente Cursos de Capacitação para os interessados

em pleitear recursos do FEHIDRO, a procura e a participação são pequenas, o que reflete na

não aprovação dos projetos apresentados.

Um projeto apresentado em um Comitê de Bacia é analisado e, caso seja aprovado, é

encaminhado  à  Secretaria  Executiva  do  Conselho  de  Orientação  do  Fundo  Estadual  de

Recursos  Hídricos  (COFEHIDRO)  e  será  registrado  no  Sistema  do  FEHIDRO

(SINFEHIDRO). 



11

1.1 - Problemática

A maioria dos municípios brasileiros se desenvolveu no entorno de rios. BARROSO

(2010)  destaca  que  as  cidades  normalmente  de  desenvolvem  perto  de  corpos  hídricos,

ocupam as margens dos rios, os entornos de lagoas e as praias, ocupação que traz sérias

consequências vivenciadas com frequência.

Considerando  as  ações  visando  a  diminuição  de  poluentes,  com  o  incentivo  de

adequação ambiental por meio de ISOs, o segmento industrial tem buscado se adequar. O

setor agrário é atingido por alguns temas específicos da gestão hídrica e ambiental, porém a

gestão municipal tem tido uma gama muito maior de questões ambientais para gerenciar. A

grande  demanda  de  problemas  ambientais  que  os  municípios  enfrentam  requer  elevado

orçamento  financeiro  e  uma  boa  equipe  técnica  que,  muitas  vezes,  as  prefeituras,

principalmente dos pequenos municípios, não possuem.

1.2 - Justificativa

Atualmente existem algumas fontes de recursos financeiros para projetos ambientais,

uma delas é o Fundo Estadual  de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Este  recurso pode ser

acessado nos Comitês das Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, porém quando se

analisa um pouco o sistema de cadastro do FEHIDRO, verifica-se que existem municípios

que  nunca  acessaram  este  recurso  e  observamos,  também,  que  muitos  projetos  são

cancelados ou demoram muito tempo em sua execução. 

Outro aspecto importante é o fato do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de

Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) ter priorizado a maior parte dos recursos em demandas de

responsabilidade legal das prefeituras como o saneamento e obras de drenagem.

Diante  do  exposto,  considerou-se  de  extrema  relevância  levantar  o  histórico  da

distribuição  dos  recursos  do  FEHIDRO  na  área  de  estudo  escolhida,  enfatizando  as

dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais, visando buscar diretrizes que contribuam

com a gestão dos recursos hídricos na bacia.



12

1.3 - Objetivos

1.3.1 - Objetivo Geral

Realizar levantamento das principais dificuldades das prefeituras dos municípios que

compõem a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Ribeira de Iguape/Litoral Sul

-  UGRHI 11 em apresentar  e  desenvolver  projetos  com recursos  do  Fundo Estadual  de

Recursos Hídricos (FEHIDRO).

1.3.2 - Objetivos Específicos

a) Realizar levantamento estatístico de todos os projetos apresentados no CBH-

RB, desde 2005 até 2015, e verificar a situação de cada empreendimento. Este

levantamento será realizado na base de dados que o Comitê de Bacias recebe

de  tomadores  e  agentes  técnicos,  disponível  também  no  Sistema  do

FEHIDRO (SINFEHIDRO).

b) Pesquisar  os  fatores  que  afetam  a  elaboração,  apresentação  e  o

desenvolvimento por parte das prefeituras visando melhorias no apoio dado

pela Secretaria Executiva e Câmaras Técnicas aos técnicos das prefeituras dos

municípios que compõem a UGRHI 11. Este levantamento será realizado por

meio  de  entrevistas  com  responsáveis  técnicos  de  projetos  tomadores  de

recursos, executores e agentes técnicos.

c) Indicar diretrizes  de ações a serem realizadas  por parte do CBH-RB e por

parte das prefeituras, objetivando a manutenção da quantidade e da qualidade

dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, por meio da utilização adequada do

recurso financeiro disponível.
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2- A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

O presente capítulo aborda os principais aspectos que permeiam o trabalho em pauta:

a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Estadual, incluindo o Fundo Estadual de

Recursos Hídricos, e a Gestão de Recursos Hídricos Descentralizada e Participativa.

2.1 - Política Nacional de Recursos Hídricos

A legislação brasileira de recursos hídricos teve início no século passado, momento

em que passaram a existir iniciativas de legislação e políticas que buscavam uma forma de

valorização de seus recursos hídricos (CETESB, 2018).

Na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, o desenvolvimento industrial e a

urbanização  no  Brasil  aconteceram  de  forma  acelerada  tendo  como  contribuição

determinante  o  decreto  que  estabeleceu  o  Código  de  Águas,  em  1934,  e  a  criação  do

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), responsável por executar os

modelos de gestão vigentes, com viés na racionalidade dos recursos hídricos, atrelados ao

nível de desenvolvimento tecnológico, à cultura política institucional, às prioridades sociais

e aos padrões de sustentabilidade internacionais aceitos (MOREIRA, 2013).

O Código de  Águas  é  o  marco legal  do  gerenciamento  dos  recursos  hídricos  no

Brasil. Instituído pelo Decreto 24.643, de 10 de junho de 1934, ainda que modificado por

novas leis e decretos-leis e complementado por legislação correlata sobre meio ambiente,

irrigação e obras contra a seca, constituiu a legislação brasileira de águas até a promulgação

da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997. A lei de 1997 não o revoga, mas altera alguns de seus

princípios fundantes.  

A  partir  do  final  da  década  de  1970,  quando  problemas  causados  pela  poluição

ambiental se fizeram sentir em escala nacional, houve necessidade de diálogo entre diversos

setores da sociedade com vistas a incluir a pauta ambiental e, especificamente, a de gestão

das águas, nas agendas de várias instituições, especialmente,  na da administração pública

(SÃO PAULO, 2017). 

Durante a década de 80, as discussões se intensificaram. No início da década de 80,

os  setores  técnicos  do  governo,  em grande  parte  localizados  no  Ministério  de  Minas  e

Energia, contribuíram para que, dentre as diretrizes estabelecidas no III Plano Nacional de

Desenvolvimento para os exercícios de 1980 a 1985, fosse incluída a decisão de que: “O
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Governo  deverá  patrocinar  o  estabelecimento  de  uma  Política  Nacional  de  Recursos

Hídricos” (BRASILIA, 2002).

 Nesse sentido, a CF/88, em seu artigo 21, XIX, delegou à União "instituir o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de

seu uso". Porém, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) foi

criado somente em 08/01/1997, com a edição da Lei 9.433.

