
MONITORAR A GOVERNANÇA PARA AUMENTAR A 
SEGURANÇA HÍDRICA: O Protocolo de Monitoramento do 

OGA Brasil

“Discutir a governança é o reconhecimento de que existe 
um processo político na gestão das águas







http://agenciabrasil.ebc.com.br/ger
al/noticia/2017-03/mais-de-850-
municipios-brasileiros-enfrentam-
problemas-por-falta-de-agua-em

NOTÍCIAS SOBRE ESCASSEZ DE ÁGUA
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O SINGREH é um sistema complexo e ousado, assentado na necessidade de intensa 
articulação e ação coordenada entre as diferentes esferas, atores e políticas para a 
sua efetiva implementação indicando assim que a Governança é um elemento 
importante deste Sistema.

SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS



5 Comitês de 
Bacias
68% água doce

50 Comitês 
de Bacias

3% água doce

19 Comitês de 
Bacias

16% água 

doce
77 Comitês de 

Bacias

6% água doce
53 Comitês 
de Bacias
7%  água 

doce 9 COMITÊS DE RIOS DE 
DOMÍNIO DA UNIÃO

Dados do Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil 
(ANA/2017), dão conta de 
que em 2016, o Brasil 
contava com 223 Comitês de 
Bacias e quanto à população 
abrangida pela área de 
atuação dos comitês, cerca 
de 25,5% habita área de 
influência de comitês 
federais e 75,5% de comitês 
estaduais. Considerando a 
sobreposição existente 
entre eles, 49% da 
população do País vivem 
em áreas sob atuação de 
algum Comitê de Bacia.



ETAPAS DO PROCESSO

1ª ETAPA

Reflexões & dicas 
WWF, 2005 

2ª ETAPA

Pesquisa 
governança das 

águas WWF-Brasil 
e FGV

3ª ETAPA

Pesquisa sobre o

Observatório

4ª ETAPA
Construção 

do 
Observatório

2015 a 
2017



https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/publicacoes_
aguas/?4001

https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/publicacoes_aguas/?4001


A discussão sobre governança das 
águas, fortalece a necessidade de ir 
além dos indicadores, passa-se a 
necessidade de construir um 
Sistema de Monitoramento para 
acompanhar  e monitorar o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hidricos - Observatório

http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/wwf_fgv_governanca_dos_recursos_hidricos.pdf

https://www.wwf.org.br/?51482/Governance-of-water-resources



I. Revisão Bibliográfica do Conceito de Governança

II. Governança dos Sistemas de Políticas Públicas no Brasil

III. Revisão Bibliográfica e Documental da Formação e Trajetória do
Sistema Nacional de Recursos Hídricos

IV. Entrevistas em profundidade com 37 técnico (as)





Missão: 
Gerar, sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de 
governança das águas pelos atores e instâncias do SINGREH, por meio 
do acompanhamento de suas ações.

www.observatoriodasaguas.org

http://www.observatoriodasaguas.org/
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MODELO DE GOVERNANÇA DO OGA BRASIL

Comitê Científico



CINCO DIMENSÕES DE GOVERNANÇA







Ignorado

Disseminação da Informação

Participação (ou efetiva tomada de decisão)

Consulta

Reunindo Informações

Auto-Gestão

Baixo

Médio

Alta

Processo de Participação na Gestão da Água

Marco Lógico com o nível 
de envolvimento de 

atores-chave









INDICADOR O QUE MEDIR ESTÁGIO ATUAL 
DO ASPECTO
A SER 
VERIFICADO

COMENTÁRIOS E
INFORMAÇÕES 
QUE
JUSTIFICAM A 
RESPOSTA

EXPECTATIVA DE
STATUS PARA
OS PRÓXIMOS 3
ANOS

NÍVEL DE
CONSENSO NA
AVALIAÇÃO

NOTA
0 À 10

Indicador  - é a 
partir dele
que toda avaliação 
deve
ser realizada.

são itens para 
colaborar
na avaliação do 
indicador
e neste caso ele 
pode ser
avaliado em três 
estágios

Cada aspecto será 
avaliado de 
acordo
com o seu estágio 
no sistema:
Plenamente –
quando o estágio
for considerado 
satisfatório pelos
avaliadores, 
quando pelo 
menos dois
de três itens da 2ª 
coluna for 
atendido
ou todos 
atendidos, mesmo 
que no
caso desta coluna 
apresentar apenas
1 item.

os membros do 
grupo de
avaliação podem 
fazer
comentários 
referentes à
avaliação que foi 
feita do
indicador, 
explicando ou
justificando a 
resposta que
deram, para que 
mesmo
quem não 
participa da
avaliação possa 
entender o
que foi feito

Será feita uma
análise sobre a
situação de cada
indicador e/ou
do que medir em
relação a um 
futuro
próximo:
Irá melhorar.
Permanecerá
estável.
Irá reduzir.

Após a avaliação o
grupo deverá dizer
se o consenso 
para
cada avaliação de
cada indicador
foi: forte, apenas
aceitável ou se
a avaliação se
deu sob pouco
consenso. Isto
também é
importante pois
a avaliação de
indicador de
governança traz
um pouco de
subjetividade e o
nível de consenso
pode ajudar a
mostrar isso.

Após a avaliação o 
grupo deverá dizer 
se o consenso 
para cada 
avaliação de cada 
indicador foi: 
forte, apenas 
aceitável ou se a 
avaliação se deu 
sob pouco 
consenso. Isto 
também é 
importante pois a 
avaliação de 
indicador de 
governança traz 
um pouco de 
subjetividade e o 
nível de consenso 
pode ajudar a 
mostrar isso.. 



