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RESUMO 
 

A elaboração desta tese visou contribuir com informações no âmbito da gestão 
de recursos hídricos nacional, tendo como objetivo avaliar o grau de integração 
existente entre os planos de recursos hídricos, em seus distintos níveis, propondo 
elementos e estratégias que contribuam para o aperfeiçoamento do processo de 
planejamento e gestão dos recursos hídricos no Brasil. Com a finalidade de obter 
contribuições ao tema no Brasil, foram selecionados países que guardam um grau de 
semelhança física e/ou institucionais, relativas aos recursos hídricos com o nosso país 
(Portugal, Espanha e França). Foram analisados os papéis dos componentes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Abordou-se os desafios à 
implementação dos Planos de Recursos Hídricos e a importância da integração entre os 
níveis de planejamento de recursos hídricos. A metodologia empregada na parte 
correspondente às normas de recursos hídricos foi constituída por dois tipos de 
avaliação: entre as políticas de recursos hídricos (nacional e estaduais) e a respeito do 
conteúdo dos planos estaduais e de bacias. Na avaliação sobre os planos em relação à 
norma brasileira vigente, foi realizada uma análise prática da observância dos critérios 
estabelecidos nas normas brasileiras pelos planos estaduais de recursos hídricos e planos 
de bacia hidrográfica existentes, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 
Na análise comparativa das propostas dos Planos de Recursos Hídricos, foram adotados 
como elementos de comparação as diretrizes, intervenções e propostas apresentadas no 
plano de maior abrangência. Foi apresentado modelo para a integração dos níveis de 
planejamento na bacia do rio São Francisco, além de uma avaliação sobre a 
implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. Conclui-se 
que, apesar do arcabouço institucional de recursos hídricos existente no país, o exercício 
da gestão de recursos hídricos de forma integrada entre os vários níveis de planejamento 
ainda não é fato no Brasil, o que corrobora com a hipótese apresentada neste trabalho. A 
análise geral dos planos de recursos hídricos avaliados na área da bacia hidrográfica do 
rio São Francisco – planos estaduais e de bacia hidrográfica - indicou que vários 
documentos pecam pela omissão ou falta de clareza em pontos essenciais. É necessário 
que haja uma articulação entre os programas propostos nos planos - Plano Nacional e os 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos e planos de bacias -, entretanto, não há 
mecanismos previstos para a efetiva articulação entre os mesmos. Finalmente, sugere-
se, como tema para futuras pesquisas, a investigação para definição de parâmetros para 
mensuração da implementação dos planos de recursos hídricos. 
 
Palavras-chave - gestão de recursos hídricos, planos de recursos hídricos, planejamento 
de recursos hídricos, bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
 
 



 

 

xxiii
 

ABSTRACT 
 

The elaboration of this thesis aimed contribute with information in the scope of 
the water resources managemenet national, having as goal evaluate the degree of 
existing integration among water resources plans, in their distinct levels, proposing 
elements and strategies that contribute for the improvement of the planning and 
management process of the water resources in Brazil. With the purpose of obtaining 
contributions to the theme in Brazil, they were selected countries that keep a degree of 
physical likeness and/or institutional, relative to the water resources with our country 
(Portugal, Spain and France). Were analyzed the papers of the components of the Water 
Resources Management National System. It boarded the challenges to the 
implementation of the Water Resources Plans and the importance of the integration 
among water resources planning levels. The maid methodology in the corresponding 
part to the water resources rules was constituted by two kinds of evaluation: among 
water resources policies (national and state) and concerning about of the content of the 
state plans and basins plans. In the evaluation on the plans regarding the valid Brazilian 
norm, it was accomplished a practice analysis of the observance of the criteria 
established in the Brazilian rules by the hidrographic basin plans and water resources 
plans state existing, in the scope of Rio San Francisco Basin. In the comparative 
analysis of the proposals of the Water Resources Plans, they were adopted as 
comparison elements the guidelines, interventions and proposed introduced in the larger 
scope plan. It was introduced model for the integration of the planning levels in the 
basin of San Francisco river, besides an evaluation on the implementation of the State 
Plan of Water Resources of Pernambuco. It concludes that, besides the institutional 
framework of water resources existing in the country, the exercise of the form water 
resources administration integrated among several planning levels yet is not fact in 
Brazil, what it corroborates with the introduced hypothesis in this work. The general 
analysis of the water resources plans evaluated in the area of the hydrographic basin of 
the river San Francisco – state plans and of basin plans - it indicated how several 
documents sin by the clearness omission or lack in essential points. It is necessary that 
there is an articulation among proposed programs in the plans - National Plan and the 
State Plans of Water Resources and basins plans -, however,  there are not foreseen 
mechanisms for the effective articulation between the same. Finally, it suggests, as it 
fear for future researches, the investigation for parameters definition for measurement of 
the implementation of the water resources plans. 
 
Key-words – water resources management, water resources plans, water resources 
planning, São Francisco water basin.  
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 – MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 No Brasil há três níveis de poder político eleitos pelos cidadãos: os 

representantes de Governos municipais, estaduais e federal. Um dos desafios à gestão 

dos recursos hídricos é articular a participação das três esferas de poder inseridas no 

âmbito da bacia hidrográfica, que é a unidade territorial para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dois domínios para as águas no 

Brasil: o da União e dos Estados. São bens de domínio da União (CF, art. 20, III) os 

lagos, rios e quaisquer correntes: situadas em terreno da União; que banhem mais de um 

Estado ou sirvam de limite entre eles; que sirvam de limite entre o Brasil e outros 

países; que se estendam para território estrangeiro, ou dele provenham; situados em 

reservatórios construídos pela União. São bens de domínio dos Estados (CF, art. 26, I) 

as águas não incluídas entre os bens da União: águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas as decorrentes de obras da União.  

Esse fator introduz uma complexidade à gestão dos recursos hídricos, notadamente 

no planejamento dos recursos hídricos no Brasil. A questão do domínio das águas está 

diretamente relacionada com o planejamento de recursos hídricos, pois em bacias cujo 

rio principal é de domínio da União, é necessária a articulação da União com, no 

mínimo, mais duas unidades da federação para o planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. Em casos de rios que se estendem por mais de um país ou servem de limite 

entre eles, a questão se torna ainda mais complexa. 

 O planejamento de recursos hídricos consiste em quantificar as disponibilidades 

e demandas hídricas de uma determinada região e, a partir do balanço hídrico para 

diversos cenários, equacionar o atendimento às demandas para múltiplos usos da água 

nos horizontes previstos, a partir das disponibilidades existentes ou prevendo outras 

alternativas, quando necessário.  

“Planejamento, no conceito da ciência econômica, onde é bastante 

empregado, é a forma de conciliar recursos escassos e necessidades 

abundantes. Em recursos hídricos, o planejamento pode ser definido como o 

conjunto de procedimentos organizados que visam ao atendimento das 

demandas de água, considerada a disponibilidade restrita desse recurso” 

(BARTH, 1987, p. 12). 
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 A Lei Federal no 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

estabelece, em seu art. 6º, que os Planos de Recursos Hídricos “visam a fundamentar e 

orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento de recursos hídricos”. Os planos de recursos hídricos são o primeiro 

instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 5º, I), caracterizando-os 

como ferramentas essenciais à gestão dos recursos hídricos. Segundo Pompeu (2004), 

os planos se constituem no instrumento mais importante da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 No Brasil, existem quatro níveis de planejamento de recursos hídricos, embora 

não haja distinção na legislação entre planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica 

de rio federal e estadual, refletidos nos:  

- o Plano Nacional; 

- os Planos Estaduais; 

- os Planos de Bacia Hidrográfica de rio federal; 

- os Planos de Bacia Hidrográfica de rio estadual. 

 De maneira geral, os planos de bacia têm sido elaborados por iniciativas 

isoladas, seja do Governo Federal ou dos Estados. No caso de uma bacia cujo rio 

principal é de domínio da União, é necessário que haja um planejamento articulado, a 

fim de superar as divergências que poderão surgir em função dos diversos interesses 

envolvidos numa bacia hidrográfica. Deveria ser observada uma sincronia entre a 

elaboração do plano de uma bacia e dos planos de bacias de rios afluentes, 

principalmente quando trata-se de rio de domínio da União.  

Por outro lado, a implementação dos planos de recursos hídricos é fator 

determinante para o sucesso do planejamento e, conseqüentemente da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, porém não suficiente. Segundo Tucci (2006), o Plano deve ser 

avaliado quanto às metas a serem atingidas. Os resultados devem ser práticos e também 

efetivos quanto aos aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

É significativo o número de propostas de planos elaborados com qualidade 

técnica no Brasil, não aprovados pelos respectivos comitês e não implementados. Santos 

(2001) cita que já existiram planos sem planejadores e bons planos que jamais foram 

implementados. Conforme Campos & Sousa (2003), muitos têm sido os planos 

desenvolvidos no mundo e no Brasil que, por falta da observação de alguns detalhes 

técnicos terminam por se destinar às prateleiras e aí permanecerem por muitos e muitos 

anos, ressurgindo somente como referência em outros planos.  
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Segundo Granziera (2001), o cumprimento do plano é a garantia de efetividade 

de toda a política de recursos hídricos. Daí a relevância da investigação dos fatores 

intervenientes na implementação dos planos de recursos hídricos, buscando realizar 

efetivamente o processo de planejamento de recursos hídricos que constitui a base dessa 

política.  

Neste sentido, urge a necessidade de avaliação do grau de integração atualmente 

existente e entre os diversos níveis de planejamento no Brasil, a fim de vislumbrar uma 

estratégia de realização de um processo de planejamento integrado, que poderá 

contribuir para um aumento no índice de implementação dos planos de recursos 

hídricos.  

 

1.2 – ESTRUTURA DA TESE 

 Para o melhor entendimento da pesquisa, ela está estruturada em nove capítulos, 

incluindo o presente, correspondente à Introdução, e o capítulo final relativo ás 

Referências.  

 O Capítulo 2 apresenta os Objetivos gerais e específicos da realização desta 

pesquisa. 

 A Experiência Internacional no Planejamento de Recursos Hídricos nos 

países estudados - Portugal, Espanha e França - são tratados no Capítulo 3, bem como a 

Diretiva-Quadro da Água, da União Européia. Este capítulo resume os principais pontos 

observados no processo de planejamento de recursos hídricos nesses países, com intuito 

de trazer subsídios ao planejamento de recursos hídricos no Brasil. Como subsídio ao 

entendimento deste capítulo, o Apêndice A apresenta, para cada país, um relato sobre os 

aspectos da legislação relativa ao planejamento de recursos hídricos, o sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos e a situação atual dos instrumentos de planejamento 

de recursos hídricos. Também está incluída uma breve descrição sobre as características 

geopolíticas, visto que os aspectos político-administrativos estão diretamente 

relacionados com os níveis de planejamento de recursos hídricos existentes em cada 

país.  

 O Planejamento de Recursos Hídricos no Brasil é tratado no Capítulo 4, 

iniciando com a descrição do estágio de implementação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e das atribuições relativas ao planejamento de 

recursos hídricos dos diversos entes que integram o sistema brasileiro. Esta abordagem 

é necessária para contextualização da atuação dos componentes do Sistema na 
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elaboração e implementação dos planos de recursos hídricos no Brasil. Conejo (2006) 

enfatiza que a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos se confunde com 

a própria implementação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, já que se constitui 

peça-chave desse Sistema, na medida em que norteará grande parte de seu 

desenvolvimento.  

 Apresenta-se também um histórico sobre o planejamento de recursos hídricos no 

país e o arcabouço legal pertinente à matéria. Esse capítulo abrange os resultados 

obtidos pelas distintas instâncias de planejamento existentes no Brasil: País, Estados e 

Bacia Hidrográfica. Descreve-se a cronologia do processo de construção do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, suas diretrizes e possíveis dificuldades na sua 

implementação. Na seqüência resume-se a situação atual dos Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos, que reflete a forma como os Estados têm atuado no planejamento de 

seus recursos hídricos. Indica-se também as bacias cujos planos de recursos hídricos já 

foram elaborados.  

 Ainda no Capítulo 4, desenvolvem-se os temas dos desafios à implementação 

dos planos de recursos hídricos e da integração entre os níveis de planejamento de 

recursos hídricos, buscando uma referência para o embasamento da proposta de 

articulação dos níveis de planejamento que será apresentada ao final do trabalho.  

 A Metodologia utilizada nas análises realizadas no escopo da tese é apresentada 

no Capítulo 5. 

 O Capítulo 6 – Estudo de Caso: a bacia hidrográfica do rio São Francisco – 

apresenta uma caracterização da área e população desta importante bacia selecionada 

para estudo de caso, especialmente em relação a cada uma das unidades da federação 

inseridas na bacia. Também estão incluídas informações a respeito dos comitês de bacia 

hidrográfica de afluentes ao rio São Francisco, instalados.  

 São apresentadas as unidades de planejamento adotadas pelas diferentes 

unidades da federação inseridas na bacia hidrográfica e as unidades hidrográficas 

definidas pela União. Nesse capítulo são relacionados os planos de recursos hídricos 

elaborados na área de abrangência da bacia hidrográfica, que serão utilizados em 

análises subseqüentes. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São 

Francisco foi apresentado com maior detalhe, uma vez que servirá de base para a 

principal análise comparativa efetuada no escopo deste trabalho.  

 A Discussão sobre os resultados obtidos na pesquisa é realizada no Capítulo 7, 

sendo dividida em três partes. A primeira compreende uma análise comparativa entre a 
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Política Nacional de Recursos Hídricos e as Políticas de Recursos Hídricos das unidades 

federadas, no tocante aos aspectos do planejamento de recursos hídricos, evidenciando 

as diferenças entre as legislações vigentes e objetivando identificar os principais 

aspectos que não têm sido cumpridos. Ainda na primeira parte deste capítulo, foi 

realizada uma análise do conteúdo dos planos de recursos hídricos (Estaduais e de 

Bacias) existentes na bacia do rio São Francisco, em relação à norma brasileira 

estabelecida pelas diretrizes complementares – Resolução nº 17/01 do CNRH. Ao final 

dessa parte apresentam-se propostas de tópicos que deveriam ser incluídos ou revistos 

na atual legislação, com base nas análises dos planos efetuadas e na legislação dos 

países estudados. 

 A segunda parte do Capítulo 7 contempla a constatação, na prática, da integração 

entre os níveis de planejamento dos recursos hídricos na bacia do rio São Francisco. 

Este é o cerne da pesquisa, e foi elaborado a partir dos planos de recursos hídricos 

existentes na bacia hidrográfica, que se constituíram no referencial teórico da análise. 

Foram realizadas os seguintes estudos comparativos entre: Plano Nacional e Planos 

Estaduais; Plano Nacional e Plano da Bacia do rio São Francisco; Planos Estaduais e 

Plano da Bacia do rio São Francisco; Plano da Bacia do rio São Francisco e Planos de 

Bacias de Afluentes ao rio São Francisco, cujos resultados indicaram o grau de 

integração entre esses níveis de planejamento. A etapa final dessa parte propõe o modus 

operandi do planejamento dos recursos hídricos na bacia do rio São Francisco, através 

da articulação entre as entidades envolvidas no processo.  

 No final do Capítulo 7, terceira parte, enumeram-se os principais fatores 

intervenientes na implementação dos planos de recursos hídricos identificados durante a 

pesquisa, discutindo suas respectivas relevâncias. A título ilustrativo, apresenta-se a 

avaliação da implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, 

bem como considerações sobre a implementação do Plano da Bacia do rio São 

Francisco. Encerrando esta parte e o Capítulo 7, apresentam-se sugestões de medidas 

para melhorar os índices de implementação dos planos de recursos hídricos no Brasil.  

 Finalmente, as Conclusões e Recomendações são apresentadas no Capítulo 8, 

no qual registram-se as conclusões mais relevantes do trabalho realizado, em função dos 

objetivos da pesquisa, e apresenta-se propostas para aperfeiçoamento do planejamento 

integrado dos recursos hídricos e implementação dos planos de recursos hídricos no 

Brasil. 
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1.3 – HIPÓTESE 

 A carência de integração entre os diversos níveis de planejamento de recursos 

hídricos, bem como omissões legais e normativas, dificultam a implementação dos 

planos de recursos hídricos no Brasil.  
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2 - OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Avaliar o grau de integração existente entre os planos de recursos hídricos, em 

seus distintos níveis, propondo elementos e estratégias que contribuam para o 

aperfeiçoamento do processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos no Brasil. 

 

Objetivos específicos   

- Identificar fatores que poderão ser replicados no processo de planejamento de 

recursos hídricos do Brasil, bem como adequações para aperfeiçoamento das 

normas brasileiras, com base na experiência internacional no planejamento de 

recursos hídricos, particularizada através de países que têm se destacado na área, 

entre eles: França, Portugal e Espanha,  

 

- Propor alternativa para melhoria do nível de articulação entre os planos de 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, tendo por base a 

análise da integração entre os diversos níveis de planejamento de recursos 

hídricos no Brasil na referida bacia hidrográfica.  

 

- Contribuir para aumentar o grau de implementação dos planos de recursos 

hídricos no país por meio da identificação de aspectos relevantes a serem 

observados no planejamento integrado de recursos hídricos no Brasil, à luz da 

pesquisa realizada.  

 

 



 

 

8

3 - A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 
 

3.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PAÍSES SELECIONADOS 

 Bursztyn & Oliveira (1982), analisando a experiência no gerenciamento de 

recursos hídricos de sete países (França, Inglaterra e País de Gales, Hungria, Japão, 

Países Baixos, Repúbica Federal da Alemanha e Estados Unidos da América), relatam 

que, embora cada país tenha tido etapas distintas na evolução do gerenciamento de seus 

recursos hídricos, foram identificadas três fases que são comuns a todos. Na primeira 

fase, as disponibilidades hídricas superam as demandas da região e o gerenciamento se 

concentra nos eventos críticos. Na segunda fase, surgem problemas entre oferta e 

demanda hídrica, em função do desenvolvimento industrial, irrigação e crescimento 

populacional, sendo necessárias obras de infra-estrutura hídrica de porte, a fim de 

atender às demandas, e detectando-se problemas de qualidade da água devido ao 

lançamento de efluentes nos cursos d’água. A terceira fase, caracterizada por um 

desenvolvimento industrial, agrícola e urbano bem maior que as fases anteriores, 

apresenta problemas sérios de poluição hídrica, inclusive de restrição de uso da água 

devido à qualidade. Nessa fase, a limitação de oferta hídrica implica em perdas 

econômicas significativas para as atividades industriais e agrícolas, sendo necessário 

definir usos prioritários para a água. Em geral, é nessa fase que os governantes 

percebem a necessidade de planejamento do uso dos recursos hídricos. 

Bourlon & Berthon (1997) apresentam as principais características de gestão de 

recursos hídricos em países da Europa, conforme mostram as tabelas 3.1 e 3.2. Na 

tabela 3.1, a segunda coluna indica a forma de atuação com maior ou menor 

descentralização e participação dos usuários no gerenciamento: enfoque regulamentado 

(de cima para baixo) e enfoque negociado (de baixo para cima).  

 
Tabela 3.1 – Gerenciamento da água da Europa. 

 
Enfoque de gerenciamento 

 
 País 

Fortemente regulamentado cima para 
baixo Áustria, Bélgica, Suécia 

Regulamentado  Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo 
Intermediário  Alemanha, Reinado Unido, Itália, Grécia 
Negociado  Portugal 

Fortemente negociado baixo para 
cima Espanha, França, Países-Baixos 

Fonte: BOURLON & BERTHON (1997). 
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Tabela 3.2 – Sistemas de gestão da água na Europa. 

País Coordenação 
Administrativa 

Planejamento por 
bacias como unidade 

de planejamento 
(incluindo usos dos 

solos) 

Participação dos 
usuários (Comitês) 

Contribuições 
por uso da água

Agências de 
bacia 

Alemanha* Sim Não Consultivos(2) Estado Não 

Áustria* Sim Não Não Não Não 

Bélgica* Não Não Não Não Não 

Dinamarca Sim Não Não Estado(3) Não 

Espanha Sim(1) Sim Deliberativos Sim Sim(5) 

Finlândia Sim Não Não Projeto Não 

França Sim(1) Sim Deliberativos Sim(4) Sim 

Grécia Sim(1) Sim Projeto Não Não 

Irlanda Sim(1) Não Não Projeto Não 

Itália Não Sim Não Projeto Projeto 

Luxemburgo Sim(1) Sim Não Não Não 

Paises Baixos Sim Sim Deliberativos Sim Sim(6) 

Portugal Sim(1) Sim Projeto Projeto Projeto 

Reino Unido Sim Sim Consultivos Não Técnicas 

Suécia Sim(1) Não Não Não Não 
 

Notas: (*) Estrutura federativa. (1) Comitês nacionais, conselhos interministeriais da água. (2) Sindicatos 
cooperativos do Rhur. (3) Limitadas. (4) 1 bilhão de US$ em 1996. (5) Confederações hidrográficas 
(agências financeiras). (6) Microbacias 
Fonte: BOURLON & BERTHON (1997). 
 
 Para avaliar a experiência internacional no planejamento de recursos hídricos, 

buscando contribuições ao tema no Brasil, objetivou-se selecionar países que 

guardassem um grau de semelhança física e/ou institucionais, relativas aos recursos 

hídricos com o nosso país. Além disso, um aspecto fundamental é a adoção da bacia 

como unidade de planejamento, como ocorre no Brasil. 

