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RESUMO – Com o advento da globalização, bem como do avanço tecnológico, o crescimento 

urbano apresentou moldes instáveis e insustentáveis em seu desenvolvimento, o que fomentou na 

pressão contínua sobre o uso da água e na insegurança hídrica da atual e futura geração. Nesse 

contexto, a pesquisa se desdobra frente a análise da governança da água da Bacia Hidrográfica do Rio 

Gramame, a fim de elucidar potencialidades e lacunas existentes em seu processo de governança. 

Para isso, utilizou-se o Protocolo de Monitoramento de Governança das Águas do Observatório das 

Águas, conhecido como Protocolo do OGA. Os resultados denotam que existem algumas falhas 

quanto a governança da água, o que classifica a bacia como uma governança da água intermediária.  

 

ABSTRACT– With the advent of globalization, as well as technological advances, urban growth 

presented unstable and unsustainable patterns in its development, which fostered the continuous 

pressure on water use and water insecurity of the current and future generation. In this context, the 

research unfolds in front of the analysis of water governance of the Gramame River Basin, in order 

to elucidate potentialities and gaps in its governance process. For this, the Water Governance 

Monitoring Protocol of the Water Observatory, known as the OGA Protocol, was used. The results 

show that there are some failures in terms of water governance, which classifies the basin as an 

intermediate water governance. 
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INTRODUÇÃO  

O processo de urbanização desenfreado está contribuindo de forma negativa para as alterações 

qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos ao longo dos anos (CARVALHO, 2020). O que não 

somente compromete o uso da água atual, mas das futuras gerações. Ademais, esse dinamismo 

provoca conflitos em decorrência da escassez hídrica, seja no aspecto qualiquantitativo ou devido a 

gestão e governança falha, sendo esse o mais evidente motivo (RIBEIRO e JOHNSSON; SARAIVA, 

2018). 

A governança auxilia na tomada de decisão, avaliando quem decide e sob quais condições, o 

que torna um governo eficaz, envolvendo diferentes níveis e atores sociais. A gestão envolve planejar, 

controlar e agir, ou seja, trata-se da prática, da prestação de serviços relacionados aos recursos 

hídricos e da operacionalização (OGA, 2019; RIBEIRO e JOHNSSON, 2018). Dessa forma, o 

monitoramento da gestão e governança da água é essencial para que seja possível a administração 

dos recursos hídricos de forma justa e que possa proporcionar constantes melhorias nos âmbitos 

políticos, ambientais, sociais e econômicos (JÚNIOR, 2021). 

Nesse sentido, o Protocolo OGA foi desenvolvido com o objetivo principal de institucionalizar 

o monitoramento por meio dos indicadores de governança das águas nas instituições participantes 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Esses indicadores são 

divididos em cinco dimensões, a saber: legal e institucional, capacidades estatais, instrumentos de 

gestão, interação estado sociedade e relações intergovernamentais (OGA, 2019). 

O Protocolo totaliza 55 indicadores de origem qualitativa e quantitativa que são divididos entre 

as dimensões. Cada indicador possui itens que são analisados de acordo com seu atual estágio, dessa 

forma é observado se há ou não atendimento dos itens. Ainda, de acordo com essa verificação, os 

indicadores são qualificados em plenamente, parcialmente ou insatisfatório dependendo da 

quantidade de itens atendidos (OGA Brasil). 

O Estado da Paraíba possui bacias hidrográficas que sofre com conflitos devido à falta ou má 

gestão e governança, sendo uma delas a Bacia Hidrográfica do Rio Gramame. A região possui um 

alto grau de exploração antrópica devido a região ser concentração de atividades industriais, agrícolas 

e de turismo. A área possui um histórico de conflitos, motivados principalmente pela degradação 

ambiental, consequência da extensa área de plantio de cana de açúcar e do elevado índice de 

assoreamento dos rios em função das atividades industriais (COSTA et al, 2021; FELINTO, 2013). 