Diante do histórico da gestão de recursos hídricos no Brasil,  percebe-se que esse

tema  é  uma  problemática  discutida  há  quase  um  século  e  que  muitos  avanços  foram

conquistados, ao longo desse tempo, visando o uso sustentável de um recurso natural tão

importante  e  finito  que  é  o  recurso  hídrico.  Por  outro  lado,  indicadores  ambientais,

principalmente de saneamento, nos mostram que há muito para avançar na implantação da

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

2.2 - Política Estadual de Recursos Hídricos

O Estado de São Paulo foi um dos principais protagonistas na criação de um sistema

integrado e na implantação dos instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos com a criação

da Lei n.º 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que regulamentou a Constituição Estadual e

fundamentou  a  gestão  integrada  dos  usos  múltiplos  da  água,  tendo  por  base  a  bacia

hidrográfica.  Destaca-se  dentre  os  princípios  inovadores  da  lei  supracitada:  a  gestão

descentralizada, participativa e integrada de recursos hídricos; a adoção da bacia hidrográfica

como  unidade  físico-territorial  de  planejamento  e  gerenciamento;  o  reconhecimento  do

recurso hídrico como bem público; o rateio do custo das obras de aproveitamento múltiplo,

de interesse comum ou coletivo, entre os beneficiados, e a compatibilização da gestão de

recursos  hídricos  com o desenvolvimento  regional  e  com a  proteção  do meio  ambiente

(LOPES, RIBEIRO e TEIXEIRA, 2013). 

Visando a efetivação da gestão, a Lei Estadual n. 9.034, de 27 de dezembro de 1994,

aprovou a divisão do Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades Hidrográficas de

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs  (Figura 1), que passou a ser o limite de

gestão dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo.
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Figura 1: Divisão das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Fonte: CRHi - Coordenadoria de Recursos Hídricos, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos

(SSRH), 2014.

Outro marco na gestão de recursos hídricos paulista foi a criação do Fundo Estadual

de  Recursos  Hídricos  (FEHIDRO).  Instituído  pela  Lei  7663/91  e  regulamentado  pelo

Decreto nº 37.300/93, o FEHIDRO é composto, principalmente, pelos royalties da geração

de energia elétrica por meio de hidrelétricas, recurso que, no Estado de São Paulo, é todo

direcionado para a  Gestão  de Recursos  Hídricos  por  meio  de empreendimentos  que são

financiados principalmente nos Comitês de Bacias e, de acordo com as metas estabelecidas

nos Planos de Bacia de cada unidade, em consonância com o Plano Estadual de Recursos

Hídricos (SSRH, 2014).

O primeiro empreendimento financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos

(FEHIDRO) foi o “Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim São Nilo, no

município de Pedreira/SP”, assinado em 8 de dezembro de 1995. O tomador foi a “Prefeitura

de Pedreira”, que pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Jundiaí e

Capivari  (CBH-PCJ).  Desde  então,  o  Fundo  já  investiu  R$  931,66  milhões  em  5.797

empreendimentos  até  2015 (incluindo os projetos  financiados com recursos da Cobrança

pelo Uso da Água).  As aplicações  são orientadas  pelos programas do Plano Estadual  de

Recursos Hídricos (PERH), atendendo às prioridades dos Planos de Bacias Hidrográficas,
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enquanto  as  receitas  são  compostas  pela  geração  hidrelétrica  e  royalties  de  Itaipu  e  da

Cobrança pelo Uso da Água (CORRENTEZA, 2015).

O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação - o COFEHIDRO -,

cujos representantes são escolhidos entre os componentes do Conselho Estadual de Recursos

Hídricos - CRH (COFEHIDRO, 2017).

A execução de projetos com recursos provenientes deste Fundo possui regramentos

bem  específicos,  descritos  no  Manual  de  Procedimentos  Operacionais  (MPO).  Neste

documento  são  estabelecidos  o  que  pode  ser  financiado,  quais  as  entidades  que  podem

acessar o fundo e como o projeto deverá ser desenvolvido. Por isso, o conhecimento amplo

deste documento é fator primordial para o processo de elaboração e execução de projetos em

recursos hídricos no Estado de São Paulo.

Os projetos a serem financiados com recursos do FEHIDRO passam por um trâmite

estabelecido no MPO. De maneira resumida, após serem aprovados nos Comitês de Bacias

Hidrográficas,  os  projetos  são encaminhados  para a  Secretaria  Executiva  do Conselho de

Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (SECOFEHIDRO).

A SECOFEHIDRO, com base na documentação recebida, providencia a indicação do

Agente  Técnico  e  encaminha  uma via  da documentação  técnica  ao mesmo.  Este,  quando

necessário,  solicita  complementação  ou  adequação  de  documentos  relativos  ao

empreendimento diretamente ao Tomador e emite o parecer de aprovação ou de reprovação.

A SECOFEHIDRO encaminha uma via da documentação financeira ao Agente Financeiro

(banco) e,  após abertura de conta corrente específica para a movimentação do recurso do

projeto, o contrato é elaborado. A SECOFEHIDRO encaminha as 3 (três) vias do contrato ao

Colegiado para que providencie a assinatura pelo Tomador. O Colegiado encaminha 2 (duas)

vias do contrato assinado à SECOFEHIDRO, que envia 1 (uma) via ao Agente Financeiro e

uma cópia ao Agente Técnico.

 Para a liberação da primeira parcela, o tomador prepara os documentos necessários

(processo  licitatório  e  contratações),  encaminha  e  emite  o  parecer  autorizando  (ou  não

autorizando)  a  liberação  da  primeira  parcela.  O  agente  técnico  encaminha  o  parecer  ao

Tomador e ao Agente Financeiro que libera o recurso programado. O Tomador executa a

etapa do cronograma físico-financeiro, prepara a prestação de contas e encaminha para análise

do Agente Técnico. O Agente Técnico emite o parecer autorizando (ou não autorizando) a

liberação da parcela subsequente até esgotar o recurso. Após aprovação de relatório técnico da

conclusão das etapa e aprovação da última prestação de contas, o projeto estará concluído

(COFEHIDRO, 2017).
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Todas essas informações acerca do histórico do processo de implantação da Política

Estadual  de  Recursos  Hídricos  e  da forma que se dá a  aplicação de recursos  financeiros

visando a sua implementação é fator fundamental para o entendimento da gestão nas Bacias

do Estado de São Paulo, principalmente para conhecer a realidade local dos processos de

financiamento de projetos de recursos hídricos.

2.3 - A Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e 

Litoral Sul - SP.

Segundo o Art. 4°, das Disposições Transitórias, da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro

de 1.991, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) é um

órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, do Sistema Integrado de Gerenciamento

de Recursos Hídricos (SIGRH) com atuação na Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e

Litoral Sul, correspondente à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 11

(UGRHI 11), no Estado de São Paulo.

O  Estatuto,  aprovado  em  07  de  dezembro  de  2011,  estabelece  como  principais

objetivos do CBH-RB:

a)  Promover  o  gerenciamento  descentralizado,  participativo  e  integrado  dos

recursos hídricos; 

b) Fomentar a atuação do fórum de discussões congregando a participação dos

segmentos do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil Organizada; 

c) Compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento

regional e com a proteção do meio ambiente; 

d) Promover a utilização racional dos recursos hídricos; 

e)  Estabelecer  a  priorização  na  aplicação  dos  recursos  do  Fundo  Estadual  de

Recursos Hídricos (FEHIDRO) para o desenvolvimento de projetos, serviços e obras. 