 A inclusão da França entre os países estudados foi impreterível, tanto pela 

relevância de sua experiência mundialmente reconhecida na área, quanto pelo fato de ter 
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inspirado o modelo de gestão de recursos hídricos brasileiro. Também foram 

consideradas características climáticas semelhantes ao Brasil, tais como a existência de 

semi-árido, o que ocorre na Espanha e Portugal. 

 Quanto aos aspectos institucionais, dois países selecionados apresentam 

instituições financeiras, por bacia: na França, as Agências de Bacia e na Espanha, as 

Confederações Hidrográficas. Portugal possui os Conselhos de Bacia com atuação nas 

bacias hidrográficas, porém sem exercer o papel financeiro como ocorre na França e 

Espanha. Todos os três países selecionados possuem Comitês Nacionais e Conselhos 

Interministeriais da Água. Verifica-se também a existência de comitês de bacias, que 

contam com a participação dos usuários da água. Nesse sentido, esses países têm 

enfoques de gerenciamento negociado (Portugal) e fortemente negociado (Espanha e 

França).  

 A tabela 3.3 apresenta características básicas dos três países selecionados e do 

Brasil e a figura 3.1 ilustra a localização dos referidos países. É importante lembrar que, 

apesar da disponibilidade hídrica per capita média do Brasil ser bastante superior aos 

demais países estudados, este valor não reflete realmente a situação do país, conforme 

apresentado no capítulo 5 deste trabalho.   

 
Tabela 3.3 - Características dos países estudados. 

País Área  
(km2) 

População 
(hab) 

Disponibilidade Hídrica 
m3/hab/ano Tipo de Governo 

Brasil 8.532.772(**) 182.032.604 33.376(**) República Federativa 
Portugal  92.391 10.102.022 6.100(*) Democracia parlamentar 
Espanha 504.782 40.217.413 2.900(*) Monarquia parlamentar 
França 547.030 60.180.529 3.600(*) República 
Nota: A área da França inclui apenas a França metropolitana, excluindo as divisões administrativas além-
mar. 
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK (2003); exceto dados indicados por (*), obtidos de BARRAQUÉ 
(2000); (**) obtidos de ANA (2005a). 
 

 O Apêndice A apresenta a caracterização geopolítica e uma descrição detalhada 

sobre a legislação relativa a recursos hídricos, o sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos e os instrumentos de planejamento dos países selecionados. 

 A escolha de três países que são Estados-membros da União Européia induziu à 

análise da norma de procedimentos relativa aos planos de recursos hídricos da 

Comunidade Européia, a Diretiva Quadro da Água – DQA, que foi transposta para o 

direito interno dos países estudados. O Apêndice A apresenta os principais aspectos 

tratados na DQA sobre os planos de bacia hidrográfica, entre eles o conteúdo dos 
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planos, a competência para elaboração, os prazos estabelecidos para elaboração e 

atualização dos planos. 

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2006). 
Figura 3.1 – Países selecionados para avaliação da experiência internacional: França, 
Espanha e Portugal. 
 

 

3.2 - A DIRETIVA QUADRO DA ÁGUA  

 A Diretiva Quadro da Água - DQA estabelece que os Estados-membros devem 

elaborar os Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas – PGBH’s, individualmente ou 

coletivamente, conforme a área de abrangência da região hidrográfica.  
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 Os PGBH’s poderão ser complementados por programas e planos mais 

detalhados, por sub-bacia, setor, problema ou tipo de água, desde que dedicados a 

aspectos específicos da gestão das águas.  

 Entre outras ações previstas pela DQA, foram determinados os seguintes prazos 

máximos para as atividades relativas aos planos:  

 publicação da versão preliminar do PGBH (2008);  

 estabelecimento do programa de medidas (2009);  

 publicação da primeira geração de PGBH’s (2009);  

 implementação do programa de medidas (2012);  

 primeira avaliação e atualização (2015).  

 Outro ponto importante, definido pela DQA, é a implementação da política de 

preços da água, prevista para 2010. Possivelmente esse fato ocasionará uma redução no 

consumo de água, alterando as demandas hídricas previstas pelos planos.   

 Conforme Correia (2005), a Comissão Européia tem um papel crucial no 

monitoramento de todo o processo de implementação da DQA, podendo impor pesadas 

sanções aos países que não dêem os passos julgados adequados.   

 

3.3 – FRANÇA 

 A França aprovou sua primeira lei sobre a gestão das águas em 16 de dezembro 

de 1964, Lei nº 64-1245 - relativa ao regime e à repartição das águas e à luta contra a 

sua poluição -, criando as Agências de Águas e os Comitês de Bacia. Segundo Hubert et 

al. (2002), apesar da mencionada lei ser considerada referência mundial na gestão de 

recursos hídricos, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos permaneceram ainda 

embrionários na França.  

 Uma nova lei das águas foi aprovada em 3 de janeiro de 1992, determinando que 

a água faz parte do patrimônio comum da nação. Segundo Barraqué (2000), uma das 

maiores inovações desta lei foi a idéia do planejamento integrado dos recursos hídricos, 

através de dois novos instrumentos de planejamento: o Plano de Diretor de 

Ordenamento e de Gestão das Águas - SDAGE e o Plano de Ordenamento e de Gestão 

das Águas - SAGE, que são detalhados no Apêndice A. Não está previsto na legislação 

francesa um Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
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3.3.1 - A integração entre o SDAGE e o SAGE 

 O SDAGE identifica as principais propostas para as grandes bacias 

hidrográficas, fixando as orientações fundamentais para alcançar as metas previstas. Os 

objetivos e prioridades de um SAGE, devem ser compatíveis com o respectivo SDAGE. 

O Comitê de Bacia e o Estado devem garantir a coerência entre as políticas de água. O 

Estado, através do prefeito coordenador de bacia, que aprova o SDAGE, e o prefeito 

“local”, que aprova o SAGE. As principais características dos SDAGE’s e SAGE’s 

estão relacionadas na tabela 3.4. A figura 3.2 ilustra a articulação entre o SDAGE e os 

SAGE’s. 

Tabela 3.4 - Principais características dos instrumentos de planejamento do sistema 
francês de gestão dos recursos hídricos. 

Característica SDAGE SAGE 

Conteúdo Orientações fundamentais da gestão do 
meio aquático e dos recursos hídricos 

Objetivos de uso, desenvolvimento e 
proteção dos ecossistemas aquáticos e dos 
recursos hídricos 

Perímetro de aplicação Definido em Portaria.(*)  Bacias hidrográficas, sistemas de aqüíferos

Procedimento Obrigatório Facultativo 

Iniciativa Estado, através do “Prefeito de Bacia” Estado ou coletividade territorialc 
Elaboração e adoção Comitê de Bacia Comissão Local de Água 

Método de elaboração Especificado em Decreto(*). Especificado em Decreto e Manual 
Metodológico 

Aprovação Estado, através do “Prefeito de Bacia” 

Implementação Comitê de bacia Comunidade local ou órgãos públicos 
tradicionais 

Continuidade Comitê de bacia Comissão Local de Água 
Horizonte 10 a 15 anos 10 anos 
Status Jurídico Os administradores são obrigados a respeitar este documento (no sentido amplo) 

Fonte: LANNA (2003).  (*) atualizado pela autora em 2006.  
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Fonte: MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ... (2003).   
Figura 3.2 – Articulação entre o SDAGE e os SAGE’s. 

 

 As decisões administrativas fora do domínio da água devem levar em conta as 

disposições dos SAGE’s, conforme o Código de Meio Ambiente (art. L212-6). A 

definição de “levar em conta” será definida pela jurisprudência. (MINISTÈRE DE 

L’ÉCOLOGIE ..., 2003, p. 54-55)  

 A Circular DCE nº 2005-10, de 04/04/05, também salienta a necessidade de 

examinar atentamente as implicações das orientações fundamentais do SDAGE em 

matéria de urbanismo, especialmente no que diz respeito à proteção contra as enchentes. 

A Lei nº 2004-338 (art. 7º) introduz o princípio de compatibilidade dos documentos do 

urbanismo com as orientações fundamentais do SDAGE. Os documentos do urbanismo 

deverão ser compatíveis ou tornar-se compatíveis, dentro de um prazo de três anos, caso 

tenham disposições contrárias ao SDAGE. 

 Piégay et al. (2002) citam que os SDAGE’s e os SAGE’s, atualmente, têm uma 

importância que extrapola o contexto dos recursos hídricos, com uma atuação mais 

ampla nos problemas de desenvolvimento local, das cidades e no planejamento do país. 
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Os mencionados autores consideram que os SDAGE’s e os SAGE’s, sob certo aspecto, 

podem ser considerados iniciativas de sucesso, pois introduziram a democracia local em 

um Estado centralizado. Por outro lado, o SAGE tem uma atuação limitada, pois a 

gestão participativa não soluciona todos os problemas, o que levou ao insucesso de 

SAGE’s em alguns locais, em razão de conflitos não resolvidos.     

 A posição do Estado em relação ao SAGE é ambígua, conforme Piégay et al. 

(2002), limitando, em alguns casos sua eficiência na solução dos problemas de recursos 

hídricos. Os autores concluem que a administração centralizada da França, talvez não 

esteja preparada para construir a legitimidade da ação pública ao nível local. 

 

3.3.2 - A implementação do SDAGE 

 O acompanhamento da implementação do SDAGE é realizado pelo Comitê de 

Bacia, através de um conjunto de indicadores, denominado tableau de bord. A medição 

periódica dos indicadores permite avaliar a evolução de uma ação, ou da conseqüência 

de uma ação, ao longo do tempo.    

 Para a bacia hidrográfica do Rhône-Méditerranée-Corse foram definidos, em 

1999, um quadro com 99 indicadores para acompanhamento da implementação do 

SDAGE da bacia. Pouco depois, em 2002, o tableau de bord da bacia foi reavaliado, e 

foram acrescentados novos indicadores, totalizando 123. A tabela A.7, no Apêndice A, 

relaciona alguns exemplos de indicadores utilizados para acompanhar a implementação 

do SDAGE RMC. Dessa forma caracteriza-se um processo dinâmico de 

acompanhamento desse SDAGE.   

 

3.4 – PORTUGAL 

 A Lei Quadro da Água – LQA, Lei nº 58/2005 aprovada em dezembro de 2005, 

revogou o DL nº 45/94, que regulava o processo de planejamento de recursos hídricos e 

a elaboração e aprovação dos planos de recursos hídricos em Portugal. A LQA, em 

sintonia com a atual política européia de águas – DQA -, estabelece os seguintes 

instrumentos de planejamento dos recursos hídricos:  

a) O Plano Nacional da Água, de âmbito territorial, que abrange todo o território 

nacional; 

b) Os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, de âmbito territorial, que abrangem as 

bacias hidrográficas integradas numa Região Hidrográfica e incluem os respectivos 

programas de medidas; 
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c) Os Planos Específicos de Gestão de Águas, que são complementares dos Planos de 

Gestão de Bacia Hidrográfica, e que podem ser de âmbito territorial, abrangendo uma 

sub-bacia ou uma área geográfica especifica, ou de âmbito setorial, abrangendo um 

problema, tipo de água, aspecto específico ou setor de atividade econômica com 

interação significativa com as águas. 

 O Plano Nacional da Água – PNA foi concluído em 2001 e aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 112, de 17/04/02. Os planos de bacias hidrográficas foram elaborados 

para as 15 bacias hidrográficas de Portugal e aprovados, por Decreto Regulamentar, nos 

anos de 2001 e 2002. A norma vigente à época da elaboração do PNA e planos de bacia, 

o DL no 45/94, estabelecia que entre as medidas propostas pelo PNA, houvesse medidas 

para coordenação dos diferentes Planos de Bacia Hidrográfica (art. 6º, item 3, alínea 

“c”). A interação entre o Programa de Medidas do PNA e os Programas de Medidas 

propostos pelos PBH’s está assegurada pela articulação efetiva entre os objetivos 

expressos nos PBH’s e no PNA. Portanto, os Programas de Medidas dos PBH’s têm que 

ser necessariamente coerentes e articulados com os respectivos programas de ação do 

PNA, conforme detalhado no Apêndice A (quadro A.2 e figura A.9). O DL nº 45/94 

(art. 5º, 4) também definiu com clareza uma hierarquia entre o PNA e os PBH’s, cujas 

disposições devem respeitar as determinações do PNA ou serem adequadas no caso da 

vigência do PNA ser posterior a dos PBH’s. 

 A LQA prevê (art. 100) que enquanto não forem elaborados e aprovados os 

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, os atuais Planos de Bacias Hidrográficas 

equivalem aos mesmos, para efeitos legais. 

 Há também, como instrumento de planejamento, os Planos Regionais da Água - 

PRA, elaborados no âmbito das Regiões Autônomas. Os PRA’s devem se articular com 

o PNA, não podendo conter disposições contrárias ao mesmo. O PRA Açores apresenta 

um conjunto de indicadores ambientais para implementação do plano, por área temática, 

que merece destaque. 

 Registre-se, ainda, a existência de Planos Especiais de Ordenamento do 

Território – PEOT, dentre os quais os Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POCC 

e os Planos de Ordenamento de Barragens – POA que têm interferência direta na gestão 

dos recursos hídricos.  
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3.5 – ESPANHA 

 A Espanha já elaborou seu Plano Hidrológico Nacional – PHNE, aprovado em 

2001. Os planos para as bacias intercomunitárias, conforme apresentado no Apêndice A 

(item A.4) foram elaborados e aprovados pelos respectivos Conselhos de Bacia entre os 

anos de 1994 e 1997 e aprovados pelo Real Decreto 1664/1998. Uma característica 

marcante nos planos de recursos hídricos da Espanha, é a predominância por programas 

de infra-estrutura hídrica.  

 Zabaleta et al. (2001) citam que a maioria dos planos hidrológicos de bacias não 

responde às necessidades futuras do país, pois são fundamentalmente planos de obras e 

não planos de recursos hídricos. Os aspectos ambientais, a necessidade de manutenção 

da qualidade da água e proteção contra a poluição são objetivos marginais dos planos. 

Os referidos autores ressaltam a necessidade de transformar os planos hidrológicos de 

bacias em planos de gestão de bacias hidrográficas, tal como prevê a DQA.  

 O PHNE foi um documento bastante polêmico, principalmente devido à previsão 

de transferências de águas do rio Ebro, no norte do país, para as bacias hidrográficas da 

Catalunha, Jucar, Segura e Sur, ao sul do país. Essa proposta provocou manifestações 

públicas em toda a Espanha e, ainda, uma marcha passando por vários países até 

Bruxelas. (ECOSFERA, 2001; ECOSFERA, 2002a; ECOSFERA, 2002b).   

 Segundo notícias publicadas em jornais espanhóis (ECOSFERA, 2002b), até 

março de 2002 haviam sido realizadas sete grandes manifestações no país, nas quais foi 

estimada a participação de mais de 1,7 milhões de pessoas em protestos contra o PHNE. 

 Dezenas de críticas ao PHNE foram publicadas e estão disponíveis no sítio 

eletrônico do Ministério de Meio Ambiente da Espanha, alertando para os futuros 

conflitos e as dificuldades em cumprir as disposições da DQA, bem como 

recomendando sua revisão.  

 Barreira (2000) aponta notáveis discrepâncias entre o Anteprojeto do PHNE e a 

política européia de água, especialmente quanto: ao processo de participação pública da 

sociedade civil; à falta de transparência; e ao descumprimento da obrigação de não 

deteriorar os ecossistemas aquáticos. A mencionada autora indica que, em matéria de 

participação pública teria sido mais acertado levar em conta as disposições da DQA, o 

que teria facilitado à aceitação e aprovação do Anteprojeto do PHNE.  

 O PHNE não é mais que uma continuidade dos Planos de Obras Hidráulicas de 

1932 e 1940, dos excelentes trabalhos do Centro de Estudos Hidrográficos dos anos 

sessenta, dos balanços associados aos Planos de Desenvolvimento e do projeto do 
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PHNE de 1993. O questionamento é se é este o modelo desejado, quando o mesmo já 

está ultrapassado. Apesar da Espanha ser um país com a melhor informação hidrológica 

da União Européia, parece dispor essas informações a serviço de um modelo de gestão 

dos recursos hídricos superado, para não dizer obsoleto. O PHNE carece de elementos 

para exercer a coordenação e harmonização dos planos de bacias, que poderiam torna-se 

auto-suficientes. (BERTRÁND, 2001) 

 Biswas & Tortajada (2003) afirmam que o PHNE é um plano estático e 

convencional, focado principalmente no gerenciamento do abastecimento de água. Os 

autores citam que as demandas hídricas previstas no PHNE provavelmente não se 

materializarão, devido à crescente ênfase na gestão da demanda de água, às mudanças 

na estrutura do setor agrícola e aos requisitos da política de preços da água previstos 

pela DQA, que devem ser cumpridos até 2010. O PHNE considera as tendências do 

passado persistirão e não admite a ocorrência de mudanças nos padrões de consumo de 

água. Concluem que, se práticas de gestão da demanda forem implementadas, o Plano 

não será necessário e, ainda, que o Plano não se justifica economicamente e 

ambientalmente.  

 Em 2004 foram publicados informes desfavoráveis ao PHNE por três Direções 

Gerais da Comissão Européia (Meio Ambiente, Política Regional e Mercado Interno). A 

Espanha contava com um financiamento parcial da União Européia para implementação 

do PHNE. No entanto, a Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu 

pronunciou-se contra o PHNE, solicitando à Comissão Européia que não financiasse os 

projetos de transposição previstos.  

 Finalmente, o PHNE foi alterado pelo Real Decreto Lei 2/2004, revogando parte 

do capítulo relativo às transferências de água do rio Ebro, e posteriormente pela Lei 

11/2005.  

 

3.6 – DISCUSSÃO SOBRE OS PLANOS  

 Em síntese, os modelos de planejamento dos países estudados apresentam 

semelhanças e diferenças, e pretende-se extrair experiências exitosas, que contribuam 

para o aperfeiçoamento do planejamento dos recursos hídricos no Brasil. 

 Portugal articula o plano nacional e os planos de bacia de forma objetiva, na qual 

o PNA exerce a coordenação dos planos de bacia, reforçando a implementação dos 

programas de medidas previstos nos mesmos. Este país também apresenta planos 
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regionais da água, incluindo a indicação de uma forma de quantificar a implementação 

do plano, modelo que pode ser estudado para reprodução em outros locais.     

 A Espanha, não traz contribuições significativas na área de planejamento dos 

recursos hídricos, uma vez que os planos elaborados nesse país são quase que 

exclusivamente voltados para as obras, sem a devida consideração dos aspectos 

ambientais. 

 A França apresenta um modelo descentralizado de planejamento de recursos 

hídricos, sem a previsão de um plano ao nível nacional. Porém, é necessário que o 

Estado esteja preparado para implantar este modelo inovador, com a legitimidade da 

participação pública.   

Boson & Vargas (2005) sugerem que o formato dos acordos propostos na DQA 

referencie a promoção de acordos e compromissos para os entes que compõem a bacia 

hidrográfica de rio de domínio da União, especialmente os poderes executivo e 

legislativo dos estados e municípios.  

 Conforme Biswas & Tortajada (2003), as práticas de gestão da água mudarão 

dramaticamente nos próximos 20 anos, superando as mudanças dos últimos 2.000 anos. 

É necessário que os planos sejam baseados em condições realistas, ao invés de ser uma 

mera extensão das tendências do passado e do presente, as quais poderão não ser mais 

válidas para os próximos 20 anos.  

 As demandas hídricas para irrigação, que atualmente correspondem aos maiores 

usos em todo o mundo, devem sofrer reduções significativas, devido às mudanças na 

estrutura de produção agrícola de vários países, inclusive o Brasil. Em um curto período 

de uma década ou menos, as atuais projeções de demandas hídricas terão que ser 

revisadas, devido à crescente ênfase da gestão da demanda de água, à conscientização 

pública e política da gravidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento, 

com a continuidade das condições existentes. (BISWAS, 2006) 

 Com base nos instrumentos de planejamento do modelo de gestão de recursos 

hídricos francês, Boson & Vargas (2005) propõem como modelo para a concepção do 

Plano de Recursos Hídricos de Bacias Compartilhadas, que o Plano de Recursos 

Hídricos de Bacia de rio de domínio da União siga o modelo de um SDAGE e os Planos 

de Recursos Hídricos de Bacias de rios Afluentes, dos SAGE’s. De acordo com essa 

proposta, seriam formadas comissões geográficas – nas bacias de afluente aonde 

existam comitês - e comissões temáticas, nos moldes do sistema francês. As autoras 

também apresentam uma proposta para elaboração de Plano de Recursos Hídricos de 
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Bacias Compartilhadas e traçam um quadro comparativo entre aspectos metodológicos 

desta proposta e do PBHSF. Dentre eles, destaca-se:  

- deve haver negociação e articulação, com vistas à incorporação das diretivas do Plano 

das diversas instâncias e esferas de poder (públicas e privadas) que atuam na bacia; 

- os comitês de bacias de rios afluentes e municípios devem participar da decisão em 

conjunto com o comitê da bacia do rio principal; 

- deve haver a compatibilização com os Planos Estaduais, relação de subdisiariedade 

com instrumentos legais de desenvolvimento, integração e compatibilização com planos 

de bacias de rios afluentes; 

- o diagnóstico da bacia, disponibilidade e demandas hídricas e cenários de 

desenvolvimento devem ser elaborados por bacia afluente ou baseados nos planos de 

bacias de rios afluentes existentes. 
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4 - O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

4.1 – O SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS  

 A Constituição Federal de 1998 determina a instituição do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, como competência da União (art. 21, XIX). O 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH foi criado pela 

Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e entre 

seus objetivos - art. 32, IV – está previsto “planejar, regular e controlar o uso, a 

preservação e a recuperação dos recursos hídricos”. 