Diante do exposto, o presente estudo possui o objetivo geral de analisar a governança da água 

da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame – PB através da ferramenta do Protocolo de Monitoramento 

de Governança das Águas do Observatório das Águas (OGA Brasil). 
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Caso de estudo 

A bacia hidrográfica do Rio Gramame localiza-se no litoral sul do Estado da Paraíba, como 

visto na Figura 1. Possui área de aproximadamente 589 km², tendo como curso d’água principal o rio 

Gramame, com extensão de 54,3 km. Nesta bacia está localizado o reservatório formado pela 

barragem Gramame-Mamuaba que possui capacidade para 56,4 milhões m³, sendo o responsável pelo 

abastecimento de mais de um milhão de habitantes dos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux 

e Santa Rita (AESA; RIBEIRO et al, 2015) 

 
Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame. Fonte: Autoria própria (2022). 

Desde a instalação do Distrito Industrial de João Pessoa, no ano de 1960, o sistema e as 

comunidades no entorno sofrem com os efeitos negativos dos efluentes lançados pelas empresas nas 

redes de drenagem, muitas vezes sem nenhum tratamento prévio ou tratamento inadequado (NUNES, 

2012). A região ainda sofre com a contaminação pelo uso indiscriminado de agrotóxicos (COSTA et 

al., 2021). 

METODOLOGIA  

O presente estudo é classificado como uma pesquisa exploratória, pois, segundo Gil (2002), 

esse tipo de pesquisa possui a finalidade de aprimorar ideias ou hipóteses realizando descobertas e 

proporcionando variados aspectos relativos ao fato estudado. Assim sendo, tem-se duas etapas 

metodológicas: levantamento bibliográfico e análise da governança da Bacia Hidrográfica do Rio 

Gramame, podendo ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 - Etapas metodológicas. Fonte: Autoria própria (2022) 

O levantamento bibliográfico está baseado na literatura existente a respeito da temática, ou seja, 

livros, artigos científicos, relatórios dos órgãos gestores, Planos estaduais, nacionais e municipais, 

Leis, atas dos comitês de bacias, dentre outros. Para a análise da governança aplicou-se o Protocolo 

de Monitoramento do Observatório das Águas (OGA) de forma adaptada.  

A adaptação do Protocolo OGA se deu da seguinte forma: As 5 (cinco) dimensões foram 

selecionadas, legal e institucional, capacidades estatais, instrumentos de gestão, interação estado 

sociedade e relações intergovernamentais, das quais foram avaliadas, respectivamente, 4 (quatro), 3 

(três), 5 (cinco), 2(dois) e 2 (dois) indicadores, totalizando 16 indicadores. As dimensões e os 

indicadores foram selecionados de acordo com a acessibilidade às informações, para que fosse 

possível concluir as análises de forma técnica. 

A análise ocorreu para os indicadores selecionados, de tal maneira que, os indicadores que 

atendiam aos itens propostos pelo protocolo eram classificados em plenamente, quando os itens eram 

atendidos, mas não se encontravam completamente implementados, possuíam falhas ou 

apresentavam-se em fase de desenvolvimento ou implementação, adotava-se parcialmente e, 

qualificado em insatisfatório quando os itens não eram atendidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Quadro 1 abaixo compreende a análise da aplicação do Protocolo OGA quanto a 

governança da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame – PB. 

Indicador Itens avaliados Análise 
Dimensão Ambiente Legal e Institucional 

Regulamentação de 

instrumentos de 

gestão adequados às 

especificidades 

regionais 

1. Regulamentação da 

lei de recursos hídricos 

para implementação 

dos instrumentos de 

gestão;  
2. Existência da 

implementação;  
3. Adequação dos 

instrumentos de gestão 

e sua funcionalidade. 

A Lei 6.308/96 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos 

(PERH) no Estado da Paraíba. Os princípios e as diretrizes da 

PERH estão de acordo com os fundamentos gerais de ação 

determinados pela Lei das Águas para a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) (VIEIRA e RIBEIRO, 2007). 
Todos os instrumentos encontram-se implementados no estado 

paraibano, sendo eles: sistema de informações, Plano de 

Recursos Hídricos, outorga, cobrança pelo uso da água e 

enquadramento. Porém, é necessário que passem pelo processo 

de atualização, tendo em vista que alguns já encerraram o 

horizonte de ação de 20 anos. Sendo assim, o indicador atende 

plenamente ao protocolo. 
Funcionamento de 

Colegiados 

adequados às 

diferentes regiões do 

Brasil 

1. Criação legal (sim ou 

não);  
2.  funcionamento ou 

não (implementado). 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS) 

responsável pela Bacia Hidrográfica do Rio Gramame foi criado 

através do Decreto nº 27.562 em 2006, como um órgão colegiado, 

de caráter consultivo e deliberativo que compõe o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). O CBH-