Os objetivos estabelecidos pelo CBH-RB, por meio de seu estatuto, apresentam-se

como um grande desafio para os participantes deste colegiado, pois a gestão participativa e

integrada por diversos segmentos é um constante exercício de mediação de conflito visando a

utilização sustentável do recurso hídrico.

O mesmo instrumento indica que, para atender seus objetivos, possui as seguintes

competências: 
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a) Aprovar a proposta da Bacia do Ribeira e Litoral  Sul para integrar o Plano

Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações; 

b) Aprovar a proposta de programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos

financeiros em serviços e obras de interesse para o gerenciamento dos recursos hídricos, em

particular os referidos no artigo 4º, da Lei nº 7.663/91, quando relacionados com recursos

hídricos; 

c) Aprovar a proposta do plano de utilização, conservação, proteção e recuperação

dos recursos hídricos da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, em especial o enquadramento dos

corpos d’água em classes de uso preponderantes, com o apoio de audiências públicas; 

d) Promover entendimentos, cooperação e eventual conciliação entre os usuários

dos recursos hídricos; 

e) Promover estudos, divulgação e debates, dos programas prioritários de serviços

e obras a serem realizados no interesse da coletividade; 

f)  Apreciar,  até  31  de  março  de  cada  ano,  relatório  sobre  “A  Situação  dos

Recursos Hídricos da Bacia do Ribeira e Litoral Sul”.

A realização de estudos, a divulgação das informações referentes à situação dos

recursos hídricos e a elaboração de um Plano de Bacia que atenda as demandas da região, se

preocupando em minimizar os pontos críticos de qualidade e quantidade de água, por meio de

processos  participativos,  são  maneiras  de  se  atender  os  objetivos  pretendidos  por  este

colegiado e fatores fundamentais para a efetivação da implantação da Política Estadual na

Bacia.

O quadro de representação no plenário do CBH-RB é formado por 42 membros,

sendo 14 representantes do Estado, 14 dos Municípios e 14 da Sociedade Civil, todos com

seus respectivos suplentes. Além da plenária, o CBH-RB possui  Câmaras Técnicas e Grupos

de Trabalho (Quadro 1) que têm a função de discutir, avaliar, pesquisar, detalhar, interagir

com  outras  instâncias;  propor,  recomendar,  enfim,  com  o  objetivo  de  caracterizar,

diagnosticar,  traduzir,  conhecer  a  fundo  em  adequado  nível  de  detalhe  para  permitir  o

fornecimento  de  subsídios  aos  membros  do  Colegiado  para  que  os  mesmos  tenham  os

necessários  conhecimentos  e  segurança  para  manifestação  e  posicionamento  sobre

determinado tema apresentado na pauta de discussões (Relatório I do Plano de Bacia, 2016).



19

Quadro 1: Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH-RB

Câmaras Técnicas

do CBH-RB

 Planejamento e Gerenciamento - CT-PG

 Saneamento - CT-S 

 Outorgas e Licenças - CT-OL

Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Juquiá/São 

Lourenço - CT-APRM AJ/SL
Educação Ambiental - CT-EA

Grupos  Técnicos

ativos recentemente1

Implantação da Cobrança pelo Uso da Água

Análise de EIA/RIMA

Elaboração e acompanhamento dos Plano de Bacias e Relatórios de 

Situação
Vertente Litorânea

Fonte: CBH-RB, 2018.

Desde sua criação em 1996, o CBH-RB já elaborou diversos instrumentos de gestão,

com  destaque  para  os  Planos  de  Bacia  e  Relatórios  de  Situação,  que  possuem  papel

fundamental  nas  decisões  deste  colegiado,  principalmente  nas  deliberações  relacionadas  à

aplicação  dos  recursos  provenientes  do  FEHIDRO e  da  Cobrança  pelo  Uso da  Água.  O

Quadro 2 apresenta os Plano de Bacia e Relatórios de situação dos Recursos Hídricos da

UGRHI 11 aprovados pelo CBH-RB.

Quadro 2: Planos e Relatórios aprovados pelo CBH-RB

Plano de Bacia da
UGRHI 11

2000 - 2003
2003 - 2007
2008 - 2011 (prorrogado até 2015)
2016 - 2027

Relatório de Situação 

Relatório Zero de 2002
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2007
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2009
ano base 2008
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2010

1Grupos Técnicos são criados de acordo com as demandas, são equipes colegiadas e compostas por membros de
órgãos e entidades do CBH-RB, bem como por demais entidades que possam ter vinculação direta aos trabalhos
por elas desenvolvidos, permanecendo ativo ou inativo, conforme a necessidade do CBH. 
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ano base 2009
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2011
ano base 2010
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2012
ano base 2011
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2013
ano base 2012
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2014
ano base 2013
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2015
ano base 2014
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2016
ano base 2015 (inserido no Relatório I do PBH 2016-2017) 
Relatório de Situação de Recursos Hídricos da UGRHI 11 - 2017
ano base 2016

Fonte: CBH-RB, 2018

O Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI 11, aprovado este ano, apresenta, em um

de seus itens, o Plano de Ação para os recursos provenientes do FEHIDRO e da Cobrança.

Analisando o quadro de ações e montante financeiro destinado às mesmas, percebe-se que o

segmento  municipal  deste  CBH  tem  papel  fundamental  no  sucesso  da  implementação  e

execução do PBH da UGRHI 11 2016-2027, pois foram priorizados em 70,8% dos recursos

financeiros disponíveis para ações de saneamento rural e drenagem, duas linhas de programas

que o segmento municipal é o responsável legal por sua execução (Relatório II do Plano de

Bacia, 2018).

Diante disso, fica clara a necessidade de apoio às prefeituras para que estas também

possuam uma gestão efetiva e com condições de executarem projetos na área de recursos

hídricos de maneira adequada e eficiente.   
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3- METODOLOGIA

3.1 - Métodos e Técnicas de Coleta de Dados

Este trabalho trata de uma abordagem quanti/qualitativa tendo como foco a análise da

execução de projetos financiados com recursos do FEHIDRO.

As estratégias metodológicas para abordagem empírica do objeto foram:

a) Levantamento bibliográfico e documental; 

b) Levantamento  da  situação  de  projetos  analisados  à  base  de  dados  da  Secretaria

Executiva  do  CBH-RB  e  do  SINFEHIDRO  que  participaram  dos  processos  de

financiamento de projetos em recursos hídricos, realizados entre os anos de 2005 e

2015, na Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul; e

c) Entrevistas com os técnicos das prefeituras do Vale do Ribeira.

O levantamento bibliográfico tem por objetivo verificar o que já foi elaborado em

relação ao assunto escolhido, bem como fazer uma revisão de literatura nas bases de dados,

para localização de outros trabalhos já publicados na área.