 Os órgãos integrantes do SINGREH, previstos no art. 33 da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e, de acordo com a nova redação dada pelo art. 30 da Lei Federal nº 

9.984/00, são:  

- o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

- a Agência Nacional de Águas; 

- os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

- os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

- os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais 

cujas competências se relacionem com recursos hídricos; 

- as Agências de Água. 

A figura 4.1 apresenta a estrutura do SINGREH.  

 O arcabouço institucional criado pela Política Nacional de Recursos Hídricos 

proporciona a articulação e negociação do gerenciamento de recursos hídricos nas 

bacias hidrográficas de forma harmônica e integrada entre União, Estados, municípios, 

usuários de recursos hídricos e a sociedade civil organizada. (PEREIRA, 2003) 

 Destaca-se a importância dada à participação pública no SINGREH, como forma 

de legitimar as decisões e garantir sua implementação. Está assegurada a participação 

dos usuários e sociedade civil em todos os plenários do SINGREH, desde o CNRH até 

os comitês de bacia. (ANA, 2002). 

 Conforme Thame (2002), a grande mudança foi a descentralização e a delegação 

do poder decisório. O Executivo abre mão do seu poder discricionário de alocar 

recursos financeiros, a seu critério, para obras que julgava necessárias e passa a 

compartilhar a competência para decidir quais as ações devem ser prioritariamente 

executadas. 



 

 

22

 
Fonte: ANA (2005g).  
Figura 4.1 – Estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 

 Aborda-se a seguir a atuação dos componentes do SINGREH e suas atribuições 

relativas ao planejamento de recursos hídricos.  

 

4.1.1 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH 

 O CNRH é a instância deliberativa superior do SINGREH e iniciou suas 

atividades com a realização de sua primeira reunião ordinária, em novembro de 1998. 

As competências do CNRH estão previstas na Lei Federal nº 9.433/97, dentre as quais 

destacam-se as relativas ao planejamento de recursos hídricos - já com a nova redação 

dada pela Lei Federal nº 9.984/00: 

- promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos 

nacional, regional, estaduais e dos setores usuários; 

- acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar 

as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 

 O Decreto Federal nº 2.612/98 regulamentou o CNRH, que é presidido pelo 

Ministro do Meio Ambiente. Atualmente o CNRH é composto por 57 conselheiros, 

representantes de Ministérios e Secretarias Especiais da Presidência da República, 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, usuários de recursos hídricos (irrigantes; 

indústrias; concessionárias e autorizadas de geração de energia hidrelétrica; pescadores 

e usuários da água para lazer e turismo; prestadoras de serviço público de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário; e hidroviários), e por representantes de organizações 
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civis de recursos hídricos (consórcios e associações intermunicipais de bacias 

hidrográficas; organizações técnicas e de ensino e pesquisa, com interesse na área de 

recursos hídricos; e organizações não-governamentais). O número de representantes do 

Poder Executivo Federal não pode exceder à metade mais um do total de membros. 

 As deliberações do CNRH se dão através de Resoluções e Moções, tendo sido 

aprovadas desde sua instalação até junho de 2006, 61 Resoluções. O CNRH possui dez 

Câmaras Técnicas que se reúnem regularmente e tem como objetivo subsidiar os 

conselheiros nas decisões em plenário. O CNRH tem desempenhado um importante 

papel no estabelecimento de diretrizes complementares para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e de seus instrumentos de gestão, tendo 

aprovado as resoluções no 17 e no 22 que tratam dos Planos de Recursos Hídricos. 

 

4.1.2 - A Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente  

 A Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente foi criada 

em 1995 e tem como atribuição propor a formulação da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, bem como acompanhar e monitorar sua implementação. Os Decretos nº 

4.755/03 e nº 5.776/06 redefiniram as competências da SRH/MMA, relacionadas a 

seguir:  

- monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

- promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

- coordenar a elaboração e auxiliar no acompanhamento da implementação do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos; 

- promover a cooperação técnica e científica relacionada com a Política Nacional de 

Recursos Hídricos; 

- promover, em articulação com órgãos e entidades estaduais, federais e internacionais, 

os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e propor o encaminhamento de 

soluções; e  

- coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e 

projetos nacionais, referentes a águas subterrâneas, e monitorar o desenvolvimento de 

suas ações, dentro do principio da gestão integrada dos recursos hídricos. 

 A SRH/MMA também exerce a função de Secretaria Executiva do CNRH e 

presta apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho. 
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4.1.3 - A Agência Nacional de Águas 

 A Agência Nacional de Águas – ANA, criada pela Lei Federal nº 9.984/00, é 

uma autarquia sob regime especial com autonomia administrativa e financeira, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. É responsável pela implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, em sua esfera de atribuições, em articulação 

com entidades públicas e privadas integrantes do SINGREH.  

 Em relação ao planejamento de recursos hídricos, uma de suas principais 

atribuições é participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, bem 

como supervisionar a sua implementação. A Lei Federal nº 9.984/00 sofreu um veto 

relacionado aos planos de recursos hídricos, especificamente o Plano Nacional. No art. 

4º, que estabelece as competências da ANA, foi vetado o inciso III, que trata do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, descrito a seguir com as respectivas razões do veto.  

Art. 4º. 

............................................................................................................................. 

III – coordenar a elaboração e supervisionar a implementação do Plano 

Nacional de Recursos Hídricos e prestar apoio na esfera federal, à elaboração dos 

planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas;  

As razões do veto são:  

“A tarefa de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos é parte 

integrante da formulação da política do setor e, como tal, inerente à atividade 

do Ministério do Meio Ambiente, onde está constituído o Núcleo Estratégico. 

Veja-se que a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ao 

constituir tarefa da futura Agência conforme diz o projeto de lei, não somente 

fere o dispositivo organizacional estabelecido pela Reforma do Aparelho do 

Estado, como também descaracteriza por completo o princípio de 

Despartamentalização da “Separação de Controles”, segundo o qual, o setor 

encarregado do Planejamento não deve ser o mesmo que está ocupado da 

Implementação, pois eventuais erros ou falhas cometidas na primeira dessas 

duas fases poderão ser acobertadas na fase de Implementação, prejudicando a 

eficiência do trabalho e, em conseqüência, o desenvolvimento do Sistema 

Nacional do Gerenciamento de Recursos Hídricos.” (MMA, 2002, p. 69)   

 O art. 31 da Lei Federal nº 9.984/00 alterou o art. 35, IX, da Lei Federal nº 

9.433/97, remetendo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a atribuição de 

aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
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4.1.4 - Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal 

 Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal - CERH’s, 

são as instâncias superiores dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. São colegiados deliberativos e normativos em matéria de política e gestão das 

águas de seu domínio, exercendo função análoga ao CNRH em relação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos. Compete aos CERH’s definir normas sobre os critérios 

de outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos e demais instrumentos de gestão, 

bem como a aprovação da instituição de comitês em rios de seu domínio. 

 Conforme MMA/SRH (2006) há 23 Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

instalados atualmente. A figura 4.2 apresenta as unidades da federação que possuem 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos instalados, ilustrando a predominância de sua 

composição.  
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Fonte: Adaptado do MMA (2006b). 
Figura 4.2 – Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos instalados no Brasil. 
 
 Em Pernambuco, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos teve sua 

composição alterada recentemente, através da nova Política Estadual de Recursos 

Hídricos, aprovada em dezembro de 2005. Atualmente o Conselho é paritário entre 

representantes do Poder Público, usuários e sociedade civil e os novos conselheiros 

foram empossados na primeira reunião ordinária deste ano, ocorrida em fevereiro de 

2006. Na Paraíba também ocorreu alteração semelhante, através da Lei nº 8.042, de 27 

de junho de 2006.  
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4.1.5 - Os comitês de bacia hidrográfica no Brasil 

O Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH é um órgão colegiado, formado por 

representantes de governos municipais, estaduais e federal, usuários e sociedade civil 

organizada. O comitê, conhecido como “parlamento das águas”, é o fórum de discussão 

e negociação das questões relacionadas ao uso, recuperação e preservação dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica. O comitê de bacia é um órgão público de Estado que tem 

atribuições e responsabilidades próprias.  

 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu normas e diretrizes para 

formação e funcionamento dos CBH’s, através da Resolução nº 05/00. A Resolução nº 

24/02 alterou a proporcionalidade entre os componentes dos comitês, da seguinte forma: 

40% de representantes dos usuários, no máximo 40% de representantes dos governos 

municipais, estaduais e federal e no mínimo 20% de representantes da sociedade civil 

organizada.  

 Os CBH’s têm atribuições normativas, deliberativas e consultivas, entre elas a de 

aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas.  

 

4.1.5.1 - Comitês de bacias hidrográficas de rios estaduais 

Cada Estado deve fazer a respectiva regulamentação referente aos Comitês de 

rios de seu domínio. Alguns Estados, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul já estão em estágio avançado no processo de regulamentação, com 

diversos Comitês criados. 

Os primeiros comitês de bacia hidrográfica de rios estaduais do Brasil, foram 

criados no Rio Grande do Sul, por iniciativa das comunidades da bacia e com o apoio 

do governo. Conforme Johnsson & Lopes (2003), destacam-se entre os comitês de bacia 

pioneiros do Brasil: 

- o Comitê de Gerenciamento da Bacia do rio dos Sinos, criado em 1988;  

- o Comitê de Gerenciamento da Bacia do rio Gravataí, criado em 1989.  

“... o Rio Grande do Sul pode, com certeza, afirmar que foi o berço dos comitês 

de bacias hidrográficas no Brasil. ....   Foi nas bacias dos rios Sinos e Gravataí onde a 

sociedade pode entrar pela porta da frente, sentar-se à mesa e dizer o que queria em 

termos de gestão.” (WWF-Brasil; FÓRUM NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS, 2005, p.13)      
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No estado de São Paulo, o primeiro Comitê, instituído em 1993, em 

conformidade com a Lei Estadual nº 7.663/91, foi o Comitê das Bacias Hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH PCJ. A partir daí foram criados 20 

comitês no Estado de São Paulo no período entre 1993 e 1997. (ANA, 2002)  

A criação do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí de jurisdição federal, em 2002, inclui quatro municípios situados em Minas 

Gerais, criando uma sobreposição de organismos de gerenciamento de recursos hídricos 

das bacias PCJ. (JOHNSSON e LOPES, 2003). Na prática, houve uma integração do 

comitê paulista (CBH-PCJ) e do comitê federal (PCJ Federal), com um ajuste na 

composição dos membros do atual comitê.  

Atualmente os comitês de bacia de rios de domínio do Estado de São Paulo 

deliberam sobre a aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

 

4.1.5.2 - Comitês de bacias hidrográficas de rios federais 

Em 1996 foi criado o primeiro comitê de bacias sob jurisdição federal, o Comitê 

para a Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul – CEIVAP, através do 

Decreto Federal no 1.842, em substituição ao Comitê Executivo de Estudos Integrados 

do Vale do Paraíba do Sul – CEEIVAP, criado em 1978. Houve a adequação na 

composição do CEIVAP, uma vez que o comitê formado inicialmente envolvia apenas o 

poder público, e o novo comitê possui representantes dos usuários e sociedade civil 

organizada.  

Além do CEIVAP, os comitês de bacias hidrográficas de rios de domínio da 

União, formalmente instalados por decreto presidencial até a data da elaboração deste 

trabalho são: Comitê das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Pombas e Muriaé 

(CEHIPOM); Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF); Comitê 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ Federal); Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH-Paranaíba); Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce); Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

Grande (CBH-Verde Grande) e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu 

(CBH–Piranhas-Açu). Os comitês CEHIPOM, CBH- Paranaíba e CBH–Piranhas-Açu 

encontram-se em estágio inicial de implantação.  

A tabela 4.1 relaciona os comitês de bacias de rios federais instalados e a figura 

4.3 ilustra a localização dos referidos comitês, bem como de comitês de bacias de rios 

de domínio dos Estados já instalados. O CEIVAP, CBHSF, PCJ possuem seus planos de 
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bacias elaborados, que contaram com a participação e/ou acompanhamento dos 

respectivos comitês. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul foi aprovado pelo CEIVAP através da Deliberação CEIVAP Nº 16/2002 

e o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foi 

aprovado pelo CBHSF através da Deliberação CBHSF Nº 07/2004. O Plano das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 2004-2007 foi aprovado pelo 

CBH-PCJ e PCJ Federal, através da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ Nº 28/05. 

O plano da bacia do rio Verde Grande foi elaborado anteriormente à instalação 

do CBH-Verde Grande, portanto sem a participação do mesmo. O CBH-Doce encontra-

se atualmente em processo de elaboração do seu plano de bacia, cujo Termo de 

Referência foi aprovado através da Deliberação CBH-Doce Nº 18, de 27/12/05, e tendo 

sido instituída Câmara Técnica - Deliberação CBH-Doce Nº 17, de 13/12/05 - para 

análise e acompanhamento da elaboração do plano de bacia. O CBH-Paranaíba e o 

CEHIPOM ainda não iniciaram a elaboração de seus planos de bacias.  

Tabela 4.1 – Comitês de bacias de rios federais instalados no Brasil  
Comitê Estados 

inseridos na 
bacia 

Data do 
Decreto 

Federal(*) 

Nº de 
membros

Plano de bacia hidrográfica 

CEIVAP MG, SP e RJ 22/03/96(**) 60 Concluído em 2002. (**)  
CEHIPOM MG e RJ 05/06/01 50 Não iniciado. 

CBHSF MG, GO, BA, 
SE, AL, PE, DF 05/06/01 60 Concluído em 2004.(**) 

PCJ Federal MG e SP 20/05/02 50 Concluído em 2003. (**) 

CBH – Paranaíba GO, MG, MS e 
DF 16/07/02 - Não iniciado. 

CBH – Doce MG e ES 20/12/02 55 Em elaboração.(**) 
CBH–Verde 
Grande MG e BA 03/12/03 34 Concluído em 2000. 

CBH – Piranhas- 
Açu PB e RN 29/11/2006 - - 

Nota: Dados obtidos (*) no site do CNRH (www.cnrh-srh.gov.br); (**) no site dos respectivos comitês de 
bacia. 
 

Conforme dados do Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006b), já 

foram criados mais de cem comitês de bacias de rios de domínio dos Estados.  

 A atuação do comitê de bacia também é fator importante na implementação dos 

planos de bacia hidrográfica. Hubert et al. (2002), ao tratar dos novos instrumentos de 

planejamento do sistema francês, alertam que o alcance desses documentos dependerá 

da pressão que os cidadãos e suas associações farão sobre a administração. 

http://www.cnrh-srh.gov.br/
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Fonte: CORDEIRO NETTO (2005). 
Figura 4.3 - Comitês de bacia hidrográfica no Brasil.   

 
 
4.1.6 - - As Agências de Água 

 As Agências de Águas, também denominadas de Agências de Bacia, devem 

atuar como braço executivo do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. As Agências 

devem dar suporte técnico, administrativo e financeiro aos comitês de bacia e sua 

criação está condicionada à sua viabilidade financeira, especialmente através das 

receitas advindas da implantação da cobrança pelo uso da água na bacia. 

 A denominação Agência de Bacia Hidrográfica foi adotada pela Lei paulista nº 

7.663/91, e repetida no Projeto de Lei nº 2.249/91, inspirada nas Agências Financeiras 

de Bacia, criadas pela Lei francesa nº 64-1245, de 1964 (Art. 14). Posteriormente, por 

ato do Ministro do Meio Ambiente, as agências francesas, que não eram efetivamente 

financeiras, passaram a denominar-se Agências de Água, seguida da referência à bacia 

sob sua jurisdição. Este fato resultou na alteração da denominação na Lei nº 9.433/97 e 

as Agências de Bacias Hidrográficas, anteriormente propostas, passaram a denominar-se 

Agências de Água. No Projeto de Lei nº 1.616/99, referente à organização 

administrativa do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, está 
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prevista a volta da denominação para Agência de Bacia Hidrográfica. (POMPEU, 

2004). 

 Entre as competências da Agência de Água está a elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia para apreciação do respectivo Comitê de Bacia 

Hidrográfica.  

 A figura jurídica das Agências de Água em rios de domínio da União deverá ser 

estabelecida por uma Lei específica. A criação das Agências de Água é autorizada pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ou pelos respectivos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais Comitê de Bacia Hidrográfica. 

A área de atuação das Agências de Água, em rios de domínio federal, deverá ser a bacia 

hidrográfica do Comitê solicitante. Essa área de atuação poderá se estender a mais de 

uma bacia hidrográfica, se os Comitês dessas bacias assim desejarem. Cada Estado 

brasileiro poderá estabelecer, segundo as especificidades locais, a figura jurídica que 

melhor provier, para a Agência de Água (ou de Bacia). O Estado de São Paulo, por 

exemplo, criou através da Lei nº 10.020/98, a figura de Agências de Bacia como 

Fundação de Direito Privado. (MMA, 2006g). 

 A instalação das Agências de Águas ainda está incipiente no Brasil. Em 

decorrência das dificuldades práticas relativas às indefinições da figura jurídica da 

Agência de Água e de problemas advindos do contingenciamento dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, foi aprovada a Lei Federal nº 10.881/04 - dispõe sobre os contratos de gestão entre 

a ANA e as entidades delegatárias das funções de Agências de Água relativas à gestão 

de recursos hídricos de domínio da União.  

 A referida lei possibilitou a delegação de competência das atividades de Agência 

de Bacia para a Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba – AGEVAP. A 

criação da AGEVAP foi aprovada no plenário do comitê através da Deliberação 

CEIVAP nº 12, de 20/06/2002. A Resolução nº 12 do CNRH, de 20 de junho de 2002.  

 A bacia hidrográfica do rio Piracicaba-Capivari-Jundiaí também possui sua 

Agência de Bacia. A Resolução nº 53/05 do CNRH, delega competência ao Consórcio 

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ para 

desempenhar as funções inerentes à Agência de Água.   
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4.1.7 - Organizações Civis de Recursos Hídricos 

Para integrar o SINGREH, as organizações civis de recursos hídricos devem ser 

legalmente constituídas e, conforme a Lei nº 9.433/97, são:  

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;  

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;  

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 

hídricos;  

IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e 

coletivos da sociedade;  

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos.  

 

4.2 – HISTÓRICO 

O Brasil apresenta uma diversidade em suas características físico-climáticas, 

devido a sua grande extensão territorial, o que resulta em suas regiões, panoramas 

diversos relativos aos recursos hídricos. Além disso, a distribuição da população 

também é bastante irregular, ocasionando a concentração das demandas hídricas nas 

regiões sudeste e nordeste, justamente aonde os recursos hídricos são mais escassos. 

Apesar da disponibilidade hídrica por habitante do Brasil ser bastante elevada 

para o padrão mundial, 33.376 m3/ano/hab, esse número médio não reflete a realidade 

da maior parte das regiões brasileiras, que em geral possuem valores muito abaixo do 

citado patamar. A figura 4.4 e a tabela 4.2 ilustram a situação da disponibilidade hídrica 

por habitante no Brasil, para as doze Regiões Hidrográficas.  

Tabela 4.2 – Disponibilidade hídrica por habitante no Brasil. 
Vazão Média Região Hidrográfica População 

(106 hab) (m3/s) (m3/hab/ano) 
Amazônica 8 131.947 533.096 
Tocantins/Araguaia 7 13.624 59.858 
Atlântico Nordeste Ocidental 5 2.683 15.958 
Paranaíba 4 763 6.456 
Atlântico Nordeste Oriental 21 779 1.145 
São Francisco 13 2.850 7.025 
Atlântico Leste 14 1.492 3.362 
Atlântico Sudeste 25 3.179 3.972 
Atlântico Sul 12 4.174 11.316 
Uruguai  4 4.121 33.893 
Paraná 55 11.453 6.607 
Paraguai 2 2.368 39.559 
Brasil 170 179.433 33.376 
Fonte: ANA (2005a). 
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De forma geral, verifica-se que as regiões norte e centro-oeste apresentam 

poucos problemas de qualidade e quantidade de água, em relação às demais regiões, não 

havendo evidências históricas de ações relevantes na área do planejamento dos recursos 

hídricos nessas regiões. Em geral, nessas regiões os órgãos ambientais são responsáveis 

também pela gestão de recursos hídricos e não há identificação, de que o planejamento 

de recursos hídricos seja prioritário, fato este que pode ser atribuído à abundância de 

água dessas regiões. 

 
Fonte: ANA (2005a). 
Figura 4.4 – Variação espacial da disponibilidade hídrica por habitante no Brasil. 

 

Da mesma forma que a disponibilidade hídrica média por habitante no país 

mascara a realidade brasileira, devido à irregularidade na distribuição dos recursos 

hídricos, os números médios relativos às disponibilidades hídricas de cada Região 

Hidrográfica não revelam áreas críticas por escassez hídrica.  