Levantamento 
bibliográfico

Análise da governança 

• Protocolo OGA

http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/wp-content/uploads/2016/11/DECRETO_07.pdf
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Litoral Sul teve sua instalação aprovada pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERH) em 2007 e encontra-se em 

funcionamento com o apoio operacional da AESA (CBH-LS, 

2010). Desta forma, o indicador atende plenamente ao protocolo. 

Ferramentas e/ou 

Metodologias que 

contribuam para a 

integração da gestão 

das águas com o 

planejamento de 

infraestrutura/obras 

para diminuir os 

impactos sobre a 

água 

1. Existência ou não de 

ferramentas e/ou 
metodologias que 

colaboram com a 

integração. 

Como exemplo de ferramentas, pode-se citar os programas do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba que focam na 

diminuição da poluição e melhoria da qualidade da água para 

abastecimento (PERH – PB, 2021). A Política Nacional instituiu a 

bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento, e 

dentre seus objetivos destacam-se a manutenção da quantidade e da 

qualidade dos diversos usos ao longo do tempo (FELINTO; 

VASCONCELOS e SILVA, 2013). 
Ademais, Lei 6.308/96 institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH), com o intuito de assegurar o uso integrado e 

racional dos recursos hídricos, de modo a promover o 

desenvolvimento e o bem estar da população do Estado da Paraíba 

(VIEIRA e RIBEIRO, 2007). Assim, o indicador atende 

plenamente ao protocolo. 

Composição dos 

organismos 

colegiados 

1. Representação dos 

diferentes segmentos 

instituídos nos 

colegiados. 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH-LS) é 

composto por 25 membros, sendo 1 do Poder Público Federal, 2 do 

Poder Público Estadual, 4 do Poder Público Municipal, 10 usuários 

de água e 8 da Sociedade Civil Organizada, em que o mandato dos 

membros compreende 3 anos de duração, de acordo com o 

regimento interno (AESA). O indicador atende plenamente ao 

protocolo. 
Dimensão das Capacidades Estatais 

Fundo de Recursos 

Hídricos 

1. Existência ou não do 

Fundo de Recursos 

Hídricos;  
2. Operacionalização 

do fundo; 
3. Avaliação da 

eficiência na aplicação 

dos recursos 

financeiros do Fundo. 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH), é regido pelas 

Leis Estaduais nº 6.308/96 e nº 8.466/07, e pelo Decreto Estadual 

nº 31.215/10. Os programas e as áreas destinadas para 

financiamento são descritos e quantificados no Plano, em que as 

informações estão acessíveis a toda população por meio eletrônico 

disponibilizado pela AESA, gerando o princípio de transparência. 

Quanto à avaliação da eficiência na aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo não foram encontradas informações 

fidedignas em razão da falta de avaliação quanto à eficácia da 

aplicação dos recursos financeiros na gestão, o que não permite 

conclusões precisas (FERH, 2021). Diante disso, o indicador 

atende parcialmente ao protocolo. 

Outras fontes 

financeiras para a 

gestão de recursos 

hídricos 

1. Existência ou não de 

outras fontes 

financeiras para a 

gestão de recursos 

hídricos. 

Tem-se que a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico 

(ANA) é a principal fonte financeira da gestão dos recursos 

hídricos, contando com o apoio financeiro de entidades 

internacionais como o Banco Mundial. Existem também aportes 

financeiros advindos do Programa de Consolidação do Pacto 

Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO) e do Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(PROCOMITÊS) aos sistemas estaduais de gerenciamento de 

recursos hídricos do estado, no qual, pode-se acompanhar sua 

implementação, aplicação dos recursos e avanços alcançados 

através dos relatórios publicados por cada programa anualmente 

(ANA, 2020; ANA, 2019; PDRH – Gramame, 2000). Sendo assim, 

o indicador atende plenamente ao protocolo. 

