AVALIAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
ABORDAGEM: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é ...., trabalho para a empresa
uma pesquisa sobre a gestão dos recursos hídricos nesta bacia hidrográfica.
( . )
( . )

Entrevistador: ________________________ Data: ___/___/___
Cidade de realização da pesquisa:

e estou fazendo

Horário:____:____

Bloco I - Qualificação do entrevistado
Empreendimento/Usuário:_________________________________________________
CONTATO:
NOME:____________________ CARGO:_______________________
TELEFONE: (____) ________ - ________
CIDADE:_______________________________ ESTADO:_____

SEGMENTO:
1Indústrias
2Abastecimento e Saneamento
3Geração de Energia 4Irrigação
5Criação animal
6Turismo e lazer
7Mineração
8Outros
HÁ QUANTO TEMPO O SR(A). PAGA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS?
1 até 3 anos
2 de 4 até 6 anos
3 acima de 7 anos
4 não sei
Bloco II - Nível de conhecimento sobre o Comitê
A) O Sr(a) conhece ou já ouviu falar do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco?
1. Sim 2.Não (se não pular para o Bloco III)
B) Já foi ou é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco?
1. Sim, atualmente sou membro
2. Sim, já fui e quero voltar a ser
3. Sim, já fui e não quero ser mais
4. Não e quero ser
5. Não e não quero ser
C) Qual foi a última vez que o Sr(a). tomou conhecimento de uma reunião do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco?
1.
2.
3.
4.

Menos de um ano
Entre um e três anos
Mais de três anos
Nunca

D) Qual foi a última vez que o Sr(a). tomou conhecimento de uma deliberação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco?
1.
2.
3.
4.

Menos de um ano
Entre um e três anos
Mais de três anos
Nunca

E) O Sr(a). sabe quem representa seu segmento hoje no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco?
1. Sim 2. Não
E.1) Se sim, qual o nome do representante e/ou entidade_____________________________________
F) O seu representante te mantém informado sobre as discussões de cobrança e sua aplicação no
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco?
1. Sim 2.Não
G) O Sr(a). acha que as decisões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco contribuem
para a gestão dos recursos hídricos da bacia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

totalmente
muito
Parcialmente
pouco
nada
não sei

Bloco III - Nível de conhecimento sobre a de Agência de Bacia
H) O Sr(a) conhece ou já ouviu falar da Agência de Bacia AGB Peixe Vivo?
1. Sim 2.Não (se não pular para o Bloco IV)
I)

O Sr(a) conhece as funções que são desempenhadas pela Agência de Bacia AGB Peixe Vivo?
1. Sim 2.Não

J) O Sr(a) acha que a atuação da Agência de Bacia AGB Peixe Vivo contribui para a gestão dos
recursos hídricos da bacia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

totalmente
muito
Parcialmente
pouco
nada
não sei

Bloco IV - Nível de conhecimento sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
K) O Sr(a) conhece os OBJETIVOS desta cobrança?
1.
2.
3.
4.
5.

totalmente
muito
parcialmente
pouco
Não conhece

L) O Sr(a) conhece as fórmulas e os valores de cobrança praticados na bacia?
1.
2.
3.
4.
5.

totalmente
muito
parcialmente
pouco
Não conhece

M) o Sr(a). conhece quem propõe a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia?
(resposta espontânea ou induzida no caso de não saber, apresentar as opções abaixo)
1. Entidade Delegatária AGB Peixe Vivo
2. Comitê de Bacia AGB Peixe Vivo
3. Órgão Gestor de Recursos Hídricos (Agência Nacional de Águas ou órgão gestor
estadual)
4. Conselhos de Recursos Hídricos
5. Governo
6. Não sei
N) Em sua opinião, o que poderia ser feito para aprimorar as fórmulas e os valores da cobrança pelo uso de
recursos hídricos?

Bloco V - Nível de conhecimento sobre o montante e aplicação dos recursos oriundos da cobrança
O) O Sr(a) tem conhecimento de quanto é ARRECADADO por meio da cobrança pelo uso de recursos
hídricos na bacia?
1. Sim – Quanto?