INDICADOR O QUE MEDIR ESTÁGIO ATUAL DO 
ASPECTO
A SER VERIFICADO

COMENTÁRIOS E
INFORMAÇÕES QUE
JUSTIFICAM A 
RESPOSTA

EXPECTATIVA DE
STATUS PARA
OS PRÓXIMOS 3
ANOS

NÍVEL DE
CONSENSO NA
AVALIAÇÃO

NOTA
0 À 10

Parcialmente –
em estágio
parcial de 
implementação 
ou em
desenvolvimento, 
quando atende de
1 a 2 itens de 3 ou 
mesmo que nesta
coluna tenha 
apenas 1 item, e 
este
esteja 
implementado 
parcialmente.

Forte.
Aceitável.
Pouco consenso.

As notas serão 
dadas em todos 
os indicadores, 
sendo de 0 (zero) 
à 10 (dez). A nota 
0 (zero) é dada 
caso o indicador 
não tenha sido 
implementado ou 
não realizado. A 
nota 10 (dez) é 
para o caso do 
indicador ter sido 
implementado ou 
cumprido em sua 
plenitude, ou seja 
elaborado, 
implementado, 
avaliado, tem 
metas e 
indicadores para o 
mesmo. 



INDICADOR O QUE MEDIR ESTÁGIO ATUAL DO 
ASPECTO
A SER VERIFICADO

COMENTÁRIOS E
INFORMAÇÕES QUE
JUSTIFICAM A RESPOSTA

EXPECTATIVA DE
STATUS PARA
OS PRÓXIMOS 3
ANOS

NÍVEL DE
CONSENSO NA
AVALIAÇÃO

NOTA
0 À 10

Insatisfatório – não 
atende nenhum
dos itens da 2ª 
coluna.
Plenamente –
Percentagem de 80 
a
100%; Numérica –
Atingiu todos os
itens;
Parcialmente – de 
40 a 79%; Numérica
– Atingiu de 2 a 3 
itens
Insatisfatório –
Percentagem – de 0 
a
39% - Insatisfatório 
– Atingiu somente
1 item

As notas entre 0 
(zero) e 10 (dez) são 
mais subjetivas e 
neste caso, o grupo 
que está avaliando, 
procura avaliar qual 
a melhor nota que 
se aplica. Por 
exemplo: se o 
indicador foi 
elaborado, mas não 
implementado, a 
nota pode estar 
entre 1 (hum) e 5 
(cinco), entre 1 
(hum) e 6 (seis) e 
assim por diante. Ao 
final, será tirada 
uma média, cujo 
resultado será a 
soma dos 
indicadores, dividido 
pelo número deles. 



INDICADOR O QUE MEDIR ESTÁGIO ATUAL 
DO ASPECTO
A SER 
VERIFICADO

COMENTÁRIOS E
INFORMAÇÕES 
QUE
JUSTIFICAM A 
RESPOSTA

EXPECTATIVA DE
STATUS PARA
OS PRÓXIMOS 3
ANOS

NÍVEL DE
CONSENSO NA
AVALIAÇÃO

NOTA
0 À 10

OBS: Nos casos 
quando na 2ª 
coluna
tiver apenas 1 
item, a avaliação 
deve
ser feita 
utilizando 
Plenamente ou
Insatisfatório.

A 
instituição/comitê 
que tiver uma 
média entre 0 – 4 
estará no nível 
BÁSICO, a 
instituição que 
tiver média entre 
5 – 7, estará no 
nível 
INTERMEDIÁRIO e 
a instituição que 
estiver entre 8 –
10, estará no nível 
AVANÇADO.



INDICADOR O que está medindo Plenament
e

Parcialment
e

Insatisfatóri
o

COMENTÁ
RIOS E
INFORMAÇ
ÕES QUE
JUSTIFICA
M A
RESPOSTA

Expectativa de status
para os próximos 3
anos

Nível de
consenso na
avaliação

Nota 

1 – Melhorar 1 – Forte 0 à 
10

2 – Manter-se estável 2 – Aceitável

3 - Reduzir
3 – Pouco 
consenso

1 Programas permanentes
e investimentos em
capacitação.

1.1 Existência e números
de capacitações realizadas
em todos os níveis e
órgãos.
1.2 A capacitação está
atendendo para o bom
funcionamento do órgãos
nacionais, estaduais e
Comitês de Bacias

2.Fundo de Recursos
Hídricos.

2.1 Existência ou não do
Fundo de Recursos
Hídricos
2.2 Operacionalização do
fundo.

3. Outras fontes
financeiras para a gestão
de recursos hídricos

3.1 Existência ou não



INDICADOR O que está medindo
Plename
nte

Parcialme
nte

Insatisfat
ório

COMENTÁRIOS
E
INFORMAÇÕES
QUE
JUSTIFICAM A
RESPOSTA

Expectativa de status
para os próximos 3
anos

Nível de
consenso
na
avaliação

Not
a

1 – Melhorar 1 – Forte 0 à 
10

2 – Manter-se estável
2 –

Aceitável

3 - Reduzir 3 – Pouco 
consenso

1. Sistema
de
Informaçõe
s

1.1 Existência ou não de dados que orientem a
tomada de decisão

1.2 Os dados são de fácil acesso para a
sociedade

2. Estágio
de
implementa
ção do
Sistema de
Informaçõe
s

2.1 Integração com dados de outros sistemas:
(saúde, saneamento, zoneamentos, outros)
2.2 Informações das bacias disponibilizadas
(hidro geológicas, estado da água, outorgas,
planos, outras). 2.3 Existência de dados em
tempo real que orientem a tomada de decisão





Contato:
nucleoexecutivo@observatoriodasaguas.org

ajoselima47@gmail.com

mailto:nucleoexecutivo@observatoriodasaguas.org
mailto:nucleoexecutivo@observatoriodasaguas.org
mailto:ajoselima47@gmail.com