Incentivos para a 

carreira de 

profissionais da 

gestão de recursos 

hídricos no setor 

público 

1. Existência ou não de 

estímulos e incentivos 

de política de recursos 

humanos para a gestão 

da água. 

Consta Ata da 4ª reunião ordinária do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte do Estado da Paraíba - CBH-LS do 

ano de 2020 a capacitação do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(PROCOMITÊS) com o objetivo de ampliar o conhecimento dos 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Litoral Sul (CBH-

LS) sobre assuntos relacionados a gestão de águas do estado da 

Paraíba (AESA, 2020). 
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Ainda, a AESA disponibiliza, por meio eletrônico, um Plano de 

Capacitação que possui a finalidade de propiciar a melhoria e 

intensificação da Gestão Integrada de Recursos Hídricos em que as 

ações do Plano de Capacitação dos atores envolvidos serão 

realizadas entre o Órgão Deliberativo e Normativo (Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH) e os Órgãos de Gestão 

Participativa e Descentralizada (Comitês de Bacia Hidrográfica – 

CBHs) (AESA, 2019). Dessa maneira, o indicador atende 

plenamente ao protocolo. 
Dimensão Instrumentos De Gestão 

Sistema de 

Informações de 

Recursos Hídricos 

1. Existência ou não de 

dados que orientem a 

tomada de decisão;  
2. Dados são ou não de 

fácil acesso para a 

sociedade. 

O Sistema de Informações de Recursos Hídricos para o Estado da 

Paraíba (SIRI) é o sistema computacional desenvolvido pela 

SCIENTEC para funcionar como instrumento informático 

armazenador das diversas informações hidrológicas e 

socioeconômicas da bacia. O SIRI foi implementado pela AESA 

em 2005 e em 2017 a AESA lançou um novo sistema mais 

sofisticado e integrado. O sistema foi elaborado para oferecer aos 

planejadores e gerentes de recursos hídricos, informações sobre o 

uso atual dos recursos hídricos e possíveis usos futuros projetados. 

O sistema foi elaborado para oferecer aos planejadores e gerentes 

de recursos hídricos, informações sobre o uso atual dos recursos 

hídricos e possíveis usos futuros projetados, em que os mapas 

temáticos são acessíveis apoiando-se no cruzamento de 

informações oriundas das tabelas do banco de dados (COSTA e 

SILVA, 2018; PDRH – Gramame, 2000). Sendo assim, o indicador 

atende plenamente ao protocolo. 

Plano de Recursos 

Hídricos 

1. Existência ou não do 

Plano de Recursos 

Hídricos;  
2. Implementado ou 

não;  
3. Processo de 

construção do Plano 

(audiências públicas, 

Oficinas realizadas, 

segmentos 

representados; 

cumprimento de 

prazo);  
4. Parcerias/pactos 

multissetoriais 

estabelecidos. 

A bacia possui Plano Diretor (PDRH - Gramame) datado do ano 

2000 com horizonte de vigência de 20 anos, dessa forma, o mesmo 

encontra-se desatualizado. A Secretaria de Infraestrutura, dos 

Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEMARH) por meio dos 

recursos do Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de 

Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro (PROÁGUA 

Semiárido) e financiado pelo Banco Mundial contratou a empresa 

Associação para o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

(SCIENTEC), conveniada à Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) para elaboração do primeiro Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da bacia hidrográfica do rio Gramame. O planejamento 

dos recursos hídricos através do Plano Diretor, centrou os 

principais objetivos nas relações potencialidades-disponibilidades-

demandas hídricas, deixando de lado as relações com as 

instituições e as formas de gestão, consequentemente, as 

considerações relativas à participação pública e integração com 

outros setores não foram fortalecidas no Plano. Sendo assim, 

constatou-se que, em 17 anos, algumas das ações propostas não 

foram executadas em detrimento da falta de controle social, 

ausência de recursos, ausência de políticas públicas ambientais, 

ausência de programas regulares sequenciais, deficiência das 

instituições executoras, além da falta de uma gestão pública com 

foco e falta de motivação política para dar a devida importância aos 

recursos hídricos do estado (COSTA e SILVA, 2018; PDRH – 

Gramame, 2000). Assim, o indicador atende parcialmente ao 

protocolo. 