 Na região nordeste, que possui a maior parte do seu território no Semi-Árido e é 

caracterizada pela escassez hídrica, foram iniciadas as primeiras ações de planejamento 

de recursos hídricos do Brasil. Dentre os estudos regionais elaborados para essa região, 

ou parte dela, podemos destacar: o Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos 

Hídricos do Nordeste do Brasil - PLIRHINE, Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Vale do São Francisco - PLANVASF e o Projeto ARIDAS. O PLIRHINE e o Projeto 

ARIDAS serão detalhados nesse capítulo, por se tratarem de planos de recursos 
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hídricos, o que não ocorre com o PLANVASF que é um plano de desenvolvimento 

regional.  

 Um documento pioneiro sobre planejamento de recursos hídricos no Nordeste, 

possivelmente o mais antigo do país, foi elaborado pelo DNOCS em 1965 e denomina-

se “O 1º Plano de Obras e Estudos 1965-1968” tendo sido aprovado por decreto do 

presidente Castelo Branco (Decreto no 57.108, de 19 de outubro de 1965). O referido 

decreto presidencial estabelece que nenhuma obra não considerada nesse plano deverá 

ser iniciada sem que estejam concluídas as prioritárias, fixadas no mesmo. Esse 

documento já apresentava diretrizes setoriais, embora naquela época ainda não houvesse 

uma ênfase tão intensa ao uso múltiplo dos recursos hídricos, através de um conjunto de 

programas que contemplava investimentos em obras e estudos de açudagem pública 

considerando irrigação, aproveitamento hidroelétrico, pesca e piscicultura, vazantes e 

reflorestamento, abastecimento d’água. Entretanto, cabe destacar entre as diretrizes 

gerais da açudagem pública constante nesse documento: “encarar o açude como uma 

obra de propósitos múltiplos, sendo dada, entretanto, prioridade ao uso de água para 

fins agrícolas”, destoando da atual política nacional de recursos hídricos. O referido 

documento previa a origem dos recursos financeiros, com o respectivo cronograma de 

desembolso para aplicação nas obras propostas. 

No Nordeste do Brasil, as primeiras ações relativas aos recursos hídricos tiveram 

como objetivo dotar a região de infra-estrutura hídrica para suportar as secas no Semi-

Árido, caracterizando essa fase pela “política hidráulica”. As obras eram dimensionadas 

com o objetivo de aproveitamento máximo dos boqueirões, sem avaliação da 

capacidade hidrológica das áreas de drenagem dos reservatórios. Com o passar do 

tempo, começaram a realizar-se estudos hidrológicos, relacionando a capacidade 

máxima dos reservatórios à vazão afluente ao respectivo reservatório. O marco do início 

dos estudos de planejamento de recursos hídricos no Nordeste foi a criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.  

Abordando o planejamento de recursos hídricos do Ceará, Souza Filho (2001) 

identificou quatro fases distintas. A primeira fase, denominada voluntarista, corresponde 

à época do Império e caracterizou-se pela inexistência de estudos básicos que 

sustentassem as ações propostas, bem como a ausência de organização institucional para 

implementação dessas ações. No período 1909-1959, transcorreu a fase DNOCS, 

caracterizada pela construção de grandes reservatórios no Semi-Árido, na qual o 

processo de decisão e planejamento das intervenções ocorria sempre por iniciativa do 
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Governo Federal. A fase seguinte, SUDENE/DNOCS, iniciou com a criação da 

SUDENE e aí se desenvolveram estudos de base, projetos de aproveitamento 

hidroagrícolas, planos regionais e planos diretores de bacia. Pode-se considerar que as 

três primeiras fases identificadas por Souza Filho (2001), para o estado do Ceará, se 

assemelham nos demais estados do Nordeste. Ao final da terceira fase, cada estado do 

Nordeste iniciou suas próprias ações de planejamento de recursos hídricos em anos 

distintos, destacando-se o Ceará como pioneiro e, logo após, a Bahia.  

Não se deve ignorar o âmbito de planejamento regional que, apesar de não 

previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, é uma referência de planejamento 

importante, notadamente na região nordeste do Brasil. Com base nesse recorte, foram 

elaborados dois planos de grande relevância para o Nordeste, o Plano de 

Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do Brasil - PLIRHINE e 

o Projeto ARIDAS, descritos no Apêndice B. O PLIRHINE foi um excelente estudo de 

diagnóstico dos recursos hídricos da região nordeste, sob o ponto de vista do 

conhecimento das disponibilidades hídricas, subsidiando até hoje estudos em 

desenvolvimento. O Projeto ÁRIDAS foi elaborado sob a ótica do desenvolvimento 

sustentável.  

Os planos regionais são previstos por leis específicas, como o da área de atuação 

do DNOCS, a ser elaborado em conjunto com a Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste - ADENE e os governos estaduais, conforme disposto na Lei nº 10.204/01, 

apud Pompeu (2004). 

Na região sudeste e sul, apesar da maioria dos estados estarem organizados 

institucionalmente há mais tempo, não houve historicamente um planejamento regional. 

Porém, a alta densidade demográfica dos grandes centros urbanos e as atividades 

industriais da região – em especial a sudeste - ocasionaram altos índices de poluição nos 

corpos d’água, em alguns locais, restringindo a utilização d’água. Daí o pioneirismo do 

estado de São Paulo em ações de planejamento de recursos hídricos no Brasil, em 

decorrência da degradação de seus mananciais hídricos.  

 

4.3 – ASPECTOS LEGAIS 

A Constituição Federal de 1988 instituiu que todos os corpos d’água são de 

domínio público, extinguindo o domínio privado da água previsto pelo Código de 

Águas, e estabeleceu dois domínios para os corpos d’água no Brasil: o da União e o dos 

Estados. Esse fato levou alguns estados a se anteciparem no processo de organização 
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para a gestão dos recursos hídricos, aprovando suas respectivas legislações estaduais de 

recursos hídricos antes mesmo da União.  

A Lei nº 9.433/97 remete grande parte das definições para sua regulamentação, 

ainda inexistente, o que têm sido um obstáculo à implementação do novo modelo de 

gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, segundo alguns autores. 

(PAGNOCCHESCHI, 2000; AZEVEDO e BALTAR, 2000) 

 

4.3.1 - A Lei Federal no 9.433/97 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos inclui entre suas diretrizes gerais de 

ação, a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e 

com os planejamentos regional, estadual e nacional (art. 3º, IV), denotando a 

importância da integração das ações de planejamento. Muñoz (2000) alerta que este 

tema, entre outros, não têm sido debatido suficientemente nas discussões para 

regulamentação da lei federal ou aperfeiçoamento da legislação vigente, embora sejam 

aspectos fundamentais “ditos de coordenação horizontal no processo de planejamento e 

gestão”. 

 Os planos de recursos hídricos são os primeiros instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (art. 5º, I), caracterizando-os como ferramentas 

essenciais à gestão dos recursos hídricos. Segundo Pompeu (2004), os planos se 

constituem no instrumento mais importante da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e 

orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento 

dos recursos hídricos, conforme estabelece a Lei Federal no 9.433/97 (art. 6º). 

 O conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos, conforme o art. 7º da citada 

Lei Federal, é o seguinte:  

Art. 7º. 

............................................................................................................................. 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 
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V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados, para o atendimento das metas previstas; 

VI - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

VII - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

IX - propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos. 

 A Lei Federal no 9.433/97 buscou disciplinar e definir conteúdos mínimos para 

os planos de recursos hídricos. Conforme Campos & Sousa (2003), ao fazer isto, a Lei 

Federal introduziu uma rigidez não compatível com a diversidade regional ou mesmo 

com o princípio da descentralização da própria Lei Federal. Segundo os mesmos 

autores, o conteúdo de um plano estadual ou de bacia deveria ser definido também pelos 

respectivos estados. Cabe observar que o aspecto abordado pelos autores recém-citados 

– a definição do conteúdo dos planos pelos respectivos estados - somente é compatível 

para o plano estadual ou plano de bacias de rios de domínio dos estados. Além disso, as 

técnicas legislativas permitem que uma lei estadual seja mais restritiva, desde que não 

contrarie os princípios da Lei Federal na mesma matéria. A superveniência da lei federal 

sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Dessa 

forma, os estados possuem liberdade para definir conteúdos adicionais nos planos 

estaduais ou de bacias, além dos previstos na Lei Federal. É necessário, porém, cumprir 

o conteúdo mínimo estabelecido pela Lei Federal. 

Barth (2000) cita como principais deficiências da Lei Federal nº 9.433/97 sobre 

os planos, os seguintes aspectos: “os planos de bacia, estaduais e nacional foram 

definidos como tendo o mesmo conteúdo; o enquadramento dos corpos de águas em 

classes de uso preponderantes é visto como externalidade aos planos de bacia”, 

apontando como razão a falta de debates e amadurecimento adequado. 

“A lei nacional não faz distinção de conteúdo dos Planos Nacional, 

Estadual e de Bacias Hidrográficas. Apesar de que algumas leis estaduais fazem 

distinção entre os Planos Estaduais e dos Planos de Bacias, não só em termos 

de conteúdo, mas também em termos institucionais e legais, a questão de qual 

deve ser o conteúdo de cada plano permanece, suscitando ainda muita dúvida” 

(LANNA et al., 2002, p. 118). 

Ressalte-se, entre os conteúdos dos planos de recursos hídricos (art. 7º, VIII), as 

prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos, através das quais será 

direcionada a utilização prioritária de água na bacia, estado ou país, com impactos 
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sócio-econômicos no desenvolvimento da respectiva região. O art. 13 da Lei Federal 

respalda esse aspecto, condicionando toda outorga de direito de uso da água às 

prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos. 

O art. 7º da Lei nº 9.433/97, que trata do conteúdo mínimo dos Planos de 

Recursos Hídricos, sofreu vetos do presidente da República nos incisos VI e VII, os 

quais são transcritos a seguir.  

Art. 7º.  

............................................................................................................................. 

VI - responsabilidades para execução das medidas, programas e projetos; 

VII – cronograma de execução e programação orçamentário-financeira 

associados às medidas, programas e projetos. 

As razões dos respectivos vetos são:  

“O detalhamento previsto nesses incisos para a apresentação dos Planos 

Nacionais de Recursos Hídricos torna impraticável sua operacionalização, uma 

vez que a sistemática adotada para o setor elétrico brasileiro permite obter tais 

elementos a nível de cada projeto somente após a licitação qual se dará depois 

de aprovado o Plano Nacional de Recursos Hídricos. As condicionantes legais e 

reais do setor elétrico, tanto na parte estatal como na que o Governo pretende 

privatizar já estão exaustivamente disciplinadas pela regulamentação do 

Código de Águas e pelas Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074, de 

7 de julho de 1995.” (MMA/SRH, 2002, p. 61) 

Quanto à extensão geográfica, o art. 8º da Lei no 9.433/97 estabelece que os 

planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o 

país. Campos & Sousa (2003) opinam que a decisão de desenvolver ou não um plano 

estadual de recursos hídricos deveria ser dos próprios estados e não deveria estar 

estabelecida na Lei Federal. Afirmam também que estados de pequenas superfícies não 

necessariamente deveriam desenvolver planos de bacias, visto que um plano estadual 

poderia contemplar todas as necessidades do planejamento.  

A Lei Federal nº 9.433/97 estabelece como objetivo da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos – art. 19, III – obter os recursos financeiros para investir nas ações 

programadas pelos planos de recursos hídricos. Na definição da aplicação dos valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água, prevê em primeiro lugar o financiamento 

de estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos de recursos hídricos, 

conforme art. 22, I. 
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 O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é outro 

instrumento importante da Política Nacional de Recursos Hídricos, também deverá 

interagir diretamente com o planejamento de recursos hídricos, na medida que um dos 

seus objetivos é fornecer subsídios para elaboração dos planos de recursos hídricos (art. 

27, III). 

 

4.3.2 - As Resoluções do CNRH 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu diretrizes 

complementares para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, através das 

resoluções no 17 e no 22.  

A Resolução nº 17, de 29 de maio de 2001, reforça alguns aspectos da Lei Federal 

nº 9.433/97, detalha outros e aborda temas não tratados pela mesma. Em caso de 

inexistência de Agência de Água e/ou Comitê de Bacia, prevê alternativa para 

elaboração e aprovação do plano de bacia hidrográfica – arts. 3º e 4º pelos órgãos 

gestores de recursos hídricos. Condiciona a aprovação do plano de uma sub-bacia pelo 

comitê à compatibilização das condições do exutório definidas no plano da bacia 

principal, art. 5º. Estabelece a forma da participação da sociedade e os aspectos a serem 

considerados na elaboração do plano de bacia.  

A referida Resolução também define que o CNRH disponibilizará um 

documento de caráter orientativo, denominado Termo de Referência básico - TDRb, 

para elaboração dos planos de bacias hidrográficas (art. 8º, § 4º). Este documento 

contempla aspectos comuns à maioria das bacias e deve ser adequado às peculiaridades 

de cada bacia. Segundo Santos (2000) o TDRb estabelece um determinado padrão entre 

os trabalhos desenvolvidos para as diversas bacias hidrográficas, permitindo comparar 

seus resultados. Dessa forma, o responsável pela elaboração do plano da bacia deverá 

adequar o TDRb às particularidades da região em estudo, possibilitando desenvolver um 

estudo específico, mantendo a harmonia com os estudos das demais bacias 

hidrográficas. Conforme o TDRb (CNRH, 2005), o plano diretor de recursos hídricos 

deve ser estruturado em três fases: FASE A – Diagnóstico e Prognóstico; FASE B – 

Compatibilização e Articulação; FASE C – Elaboração do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos (metas estratégicas, ações planejadas, proposta de um modelo de 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos). A figura 4.5 apresenta o fluxograma 

proposto para realização das diversas atividades envolvidas na elaboração dos planos de 

bacia hidrográfica, em cada uma de suas fases.  
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Fonte: NEVES (2004).  
Figura 4.5 – Fluxograma para Elaboração de Planos Diretores de Recursos 

Hídricos. 
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A Resolução nº 22, de 24 de maio de 2002, estabelece critérios a serem 

contemplados nos Planos de Recursos Hídricos, no âmbito das águas subterrâneas.  

 

4.3.3 – As legislações estaduais de recursos hídricos 

Grande parte das Constituições Estaduais trata da gestão das águas. Em vários 

Estados as Cartas citam expressamente o Plano Estadual de Recursos Hídricos, são eles: 

Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Sergipe. Nos estados de Alagoas e Bahia a Constituição Estadual prevê que o 

Plano Estadual deva ser aprovado por lei. Na Bahia a Constituição Estadual estabeleceu 

o prazo de um ano ao Poder Executivo, a partir da promulgação da Carta, para instituir o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. (POMPEU, 2004). 

Vários estados precederam à União na promulgação de suas respectivas leis 

estaduais sobre recursos hídricos. Os pioneiros foram São Paulo, em 1991 e Ceará, em 

1992. Foram seguidos, em 1994, por Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

No ano seguinte, em 1995, foram sancionadas as leis da Bahia e Sergipe, e logo após, as 

do Rio Grande do Norte e Paraíba, em 1996. A aprovação da Lei Federal, em 1997 

impulsionou vários estados, que também aprovaram suas leis neste mesmo ano: 

Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Alagoas e Maranhão. A partir daí, seguiu-se a 

promulgação de várias leis estaduais: Espírito Santo (1998), Rio de Janeiro e Paraná 

(1999), Piauí (2000). Os estados de Sergipe, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e 

Bahia aprovaram novas leis de recursos hídricos, respectivamente em 1997, 1999, 2004, 

2005 e 2006, buscando adequar-se à norma federal. O Distrito Federal procedeu da 

mesma forma, revogando sua primeira lei, de 1993, e publicando a atual Política de 

Recursos Hídricos do Distrito Federal em 2001. 

Nesse aspecto, os estados da região Norte e alguns da região Centro-Oeste foram 

retardatários, tendo as leis sobre recursos hídricos mais recentes do país: Amazonas e 

Pará (2001), Amapá e Rondônia (2002), Acre (2003), junto com o Mato Grosso do Sul e 

Tocantins (2002). Roraima, até o término da elaboração desta pesquisa ainda não 

possuía legislação específica de recursos hídricos.  

O capítulo 7 apresenta uma análise comparativa das Políticas Estaduais de 

Recursos Hídricos, quanto aos aspectos relativos aos planos de recursos hídricos. 
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4.4 - O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PNRH 

 A primeira iniciativa para elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

foi realizada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, com 

base na Portaria no 1.119/84 editada pelo Ministério de Minas e Energia, que 

estabeleceu como objetivo do trabalho, a definição e a implementação de uma 

sistemática permanente de planejamento, avaliação e controle do uso múltiplo integrado 

dos recursos hídricos, abrangendo planos regionais e planos de bacias ou de regiões 

hidrográficas. (MMA, 2006b) 

 Segundo Neves (2004), em 1996 foi firmado contrato entre a Secretaria de 

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente - SRH/MMA e a Fundação Getúlio 

Vargas – FGV para a elaboração de um Plano Nacional de Recursos Hídricos. No 

entanto, o produto entregue não se configurou como um Plano Nacional e, sim, como 

um estudo de apoio ao diagnóstico nacional dos recursos hídricos, segundo nota da 

SRH/MMA apresentada no documento.  

 No âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, foi criada a Câmara 

Técnica do PNRH – CT-PNRH/CNRH, por meio da Resolução nº 4, de 10 de junho de 

1999, com a atribuição de acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos. Para prover a necessária função executiva de elaboração do 

PNRH, a CTPNRH/CNRH criou o Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do 

Plano – GTCE/PNRH, composto pela SRH/MMA e pela Agência Nacional de Águas - 

ANA. O GTCE/PNRH, criado em 2002 e foi o Núcleo Executor do PNRH, assumindo a 

função de suporte à sua execução técnica.  

 O CNRH, através da Resolução nº 32/2003, instituiu a Divisão Hidrográfica 

Nacional – DHN que divide o Brasil em 12 Regiões Hidrográficas para orientar, 

fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, conforme mostra a 

figura 4.6. A base físico-territorial utilizada pelo PNRH segue as diretrizes estabelecidas 

pela Resolução nº 30/2002 do CNRH e adota como recorte geográfico para o seu nível 

1, a Divisão Hidrográfica Nacional.  

 O processo de discussão regional do PNRH no âmbito das Regiões 

Hidrográficas Nacionais foi baseada na estruturação de 12 Comissões Executivas 

Regionais – CER’s, instituídas através da Portaria Ministerial nº 274, de 4 de novembro 

de 2004. A composição das CER’s segue um critério de paridade entre representantes 

dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de órgãos federais, dos 

segmentos usuários da água e sociedade civil.  
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 O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH foi aprovado pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, através da Resolução nº 58, de 30 de janeiro de 2006, 

cumprindo compromissos internacionais, como o assumido com a Organização das 

Nações Unidas, segundo o qual até 2005 os países membros deveriam elaborar planos 

nacionais de recursos hídricos, estabelecida como uma das metas da Cúpula de 

Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável.  

 

 
Fonte: CNRH (2003). 
Figura 4.6 – Divisão Hidrográfica Nacional. 

 

 A Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente – 

SRH/MMA coordenou a elaboração do PNRH que contou com a participação de 

técnicos da Agência Nacional de Águas e consultores especialistas. Também 

participaram, através das doze Comissões Executivas Regionais – CER’s, 

representantes de órgãos governamentais, sociedade civil e usuários. O PNRH é 

composto por quatro volumes principais: 

Volume I – Panorama e Estado dos Recursos Hídricos do Brasil 

Volume II – Águas para o futuro: uma visão para 2020 

Volume III – Diretrizes 

Volume IV – Programas Nacionais e Metas  



 

 

43

 A base técnica que compôs o conjunto de informações necessárias para a 

estruturação dos conteúdos do PNRH é composta por:  

- Documento Base de Referência – DBR; 

- Conjunto de dez estudos realizados pela ANA; 

- Conjunto de doze Cadernos Regionais de Recursos Hídricos; 

- Conjunto de cinco Cadernos Setoriais de Recursos Hídricos; 

- Relatórios de quatro Oficinas Temáticas, três Oficinas Setoriais e do Seminário 

Nacional de Diretrizes e Programas. 

 Os Cadernos Setoriais de Recursos Hídricos foram elaborados pela Agência 

Nacional de Águas e tratam-se de estudos sobre os diversos setores usuários da água, 

contemplando a questão da água e os desafios a serem enfrentados, a caracterização e a 

análise da dinâmica histórica do setor, a situação atual do setor,a análise conjuntural e 

seus reflexos, bem como os planos e programas setoriais. A ANA também elaborou 

Cadernos de Recursos Hídricos que tratam de diagnósticos sobre os recursos hídricos 

por região hidrográfica, tanto relativos aos aspectos quantitativos e qualitativos das 

águas superficiais e subterrâneas, quanto aos aspectos institucionais, como outorga, 

enquadramento e fiscalização. Seguem relacionados os temas dos Cadernos de Recursos 

Hídricos elaborados pela ANA: 

1 - Disponibilidade e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil; 

2 - Panorama da Qualidade das Águas Superficiais no Brasil; 

3 - Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil; 

4 - Panorama do Enquadramento dos Corpos d'Água; 

5 - Aproveitamento do Potencial Hidráulico para Geração de Energia; 

6 - A Navegação Interior e sua Interface com o Setor de Recursos Hídricos; 

7 - O Turismo e o Lazer e sua Interface com o Setor de Recursos Hídricos; 

8 - Diagnóstico da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos no País - Diretrizes 

e Prioridades; 

9 - Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos - Diagnóstico, Critérios e Diretrizes; 

10 - Propostas de Programas e Ações. 

