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1.

INTRODUÇÃO

No período de 24 de maio a 22 de junho de 2021 ocorreu a consulta pública do
Relatório de Análise do Impacto Regulatório, que estudou a alocação negociada de água na
bacia hidrográfica do ribeirão Jardim com o objetivo de levantar alternativas para o seu
aprimoramento e para a redução dos conflitos pelo uso da água, por meio do
compartilhamento justo e do atendimento ao princípio da racionalidade e do direito
fundamental de acesso à água.
A Consulta Pública nº 001/2021 teve como objetivo obter subsídios e informações
adicionais referente ao Relatório de Análise do Impacto Regulatório. Foram disponibilizados
os seguintes documentos na consulta pública:
• Nota Técnica
(http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/consultas_publicas/CP_001_2021/Nota_Tecni
ca_Rio_Jardim.pdf);
• Relatório de Análise do Impacto Regulatório
(http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/consultas_publicas/CP_001_2021/Relatorio_A
IR_Rio_Jardim.pdf).

2.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

As contribuições recebidas foram encaminhadas por meio do endereço
eletrônico cp_001_2021@adasa.df.gov.br. Ao realizar a análise das contribuições, a equipe
técnica verificou que estas estavam fora do objeto estudado na Análise de Impacto
Regulatório (AIR) da Bacia do Rio Jardim, sendo, portanto, desconsideradas.
A Consulta Pública é um mecanismo de publicidade e transparência, por meio do qual
a Adasa busca obter informações, opiniões e críticas a respeito dos estudos que são realizados
pela Agência. Os estudos de Análise de Impacto Regulatório são uma prática recente na Adasa,
que vem sendo aprimorados à medida em que as equipes técnicas se capacitam.
A participação social é peça fundamental para o aprimoramento dos Relatórios de
AIR. Essa proximidade com a sociedade permite a melhoria substancial da qualidade
regulatória desempenhada pela Agência. No entanto, verifica-se que ainda ocorre uma
participação social incipiente sobre o conteúdo dos relatórios de AIRs que foram
disponibilizados à consulta pública.
A equipe técnica da Superintendência de Recursos Hídricos está ciente da
necessidade de melhoria no processo de participação social e está estudando melhores
formas para o seu aprimoramento e estreitamento de laços com os usuários de recursos
hídricos do Distrito Federal.
Contudo, é importante que seja ressaltado que a elaboração do Relatório de Impacto
Regulatório da Bacia do Rio Jardim é apenas o primeiro passo para o aprimoramento da
alocação negociada de água na bacia. Os próximos passos a serem implementados possuem
o objetivo de envolver os usuários que participam diretamente do processo de alocação
negociada de água na bacia, entre eles:
1) realização de reuniões de alocação negociada de água;
2) coleta de subsídios com os usuários que participam do processo de alocação;
3) construção conjunta do marco regulatório da bacia.