Procurando aprofundar nas questões deste trabalho, foram consultados livros, artigos

científicos, teses ou dissertações levantadas por meio de busca das seguintes palavras-chave:

projetos municipais de recursos hídricos, gestão municipal de recursos hídricos e atuação dos

municípios nos comitês de bacia hidrográfica.

Além disso, foi realizado levantamento documental por meio de pesquisa nos sites do

Sistema  Integrado  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  (SIGRH),  incluindo  o  site

institucional do FEHIDRO, o site da Agência Nacional de Águas e de alguns órgãos gestores

do Governo do Estado de São Paulo para levantamento  de documentos  como relatórios,

estatutos  e  deliberações  visando  proporcionar  melhor  embasamento  para  análise  da

problemática em questão.

Outro  tipo  de  coleta  de  dados  e  informações,  principalmente  relacionados  aos

projetos FEHIDRO da UGRHI 11, foi  realizada por meio de consulta junto à Secretaria

Executiva  do  CBH-RB,  que  apresentou  informações  fundamentais  para  o  sucesso  deste

trabalho, com dados sobre os processos de financiamento de projetos realizados pelo Comitê

durante os anos analisados.

A fase de entrevistas foi realizada por meio do envio de 15 questionários aos técnicos

responsáveis  pelos  projetos  de  prefeituras  na  área  de  recursos  hídricos  com  perguntas

relacionadas a gestão de recursos hídricos nos municípios, o relacionamento do segmento
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municipal e o CBH e sobre o processo de elaboração e execução de projetos com recursos

provenientes do FEHIDRO.

3.2 - Área de Estudo

A Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul está localizada na Região

Sudeste/Sul  do  Brasil  ocupando  áreas  dos  estados  de  São  Paulo  e  Paraná.  O  presente

documento trata da porção paulista da Bacia, ao qual usa-se a designação Vale do Ribeira,

nomeada por meio da Lei Estadual n. 9.034, de 27 de dezembro de 1994, como Unidade

Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 11 - Ribeira de Iguape/ Litoral

Sul

Figura 2: Mapa das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São

Paulo, em destaque para a UGRHI 11.

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC/SPDR, elaborado pela Coordenadoria de

Planejamento Ambiental - CPLA/SMA, 2013.

A UGRHI 11 é  composta por 23 municípios,  18 estão integralmente  contidos  na

mesma e  cinco deles  possuem áreas  contidas  em UGRHIs adjacentes.  Com exceção  do

município  de  Registro,  todos  os  municípios  da  UGRHI  11  possuem  menos  de  50  mil

habitantes,  sendo  que  alguns  municípios  possuem  uma  porcentagem  significativa  da

população residindo na Zona Rural (Tabela 1).
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Tabela 1. Lista de municípios que compõem a área de estudo.

MUNICÍPIO
Área:
km2

 População
total: nº

hab.

 População
urbana: nº

hab.

 População
rural: nº

hab.

Apiaí 968,84 24.695 19.228 5.467
Barra do Chapéu 407,29 5.409 1.593 3.816
Barra do Turvo 1.007,29 7.665 3.408 4.257
Cajati 454,93 28.601 21.083 7.518
Cananéia 1.242,01 12.236 10.560 1.676
Eldorado 1.656,73 14.909 7.337 7.572
Iguape 1.980,92 29.158 25.394 3.764
Ilha Comprida 188,53 9.774 9.774 0
Iporanga 1.160,29 4.353 2.692 1.661
Itaóca 182,50 3.186 1.737 1.449
Itapirapuã Paulista 406,31 4.040 2.033 2.007
Itariri 272,78 16.538 11.340 5.198
Jacupiranga 708,38 17.169 9.348 7.821
Juquiá 820,96 18.896 12.183 6.713
Juquitiba 521,60 29.684 24.588 5.096
Miracatu 1.000,74 20.008 10.600 9.408
Pariquera-Açu 359,69 18.937 13.236 5.701
Pedro de Toledo 671,11 10.653 7.457 3.196
Registro 716,33 54.050 47.982 6.068
Ribeira 335,03 3.272 1.377 1.895
São Lourenço da Serra 186,71 14.920 13.773 1.147
Sete Barras 1.052,11 12.680 8.430 4.250
Tapiraí 755,29 7.765 5.724 2.041

Fonte: SEADE, 2016.

Segundo o Relatório I do Plano de Bacia da UGRHI 11, 2016-2027, a UGRHI 11 faz

divisa com as UGRHIs 14, Alto Paranapanema, e 10, Sorocaba e Médio Tietê ao Norte, com a

6, Alto Tietê e 7, Baixada Santista a nordeste, e a leste encontra o Oceano Atlântico. A área

de drenagem da UGRHI-11 compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e

atinge áreas de outras bacias: a UGRHI 6 (Peruíbe), a UGRHI 10 (Ibiúna, Itapecerica da Serra

e Piedade) e a UGRHI 14 (São Miguel Arcanjo).

O Comitê responsável pela Gestão de Recursos Hídricos da UGRHI 11 é o Comitê da

Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul  - CBH-RB.
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Figura 3: Regiões do Vale do Ribeira definidas pelo CBH-RB.

Fonte: Relatório I do Plano de Bacia da UGRHI 11, 2016 / 2027.

Quadro 3: Quadro de Características Gerais da UGRHI 11.

Características Gerais da UGRHI-11

População Seade
Total (2016) Urbana (2010) Rural (2010)

368.598 hab. 73,5% 26,5%

Área
Área territorial Seade. Área de drenagem São Paulo ,2006

17.056,4 km2 17.068 km2

Linha de costa 160 km

 Municípios
(Figura 4)

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 11 é composta por
23  municípios:  Apiaí,  Barra  do  Chapéu,  Barra  do  Turvo,  Cajati,  Cananéia,
Eldorado,  Iguape,  Ilha  Comprida,  Iporanga,  Itaóca,  Itapirapuã  Paulista,  Itariri,
Jacupiranga,  Juquiá,  Juquitiba,  Miracatu,  Pariquera-Açu,  Pedro  de  Toledo,
Registro,  Ribeira,  São  Lourenço  da  Serra,  Sete  Barras,  Tapiraí.  Com parte  do
território na UGRHI-11, com sede em outra UGRHI: Ibiúna, Itapecerica da Serra,
Peruíbe, Piedade e São Miguel Arcanjo.

Principais rios e 
reservatórios 
Relatório de Situação da Bacia, 2010.

Principais  rios:  Ribeira  de  Iguape  e  seus  afluentes  Açungui,  Capivari,  Pardo,
Turvo, Juquiá, São Lourenço, Jacupiranga, Itapirapuã, Una da Aldeia e Itariri.

Reservatórios: Alecrim, Barra, França, Porto Raso, Salto de Iporanga, Catas Altas
e Serraria.

Aquíferos CETESB, 2013 Pré-Cambriano
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Área de abrangência: inteiramente as UGRHIs 01-SM, 02-PS, 03-LN, 06-AT, 07-
BS,  11-RB e  parte  das  UGRHIs  04-Pardo,  05-PCJ,  09-MOGI,  10-SMT e  14-
ALPA.
Litorâneo:  Distribui-se ao longo da costa, desde a região de Cananéia, a sul, até
Caraguatatuba e Ubatuba, a norte. Compreende as UGRHIs 03-LN, 07-BS e 11-
RB.