 Os Cadernos Regionais de Recursos Hídricos foram elaborados para as 12 

Regiões Hidrográficas Brasileiras e incluem estudos retrospectivos, avaliação de 

conjuntura, bem como o estabelecimento de prioridades regionais.  

 O PNRH contempla outros níveis de análise do território, desagregando as 12 

regiões hidrográficas em 56 unidades de planejamento, conforme mostra a figura 4.7. 
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Também foi considerado um outro recorte, cujos limites não necessariamente coincidem 

com o de uma bacia hidrográfica, denominado Situações Especiais de Planejamento – 

SEP, definidas pelas peculiaridades do espaço territorial. Vale ressaltar que as 56 

unidades de planejamento foram utilizadas em caráter transitório, conforme exposto no 

PNRH, até que o CNRH aprove as unidades de planejamento em caráter permanente.  

 
Fonte: ANA (2005f). 
Figura 4.7 – Unidades de Planejamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

4.4.1 - Diretrizes 

 As diretrizes do PNRH decorreram de duas vertentes de trabalho inter-

relacionadas, quais sejam: a Vertente Nacional e a Vertente Regional. A Vertente 

Nacional possui três linhas de abordagem:  
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- uma linha vertical, da qual resultaram diretrizes gerais, programas e metas no âmbito 

do Governo Federal, visando a articulação dos órgãos e entidades da União com aqueles 

das Unidades da Federação;  

- uma linha horizontal, da qual resultaram diretrizes gerais, programas e metas 

relacionadas à inserção global e macrorregional do Brasil, articulação com outros 

países, articulação da política de recursos hídricos com outras políticas públicas e suas 

interfaces com o planejamento municipal, articulação com setores usuários da água; 

- uma linha transversal, voltada para a articulação do planejamento municipal com o 

planejamento de recursos hídricos. 

 Ressalte-se ainda que, conforme a Resolução nº 58 do CNRH, o detalhamento 

operativo dos programas e metas contidos no Volume IV do PNRH deverá ser 

coordenado pela SRH/MMA e submetido à aprovação do CNRH até o final de 2007. 

 

4.4.2 - A participação pública no PNRH 

 Conforme veiculado em notícia divulgada no site da SRH/MMA:  

 “O plano tem um forte componente de envolvimento da sociedade. Mais 

do que uma peça técnica é também um processo de negociação e o objetivo 

principal é o estabelecimento da sua implementação a partir do olhar dos 

usuários da sociedade civil e dos demais entes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos" (MMA, 2006f). 

 Os debates do PNRH envolveram aproximadamente 7.000 pessoas, que 

participaram através das CER’s, Oficinas, Seminários Regionais e Encontros Públicos 

Estaduais. As rodadas de reuniões das CER’s, envolveram aproximadamente duzentas 

pessoas em cada uma das duas rodadas. Os 12 Seminários Regionais foram realizados, 

um em cada Região Hidrográfica, tendo como insumo os estudos para os Cadernos 

Regionais que serviram de subsídio para o debate dos aspectos prioritários relacionados 

aos recursos hídricos em cada região. Os 27 Encontros Públicos Estaduais realizados, 

um em cada unidade da federação, objetivaram ampliar o debate com a sociedade sobre 

as proposições de diretrizes e programas do PNRH e envolveram um público de 

aproximadamente 1.500 pessoas. (MMA, 2006b) 

 A participação pública no processo de construção do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos não foi considerada representativa por alguns setores da sociedade, a 

despeito dos números divulgados pelos representantes da SRH/MMA. Na prática 

ocorreu uma ampla participação da sociedade civil, que possuía suas despesas de 
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participação nas reuniões das CER’s e Seminários (transporte, hospedagem e 

alimentação) cobertos pelo Ministério do Meio Ambiente. Os Sistemas Estaduais de 

Recursos Hídricos, especialmente os órgãos gestores de recursos hídricos, também 

foram relativamente bem representados  

 Os usuários apresentaram participação distinta: o setor elétrico destacou-se com 

a participação mais expressiva, seguido do setor de saneamento; porém as indústrias, 

setor agrícola e demais usuários tiveram participação aquém do esperado. Este fato 

parece refletir a percepção que os diferentes setores têm do Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos no país, indicando que é necessário investir na conscientização 

dos usuários na importância de sua participação nesse processo. É provável que os 

usuários que não participaram ou participaram de forma pouco expressiva, ainda não 

estejam vislumbrando os possíveis resultados de sua participação nos processos de 

planejamento de recursos hídricos, especialmente num âmbito tão amplo como o do 

país.   

 O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas elaborou um manifesto 

no VI Encontro Nacional de Comitês de Bacias, realizado em Ilhéus em 2005, sobre o 

assunto. O referido documento alerta que a composição das Comissões Executivas 

Regionais – CER’s foi realizada a partir de indicações dos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, que em geral são presididos pelos respectivos Secretários da área. 

Enfatiza, ainda, que pouquíssimos comitês estão representados nas CER’s.   

 Lobato (2006) afirma que houve uma postura voluntarista na elaboração do 

PNRH, “como se a mera sabedoria inerente às massas, em amplas e inúmeras reuniões 

regionais, setoriais e temáticas, fosse suficiente para configurar uma estruturação 

consistente ao PNRH”. Segundo Lobato (2006), os encontros e reuniões de elaboração 

do PNRH foram pautados pelo “livre-debate” de diagnósticos e questões locais, que 

conferiu um caráter eminentemente local e não nacional, quando deveriam ter sido 

pautados por posições mais pragmáticas e maior objetividade, resultando em maiores 

avanços.   

 

4.4.3 - Mecanismos de implementação  

 A aprovação pelo CNRH e lançamento público do PNRH não garante a sua 

implementação. Ainda há atividades técnicas a serem realizadas e detalhamentos 

necessários para proporcionar a implementação do PNRH, sobre as quais discorre 

Lobato (2006), destacam-se: 
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- o estabelecimento de prioridades regionais de programas e subprogramas; 

- o estabelecimento de critérios de elegibilidade e priorização de implementação dos 

diversos subprogramas propostos; 

- estimativas de orçamentos dos programas e sub-programas; 

- identificação mais precisa de executores e intervenientes dos programas; 

- o detalhamento e a indicação dos dados que devem subsidiar os indicadores de 

monitoramento e avaliação. 

 Outro aspecto fundamental apontado por Conejo (2006), é que as iniciativas 

propostas pelo PNRH não se encontram inseridas nos orçamentos das instituições 

públicas afetas. Devem ser empenhados esforços a curto prazo para incluir na realidade 

orçamentária das respectivas instituições as propostas do PNRH. 

 O CNRH, ao aprovar o PNRH, definiu atualização anual para o diagnóstico, 

através de relatório de “Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil” a ser elaborado 

pela ANA, e atualização quadrienal para as diretrizes, programas e metas para orientar a 

elaboração dos Programas Plurianuais e seus respectivos orçamentos anuais, a ser 

elaborado pela SRH/MMA em articulação com a CT-PNRH.  

 Conforme Conejo (2006), o sistema de acompanhamento e relatório de 

conjuntura deverão identificar indicadores para aferir se os objetivos estratégicos do 

PNRH estão sendo atingidos e o conteúdo básico do relatório de conjuntura, deve 

apresentar:  

- a evolução do grau de implementação do sistema de recursos hídricos, incluindo os 

instrumentos legais, institucionais (órgãos gestores, comitês, etc.) e técnicos (planos de 

bacias, sistemas de outorga e fiscalização, enquadramento dos corpos d’água em classes 

de uso, entre outros); 

- a evolução do balanço entre demanda e disponibilidade de recursos hídricos nas 

principais bacias hidrográficas do país, em termos de quantidade e qualidade das águas, 

dos conflitos pelo uso múltiplo da água e da percepção da sociedade sobre a questão da 

conservação da água.  

 Neves (2006) realizou uma breve avaliação do potencial de implementação das 

proposições do PNRH, com base em um conjunto de indicadores que afetam a 

efetividade dos planos, sendo os principais: a qualidade técnica do plano, oportunidade 

para a elaboração do plano, participação social no desenvolvimento do plano, forma de 

desenvolvimento do diagnóstico, forma de desenvolvimento dos cenários e pelo 

pragmatismo do plano. De acordo com a referida metodologia, o PNRH possui um bom 
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potencial (74,9%) para subsidiar a decisão e um elevado potencial (90,8%) para a 

implementação de suas decisões. Este resultado foi explicado pelos expressivos 

indicadores de participação social e pactuação de cenários. 

 

4.5 – SITUAÇÃO DOS PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 Uma referência histórica na elaboração dos planos de recursos hídricos no Brasil 

foi o Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 90/91 do Estado de São 

Paulo, elaborado em 1990 e aprovado por decreto do governador em 07 de fevereiro de 

1991, anterior a Política Nacional de Recursos Hídricos. O referido decreto estabeleceu 

que o primeiro plano seria o documento de referência para elaboração do PERH 92/95, 

que só ocorreu em 1994.  

 O PERH 90/91 foi supervisionado e dirigido pelo Comitê Coordenador do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – CORHI (criado pelo Decreto nº 27.576/87 e alterado 

posteriormente pelos Decretos nº 36.787/93; no 39.742/94 e no 43.265/98) e contou com 

ampla participação de técnicos dos principais órgãos e entidades do Estado, 

intervenientes no gerenciamento e uso dos recursos hídricos. 

No escopo do PERH 90/91 foram apresentadas: a caracterização dos recursos 

hídricos, as diretrizes iniciais, os programas anuais e plurianuais de estudos, projetos, 

serviços e obras, tendo em vista o controle, a recuperação, proteção e conservação dos 

recursos hídricos. O documento foi dividido em quatro partes:  

Parte I – Plano Geral (contendo itens relativos aos mecanismos de implantação do plano 

e à avaliação econômica do plano) 

Parte II – Plano Inter-regional  

Parte III – Planos de bacias (contendo a definição de uma metodologia para elaboração 

do plano de bacia e diagnóstico da bacia do rio Piracicaba) 

Parte IV – Programas recomendados (estaduais e regionais, além de programas 

específicos para as bacias do leste e a bacia do rio Piracicaba) 

O estado de São Paulo destaca-se não apenas por ter sido pioneiro na elaboração 

do seu plano estadual de recursos hídricos, mas por ter realizado sucessivas atualizações 

do mesmo, quais sejam: 1994/1995, 1996/1999, 2000/2003 e 2004/2007. Estas 

atualizações caracterizam, o planejamento de recursos hídricos como um processo, de 

fato, dinâmico e evolutivo. Essa característica, almejada pelos planejadores, ainda não é 

comum em outros estados do Brasil.  
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O segundo Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - PERH 94/95 - 

foi aprovado pela Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994. As atualizações seguintes 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - PERH 1996/1999 e PERH 

2000/2003 – não foram aprovadas por lei, embora tenham sido elaborados os projetos 

de lei, PL-05/96 e PL-327/2000, que dispõem sobre os respectivos planos. O PL relativo 

ao PERH 2000/2003 foi aprovado pelo CRH em 08/12/99 e encaminhado a Assembléia 

Legislativa do Estado. 

O mais recente Plano Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - PERH 

2004/2007 – foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, porém não foi 

levado à Assembléia Legislativa, tendo sido elaborada apenas a Minuta de Ante-Projeto 

Lei. Diante da experiência paulista, constata-se a dificuldade em cumprir o dispositivo 

legal, que prevê a aprovação do plano estadual por lei. 

 Pompeu (2004) cita que o projeto da Lei Federal nº 9.433/97 tomou como 

modelo a Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, que prevê que o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos deve ser aprovado por lei. Porém como os Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos do estado de São Paulo não têm sido aprovados em 

tempo hábil, a previsão da lei paulista não têm alcançado um dos seus objetivos, que é a 

participação do Poder Legislativo na gestão das águas. Alertando-se para tal fato, 

ocorreu o veto na lei federal nesse aspecto.    

O Ceará também destaca-se no panorama nacional do planejamento de recursos 

hídricos, tendo sido o segundo Estado do Brasil a elaborar seu Plano Estadual que foi 

reeditado em 2004.  

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos do estado do Ceará foi 

coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará e elaborado por um conjunto 

de empresas contratadas com assessoramento da Universidade Federal do Ceará – UFC 

e destacadas colaborações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - 

FUNCEME e Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA. O PERH/CE foi 

elaborado em três etapas – Diagnóstico, Estudos de Base e Planejamento - no período 

de janeiro/88 a fevereiro/91. O Plano contempla, além dos aspectos técnicos, os 

aspectos jurídico-institucionais do Estado, cujos resultados serviram de base à 

concepção do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado.  

Neves (2004) cita que apenas seis estados do Brasil possuem Planos Estaduais 

de Recursos Hídricos concluídos, além de três estados que estão em fase de Termos de 

Referência e dois estados em elaboração do PERH, no ano da realização de sua 
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pesquisa. Neves & Cordeiro Netto (2004), avaliando planos de recursos hídricos 

elaborados no Brasil após 1990, identificaram os estados do Paraná, São Paulo, Goiás, 

Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará aonde existem planos estaduais de 

recursos hídricos, embora sem precisar o ano de conclusão dos planos dos estados de 

Goiás e Sergipe. Os autores identificaram, ainda, o estado da Bahia e o Distrito Federal, 

cujos planos de recursos hídricos também estavam em fase de elaboração.  

A tabela 4.3 relaciona os estados que possuem Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, de acordo com os dados publicados no Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(MMA, 2006b), ilustrada pela figura 4.8. Informações obtidas da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás confirmam que o PERH de Goiás foi 

concluído em 1995 e aprovado pela Lei nº 13.040/97, sendo válido para o período 1995-

98. O Estado de Sergipe possui um estudo de desenvolvimento dos recursos hídricos, 

detalhado no capítulo 6, considerado pelo Estado como sendo o PERH de Sergipe. As 

demais informações da tabela 4.3 foram obtidas em consulta aos respectivos Planos 

Estaduais. Verifica-se claramente o destaque da região Nordeste, dentre as demais 

regiões do país, com o maior número de planos estaduais já concluídos.  

 
Tabela 4.3 - Planos Estaduais de Recursos Hídricos existentes. 

Estado Ano 
conclusão 

Órgão elaborador Ano 
Atualização 

Horizonte 
planejamento 

São Paulo 1990 CRH/CORHI 1994 
1996 
2000 
2003 

2010 

Ceará 1992 SRH/CE 2004 2020 
Rio Grande do Norte 1998 SERHID - 2017 
Paraíba 2006 SECTMA/PB - 2023 
Pernambuco 1998 SECTMA/PE - 2010 
Sergipe 2000 SEPLANTEC - 2020 
Bahia 2004 SRH/BA - 2020 
Goiás 1995 SEMARH - - 
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Fonte: MMA (2006b).  
Figura 4.8 - Estágio de implementação dos planos estaduais de recursos hídricos. 

 
 
4.6 - OS PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006b) indica a existência de 68 

estudos de planejamento de recursos hídricos em bacias hidrográficas de rios de 

domínio da União e dos Estados e alerta para o fato de mais de 90% desses estudos 

terem sido realizados sem a participação dos respectivos comitês de bacias. Conforme o 

PNRH, os estudos que não foram acompanhados nem validados pelo comitê da bacia 

correspondente não se enquadram na forma da Lei nº 9.433/97, uma vez que não foram 

internalizados no processo de planejamento do Estado e da própria bacia, já que não 

ocorreu o debate no plenário dos comitês, como estabelecido na legislação de recursos 

hídricos. A figura 4.9 ilustra as bacias para as quais existem planos de bacia elaborados. 

 Por outro lado, o PNRH aponta o Estado de São Paulo como exceção, aonde os 

planos de bacias foram elaborados após os comitês estarem em funcionamento. 

Evidencia-se ainda, no PNRH, dois temas fundamentais omitidos nos planos 

elaborados: as prioridades para a outorga e as diretrizes e critérios para a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos. 

 Conforme Neves & Cordeiro Netto (2004), haviam 72 planos de recursos 

hídricos elaborados ou em elaboração no país, após 1990, dos quais 59 correspondem a 
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bacias hidrográficas ou parte de bacias. Dessas, 12 contavam ou contam com a 

existência de um comitê de bacia quando da elaboração do respectivo plano de recursos 

hídricos, sendo que 8 comitês tiveram ou estão tendo participação na sua elaboração. 

Até a publicação do referido trabalho, 5 planos haviam sido aprovados pelos respectivos 

comitês e outros 5 estavam em processo de análise por seus respectivos comitês. 

 O I Encontro Nacional de Comitês de Bacias, ocorrido em Ribeirão Preto em 

1999, debateu o tema Planos de Bacias aprovando em plenário o seguinte entendimento: 

“Um Plano de Bacia é o resultado de um processo social permanente de construção e 

implementação do desenvolvimento sustentável, através da participação da sociedade 

da bacia hidrográfica” (WWF-Brasil; FÓRUM NACIONAL DE COMITÊS DE 

BACIAS HIDROGRÁFICAS, 2005, p.18). 

 O primeiro plano de bacia elaborado por um Comitê de Bacia nos termos da 

nova legislação brasileira foi o Plano de Bacia Hidrográfica 2000-2003 do Comitê das 

Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SÃO PAULO, 2000).  

 

 
Fonte: COELHO et al. (2005). 
Figura 4.9 - Planos de bacia existentes no Brasil. 

 

As mudanças ocorridas no planejamento de recursos hídricos no Brasil, são 

resumidas a seguir:  
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“Em síntese, altera-se substancialmente a tradição de planejamento no 

Brasil, pois este passa a ser desenvolvido conjuntamente com a sociedade e 

deixa de ser um documento excessivamente voltado para a obtenção de um 

amplo diagnóstico e muitas vezes pobre de planejamento. O diagnóstico, nesta 

nova proposta, passa a ser um diagnóstico/prognóstico, que já destaca para 

cada área temática seus problemas, seus obstáculos e suas potencialidades, de 

forma que, o planejamento começa a se materializar desde o início, 

possibilitando que ao se integrar as diversas áreas temáticas, se reúna não 

somente os problemas existentes, mas também, as diversas propostas 

individuais para a solução dos mesmos” (CNRH, 2005, p. 8). 

 Segundo Souza Filho (2006), o planejamento de recursos hídricos hoje não 

segue mais o modelo de planejamento racional clássico e, principalmente após a Lei nº 

9.433/97, o modelo adotado pelo planejamento de recursos hídricos brasileiro é o 

planejamento político. O planejamento político é baseado na construção de consenso, 

identificando soluções de compromisso para os conflitos potenciais. Entretanto, esta 

mudança de paradigma ainda é um desafio, pois a construção do planejamento como 

pacto social ainda está embrionário no Brasil. 

 

4.7 - OS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 

HÍDRICOS   

 Infelizmente no Brasil, ainda prevalece a postura de que a conclusão de um 

plano é o final de uma etapa, quando na realidade trata-se do início do processo. A 

implementação do plano pode ser traduzida pela execução de suas propostas, o que 

permitirá atingir as metas previstas no mesmo. Para que seja possível alcançar esse 

objetivo é necessário que, logo após a elaboração do plano, seja iniciado o processo de 

acompanhamento da sua implementação e respectivas adequações necessárias.  

“Entre 1990 e 2004 foram desenvolvidos aproximadamente oitenta 

planos de bacia (no Brasil), porém, não se sabe qual o significado e a 

efetividade desses planos, quais medidas foram implementadas, ou quais 

melhorias aconteceram com sua implementação.” (WWF-Brasil e FÓRUM 

NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS, 2005, p.23)  

Neves & Cordeiro Netto (2005a), avaliaram o potencial de implementação das 

proposições de um plano, denominado de Efetividade Extrínseca, para um conjunto de 
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vinte planos de bacias e relataram que 75% da amostra analisada apresentou valor 

inferior a 50% para esse indicador.  

Um painel de engenheiros da American Society of Civil Engineering (ASCE) 

sugeriu onze regras básicas para um bom plano, apresentadas por Campos & Sousa 

(2003) dentre as quais destaca-se a seguinte: “O plano deve ser implementável 

politicamente, tecnicamente, financeiramente e legalmente”. Em geral, os aspectos 

técnicos e legais são observados na elaboração dos planos. Contudo, os aspectos 

políticos e financeiros também devem ser acordados na ocasião da elaboração do plano, 

sob pena de inviabilizarem sua implementação.   

 

4.7.1 - Principais fatores intervenientes na implementação dos planos de recursos 

hídricos 

A partir da revisão bibliográfica realizada, foram detectados alguns fatores 

intervenientes na implementação dos planos de recursos hídricos que serão apresentados 

e discutidos a seguir.  

 

4.7.1.1 - O planejamento de recursos hídricos e o planejamento territorial 

Setti et al. (2001) alertam para a necessidade da integração do planejamento de 

recursos hídricos com o planejamento do desenvolvimento econômico-social e suas 

intervenções nos planejamentos global, setorial e regional, bem como os inevitáveis 

reflexos na política de ordenamento do território.  

Muñoz (2000) enumera os principais zoneamentos de abrangência nacional: 

Zoneamento Ecológico-Econômico, Zoneamento Agroecológico (art. 19 da Política 

Agrícola – Lei nº 8.171/91) e Zoneamento Costeiro, definido como instrumento do 

Plano Nacional de Gerenciamento de Áreas Litorâneas – Lei no 7.661/88, abordando a 

necessidade do relacionamento esses instrumentos do ordenamento territorial e os de 

gestão de recursos hídricos.    