2. Não

P) O Sr(a). conhece quem decide como são aplicados os valores arrecadados com a cobrança na bacia?
(resposta espontânea ou induzida no caso de não saber, apresentar as opções abaixo)

1. Agência de Bacia AGB Peixe Vivo
2. Comitê de Bacia AGB Peixe Vivo
3. Órgão Gestor de Recursos Hídricos (Agência Nacional de Águas ou órgão gestor
estadual)
4. Conselhos de Recursos Hídricos
5. GOVERNO
6. Não sei
Q) O Sr(a) tem conhecimento das AÇÕES que vem sendo IMPLEMENTADAS com os recursos gerados
com cobrança pelo uso de recursos hídricos?
1. Sim – Cite

2.Não

R) Que sugestão o Sr(a) daria no sentido de melhorar a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo
uso de recursos hídricos?

S) O Sr(a) ou seu empreendimento já tentou utilizar os valores arrecadados com a cobrança para
implementar algum projeto?
1. Sim 2.Não
T)

Como e onde o Sr(a) entende que devem ser aplicados os recursos arrecadados com a cobrança?
(resposta espontânea ou induzida no caso de não saber, apresentar as opções abaixo)

1. Projetos básicos/executivos de estações de tratamento de esgotos ou de efluentes
industriais (de modo a pleitear os recursos para a execução das obras em outras fontes de
financiamento)
2. Construção de estações de tratamento de esgotos
3. Execução de projetos de controle de erosão e replantio de matas
4. Programas de educação ambiental
5. Projetos básicos/executivos de controle/redução de perdas em sistemas de
abastecimento de água (de modo a pleitear os recursos para a execução das obras em
outras fontes de financiamento)
6. Execução de projetos de controle/redução de perdas em sistemas de abastecimento
de água
7. Programas de capacitação dos usuários
8. Programas de uso eficiente ou reuso de efluentes
9. Projetos de uso racional de recursos hídricos na irrigação
10. Projetos de uso racional de recursos hídricos na indústria
11. Outros____________________________________________
Bloco VI - Com relação à gestão dos recursos hídricos em seu empreendimento
U) Quais fatores induzem o seu empreendimento a racionalizar o uso da água? (assinale até duas
alternativas)
(resposta espontânea ou induzida no caso de não saber, apresentar as opções abaixo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consciência ambiental
Escassez de água
Legislação e fiscalização
Certificações ambientais (como a ISO 14000, exigência do mercado)
Redução de custos
Cobrança pelo uso de recursos hídricos
nenhum
outro __________________________________

V) A cobrança pelo uso de recursos hídricos fez com que o empreendimento racionalizasse o uso da
água?
1. Sim 2.Não
W) Nos próximos anos, a atividade do seu empreendimento:
1. Crescerá
2. ficará no mesmo nível
3. reduzirá
X) Para atender a essa atividade futura, o seu consumo de água:
1. aumentará
2. ficará no mesmo nível
3. reduzirá

Y) Em situações de escassez hídrica, você acha que o preço cobrado pelo uso da água deveria ser
maior?
1. Sim, porque_______________________________
2. Não, porque_______________________________
Z)

Em sua opinião, quais são a(s) consequência(s) da cobrança em uma bacia hidrográfica?
(resposta espontânea ou induzida no caso de não saber, apresentar as opções abaixo)
1. Proporciona o reconhecimento da água como bem econômico e dá ao usuário a
indicação de seu real valor
2. Incentiva a racionalização do uso da água
3. Arrecada recursos financeiros para serem investidos na bacia hidrográfica
4. Não onera o usuário de recursos hídricos e traz benefícios para a bacia hidrográfica
5. Não onera o usuário de recursos hídricos e não traz benefícios para a bacia
hidrográfica
6. Onera os usuários de recursos hídricos e traz benefícios para a gestão de recursos
hídricos
7. Onera os usuários de recursos hídricos e não traz nenhum benefício para a gestão
de recursos hídricos

AA) Você ou seu empreendimento é favorável à cobrança pelo uso de recursos hídricos?
1. Sim 2.Não
BB) Qual é o percentual do que você paga da cobrança sobre o custo total de seu empreendimento?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menos de 0,5%
De 0,5% a 1,0%
De 1,0% a 2,0%
De 2,0% a 5,0%
Mais de 5%
Não sei

CC) O Sr(a). concorda que os preços cobrados sejam revisados para corrigir as perdas inflacionárias?
1. Sim, porque_______________________________
2. Não, porque_______________________________

Finalizando, o Sr(a) gostaria de registrar alguma crítica ou sugestão relacionada à gestão dos recursos hídricos da
bacia hidrográfica?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

A ______________ agradece por sua participação e tenha um (a) Bom (a) Dia, Tarde, Noite!!!