Mananciais de 
interesse regional CPLA, 

2007.

Rio Catas Altas (Barra do Chapéu e Apiaí); Ribeirão do Tijuco (Ribeira, Apiaí e
Barra do Chapéu); Rio Jacupiranguinha (Cajati e Eldorado); Rio São Lourenço
(Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra).

Mananciais de grande porte: Rio Ribeira de Iguape - 9 municípios

Disponibilidade 
hídrica
superficial 
São Paulo, 2006

Vazão média
(Qmédio)

Vazão
mínima
(Q7,10))

Vazão Q95%

526 m3/s 162 m3/s 229 m3/s

Disponibilidade 
hídrica subterrânea 
São Paulo, 2006.

Reserva Explotável

67 m3/s

Demandas outorgadas
DAEE, 2012

Superficial Subterrânea
Abastecimento Público

(demanda estimada)

3,271 m3/s 0,077 m3/s 0,717 m3/s

Principais atividades 
econômicas 
Relatório de Situação da Bacia, 2014.

A UGRHI 11 apresenta a maior concentração de empregos e renda no setor de
serviços  ligado  ao  turismo  e  à  pesca  nos  municípios  litorâneos,  seguido  pela
agropecuária, com as culturas da banana, chá e plantas ornamentais, e a criação de
bovinos e bubalinos. Destaca-se, ainda, a atividade de mineração relacionada com
as indústrias de cimento, cal, areia e brita para construção.

Vegetação 
remanescente
IF, 2009

Apresenta  12.256  km2 de  vegetação  natural  remanescente  que  ocupa,
aproximadamente, 72% da área da UGRHI. As principais categorias são a Floresta
Ombrófila  Densa,  Floresta  Ombrófila  Mista,  Floresta  Estacional  Semidecídua  e
ecossistemas associados de Restinga e Manguezais, além de ecossistemas insulares
e ambientes de cavernas.

Unidades de 
Conservação

Existem na UGRHI-11 total de 44 Unidades de Conservação - Ucs, considerando-
se 17 Ucs de Proteção Integral, 27 Ucs de Uso Sustentável. Considerando apenas a
área das Ucs na UGRHI-11, sem sobreposições,  foram calculados por meio do
geoprocessamento  4383,68  km²  de  Proteção  Integral  e  7508,72  km²  de  Uso
Sustentável, totalizando 69,72 % da área total da UGRHI sob proteção.

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 11, 2017.

A bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape compreende uma região de grande

importância ambiental, com grande porcentagem do remanescente de Mata Atlântica e grande

disponibilidade hídrica, apresentando-se como uma opção de abastecimento público para a

região da Macrometrópole Paulista.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo  inicia-se com uma abordagem conceitual  sobre a  gestão  de recursos

hídricos e o papel do segmento municipal nessa temática.

A  gestão  de  recursos  hídricos  é  abordada  por  BARTH  (1987)  como  a  forma  de

equacionar e resolver as questões de escassez relativa de recursos hídricos; continuando o

mesmo  autor  considera  a  administração  de  recursos  hídricos  como  o  conjunto  de  ações

necessárias para tornar efetivo o planejamento com os devidos suportes técnicos, jurídicos e

administrativos.

Para  MOREIRA  (2013),  a  gestão  de  recursos  hídricos  constitui  um  desafio

permanente de assegurar o acesso aos recursos naturais e o seu uso sustentável, tendo em vista

o crescimento populacional e a degradação ambiental aliados às interferências antrópicas no

meio ambiente.

A Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de

Recursos Hídricos, define como um dos fundamentos que a gestão dos recursos hídricos deve

ser  descentralizada  e  contar  com  a  participação  do  Poder  Público,  dos  usuários  e  das

comunidades e, como diretrizes para implementação da política nacional de recursos hídricos,

entre  outros,  a  integração  da  gestão  de  recursos  hídricos  com  a  gestão  ambiental  e  a

articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 

Para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo a

gestão de recursos hídricos realizada de forma descentralizada, participativa e integrada visa

fortalecer  a  sustentabilidade  ao reconhecer  o recurso hídrico  como um bem público,  cuja

gestão deve assegurar padrões de quantidade e qualidade satisfatórios aos cidadãos (SIGRH,

2018).

Neste  contexto  de  gestão  compartilhada  e  participativa  cabe  destacar  o  papel  dos

municípios, com destaque a Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que define como papel do

município  a  garantia  do  direito  a  cidades  sustentáveis,  por  meio  do  planejamento  do

desenvolvimento  das  cidades,  da  distribuição  espacial  da  população  e  das  atividades

econômicas  do Município  e  do  território  sob sua área  de influência,  de modo a  evitar  e

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

SANTOS (2011) considera que para cumprir seu papel no saneamento para a proteção

dos recursos hídricos, o Município deverá aplicar sobre o seu território uma série de políticas

públicas com competência e eficiência, a fim de garantir boa saúde aos seus habitantes, em
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alinhamento  com  o  objetivo  maior  que  é  a  sadia  qualidade  de  vida  a  ser  gozada  pelas

presentes e futuras gerações.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 23, incisos VI e VII, que cabe à União,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a defesa do meio ambiente, o combate à

poluição, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora.

Além das  competências  legais  já  apontadas  neste  documento  ressalta-se a  questão

histórica da ocupação humana. De acordo com BARROSO (2010, p. 01)

As  cidades  normalmente  de  desenvolvem  perto  de  corpos  hídricos,  ocupam  as
margens  dos  rios,  os  entornos  de  lagoas  e  as  praias,  ocupação  que  traz  sérias
consequências, vivenciadas com frequência. Neste desafio específico sonhamos em
ver nossas cidades livres de enchentes que atormentam a vida dos munícipes em
qualquer chuva mais forte, bem como ter nossas áreas de preservação permanente
como deveriam ser. Um dos problemas mais graves enfrentados atualmente pelos
centros  urbanos  é  a  produção  do esgoto  sanitário,  que  cresce  à  medida  em que
aumentam as populações das cidades. O esgoto sanitário é formado por despejos de
diversas origens e pode ser: esgoto doméstico (proveniente de residências), esgoto
comercial  (produzido  por  restaurantes,  hotéis,  aeroportos,  etc.),  esgoto  da  área
institucional (gerado por escolas, prisões, hospitais, etc.) e esgoto industrial.

Para os municípios  do Vale do Ribeira,  a ocupação e  os problemas ambientais  se

assemelham a citação de BARROSO (2010). Considerando o formato da gestão de recursos

hídricos apresentadas é natural que os municípios vejam no Comitê da Bacia Hidrográfica do

Ribeira de Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) um importante fórum de discussão e de apoio na

mitigação dos problemas ambientais existentes. 