Lustosa (2004) entende que a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 

que não é possível tratar da água sem tratar do território e que a Lei nº 9.433/97 institui 

as agências e os comitês como organismos de planejamento e gestão da unidade 

territorial. A respeito do assunto, a autora alerta que “o planejamento regional ligado ao 

novo modelo brasileiro de gestão de bacia hidrográfica, está exigindo a formação de 

novas práticas de planejamento territorial e a abertura de espaço para uma política de 

planejamento mais sustentável e integrado”. 
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A experiência da bacia do rio Jiquiriçá – BA é relatada por Lustosa (2004), 

aonde o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jiquiriçá busca a elaboração dos Planos 

Diretores Urbanos de todos os seus municípios de forma integrada e dentro de um 

contexto regional, porém sem ter encontrado ainda o apoio das instituições que 

deveriam estar interessadas nesta ação. A referida autora cita: 

“O pressuposto básico, para que esta interação se dê sem a perda das 

identidades e autonomias municipais, é a formação representativa do Comitê e 

a participação e discussão aberta na elaboração e gestão do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Região, entendendo que este não deve limitar-se às 

questões restritas da água mas de toda a dinâmica territorial que influencia 

direta ou indiretamente em sua qualidade e quantidade.” (LUSTOSA, 2004, p. 

5) 

Granziera (2001) admite que o plano de bacia hidrográfica é um instrumento 

indireto de zoneamento do uso e ocupação do solo, identificando uma superposição de 

competências sobre essa matéria, já que cabe ao município o ordenamento territorial, 

conforme determinação da CF. 

“O conteúdo do plano, na forma como fixada no art. 7º da Lei nº 

9.433/97, não só pode estabelecer indiretamente um zoneamento da bacia 

hidrográfica – por conter a definição das prioridades de outorga assim como as 

propostas para criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 

proteção de recursos hídricos - como pode, também, alterar o uso e ocupação 

do solo, ainda que esse tema seja de competência municipal.” (GRANZIERA, 

2001, p. 145)  

Esse aspecto evidencia a importância da participação dos municípios no sistema 

de gerenciamento de recursos hídricos, aonde deverão ser feitas as devidas negociações 

no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica. 

Almeida (1999) cita que os planos de bacia hidrográfica são “fundamentalmente 

instrumentos políticos, que determinam a ação da Administração na gestão de recursos 

hídricos e também as políticas setoriais e de ordenamento de território”.  

 Tucci (2006) cita a fragmentação das gestões federal, estadual e municipal como 

um desafio à gestão dos recursos hídricos, especialmente os urbanos. A gestão dos 

recursos hídricos é federal e estadual, mas o município legisla sobre o uso do solo e 

meio ambiente. As companhias de água e saneamento são, na sua maioria, estaduais. Os 

planos de bacias não incluem os planos de saneamento ambiental (água, esgoto, 
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drenagem e resíduo sólido) de cada cidade, exceção para uma bacia de região 

metropolitana. 

 

4.7.1.2 - O plano como um processo dinâmico 

A Resolução nº 17/01 do CNRH define com clareza em seu art. 7º que os planos 

de recursos hídricos devem ser “... de caráter dinâmico, de modo a permitir sua 

atualização, articulando-se com os planejamentos setoriais e regionais e definindo 

indicadores que permitam a sua avaliação contínua ...”  

Veiga da Cunha et al., apud Setti et al. (2001) descrevem as etapas do 

planejamento de recursos hídricos, conforme apresentado na figura 4.10. A referida 

figura caracteriza o processo dinâmico do planejamento, com revisão e atualização 

contínua através dos dados recolhidos na última etapa – controle de implementação do 

plano escolhido – que propiciará o confronto da realidade com o que foi programado e, 

a partir daí, adequá-lo a nova realidade. 
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Fonte: SETTI et al. (2001) 
Figura 4.10 – Etapas do planejamento dos recursos hídricos.  
 

Conforme Lanna (2004) “planejar é um processo contínuo de tomada de 

decisões e suas adaptações a um futuro incerto”. A figura 4.11, apresentada por Lanna 

(2004), ilustra os meios onde o processo se desenvolve ao longo do tempo: o meio 

social e político, o meio técnico e o meio deliberativo.   
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APROVA INTERVENÇÕES

MEIO DECISÓRIO

MEIO SOCIAL E POLÍTICO

MEIO TÉCNICO
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proteção da água :
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Fonte: LANNA (2004). 
Figura 4.11 – O processo de planejamento de recursos hídricos. 
 

“O planejamento de recursos hídricos é uma tarefa extremamente 

complexa e requer a participação de todos os atores nas diversas etapas do 

processo. Além disso, não é possível indicar uma única solução. Na verdade o 

que existe é um conjunto de soluções. O mais importante é que os métodos 

adotados sejam suficientemente flexíveis e que permitam incorporar uma 

permanente atualização e complementação. Ou seja, a tarefa de planejar deve 

ser evolutiva” (LANNA et al., 2002, p.119 ). 
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 “Enfim, constata-se que o Plano não deve ser apenas um documento, 

mas um processo dinâmico, com avaliação contínua e sempre elaborado com a 

participação efetiva do Comitê, em perfeita sintonia com a sociedade da bacia. 

Nesse sentido registra-se frase de Flávio Terra Barth: “não existe Plano 

perfeito, existe o aperfeiçoamento do processo” (CAMARGOS, 2005, p.5).  

 A Resolução nº 58 do CNRH, que aprova o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, estabelece em seu art. 3º, que deverá ser realizada sua revisão a cada 4 

(quatro) anos, para orientar a elaboração dos Programas Plurianuais – PPA’s federal, 

estaduais e distrital e seus respectivos orçamentos anuais. A referida Resolução prevê 

ainda, em seu art. 2º, a elaboração e publicação de relatórios anuais denominados 

“Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil”, como mecanismo de avaliação da 

implementação do PNRH. 

 “Destaca-se a necessidade de se estabelecer indicadores que possam 

medir a efetividade dos planos de recursos hídricos, reconhecendo seus efeitos 

na bacia, no estado e no país, assim como de se desenvolver mecanismos que 

garantam que estes planos sejam normativos e internalizados nas demais 

políticas públicas setorais” (MMA, 2006b). 

 Em geral não há o controle da implementação dos planos, nem tampouco revisão 

e adequação do conteúdo dos mesmos à nova realidade. Com exceção dos Estados de 

São Paulo e Ceará, os Planos Estaduais não foram atualizados, embora já tenham 

extrapolado os prazos previstos.  

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos alerta para o baixo potencial dos planos 

de subsidiar a tomada de decisão, inferindo que, em média, também é baixo o potencial 

de implementação das ações contidas nos planos, tendo como referência a análise da 

ambiência na qual está inserido (MMA, 2006b). 

 

4.7.1.3 – O planejamento de recursos hídricos e o planejamento setorial 

 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas, conforme disposto nos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Entre as diretrizes da Lei nº 9.433/97, está a articulação do planejamento de recursos 

hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 

nacional.   
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 O conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos estabelecido pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos, conforme abordado no capítulo 5, contempla a necessidade 

dessa integração (art. 8º, § 1º, II): 

§ 1º Na elaboração do diagnóstico e prognóstico, deverão ser observados os seguintes 

itens: 

.... 

II – avaliação do quadro atual e potencial de demanda hídrica da bacia, em função da 

análise das necessidades relativas aos diferentes usos setoriais e das perspectivas de 

evolução dessas demandas, estimadas com base na análise das políticas, planos ou 

intenções setoriais de uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos”. 

 Dessa forma, fica claro que na concepção dos planos de recursos hídricos é 

fundamental levar em consideração os planejamentos setoriais, de todos os setores. Portanto 

os setores usuários devem participar das discussões dos diversos planos de recursos hídricos 

em que haja planejamento do respectivo setor, a fim de apresentar suas propostas. 

“O plano nacional, os regionais e estaduais deverão ter o caráter de 

plano global de recursos hídricos, isto é, são transversais aos planos setoriais, 

integrando-os e compatibilizando-os” (BARTH, 1987, p. 18). 

 Os principais setores usuários de água no Brasil são: saneamento, indústria, 

agricultura, hidroeletricidade, aqüicultura e pesca, transportes aquaviários e turismo e 

lazer. Um dos importantes desafios na integração do planejamento de recursos hídricos 

com o dos setores usuários são os diferentes recortes espaciais adotados pelos planos, 

programas e projetos de cada setor.  

 O abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana compete aos 

municípios. A poluição industrial e urbana compromete a qualidade da água dos 

mananciais, limitando a disponibilidade hídrica e provocando efeitos na saúde pública e 

qualidade de vida da população. As grandes indústrias comumente realizam captações 

de água e lançamento de efluentes diretamente nos corpos d’água.  

 O setor agrícola é o maior usuário consuntivo da água e restrições de 

disponibilidade hídrica podem denotar reduções na produção de alimentos e nos 

agronegócios. A disposição de resíduos das atividades agrícolas também afeta os 

recursos hídricos de uma região, podendo impactar significativamente a qualidade das 

águas.   

 De acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos (ANA, 2005b) a matriz 

de produção de energia elétrica no Brasil exibe uma concentração na fonte hidrelétrica, 
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com cerca de 91% do total. Esse fato caracteriza uma significativa dependência 

estratégica da energia elétrica do país na disponibilidade hídrica. Embora a geração de 

energia elétrica seja considerado um uso não consuntivo, pode haver restrições de 

disponibilidade hídrica a montante e a jusante das usinas hidrelétricas, para que sejam 

respeitadas as regras de operação dos reservatórios. No cenário nacional a geração de 

energia hidrelétrica concorre com a navegação, irrigação, pesca, turismo e lazer. 

Conforme a ANA (2004a), na bacia hidrográfica do rio São Francisco, temos conflitos 

expressivos entre os setores da irrigação e da geração de energia, entre Sobradinho e a 

denominada cascata da CHESF, que está situada no trecho inicial do Baixo São 

Francisco. O atendimento da demanda de irrigação por um reservatório de uma usina 

hidrelétrica nas épocas mais secas pode afetar a operação do mesmo e, 

conseqüentemente, sua energia e potência asseguradas. No entanto, essa operação pode 

ser também afetada pelos usos com navegação, controle de cheias, lazer e turismo, 

qualidade de água e preservação da flora e faunas aquáticas.  

 O Sistema Hidroviário Nacional atua com base nas Administrações Hidroviárias, 

que são órgãos destinados a desenvolver as atividades de execução e acompanhamento de 

estudos, obras, serviços e exploração das vias navegáveis interiores, bem como dos portos 

fluviais e lacustres. A extensão das vias navegáveis de fato utilizadas no Brasil é de cerca 

de 10.000 km, de acordo com dados da ANA (2005c), bastante inferior ao seu potencial. 

O transporte aquaviário necessita de determinadas condições de navegabilidade sejam 

mantidas, em função do nível da água.  

 Como subsídio a elaboração dos planos de recursos hídricos, o setor hidroviário 

deve fornecer a relação dos trechos considerados navegáveis dos rios, as hidrovias de 

interesse nacional e as interligações de bacias previstas nos planos do Governo Federal. 

Dessa forma, para cada hidrovia, deve-se determinar os níveis de água mínimos a serem 

mantidos em cada trecho, a fim de permitir transporte aquaviário, considerando-se as 

dimensões das embarcações utilizadas ou previstas. Deve-se observar ainda, que a 

navegação pode gerar impactos nos cursos d’água, seja durante o transporte pelas vias 

navegáveis, em casos de acidentes aquaviários e poluição das cargas transportadas; seja 

na execução de melhorias e manutenção das vias navegáveis.  

 O Brasil possui grande extensão de costa marítima e espelhos d’água interiores 

propícios as atividades de pesca e aqüicultura. De acordo com a Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca – SEAP apud MMA (2006a), o consumo de alimentos produzidos 
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pela aqüicultura vêm crescendo no país, que já possui uma das maiores produtividades 

mundiais de camarão.  

 Os empreendimentos em pesca e aqüicultura vem atraindo grandes 

investimentos no país, principalmente pela iniciativa privada. Ainda que o consumo de 

água para a aqüicultura em viveiros seja baixo, e a maior produção de pescado seja 

obtida em tanques-rede nos reservatórios, é necessário manter a qualidade da água 

adequada no manancial. Em alguns casos também podem ocorrer impactos ambientais, 

decorrentes das atividades de aqüicultura, causando interferências em outros usos da 

água. 

 O setor de turismo e lazer, apesar de ser um uso não consuntivo dos recursos 

hídricos, necessita que sejam mantidos determinados volumes de água nos reservatórios. 

Esse fato coloca o setor na disputa pelo uso das águas em alguns reservatórios 

nacionais, competindo pela disponibilidade hídrica ali existente, conforme dados do 

PNRH (ANA, 2005d). Outro aspecto relevante é a necessidade da qualidade da água 

adequada aos usos, que muitas vezes exigem balneabilidade, o que pode restringir 

alguns usos da bacia a montante. 

 O meio ambiente, embora não seja considerado um setor “usuário” da água, 

pode impor restrições aos demais usos, uma vez que é necessário manter vazões 

mínimas nos cursos d’água para preservação dos ecossistemas aquáticos. Os planos de 

recursos hídricos também devem desempenhar um papel importante na integração da 

gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, que se constitui em uma das 

diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Tendo em vista que os planos de recursos hídricos devem conter as prioridades 

de uso dos recursos hídricos em sua área de abrangência, é crucial considerar as 

demandas hídricas dos setores usuários, evitando potenciais conflitos e imputando aos 

comitês de bacia a deliberação sobre a alocação dos recursos hídricos na bacia. É 

necessário que o plano de recursos hídricos estabeleça critérios adequados ao uso da 

água, que sejam respeitados em toda a área de abrangência do plano evitando conflitos e 

competições pelo uso da água entre os diversos usos e usuários. 

 Portanto, os planos de recursos hídricos não devem ser apenas a soma dos planos 

setoriais, mas o resultado da integração das políticas setoriais, buscando conciliar os 

potenciais conflitos. Para tanto, é fundamental que haja uma articulação do 

planejamento de recursos hídricos com o planejamento dos setores usuários, evitando 

concorrências entre os diversos usos. O comitê de bacia hidrográfica, a quem cabe 
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aprovar o plano da bacia é o fórum de negociação e deliberação no âmbito da bacia 

hidrográfica. 

 Entretanto, na prática ainda têm sido difícil exercitar essa integração, conforme 

observa Garjulli (2001). 

“Como o planejamento governamental é setorial e a gestão de recursos 

hídricos requer ações integradas de outros setores da economia (agricultura, 

saneamento, meio ambiente, desenvolvimento urbano) tem sido ainda muito 

difícil desenvolver ações multisetoriais que garantam um maior impacto sócio-

econômico e ambiental, nas bacias hidrográficas” (GARJULLI, 2001, p.7). 

 

4.7.1.4 – A participação pública 

Os Princípios de Dublin, estabelecidos pela Conferência Internacional sobre 

Água e Meio Ambiente realizada em Dublin, em 1992, recomendam que a gestão das 

águas seja um processo participativo. Conforme o Princípio no 2, “O desenvolvimento e 

a gestão da água deve ser baseada na participação de todos, quer sejam usuários, 

planejadores e decisores políticos, de todos os níveis.” (ANA, 2002, p.22) 

Segundo Grigg (1985), o planejamento de bacias hidrográficas tem um papel 

importante no efetivo gerenciamento dos recursos hídricos. “O mais efetivo 

planejamento será resultado de negociação entre os atores importantes da bacia.” 

(GRIGG, 1985, p. 318) 

Granziera (2001) destaca a importância do plano ser um processo, de fato, 

participativo, citando:  

“Antes que qualquer plano de gestão possa ser desenvolvido, os objetivos 

devem ser objetos de acordo: quais usos serão protegidos, quais índices de 

qualidade serão buscados, quais compromissos devem ser acertados entre os 

usos conflitantes. Uma vez que os objetivos são conhecidos, é necessário buscar 

um caminho para realizá-los” (GRANZIERA, 2001, p. 115).   

A Resolução nº 17/01 do CNRH estabelece, em seu art. 6º, que os estudos 

relativos aos planos de recursos hídricos serão amplamente divulgados e apresentados 

na forma de consultas públicas. O Termo de Referência básico (art. 8º, §4º), 

disponibilizado pelo CNRH, prevê uma consulta pública à sociedade em cada uma das 

fases de elaboração do plano de recursos hídricos, totalizando três consultas.  

Setti et al. (2001) atribuem a dificuldade da participação pública na gestão das 

águas à falta de costume e à inexistência de mecanismos institucionais que a viabilizem. 
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Em 1978 foi constituído o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacia 

Hidrográficas – CEEIBH, que criou comitês executivos em bacias hidrográficas de rios 

de domínio da União, a exemplo do rio São Francisco e Paraíba do Sul. Conforme a 

ANA (2002), apesar de suas atribuições apenas consultivas, foram experiências 

fundamentais na gestão de recursos hídricos do país.  

Em 1987 foi constituído o primeiro Consórcio Intermunicipal Santa Maria/Jucu, 

no Estado do Espírito Santo, com o objetivo de facilitar a negociação entre usuários de 

recursos hídricos interessados em gerir seus conflitos. (ANA, 2002)   

Em 1989, por iniciativa das administrações locais, foi formado o Consórcio 

Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com o objetivo de 

promover a recuperação ambiental dos rios, a integração regional e o planejamento do 

desenvolvimento da bacia. Em 1993, o consórcio PCJ foi adequado à legislação estadual 

em vigor e transformado em comitê de bacia.  

Garjulli (2001), ao tratar da gestão de recursos hídricos no Semi-Árido, coloca 

que o grande desafio da nova política de águas do Brasil - que prevê a descentralização 

das decisões e ações e a participação dos usuários e da sociedade neste processo – é 

superar os limites e as práticas secularmente estabelecidas numa região semi-árida, onde 

o Estado alimentou historicamente uma relação paternalista e autoritária com a 

sociedade, que por sua vez acomodou-se no papel de “receptora” dos programas 

governamentais.  

“Compatibilizar os interesses e os pontos de vista de todos esses agentes 

envolvidos no processo de planejamento é difícil ou mesmo impossível. Cabe, 

naturalmente, às entidades públicas fazer a integração possível desses 

interesses e dirimir situações de conflito ... Freqüentemente, revela-se preferível 

dispender inicialmente algum tempo na consensualização de soluções, do que 

dispender muito mais tempo posteriormente para fazer frente às resistências de 

vária ordem levantadas à aplicação dessas soluções” (CORREIA, 2000, p. 8).  

Vaz & Cruz (2004) citam que o envolvimento dos usuários, população da bacia 

e governo no planejamento dos recursos hídricos torna o processo mais lento e 

complexo, porém com resultados mais próximos à realidade da bacia e mais distante de 

falhas e distorções.  

Azevedo & Albuquerque Filho (2004), ao relatar a experiência da mobilização 

social para a elaboração do Plano de Bacia do Turvo/Grande, avaliam que deve sempre 

existir um compromisso com a realidade local e revelam que o maior desafio foi a 



 

 

65

adequação da linguagem para os diversos setores, isto é, um grande número de pessoas 

com formações distintas. Os autores apontam ainda, como resultado da mobilização 

para elaboração do plano nessa bacia, a mudança de postura político-administrativa de 

diversos administradores públicos municipais, devido ao comprometimento da própria 

população com as questões relativas à água.  

Em 2002, Hubert et al., abordando a experiência da França e os instrumentos 

inovadores de planejamento que resultam de negociações que utilizam múltiplos atores, 

constatam que “...na prática, os poderes públicos parecem querer preservar o domínio 

dos processos de decisão e de negociação” e que “... a participação de outras 

categorias de atores (em especial os usuários de água e as associações) permanece 

ainda frágil”.   

A Caixa de Ferramentas da Global Water Partnership (2002) apresenta lições 

aprendidas com a experiência de vários países na gestão integrada de recursos hídricos 

e, especificamente para planos de bacia hidrográfica, indica que: 

“O envolvimento de todos os usuários relevantes e o público em geral é 

essencial para a implementação e sucesso do plano. ... o sucesso dos planos de 

bacia hidrográfica depende de um mútuo entendimento e aceitação de suas 

medidas. O planejamento de bacia hidrográfica é mais bem sucedido quando 

aplicado em circunstâncias onde o fórum de gestão da bacia hidrográfica tinha 

sido estabelecido. Isso garantirá o mecanismo apropriado institucional para 

implementar e monitorar o plano” (GLOBAL WATER PARTNERSHIP, 2002, 

p. 111).   

A descentralização do processo de planejamento e gestão deverá ser ainda mais 

fortalecida ao criarem-se instituições executivas, ágeis e flexíveis (agências de bacias) 

para dar suporte técnico, administrativo e financeiro e aos comitês de bacias, conforme 

a previsão Johnsson & Lopes (2003).    

A participação dos usuários na elaboração dos planos de recursos hídricos é um 

fator preponderante na implementação dos mesmos. Conforme Luchini (2001), a falta 

de participação dos usuários na elaboração dos planos é um problema que ameaça a 

implementação dos planos estaduais e dos planos de bacias. Somente com a 

participação da população da bacia será possível identificar a verdadeira realidade da 

região e definir estratégias de ação que possuam viabilidade de implementação.  