Outorga 

1. Existência ou não de 

outorga;  
2. Cadastro de usuários 

implementado ou não. 

O processo de outorga do direito do uso da água está enquadrado 

em termos legais na Lei 9.433/97, na Lei Estadual 6.308/96 e no 

decreto nº 19.260/97 que regulamenta a outorga do direito de uso 

dos recursos hídricos e dá outras providências (PDRH – Gramame, 

2000). O mesmo possui legislação consolidada, mas precisa de 

modernização. Quanto à estrutura para atualização permanente dos 

cadastros de usuários de água na bacia, a AESA possui uma 

Gerência de Cadastro para desempenhar esta finalidade (COSTA e 
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SILVA, 2018). Posto isso, o indicador atende plenamente ao 

protocolo. 

Cobrança pelo uso 

da água 

1. Existência ou não da 

cobrança pelo uso da 

água. 

Efetuada pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado 

da Paraíba (AESA) e os valores arrecadados, são aplicados no 

financiamento dos programas previstos no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, no financiamento de ações que objetivem a 

otimização do uso da água e no pagamento das despesas de 

manutenção e custeio administrativo dos comitês de bacias 

hidrográficas (PERH/PB, 2021; PDRH – Gramame, 2000). O 

indicador atende plenamente ao protocolo. 

Enquadramento 

1. Existência ou não. O Estado da Paraíba emitiu a Deliberação nº 011 de 1988 do 

Conselho de Proteção Ambiental (COPAM), que aprova a Diretriz 

(DZS201) dispondo sobre a classificação das águas do território da 

Paraíba, sendo assim, segundo os usos preponderantes, parte 

integrante do Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras (SELAP), enquadrou todos os cursos de água da bacia 

do rio Gramame na classe 2, porém, alguns trechos dos rios da bacia 

fogem à classe legalmente enquadrada devido aos parâmetros de 

qualidade da água em decorrência dos graves processos de poluição 

que a bacia sofre, principalmente, por meio da disposição 

inadequada dos efluentes industriais (NUNES, 2012; PDRH – 

Gramame, 2000). Desta forma, o indicador atende plenamente ao 

protocolo. 
Dimensão Interação Estado Sociedade 

Mapeamento de 

Projetos e ações 

implementados por 

outros setores 

voltados para a 

gestão das águas 

1. Existência ou não de 

ações;  
2. Ações mapeadas ou 

não;  
3. Ações vinculadas às 

metas dos planos de 

bacias ou não. 

Há ações, porém, são pontuais e descentralizadas. São realizadas 

por ONGs, comunidades, e instituições privadas, que, juntas, visam 

combater a poluição da Bacia Hidrográfica do Litoral Sul em 

consonância com os Planos em vigência (COSTA et al, 

2021).  Logo, o indicador atende parcialmente ao protocolo. 

Campanhas de 

sensibilização 

1. Existência de 

campanhas 

institucionais de 

formação e de incentivo 

à participação. 

Existem algumas campanhas de sensibilização, que geralmente são 

realizadas quando há racionamento de água no estado ou em 

momentos como a Semana Estadual de Mobilização em Defesa da 

Água, visando a conscientização da sociedade e o uso racional dos 

recursos hídricos. Destaca-se que em relação ao aspecto 

interinstitucional, há uma fraca atuação dos órgãos responsáveis 

pela gestão da água e dos demais recursos naturais, em função 

principalmente da baixa capacidade financeira, técnica e política 

para efetivação de suas competências. Esses fatores, aliados à 

educação ambiental deficiente da população, que usa os recursos 

naturais de forma excessiva, contribuem para permanência da 

situação de insustentabilidade ambiental da bacia, sobretudo no que 

se refere à qualidade dos corpos hídricos (COSTA et al, 2021; 

COSTA e SILVA, 2018). Assim, o indicador atende parcialmente 

ao protocolo. 
Dimensão das Relações Intergovernamentais 

Projetos e ações 

implementados 

pelas Prefeituras 

voltados para a 

gestão das águas 

1. Identificação de 

projetos dos municípios 

da bacia desenvolvendo 

ações de proteção dos 

recursos hídricos;  
2. Projetos 

identificados estão de 

acordo com as 

orientações dos planos 

de bacia e/ou 

deliberações dos 

comitês. 