Além de diversas outras atividades executadas pelas entidades integrantes do Comitê,

destaca-se que o CBH-RB publica, anualmente, o edital para financiamento de projetos com

recursos  do  FEHIDRO.  Podem  se  habilitar  à  obtenção  de  recursos  do  FEHIDRO  os

beneficiários  caracterizados  no  Item  3.3  do  Manual  de  Procedimentos  Operacionais  do

FEHIDRO (quadro 4). Essas entidades são divididas em três segmentos Estado, Municípios

ou Sociedade Civil.

Quadro 4: Possíveis tomadores de recursos conforme item 3.3 do Manual de Procedimentos - MPO.

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, 
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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;

Fonte: COFEHIDRO, 2017.

Após  o  protocolo,  os  projetos  são  analisados  pelas  Câmaras  Técnicas  do  CBH e

retornam aos tomadores para as adequações necessárias. Após novo protocolo e nova análise,

os projetos são habilitados e hierarquizados conforme regramentos previstos no edital e são

encaminhados à plenária do CBH para aprovação conforme a disponibilidade de recursos.

4.1 - Levantamento da execução de projetos na UGRHI 11

No presente estudo buscou-se levantar dados com o intuito de apresentar informações

sobre a aplicação dos recursos provenientes do FEHIDRO na UGRHI 11, com destaque a

situação da execução de projetos, com ênfase no histórico das ações vinculadas à gestão dos

recursos hídricos nos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e

Litoral Sul. 

Durante os dez anos analisados (2005 a 2015), verificou-se que aproximadamente ¾

dos  projetos  apresentados  ao  CBH-RB,  nos  processos  de  financiamento  de  projetos  com

recurso  FEHIDRO,  foram  aprovados  pelo  Colegiado  (Tabela  2).  Parte  dos  projetos  não

habilitados ocorreu devido à ausência de recurso suficiente para todos os projetos aprovados,

porém  parte  deste  foram  indeferidos  ou  desistiram,  na  maioria  das  vezes,  por  falta  de

documentos necessários para sua aprovação. 

Tabela 2: Resultado do levantamento de projetos protocolados no CBH-RB entre 2005 e 2015.

Ano
N° de Projetos
protocolados

Projetos
Aprovados pelo

CBH-RB

Indeferido ou
desistente 

Projetos
aprovados, mas
não havia mais

recursos

2005 25 15 8 2
2006 34 13 12 9
2007 23 15 7 1
2008 17 16 1 0
2009 35 26 9 0
2010 22 22 0 0
2011 24 20 4 0
2012 23 17 2 4
2013 40 28 12 0
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2014 27 17 3 7
2015 27 15 10 2
Total 297 204 68 25

Fonte: CBH-RB, 2017.

4.1.1 - Principais características dos projetos aprovados

As  instituições  habilitadas  para  pleitearem  recursos  do  FEHIDRO  são  de  três

segmentos:  estadual,  municipal  e  da  sociedade  civil  organizada.  Considerando  que  a

responsabilidade  legal  da  execução de  ações  de  cunho ambiental  e  gestão  do território  é

delegada ao poder público municipal, por meio da Lei n° 10.257/2001, é natural que a maioria

dos projetos aprovados seja do segmento municipal.

Dos 204 projetos aprovados e cadastrados no SINFEHIDRO, 117 foram apresentados

pelos municípios que compõem a UGRHI 11, que corresponde a 57,5% do total de projetos

(Figuras 4 e 5).

Figura 4: Número de projetos aprovados no CBH-RB por segmento.
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Fonte: CBH-RB, 2017.

Figura 5 - Percentual de projetos aprovados no CBH-RB por segmento.

Fonte: CBH-RB,2017.

No SINFEHIDRO, os projetos são classificados durante o seu desenvolvimento nas
seguintes  categorias:  em análise,  não  iniciado,  cancelado,  em execução  ou concluído,  de
acordo com a situação do projeto. Após a aprovação dos projetos pelo CBH-RB, estes são
distribuídos para os agentes  técnicos  competentes  de cada assunto que farão análise  mais
profunda tecnicamente  da viabilidade  do projeto.  Estes  podem solicitar  complementações,
correções e adequações aos projetos. Diante disso, pode ocorrer do projeto vir a ser cancelado.
Vários fatores podem levar a essa situação, problemas institucionais do tomador, inviabilidade
técnica,  inviabilidade  financeira  perante  a  complementações  necessárias,  entre  outros.  Por
isso, o índice de cancelamento de projetos, após o cadastro do projeto no sistema é relevante
().

Figura 6: Situação atual dos projetos aprovados no CBH-RB.

Fonte: SINFEHIDRO, 04/2018.
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A situação dos projetos, separada por segmento, possibilita verificar o cenário de cada

segmento durante a implementação dos projetos voltados à gestão de recursos hídricos na

UGRHI 11. Após a aprovação no CBH, dentre os 204 projetos cadastrados no SINFEHIDRO,

66 projetos foram cancelados, sendo 34 deles do segmento municipal, o que representa 51,5%

do total de projetos cancelados (Figura 7).

Figura 7: Número de projetos cancelados por segmento.

Fonte: SINFEHIDRO, 04/2018

Conforme informações  levantadas,  o  prazo  de  execução  do projeto  previsto  é,  na

grande maioria das vezes, de 12 meses. Porém, considerando que a série histórica analisada é

de  2005  a  2015,  mesmo  36  meses  após  a  data  de  aprovação,  apenas  98  projetos  foram

concluídos (48%), 38 projetos ainda estão sendo executados (Figuras 8 e 9). Observa-se que

existem 2 projetos com status “não iniciado” no sistema, ou seja, o contrato entre o tomador

do recurso e a entidade responsável pelo Fundo sequer foi assinado.
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Figura 8: Número de projetos concluídos por segmento.

Fonte: SINFEHIDRO, 04/2018

Figura 9: Número de projetos em execução por segmento.

Fonte: SINFEHIDRO, 04/2018

Os números  das  análises  apresentadas  demonstram o  destaque  da  participação  do

segmento municipal na gestão de recursos hídricos no Vale do Ribeira, tanto nos aspectos

positivos  (maior  percentual  de  projetos  concluídos),  como nos  aspectos  negativos  (maior

percentual de indeferimento ou desistência e de cancelamentos).

4.2 - Análise dos processos de financiamento de 2005 a 2015 quanto aos projetos 

protocolados pelos municípios
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Durante o período analisado, dos 23 municípios da UGRHI 11 a maioria teve projeto

aprovado no CBH-RB, com exceção de Iguape e Iporanga, ou seja, o FEHIDRO é um recurso

financeiro  bem acessível  e  acessado pelos  municípios  do  Vale  do  Ribeira.  Apesar  de  os

recursos FEHIDRO disponíveis na bacia serem poucos diante da demanda de ações existente,

este recurso é uma importante fonte à disposição dos municípios para a solução de problemas

ambientais relacionados aos recursos hídricos.