Segundo o princípio da gestão descentralizada e participativa, os planos devem 

conter em suas propostas as aspirações das comunidades localizadas na área de 
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abrangência do plano, o que poderá ser feito a partir de consultas públicas à 

comunidade. No caso de planos de bacia hidrográfica, cuja bacia possui comitê e este 

participa da elaboração do plano, automaticamente o plano está sendo disseminado na 

bacia, já que os seus membros elegem as ações a serem realizadas. Os objetivos são 

definidos e pactuados com a sociedade, através do comitê. Daí a importância da 

representatividade dos seus membros. Além disso, é criada uma expectativa para os 

representantes das comunidades e usuários de água da bacia quanto aos futuros 

resultados – programas, obras, etc – que serão fruto da implementação do plano. 

Portanto, há um comprometimento social que pode propiciar uma pressão, após a 

conclusão do plano, pela implementação do mesmo. 

Independentemente das exigências legais quanto ao processo participativo de 

gestão dos recursos hídricos, é necessário que haja uma internalização do plano, por 

parte dos atores na bacia. Os planos elaborados pelos órgãos gestores de recursos 

hídricos em bacias nas quais ainda não há comitês instalados, possuem uma 

probabilidade maior de não serem implementados, uma vez que não há uma 

organização social tendo como unidade a bacia hidrográfica.  

 Conejo (2006) alerta para os riscos de insucesso na implementação do PNRH, 

citando que as dificuldades inerentes ao processo de implementação participativo, que 

envolve usuários, tomadores de decisão de nível governamental e os segmentos sociais 

pertinentes, aumentam esse risco. Um fator essencial é que o processo participativo nem 

sempre conta com a representatividade necessária para a construção de pactos efetivos.  

Segundo Souza Filho (2006), o plano no contexto da Lei nº 9.433/97, é um 

espaço de reflexão para identificação de soluções de compromisso para os conflitos 

potenciais. Entretanto, a construção do planejamento como pacto social ainda está 

embrionário. O endosso do plano como pacto é dado por uma esfera pública de tomada 

de decisão, que ainda encontra-se em construção.   

O PDRH Velhas (2004) foi apresentado ao CBH-Velhas, que promoveu duas 

consultas públicas na bacia, cujas sugestões foram incorporadas ao Plano e este foi 

aprovado pelo CBH-Velhas. Em relação à divulgação do plano no âmbito da bacia, foi 

editado um Suplemento com tiragem de 20.000 exemplares, do Jornal Manuelzão, 

contendo um extrato do Plano, em linguagem coloquial, que forneceu um panorama do 

Plano à sociedade da bacia. Camargos (2005) avalia que o PDRH Velhas/2004 foi 

incorporado na agenda do CBH-Velhas e já começa a ser implementado.  
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 O Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Paracatu precedeu a criação do 

comitê da Sub-Bacia do Paracatu, sendo um importante fator incentivador da criação 

deste organismo. Havia recursos e um contexto político que favoreceram a rápida 

elaboração desse plano. Verifica-se que o Plano Diretor se sobrepôs ao comitê, fazendo 

com que esse instrumento fosse, ao mesmo tempo, rejeitado por alguns dos membros do 

comitê e também não fosse apropriado pela população da bacia. A sua apropriação 

ocorreu apenas por parte de alguns técnicos e grandes usuários. A sua apresentação em 

reuniões antes e após a criação do comitê gerou desmobilização e talvez isso tenha 

ocorrido devido ao seu caráter excessivamente técnico, não incorporando as demandas 

da população local. (PROJETO MARCA D’ÁGUA, 2001, p. 22) 

 “O contexto em que foi elaborado o Plano Diretor foi um importante 

fator na sua não utilização pelo comitê. A demanda pela sua rápida elaboração, 

em decorrência da disponibilidade de recursos e do cenário político da época, 

desconsiderando-se que o novo sistema de gestão de recursos hídricos ainda 

não havia sido implementado, fizeram com que esse instrumento de gestão se 

sobrepusesse ao processo de formação do comitê. Esse fato fez com que esse 

plano não incorporasse a cultura e as demandas regionais, gerando uma forte 

rejeição por parte de alguns membros desse comitê e a sua não divulgação para 

a maior parte da população da bacia, sendo apropriado apenas por um grupo 

pequeno de técnicos e usuários da região. (PROJETO MARCA D’ÁGUA, 

2001, p. 39) 

 

4.7.1.5 - Recursos financeiros 

A Lei Federal nº 9.433/97 estabelece como objetivo da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos – art. 19, III – obter os recursos financeiros para investir nas ações 

programadas pelos planos de recursos hídricos. Na definição da aplicação dos valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água, prevê em primeiro lugar o financiamento 

de estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos de recursos hídricos, 

conforme art. 22, I.  

Entretanto, a pesquisa elaborada pelo Projeto Marca d’Água (JONHSSON & 

LOPES, 2003) alerta que os Fundos Estaduais de Recursos Hídricos, previstos em quase 

todas as legislações estaduais de recursos hídricos, raramente disponibilizam recursos 

para os comitês viabilizarem programas de investimentos em suas bacias – exceção é 

feita aos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul - embora vários comitês já 
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disponham de planos de bacia indicando os investimentos prioritários a serem 

realizados nas respectivas bacias.  

Por outro lado, é indispensável que os planos contenham a estimativa de custo 

dos programas propostos e identifiquem as fontes de recursos financeiros para execução 

dos programas. A omissão desses itens nos planos dificulta ou impede a implementação 

dos programas propostos. Também é essencial que haja negociação para que os custos 

dos programas propostos pelos planos de recursos hídricos sejam incluídos nos 

orçamentos da União e dos Estados. 

Além dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia instituída 

pelos comitês, há recursos da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos na 

exploração do potencial hidráulico para geração de energia elétrica. Este valor 

corresponde a 6,75% do valor da energia elétrica produzida, dos quais 6% é distribuído 

mensalmente entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União e 

0,75% é destinado ao Ministério do Meio Ambiente para aplicação na implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Atualmente estes recursos são repassados à ANA e, dificilmente, 

seriam redirecionados para aplicação exclusiva nos programas previstos planos de 

recursos hídricos.  

Encontra-se em tramitação uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC 

524/02 - que prevê recursos para a criação do Fundo de Revitalização da Bacia do Rio 

São Francisco. A mencionada PEC foi fruto de um amplo processo de mobilização na 

bacia e, caso aprovada, esses recursos se constituirão no maior montante de arrecadação 

da bacia. Provavelmente, a aprovação desta PEC ensejará demandas semelhantes em 

outras bacias hidrográficas.    

 Conforme o Ministério da Integração Nacional (2006), com a aprovação da PEC, 

a revitalização do rio São Francisco terá recursos durante 20 anos, com um valor anual 

estimado em R$ 300 milhões, contando com a participação da União, Estados e 

Municípios. Serão financiados projetos de reflorestamento das margens do rio, 

recuperação do leito, combate à erosão e ao assoreamento, além de obras de 

saneamento, tratamento de esgotos e projetos de desenvolvimento sustentável para 

atender às populações ribeirinhas. Se garantidos esses recursos, a revitalização do São 

Francisco teria R$ 6 bilhões pelos próximos 20 anos.  
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4.7.1.6 - Articulação interinstitucional 

Pompeu (2004), referindo-se ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

brasileiro, cita:  

“Uma das principais ações desse colegiado, que ainda não se fez sentir, 

é a da articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos, 

nacional, regional, estaduais e dos setores usuários ... pois dessa articulação é 

que deve decorrer a observação dos planos nacionais de energia elétrica, de 

navegação e outros, pelos planos de bacia hidrográfica e, por decorrência, pelo 

Plano Nacional de Recursos Hídricos.” (Pompeu, 2004, p.133) 

Farias Jr. & Carvalho (2004), ao tratar da funcionalidade dos planos de recursos 

hídricos no estado de Alagoas, apontam como principal fator prejudicial à 

implementação das ações propostas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos, a falta 

de integração entre as Secretarias Estaduais. Afirmam que as Secretarias de Estado 

realizam ações ou executam projetos sem efetuar nenhuma consulta aos planos de 

recursos hídricos existentes e normalmente não são verificadas as prioridades e formas 

de execuções sugeridas nos planos das respectivas bacias.  

Os mesmos autores citam, ainda, que a inexistência de PERH em Alagoas 

contribuiu negativamente à implementação dos planos de bacia hidrográfica e supõe que 

caso o Plano Estadual já estivesse elaborado as ações propostas seriam integradas e os 

planos diretores de recursos hídricos seriam concebidos baseados no estadual. 

Entretanto, talvez apenas este fator – a pré-existência de plano estadual - não seja 

preponderante à implementação dos planos de bacia. O estado de Pernambuco não tem 

demonstrado maior sucesso na implementação de seus planos de bacia, apesar de ter 

concluído seu PERH em 1998. Portanto, verifica-se que a existência do PERH só 

influenciará efetivamente na implementação dos planos de bacia, caso haja uma 

integração entre os respectivos planos – estadual e de bacia.  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos cita, com base em relatório elaborado 

pela SRH/OEA (2004), que as deliberações sobre os instrumentos de gestão são 

freqüentes nas agendas e debates dos Conselhos Estaduais, exceto o planejamento 

propriamente dito, que é bem menos presente, excetuando-se o Estado de São Paulo. 

(MMA, 2006b) 

 Segundo Conejo (2006), o processo de elaboração do PNRH representa, no nível 

nacional, a oportunidade de compatibilização dos planejamentos setoriais que afetam, 
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direta ou indiretamente, a quantidade e a qualidade dos corpos d’água do país. Ao tratar 

da implementação do PNRH, afirma:  

  “Obviamente, não há governabilidade para resolver os problemas 

detectados apenas no âmbito do sistema de recursos hídricos. Fazem-se 

necessárias iniciativas de articulação e de construção de parcerias, sem o que 

não há como obter sucesso, a médio e longo prazo” (CONEJO, 2006, p.19). 

 

4.8 - A INTEGRAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE PLANEJAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  

Santos (2001) cita que é fundamental que exista uma certa harmonia entre os 

trabalhos desenvolvidos para as diversas bacias, para que possam ser agrupados em 

Planos Estaduais e Plano Nacional de Recursos Hídricos. Entretanto, ainda não há 

consenso estabelecido entre os técnicos da área no Brasil, de que os planos de bacia 

hidrográfica devem preceder os Planos Estaduais de Recursos Hídricos.  

  “Vários especialistas apontam que o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos deve ser elaborado primeiro, pois ele estabelecerá as diretrizes e 

objetivos a serem desenvolvidos pelos Planos Diretores de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas” (MENDONÇA, 2002, p. 250). 

“Enquanto a legislação não é devidamente regulamentada, ou as 

práticas operacionais não forem devidamente consolidadas, o que tem ocorrido 

é que os Estados têm tomado iniciativas de elaboração de Planos Estaduais e de 

Bacias Hidrográficas sem uma concatenação uniforme. Alguns Estados, como a 

Bahia, têm entendido que o Plano Estadual deve ser realizado posteriormente e 

tendo por referência as propostas dos Planos de Bacias Hidrográficas. Outros, 

como o Rio Grande do Sul entendem que o Plano Estadual deve anteceder e 

orientar/vincular a elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica“ (LANNA et 

al., 2002, p.114).  

Em Rondônia, a lei prevê, inclusive, prazo para conclusão do Primeiro Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, de dois anos, a partir da publicação da Lei 

Complementar, atribuindo à Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CRH/RO, a elaboração das propostas relacionadas às bacias, onde ainda não 

haja Comitês (Lei nº 255/02, art. 57). No Rio Grande do Sul, há previsão similar - Lei nº 

10.350/94, art. 41 – que estabelece o prazo de um ano, após a aprovação dessa lei, para 

elaboração do primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos. Registre-se que, tanto 
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Rondônia quanto o Rio Grande do Sul, não possuem Plano Estadual de Recursos 

Hídricos concluídos, apesar dos prazos para elaboração definidos nas respectivas leis. 

Azevedo e Albuquerque Filho (2004) citam que na Política Estadual de Recursos 

Hídricos de São Paulo o plano de bacia é preconizado como base para a consecução do 

Plano Estadual, confirmando o disposto a Lei nº 7.663/91, que cita que o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos tomará por base os planos de bacia. Porém, verifica-se na prática a 

situação oposta da prevista na referida legislação estadual, situação que também ocorre 

em outros estados do Brasil. 

Verifica-se que a tendência atual é partir do âmbito mais amplo, que dará as 

diretrizes gerais, para o mais restrito. A partir do Plano Estadual, por exemplo, 

utilizando uma metodologia uniforme serão elaborados os planos de bacias de rios 

estaduais. Nessa linha de abordagem, a conclusão do Plano Nacional incentivou a 

elaboração de Planos Estaduais em vários Estados.   

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos aborda os limites de abrangência do 

Plano Nacional, Planos Estaduais e Planos de Bacias, evidenciando a importância de 

seguir os princípios da subsidiariedade e do federalismo:  

“Com efeito, para que sejam respeitados tais fundamentos e conceitos é 

relevante que demandas passíveis de serem solucionadas pelos Planos de 

Bacias não sejam transferidas ou assumidas nas esferas dos Planos Estaduais 

ou do Plano Nacional, ou que procedimentos próprios da esfera das Unidades 

Federadas não sejam canalizados para o Plano Nacional. Ademais, evita-se a 

ocorrência de sobreposições e duplicidades entre o PNRH, planos estaduais e 

de bacias hidrográficas, caso contrário, o risco será o de confirmar tendências 

atávicas da sociedade brasileira de delegar as responsabilidades pela solução 

de todas as mazelas ao Orçamento Geral da União (OGU), transferindo ao 

PNRH a solução de todos os problemas relacionados aos recursos hídricos.” 

(MMA, 2006d, p. 20) 

 O próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos, ao tratar dos planos de recursos 

hídricos, enfatiza a atuação do Plano Nacional, bem como dos Planos Estaduais e 

Distrital, preponderantemente, como estratégica e nacional (ou estadual), enquanto que 

os Planos de Bacia se caracterizam como predominantemente operacionais e regionais 

(ou locais).  

“Dada a abrangência dos Planos de Recursos Hídricos, nos âmbitos 

Nacional, Estadual, Distrital e Regional (por bacia), bem como a evidente 
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superposição territorial, é mister destacar que a abordagem e a concepção 

desses instrumentos devem considerar a divisão de responsabilidades, cabendo 

notar o caráter de integração a ser incorporado. Sob essa ótica, o Plano 

Nacional não deve apresentar em seu escopo o desenvolvimento e propostas de 

ações próprias dos Planos Estaduais ou dos Planos de Bacias de rios de 

domínio da União, assim como os Planos Estaduais não devem abordar 

procedimentos e ações característicos dos Planos de Bacia de rios de domínio 

estadual. Dessa forma, pretende-se evitar que demandas operacionais passíveis 

de serem solucionadas pelos Planos de Bacia sejam transferidas ou assumidas 

nas esferas dos Planos Estaduais ou do Plano Nacional; ou que procedimentos 

estratégicos próprios da esfera das Unidades Federadas sejam canalizados 

para o Plano Nacional. Ademais, pode-se afirmar que o Plano Nacional ou 

Estadual não representa o somatório dos Planos de Bacia e, da mesma forma, o 

Plano Nacional não representa o somatório dos Planos Estaduais, e vice-versa”  

(MMA, 2005a, p. 2). 

 A figura 4.12 apresenta os tipos de plano e suas respectivas entidades 

coordenadoras. 

“O que deve parecer claro é que estes planos devem, por um lado, ser 

integrados. Por outro lado, eles devem se complementar, não cabendo que um 

seja mera repetição de outro. Parece igualmente lógico que os planos que são 

relacionados com âmbitos espaciais mais amplos (por exemplo, Nacional ou 

Estaduais) devem ser realizados com menor nível de detalhe que aqueles 

relativos a âmbitos espaciais mais restritos, como os de bacia hidrográfica. A 

mesma lógica estabelece que os primeiros planos, Nacional e Estaduais, tenham 

ênfase na coordenação das atividades, na compatibilização das demandas e na 

integração das estruturas de planejamento e de gestão nos âmbitos espaciais 

mais restritos da bacia hidrográfica” (LANNA, 2004, p.8). 
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Fonte: LANNA (2004). 
Figura 4.12 – Políticas públicas, tipos de planos, âmbitos geográficos e entidades 
coordenadoras no processo de planejamento de recursos hídricos no Brasil. 
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5 – METODOLOGIA 

 A metodologia geral, utilizada para alcançar os resultados obtidos, foi a análise 

comparativa a partir de pesquisa documental nos planos de recursos hídricos avaliados, 

considerando um determinado referencial, com algumas variantes. Para cada uma das 

três partes que compõe a Discussão - Capítulo 7 -, foram efetuadas as devidas 

adequações, considerando as especificidades de cada avaliação, conforme será descrito 

a seguir. 

 

5.1 – NORMAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 Na parte correspondente às normas de recursos hídricos – item 7.1- foram 

realizados dois tipos de avaliação: entre as políticas de recursos hídricos (nacional e 

estaduais) e a respeito do conteúdo dos planos estaduais e de bacias. 

 

5.1.1 - Análise comparativa das normas das unidades da federação 

 Esta avaliação foi realizada através de análise comparativa direta ente as 

políticas de recursos hídricos vigentes no Brasil. A referência adotada foi a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, procedendo-se à análise de cada Política Estadual de 

Recursos Hídricos e do Distrito Federal, nos aspectos relativos ao planejamento de 

recursos hídricos. Também foram incluídos pontos de interesse específicos dos Estados, 

não detalhados na Política Nacional, como fatores pertinentes ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos.  

 Os resultados foram tabulados por unidade da federação para cada aspecto 

analisado. Dessa forma, tanto é possível avaliar a freqüência com que os aspectos da Lei 

Federal foram observados ou não pelas unidades da federação em suas legislações, 

quanto verificar quais unidades da federação guardam maior semelhança com a Lei 

Federal.   

 

5.1.2 - Avaliação dos planos em relação à norma brasileira vigente 

 Esta avaliação contempla uma análise prática da observância dos critérios 

estabelecidos nas normas brasileiras pelos planos de recursos hídricos, tomando-se o 

estudo de caso da bacia hidrográfica do rio São Francisco e os respectivos planos de 

recursos hídricos existentes na mencionada bacia.  
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 Trata-se de uma análise comparativa indireta, uma vez que são atribuídos graus 

aos aspectos avaliados, o que permite verificar os planos em maior ou menor sintonia 

com as normas vigentes, embora a grande parte dos documentos avaliados tenha sido 

elaborado em data anterior ao estabelecimento das referidas normas.  

As normas federais brasileiras vigentes relativas ao planejamento de recursos 

hídricos no Brasil são apresentadas no capítulo 5. A Resolução no 17/01 do CNRH 

estabelece diretrizes complementares à Lei Federal no 9.433/97 (art. 8º) para a 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas e seu conteúdo 

mínimo. Observando-se os aspectos previstos na referida Resolução, foi criada uma 

tabela padrão para avaliar o conteúdo dos planos de recursos hídricos, onde as linhas 

correspondem aos aspectos avaliados e as colunas, ao planos.  

A análise do conteúdo dos planos foi dividida em quatro partes, conforme 

descrito a seguir.  

I - Diagnóstico e prognóstico:  

a) avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, 

de forma a subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos, em especial o 

enquadramento dos corpos de água, as prioridades para outorga de direito de uso e a 

definição de diretrizes e critérios para a cobrança;  

b) avaliação do quadro atual e potencial de demanda hídrica da bacia, em função da 

análise das necessidades relativas aos diferentes usos setoriais e das perspectivas de 

evolução dessas demandas, estimadas com base na análise das políticas, planos ou 

intenções setoriais de uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos; 

c) avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia, identificando e integrando os 

elementos básicos que permitirão a compreensão da estrutura de organização da 

sociedade e a identificação dos atores e segmentos setoriais estratégicos, os quais 

deverão ser envolvidos no processo de mobilização social para a elaboração do Plano e 

na gestão dos recursos hídricos. 

II - Alternativas de compatibilização:  

a) prioridades de uso dos recursos hídricos; 

b) disponibilidades e demandas hídricas da bacia, associando alternativas de intervenção 

e de mitigação dos problemas, de forma a serem estabelecidos os possíveis cenários; 

c) alternativas técnicas e institucionais para articulação dos interesses internos com os 

externos à bacia, visando minimizar possíveis conflitos de interesse. 

III - Estabelecimento das metas, estratégias, programas e projetos: 
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a) identificação de prioridades das ações, possíveis órgãos ou entidades executoras ou 

intervenientes, avaliação de custos, fontes de recursos e estabelecimento de prazos de 

execução; 

b) proposta para adequação e/ou estruturação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos da bacia. 

IV - Programas para implementação dos instrumentos de gestão:  

a) os limites e critérios de outorga para os usos dos recursos hídricos; 

b) as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água; 

c) a proposta de enquadramento dos corpos d’água; 

d) a sistemática de implementação do Sistema de Informações da bacia; 

d) ações de educação ambiental. 

Dessa forma é possível realizar um exercício de avaliação dos planos de recursos 

hídricos, atribuindo pesos diferenciados aos diversos itens do conteúdo analisado 

admitindo-se, por exemplo, que a parte de diagnóstico e prognóstico tenha um peso 

menor e os instrumentos de gestão tenham um peso maior.  

 Os critérios gerais adotados na análise do conteúdo dos planos de recursos 

hídricos são descritos a seguir, no quadro 5.1.  