Somente a prefeitura de João Pessoa (dos quatro municípios da 

bacia) desenvolve ações pontuais que se restringem às datas 

comemorativas, porém, apresentam continuidade. A exemplo 

disso, têm-se as movimentações da população no que tange as 

ações relacionadas às nascentes ou os projetos de revitalização dos 

rios urbanos, também presente no Plano da bacia (NUNES, 2017). 

Sendo assim, o indicador atende parcialmente ao protocolo. 
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Envolvimento dos 

Municípios na 

Gestão dos Recursos 

Hídricos 

1. Existência ou não de 

estratégia interna de 

envolvimento do 

município para 

participação na gestão 

de recursos hídricos;  
2. Existência ou não de 

estratégia externa de 

envolvimento do 

município para 

participação na gestão 

de recursos hídricos. 

Não há estratégias do tipo interna ou externa para o envolvimento 

dos municípios. Pelo contrário, de acordo com Nunes (2017), existe 

uma grande lacuna quanto a participação dos municípios na gestão 

de recursos hídricos, demonstrando pouca disponibilidade para 

participar das consultas nos órgãos de recursos hídricos. Ainda, 

devido a esse fraco compromisso dos municípios originou-se 

problemas, dada a sua forte influência sobre a qualidade da água e 

a necessidade de integração entre os recursos hídricos e outros 

setores. Desta maneira, o indicador não atende ao protocolo, o que 

o classifica como insatisfatório. 

Quadro 1 - Aplicação do Protocolo OGA. Fonte: Autoria própria (2022) 

Os 4 indicadores selecionados da dimensão Ambiente Legal e Institucional foram plenamente 

atendidos, o que implica dizer que de acordo com esses critérios avaliados, há efetividade da Lei, da 

qualidade e regulação da legislação dos recursos hídricos e do SINGREH. Quanto aos 3 indicadores 

da dimensão Capacidades Estatais, 2 atenderam plenamente e 1 parcialmente, o que significa que a 

capacidade operacional dos órgãos envolvidos na gestão dos recursos hídricos e a qualidade de suas 

equipes, da burocracia e dos recursos financeiros disponíveis não estão totalmente sendo totalmente 

eficazes.  

Para os 5 indicadores analisados da dimensão Relação Estado Sociedade, têm-se que 4 atende 

plenamente e 1 parcialmente. Isso significa que, por mais que haja interação entre o Estado e a 

sociedade através da efetividade dos canais de participação propostos e da transparência, ainda 

existem lacunas que devem ser fechadas. Os 2 indicadores escolhidos da dimensão das Relações 

Intergovernamentais atendem parcialmente ao protocolo o que expressa que existem brechas na 

gestão da água que é realizada de forma articulada e nas relações sistêmica entre os entes do estado e 

os municípios. 

Na última dimensão, dos Instrumentos de Gestão, 2 indicadores foram selecionados e 

analisados, 1 atende parcialmente ao protocolo e 1 foi classificado como insatisfatório, o que significa 

que há brechas na implementação dos instrumentos de gestão e da capacidade de suporte à gestão das 

unidades de planejamento e de recursos hídricos. 

CONCLUSÕES  

Com a aplicação da metodologia do OGA, é possível verificar que a gestão e a governança na 

Bacia Hidrográfica do Rio Gramame possuem algumas lacunas que colocam em risco a 

funcionalidade da mesma. Além de possibilitar uma estimativa da governança da água a partir das 

dimensões e indicadores utilizados e analisados, o que possibilita, também, a identificação de falhas 

e a proposição de melhorias.  

Assim sendo, o Protocolo permitiu levantar dados e informações que poderão ser utilizadas 

como subsídio para a tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos e na resolução de conflitos 
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da área estudada. Por fim, de acordo com a metodologia do OGA, e para os indicadores analisados, a 

bacia atende parcialmente ao protocolo, o que classifica a governança da água em intermediário.  
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