Como já colocado, anteriormente, um pouco mais da metade dos projetos aprovados

pelo CBH-RB foram os projetos cujos tomadores são de entidades municipais. No caso dos

processos indeferidos e desistentes a situação não se difere muito, cerca de 60% dos projetos

nessa situação também são dos municípios (Tabela 3). De acordo com dados fornecidos pelo

CBH, na maioria dos casos os indeferimentos e desistências são devido à falta de documentos

necessários, às vezes técnicos, como outorga e licenciamento, ou de caráter administrativos,

como certidões de FGTS, certidão de adimplência, entre outros.

Tabela 3: Relação de projetos Indeferidos ou desistentes, com ênfase nos projetos dos municípios.

Ano
N° de Projetos
protocolados

Indeferidos ou
desistentes 

Projetos indeferidos ou
desistentes dos

municípios

2005 25 8 6
2006 34 12 7
2007 23 7 4
2008 17 1 0
2009 35 9 5
2010 22 0 0
2011 24 4 2
2012 23 2 1
2013 40 12 8
2014 27 3 0
2015 27 10 8
Total 297 68 41

Fonte CBH-RB, 2017.

Após a aprovação no CBH-RB a situação continua apresentando dificuldades. Como

já colocado anteriormente,  dos 117 projetos aprovados, 34 foram cancelados.  E destaca-se

também que do total aprovado, 18 continuam em execução, 5 deles há mais de 7 anos, ou seja,

com mais de 6 anos de atraso, considerando que o prazo previsto para execução era de 12

meses (Figura 9).
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Figura 10: Número de projeto dos municípios da UGRHI 11 em execução.

Fonte: SINFEHIDRO, 04/2018

4.3 - Principais dificuldades apresentadas pelos municípios

Considerando  que  o recurso FEHIDRO é  um recurso  público,  este  recurso  possui

normativas específicas para sua utilização. Entender e atender esse regramento não é uma

tarefa simples,  em consequência  o número de cancelamentos  e  o tempo de execução dos

projetos acabam sendo muito grandes.  Segundo os integrantes  da Secretaria  Executiva  do

CBH,  esta  dificuldade  vale  para  todos  os  segmentos,  porém  quando  uma  entidade  da

sociedade civil,  por exemplo,  consegue atender  os requisitos  do FEHIDRO, ela  passará a

aprovar e  executar  os projetos com maior  facilidade.  Porém, as prefeituras,  muitas  vezes,

possuem uma maior  rotatividade  de  funcionários,  principalmente  devido  às  mudanças  de

gestão quadrienais, o que aumenta a dificuldade de aprovação e faz com que alguns projetos

de gestões anteriores demorem mais tempo para serem concluídos.

Durante a elaboração deste trabalho foram identificados 15 endereços de contatos de

atores a serem entrevistados. Foram enviados esses e-mails, no entanto apenas 10 técnicos de

prefeituras se propuseram a responder a entrevista.

Dentre os entrevistados a grande maioria trabalha em departamento de Agricultura e

Meio  Ambiente  ou  apenas  de  Meio  Ambiente  (70%),  ou  seja,  trabalham  em  setores

considerados  ambientais,  apenas  dois  técnicos  trabalham  na  área  de  planejamento  do

município (20%) e um trabalha diretamente ligado ao prefeito no gabinete (10%).
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 A maioria dos técnicos está na gestão de prefeitos reeleitos, ou seja, entre 4 e 8 anos

(60%); dois técnicos entraram no início dessa última gestão (20%), ou seja, menos de 4 anos,

e dois são técnicos concursados e suas atividades na entidade municipal já permeiam algumas

gestões.  E, entre os entrevistados, 40% dos técnicos são concursados, dois deles de concursos

mais recentes.

Todos  os  técnicos  entrevistados  afirmaram  conhecer  o  CBH-RB,  informaram

participar das atividades como reuniões de câmaras técnicas ou de reuniões plenárias, e todos

consideraram  que  as  estruturas  dos  CBHs  (Câmaras  Técnicas,  GTs,  Plenária  e,

principalmente,  a  Secretaria  Executiva)  prestam  apoios  suficientes  para  as  entidades

interessadas em protocolar projetos no CBH-RB.

Dentre  os  técnicos  entrevistados,  todos  já  protocolaram projetos  nos  processos  de

financiamento  para  o FEHIDRO no CBH-RB,  destes  apenas  dois  nunca  tiveram projetos

aprovados, um deles por ter protocolado projeto pela primeira vez este ano e o processo ainda

se encontra em andamento. O outro entrevistado, que nunca conseguiu ter projeto aprovado,

relatou como principais dificuldades o excesso de burocracia para formalização de convênio e

falta de projeto por parte da equipe da prefeitura.

Já, para os outros entrevistados, as principais dificuldades são: equipe de funcionários

reduzida para atender todas as demandas do departamento - às vezes esses técnicos atendem

mais  de  um  departamento  (alguns  são  responsáveis  pelo  departamento  de  Defesa  Civil

também) -; falta tempo durante o processo para elaborar o projeto - a demora no processo de

contratação  de um projeto  FEHIDRO impede o protocolo  de  projeto  de continuidade  -  e

excesso de burocracia e regramentos diferentes de acordo com o agente técnico que será o

avaliador  do  projeto  (o  entendimento  é  diferente  dependendo  da  instituição  que  irá

acompanhar a execução do projeto).

Após  superadas  as  dificuldades  para  protocolar  o  projeto  no  processo  de

financiamento,  passar  pelo  processo  de  ajuste  e  avaliação  realizado  pelo  CBH-RB,  as

dificuldades apontadas, então, são administrativas, momento em que os técnicos precisam que

a entidade esteja sem qualquer pendência administrativa e tenha funcionário disponível para

levantar as certidões necessárias a serem juntadas no projeto. 

Alguns entrevistados relataram mais uma dificuldade: trata-se do fato de que, às vezes,

o recurso disponível não é suficiente para a demanda de todos os projetos aprovados, então

estes são pontuados e hierarquizados e, muitas vezes, acabam não sendo contemplados.
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Mesmo assim, considerando que 80% dos entrevistados já vêm executando projetos

com  recurso  FEHIDRO  nos  últimos  anos,  verificou-se,  também,  as  dificuldades  pós-

aprovação no CBH-RB. 

Após  aprovado  no  CBH-RB as  dificuldades  apontadas  pelos  entrevistados  foram:

muita demora para assinatura do contrato (mais de uma ano), diferentes entendimentos por

parte  dos  técnicos  que  avaliam  os  projetos  no  sistema  do  FEHIDRO,  muitas  exigências

técnicas  que,  às  vezes,  inviabilizam  o  projeto,  demora  do  retorno  por  parte  dos  agentes

técnicos,  falta/demora de retorno da empresa contratada  na licitação,  fazer  a prestação de

contas (falta  funcionário administrativo na equipe),  falta  de apoio da população durante a

execução do projeto, falta de divulgação dessas ações.

Quando questionados sobre maneiras de facilitar a execução vieram também respostas

sobre como facilitar a elaboração. Diante disso, as colocações realizadas pelos entrevistados

sobre essa questão foram que as informações devam ser concentradas todas juntas em um só

local,  a  diminuição  da  burocracia,  a  diminuição  do  tempo  para  assinatura  do  contrato,

possibilidade de dividir o recurso de acordo com o objeto licitado, ações do FEHIDRO serem

divulgadas em mídias sociais.

Todos os entrevistados consideraram o FEHIDRO uma importante fonte de recurso

para a região. Um dos entrevistados destacou o fato de os processos de aprovação de projetos

no CBH-RB serem anuais, o que segundo o mesmo, traz um direcionamento de continuidade,

possibilidade de solução de muitos problemas tanto do ponto de vista ambiental quanto social.

Na última questão foi relatado, também, o fato de os municípios do Vale do Ribeira

terem  assinado  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  (TAC),  junto  ao  Grupo  de  Atuação

Especial  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  do  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo

(GAEMA - MPSP), para atendimento da coleta de esgoto nos municípios, e que o FEHIDRO

tem  sido  uma  importante  fonte  de  recurso  diante  de  mais  este  desafio  enfrentado  pelas

entidades municipais do Vale do Ribeira.
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5 - CONCLUSÕES

A presente pesquisa demonstrou a importância da participação do segmento municipal

na gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul,

sendo o segmento que mais protocolou e concluiu projetos com recursos do Fundo Estadual

dos Recursos Hídricos (FEHIDRO) na UGRHI 11 entre os anos de 2005 e 2015.

O direcionamento dos recursos para um Fundo específico para a gestão dos recursos

hídricos tem se apresentado como uma importante ferramenta de implementação da Política

Estadual de Recursos, principalmente para municípios pequenos como os que compõem a

Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

Outro fator a favor dos municípios é o modelo descentralizado e participativo que

torna o recurso mais eficiente, uma vez que atende as demandas específicas da região e de

maneira mais acessível, pois o processo que visa a aprovação dos projetos ocorre na própria

bacia, com autonomia de decisão dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs).

A partir da análise dos projetos que pleitearam recursos do FEHIDRO, por meio dos

processos realizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral Ribeira de Iguape e Litoral

Sul (CBH-RB), que apontaram que parte dos projetos protocolados foram indeferidos ou os

tomadores desistiram por falta dos documento necessários, em conjunto com o resultado das

entrevistas,  considera-se  que  uma  das  principais  dificuldades  das  prefeituras  do  Vale  do

Ribeira  para  a  elaboração  de  projetos  de  recursos  hídricos  seja,  também,  a  ausência  de

funcionários  administrativos  que  viabilizem  a  parte  burocrática  em  tempo  hábil  para

aprovação do projeto no Comitê.

Após aprovados no CBH, devido principalmente aos trâmites para aprovação (pelo

agente técnico) e execução dos projetos previstos no Manual de Procedimentos Operacionais,

verificam-se  algumas  outras  dificuldades  relacionadas  às  divergências  institucionais  e

operacionais do processo de financiamento, as constantes alterações, a falta de clareza das

regulamentações  e  a  lentidão  no  processo  de  financiamento  que  acabam retardando  e/ou

inviabilizando  a  obtenção  de  financiamentos  gerando  altos  índices  de  cancelamentos.

Portanto,  verifica-se  a  necessidade  de  que  o  Manual  de  Procedimento  Operacionais  do

FEHIDRO seja mais claro e compreensível  para as diferentes  esferas (tomadores,  agentes

técnicos, CBHs), que participam dos diversos momentos da execução dos projetos, para que

tenham  clareza  do  que  é  preciso  para  efetivar  a  execução  e  conclusão  dos  projetos  em

recursos hídricos nas bacias. 
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A dificuldade no entendimento das exigências e das regras próprias do FEHIDRO

faz  com  que  os  tomadores  apontem  poucas  propostas  de  melhorias  para  o  processo  de

aplicação do recurso do Fundo. Porém, ressalta-se que este trabalho permitiu entender que é

urgente  a  necessidade  de  modificar  e  simplificar  as  normas  legais  e  administrativas  de

funcionamento do fundo visando acelerar a liberação dos recursos.

Quanto às estruturas municipais o principal destaque refere-se à equipe. Na maioria

das vezes o projeto é executado apenas pelo responsável técnico, sem uma equipe técnico-

administrativa de apoio, o que faz com que os projetos demorem muito tempo para serem

executados ou até mesmo sejam inviabilizados.  Isso demonstra  a falta de engajamento da

administração  municipal  no  planejamento  visando  pleitear  recursos  para  as  demandas

relacionadas aos recursos hídricos. 

Ao CBH-RB permanece o desafio de apoiar os interessados em protocolar projetos,

articular  junto ao Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos objetivando agilizar os

trâmites e andamento da execução dos projetos; apoiar por meio de cursos de capacitação e

buscar meios de sensibilizar a sociedade para a importância da execução de ações voltadas a

proteção, recuperação e conservação dos recursos hídricos, priorizadas no Plano de Bacia, em

um exercício constante de gestão descentralizada e participativa.
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Anexo I - Formulário

Prezado colaborador,

Este formulário possui 13 perguntas e é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso Latu

Senso "Especialização em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de

Recursos  Hídricos",  realizado  pela  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  em  parceria  com  o

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

O trabalho, intitulado "Levantamento da Aplicação de Recursos do FEHIDRO na UGRHI 11

com Ênfase nos Projetos de Execução do Segmento Municipal", tem o objetivo de realizar um

levantamento das principais dificuldades das prefeituras dos municípios que compõem a Unidade

de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  -  Ribeira  de  Iguape/Litoral  Sul  -  UGRHI  11  em

apresentar  e  desenvolver  projetos  com  recursos  do  Fundo  Estadual  de  Recursos  Hídricos

(FEHIDRO) sendo então a participação de técnicos atuantes nas prefeituras essencial. 

1. Que setor você trabalha na prefeitura? 

2. Há quanto tempo você trabalha na prefeitura? É funcionário efetivo?

3. Você conhece o CBH-RB?

4. Atua no CBH-RB? Caso positivo, de que maneira e há quanto tempo?

5. Você já protocolou projeto para ser financiado pelo FEHIDRO?

6. Para você quais as principais dificuldades em apresentar um projeto para o CBH-RB?

7. Na  sua  opinião,  o  CBH-RB  presta  apoio  suficiente  para  as  entidades  interessadas  em

apresentar projetos?

8. Você teve projetos aprovados pelo CBH-RB?

9. Para você quais as principais dificuldades em obter a aprovação de projetos no CBH-RB?

10. Você executou projeto FEHIDRO?

11. Para você quais as principais dificuldades em executar um projeto com recursos provenientes

do FEHIDRO?

12. Em  sua  opinião,  quais  ações  poderiam  facilitar  a  execução  dos  projetos  com  recursos

provenientes do FEHIDRO?

13. Os recursos  provenientes  do  FEHIDRO são uma importante  fonte  de  recursos  para  seu

município?