Quadro 5.1 - Critérios de atendimento dos planos à norma brasileira vigente. 
Índice Critério 

1- atendido plenamente Todos os aspectos contidos no plano 
2 – suficiente aspectos principais contidos no plano 
3 – atendido parcialmente alguns aspectos principais contidos no plano 
4 – insuficiente aspectos principais não contidos no plano 
5 – não atendido nenhum aspecto contido no plano 
 

 Para alguns aspectos analisados dos planos de recursos hídricos, houve 

necessidade de realizar um detalhamento específico nos critérios considerados na 

avaliação dos planos, conforme descrito a seguir. 

 
Prioridades de uso dos recursos hídricos 
1- atendido plenamente: definição de prioridades de todos os usos por sub-bacias. 
2 – suficiente: definição de prioridades de uso para áreas de potenciais conflitos. 
3 – atendido parcialmente: definição de prioridades de finalidades de uso em áreas 
específicas da bacia. 
4 – insuficiente: indicações de prioridades de finalidades de uso em geral na bacia. 
5 – não atendido: não há definição de prioridades de uso dos recursos hídricos. 
 

Identificação de prioridades das ações  
1- atendido plenamente: alto grau de detalhamento da prioridade das ações. 



 

 

77

2 – suficiente: classificação do grau de prioridade de ações com maior detalhe do que 
curto, médio e longo prazo, por exemplo, através de cronograma físico-financeiro. 
3 – atendido parcialmente: classificação em ações de curto, médio e longo prazo. 
4 – insuficiente: indicação de algumas ações prioritárias, sem classificação de grau de 
prioridade. 
5 – não atendido: ausência de prioridade das ações 
 
Identificação de possíveis órgãos ou entidades executoras ou intervenientes,  
1- atendido plenamente: identificação de possíveis executores para todas as ações 
propostas. 
2 – suficiente: identificação de possíveis executores para maioria das ações propostas. 
3 – atendido parcialmente: identificação de possíveis executores para grupos de ações 
propostas. 
4 – insuficiente: identificação de possíveis executores para algumas ações específicas. 
5 – não atendido: ausência de identificação.  
 
Avaliação de custos e fontes de recursos  
1- atendido plenamente: avaliação de custos de todas as ações e identificação de fontes 
de recursos específicas para as ações. 
2 – suficiente: avaliação de custos de todas as ações e identificação de fontes de 
recursos gerais para as ações 
3 – atendido parcialmente: avaliação de custos de todas as ações e ausência de 
identificação de fontes de recursos gerais para as ações. 
4 – insuficiente: avaliação de custos de parte das ações e ausência de identificação de 
fontes de recursos. 
5 – não atendido: ausência de avaliação de custos das ações e identificação de fontes de 
recursos. 
 
Estabelecimento de prazos de execução 
1- atendido plenamente: indicação de prazos específicos de execução para cada ação 
proposta. 
2 – suficiente: indicação de prazos de execução específicos por grupos de ações 
propostas. 
3 – atendido parcialmente: indicação de prazos de execução das ações propostas em 
horizontes de curto, médio e longo prazo. 
4 – insuficiente: indicação de prazos de execução de parte das ações propostas. 
5 – não atendido: ausência de prazos de execução das ações propostas. 
 
Proposta para adequação e/ou estruturação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos da bacia 
1- atendido plenamente: proposta específica para criação/adequação do SGRH na 
bacia e articulação entre os entes do SGRH. 
2 – suficiente: proposta geral sobre o SGRH na bacia tratando, além do comitê de bacia, 
dos demais entes que atuarão na bacia. 
3 – atendido parcialmente: proposta de criação/adequação de comitê na bacia. 
4 – insuficiente: proposta sobre o SGRH na bacia, sem tratar de comitê de bacia. 
5 – não atendido: não há proposta. 
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 Conforme abordado no capítulo relativo ao planejamento de recursos hídricos do 

Brasil, houve veto ao conteúdo dos planos previsto na Lei Federal nº 9.433/97 (art. 7º, 

VI e VII), no tocante à responsabilidade para execução das medidas, programas e 

projetos; cronograma de execução e programação orçamentário-financeira associados 

aos mesmos. Freqüentemente há dificuldade em detalhar a fonte de recursos financeiros 

das ações nos planos de recursos hídricos, por questões conjunturais. 

 Embora a Resolução nº 17/01 do CNRH tenha sido elaborada para disciplinar 

especificamente os planos de bacia, incluiu-se na análise os PERH’s existentes na bacia 

do rio São Francisco, uma vez que não há norma própria para os planos estaduais, que 

também devem contemplar os principais aspectos previstos nos planos de bacia, porém 

em caráter mais amplo. 

 

5.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPOSTAS DOS PLANOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

 Conforme citado anteriormente, no Brasil pode-se ter até quatro níveis de 

planejamento de recursos hídricos. Na análise da integração entre os planos de recursos 

hídricos existentes na bacia do rio São Francisco, adotou-se como elementos de 

comparação as diretrizes, intervenções e propostas apresentadas em cada plano, 

excluindo-se a parte de diagnóstico. Essa decisão foi tomada em virtude do grande 

número de planos incluídos nessa pesquisa, que tornaria as análises muito extensas. 

Entretanto, deve-se ter em mente a importância do diagnóstico, cujos resultados poderão 

indicar propostas diferenciadas, em função das distintas metodologias utilizadas. Lanna 

(2004) cita que o diagnóstico dos recursos hídricos forma a base das informações de 

disponibilidades hídricas sobre a qual é sustentado o plano.  

 Para avaliação do grau de integração entre as propostas dos planos de recursos 

hídricos da bacia do rio São Francisco, foi realizada análise comparativa entre os 

diferentes níveis de planejamento (País, Estado e Bacia), tomando-se sempre como 

referência o âmbito mais amplo. Portanto, a partir dos programas propostos pelo Plano 

Nacional, foi verificada a existência de programa similar nos Planos Estaduais e Plano 

da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Dessa forma, ainda, a partir dos programas 

propostos pelo Plano da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco foram verificados os 

programas e ações similares em planos de bacias de afluentes ao rio São Francisco. 
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 A análise comparativa entre os diferentes níveis de planejamento para a bacia do 

rio São Francisco foi realizada sempre do âmbito mais amplo – tomando-o como 

referência - para o mais restrito.  

 O critério adotado na análise da integração entre os planos de recursos hídricos 

avaliados foi a presença (legenda 1) ou ausência (legenda 0) de programa idêntico ou 

presença de programa similar (legenda 2). Apresenta-se a seguir o detalhamento da 

metodologia específica utilizada para cada uma das análises realizadas, incluindo os 

programas/ações que foram desconsiderados nas respectivas análises. 

 

5.2.1 – PNRH x PBHSF e PERH’s  

 Conforme já apresentado no capítulo relativo ao planejamento de recursos 

hídricos no Brasil, o processo de discussão regional do Plano Nacional foi realizado a 

partir das Comissões Executivas Regionais – CER’s. Na Região Hidrográfica do São 

Francisco, por coincidir exatamente com a bacia do rio São Francisco, os membros da 

CER São Francisco foram indicados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco.  

 Os Programas apresentados pelo PNRH são abrangentes e ainda não foram 

detalhados. O prazo para aprovação pelo CNRH do detalhamento operativo dos 

programas e metas do PNRH é até o final de 2007, conforme a Resolução nº 58, de 30 

de janeiro de 2006, do CNRH. 

Nesta análise foram adotados como referência os programas propostos pelo 

PNRH, sendo realizada uma verificação da presença ou ausência de propostas similares 

no PBHSF e Planos Estaduais. Alguns programas do PNRH foram excluídos da análise, 

por razões distintas, conforme apresentado na tabela 5.1.  

Tabela 5.1 - Classificação dos programas do PNRH excluídos da análise.  
Classe Descrição  

NA Programa de Âmbito Nacional (relativo a todo país). Excluídos na análise de todos os planos 
(PBHSF e Planos Estaduais).   

AE 
Programa de Área Específica (relativa a uma área com características particulares. Ex.: 
Amazônia, Pantanal). Excluído, quando fora do âmbito do plano analisado. Caso contrário, 
considerado na análise. 

AA 
Programa Análogo. Programa analisado de acordo com a respectiva abrangência do âmbito 
de planejamento. Ex.: Cadastro de Usuários, proposto à nível nacional no PNRH e à nível do 
Estado e da bacia do SF, nos planos estaduais e PBHSF, respectivamente. 

NA 
Programa Não Adequado ao plano, por motivos distintos da questão da abrangência espacial. 
Ex.: Estudos para operação de reservatórios de geração hidrelétrica, quando não há 
reservatórios de domínio estadual no respectivo Estado. Excluído, conforme o caso. 
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5.2.2 – Planos Estaduais x PBHSF 

 Analogamente à metodologia empregada para a análise da integração entre o 

PNRH, PBHSF e PERH’s, foi efetuada avaliação entre os Planos Estaduais e PBHSF, 

buscando verificar o grau de integração entre eles. A estrutura programática do PBHSF, 

conforme será detalhado no capítulo 6, é composta por: componentes, atividades, ações 

e intervenções individualizadas. Foram adotadas como referência as propostas do 

PBHSF, no nível das atividades, realizando-se a verificação da presença ou ausência de 

propostas similares nos Planos Estaduais. Algumas atividades do PBHSF foram 

excluídas da análise, por razões distintas, conforme apresentado na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Classificação das atividades do PBHSF excluídas da análise.  
Classe Descrição  

AG Ação de Âmbito Geral (relativa a toda a bacia hidrográfica do rio São Francisco ou 
especificamente a calha do rio São Francisco). Excluídas na análise de todos os planos 
estaduais.   

AC Ação de apoio ao CBHSF. Excluídas na análise de todos os planos estaduais.   
AE Ação de Área Específica (relativa a uma área específica da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco). Excluída, quando fora do âmbito do Estado. 
 

 

5.2.3 – O PBHSF x PBH de rios afluentes 

A análise do processamento dos dados resultantes da comparação entre ações 

propostas no PBHSF e ações propostas nos planos de bacias de rios afluentes foi 

realizada sob dois enfoques:  

a) a avaliação individual de cada plano de afluente, quantificando-se a aproximação 

entre as propostas do respectivo plano de afluente e do PBHSF; 

b) a avaliação das ações propostas no PBHSF, identificando-se o grupo de ações 

presentes com maior e menor freqüência nos planos de bacias de rios afluentes.   

Também foram observadas ações existentes em planos de bacias de rios afluentes e não 

contempladas no PBHSF, descritas no item 7.2.3.3, ao final da avaliação. 

 A análise sistemática dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas de 

rios afluentes ao rio São Francisco evidencia que há um formato básico das propostas de 

ações na maior parte dos documentos avaliados, com algumas variantes. Em geral, as 

ações propostas são classificadas em ações de desenvolvimento, ações de apoio e ações 

de implementação.  

• Ações de desenvolvimento: visam promover o desenvolvimento regional e a 

compatibilização do desenvolvimento sócio-econômico da área com a preservação do 
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meio ambiente e, em geral, são apresentadas sob forma de Planos Setoriais de 

Saneamento, Irrigação, Conservação Ambiental, Controle Hidrológico. 

• Ações de apoio: são ações voltadas para o aprimoramento e informações sobre os 

recursos hídricos, a conservação ambiental, o suprimento de energia e o 

desenvolvimento tecnológico e dos recursos humanos. 

• Ações de implementação: são ações que visam facilitar a implementação e 

acompanhamento do plano, incluindo medidas de caráter jurídico e institucional. 

 Alguns planos também apresentam propostas de ações emergenciais, 

direcionadas à administração das situações urgentes, tais como os eventuais conflitos de 

uso dos recursos hídricos.  

 As ações relativas às questões institucionais e instrumentos de gestão, em vários 

casos não constavam dos planos de ações propostos, mas foram identificadas em 

volume específico dos planos correspondente ao Modelo de Gerenciamento Integrado. 

Para avaliação do grau de integração entre as propostas dos planos de recursos 

hídricos existentes na bacia do rio São Francisco, foi adotado o PBHSF como 

referência, uma vez que é o plano mais abrangente, pois trata da área de toda a bacia.  

A partir das propostas apresentadas no PBHSF, foi pesquisada a presença ou não 

de propostas similares nos planos de bacia de rios afluentes. Algumas ações propostas 

no PBHSF foram excluídas, por razões distintas, conforme relato a seguir. 

 

5.2.3.1 - Ações do PBHSF excluídas da análise  

 Em relação à distribuição espacial, as ações que integram o PBHSF apresentam 

três situações distintas: 

•  Ações que se distribuem por toda a bacia do rio São Francisco, cobrindo as quatro 

regiões fisiográficas em que a mesma foi dividida e correspondendo ao caso mais 

freqüente; 

•  Ações restritas a uma região fisiográfica da Bacia (Ex.: II.b.5. – mineração no Alto, 

III.1.1, III.2.1 –controle da erosão no Alto, III.2.2 –derrocamento no Submédio, 

II.a.1.7 – Turismo no Baixo, II.b.10 e II.b.1.11 – Aqüicultura e Pesca noBaixo) ou 

duas regiões fisiográficas da Bacia (III.2.4 - navegabilidade no Alto e Médio), devido 

ao caráter específico da demanda;  

• Ações vinculadas à presença do Semi-Árido (o qual se faz parcialmente presente no 

Médio, Sub-Médio e Baixo São Francisco). 
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 Além do fator da distribuição espacial, outros aspectos foram avaliados e 

algumas ações propostas pelo PBHSF foram totalmente ou parcialmente excluídas dessa 

análise, conforme será apresentado a seguir. A tabela 5.3 apresenta os critérios 

considerados para exclusão das ações do PBHSF da análise, que serão detalhados na 

seqüência deste item. 

Tabela 5.3 - Classificação das ações do PBHSF excluídas da análise. 
Classe Descrição 

AG Ação de Âmbito Geral (relativa a toda a bacia hidrográfica do rio São Francisco ou 
especificamente à calha do rio São Francisco). Excluídas na análise de todos os planos de 
bacia de afluentes.   

AC Ação de apoio ao CBHSF. Excluídas na análise de todos os planos de bacia de afluentes.   
AE Ação de Área Específica (relativa a uma área específica da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco). Excluída, quando fora do âmbito do plano de bacia do rio afluente analisado. 
Caso contrário, considerada na análise. 

NA Ação Não Adequada ao plano de afluente, por motivos distintos da questão da abrangência 
espacial (temporal, por exemplo). Excluída, conforme o caso. 

 

AG - Ações de Âmbito Geral  

O PBHSF contém algumas ações abrangentes, relativas a toda a bacia 

hidrográfica do rio São Francisco ou especificamente à calha do rio São Francisco, que 

não caberiam em planos de bacias de rios afluentes, relacionadas no quadro 5.2.  

Quadro 5.2 - Ações de Âmbito Geral do PBHSF. 
Ações de Âmbito Geral 

I.6.5 – Codificação dos cursos d’água da bacia do rio São Francisco. 
I.6.9 – Estudos de regionalização de vazões da bacia do rio São Francisco. 
I.7.2 – Implantar um Monitoramento múltiplo (qualidade, quantidade, sedimentos, erosão e fauna 
aquática) e interinstitucional do rio. 
II.a.2.3 – Avaliação e consolidação dos estudos efetuados. 
II.b.2.3 – Estudo de soluções para a contenção de erosão marginal que não agridam a paisagem e a 
dinâmica do rio. 
II.b.2.6 - Recuperação e controle do processo erosivo, aprofundamento do estudo da dinâmica do rio. 
II.b.2.7 – Levantamento periódico do rio com elaboração de cartas de navegação (considerando o rio São 
Francisco). 
III.2.5 - Estudos da Dinâmica Fluvial dos compartimentos geomorfológicos fluviais do rio São Francisco. 
 

AC - Ação de apoio ao CBHSF 

Outras ações, também propostas no PBHSF, dizem respeito ao apoio às 

atividades do CBHSF, que também não se adequam aos planos de bacias de rios 

afluentes. Nesse caso estão muitas das ações relativas à Componente I – Implantação 

do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e do Plano 

da Bacia, sendo que a maioria destas ações pertence à Subcomponente: Fortalecimento 

institucional, especialmente as do item 1.2 - Fortalecimento institucional do CBHSF 

e da gestão participativa na bacia. Portanto, com exceção das ações I.2.3, I.2.5, I.2.7, 

I.3.2 e I.4.1, as demais ações contidas na Subcomponente: Fortalecimento 
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insterinstitucional, não foram incluídas na análise comparativa entre as propostas do 

PBHSF e dos planos de bacias de rios afluentes. Registra-se, ainda, que a ação I.2.6 não 

consta nessa análise, pois não está relacionada no documento do PBHSF consultado – 

CBHSF (2004). O quadro 5.3 relaciona as ações consideradas de apoio ao CBHSF, 

portanto excluídas dessa análise.  

Quadro 5.3 - Ações de apoio ao CBHSF do PBHSF. 
AC - Ação de apoio ao CBHSF 

Componente I: Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do 
Plano da Bacia  
Subcomponente: Gestão do plano 
I.1.1 – Articulação entre programa de órgãos federais. 
I.1.4 – Articulação com o INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de 
desenvolver ações de regularização fundiária condizentes com as propostas de revitalização e recuperação 
hidroambiental da bacia. 
I.1.6 – Construção e Celebração de pacto de gestão das águas da Bacia do São Francisco. 
I.1.7 – Desenvolvimento de ações visando assegurar a aplicação dos recursos oriundos do setor elétrico, 
relativo à cobrança pelo uso dos recursos hídricos em ações de gestão e recuperação hidroambiental da 
bacia do rio São Francisco. 
I.1.8 – Estabelecimento de mecanismos objetivando a redefinição das aplicações dos recursos oriundos da 
Compensação financeira, paga pelo Setor Elétrico, para que sejam utilizados em projetos na bacia. 
Subcomponente: Fortalecimento institucional 
I.2.1 – Estruturação Secretaria Executiva e Câmaras Técnicas. 
I.2.2 – Apoio ao funcionamento e ações das Câmaras Consultivas Regionais. 
I.2.4 – Institucionalização e implantação da Associação Pró-gestão das Águas. 
I.2.6 – Ação ausente no texto do PBHSF. 
I.2.8 – Promoção de ações visando assegurar a participação do CBHSF e dos comitês de bacias de rios 
afluentes e associações de usuários, na definição de regras de operação das barragens e açudes. 
I.2.9 – Elaboração e produção de materiais de Comunicação e Divulgação das Ações do Comitê e de 
gestão hidroambiental. 
I.2.10 – Elaboração e produção Cartilha Divulgação Plano da Bacia. 
I.2.11 – Criação de Programa Editorial do CBHSF. 
I.2.12 – Montagem de Acervo e Memória da Bacia. 
I.2.13 – Implantação do Portal, Intranet e Extranet do CBHSF. 
I.2.14 – Estabelecimento de metodologias e mecanismos adequados aos processos de análise, discussão e 
tomada de decisões no âmbito do Comitê. 
I.2.15 – Elaboração e implantação de Sistema e Banco de Dados do CBHSF de suporte ao planejamento e 
decisão. 
I.2.16 – Capacitação dos Membros do CBHSF na gestão de recursos hídricos. 
I.2.17 – Processo de mobilização e eletivo para renovação do quadro de membros do CBHSF. 
Subcomponente: Fortalecimento dos órgãos de gestão de recursos hídricos 
I.3.1 – Institucionalização e operacionalização da Agência de Bacia. 
Subcomponente: Educação Ambiental  
I.5.2 - Criação de fundo para amparar a implementação de propostas, projetos de educação ambiental, sob 
gerência do CBHSF. 
I.5.3 - Estabelecimento de mecanismos para fortalecer e efetivar a participação da sociedade civil nos 
processos decisórios do CBHSF. 
Componente II a – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos 
Subcomponente: Gestão Racional das Águas 
II.a.1.4 - Criação do Grupo Técnico de Monitoramento. 
 

AE - Ação de Área Específica 

Outra situação observada foi a existência de ações propostas no PBHSF, 

específicas para uma área da bacia, que não cabem em alguns planos de bacias de rios 
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afluentes, porém podem adequar-se a outros. Nesses casos, a ação foi analisada apenas 

nos planos de bacias correspondentes as respectivas áreas indicadas no PBHSF. O 

quadro 5.4 relaciona as ações enquadradas nesse caso. 

Quadro 5.4 - Ações de Área Específica do PBHSF. 
Ações de Área Específica 

II.a.1.5. - Realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental sobre cheias artificiais a 
jusante de Xingó. 
II.a.1.7 – Implantação do pólo de desenvolvimento ecoturístico do Baixo São Francisco.  
II.a.1.10 – Criação de programa de incentivo ao uso turístico do conjunto de lagos criados pelos 
reservatórios. 
II.a.1.11 – Criação de plano de ações objetivando minimizar conflitos de uso na região do lago de 
Sobradinho e a jusante.  
II.b.1.10 – Criação do Pólo de Aqüicultura do Baixo São Francisco, precedido de estudos de capacidade 
de suporte ambiental e zoneamento. 
II.b.1.11 – Implantação do Centro de Referência de Aqüicultura do Baixo São Francisco.   
II.b.6.7 – Realização de estudos na busca de soluções alternativas para produção de sedimentos e 
nutrientes a jusante de Xingó. 
III.1.1 - Estudos e projetos para implementação de reservatórios localizados nos afluentes do rio São 
Francisco, no Estado de Minas Gerais. 
III.2.1 - Operação sazonal de reservatório de Três Marias e adequação dos calados. 
III.2.2 – Avaliação do derrocamento a jusante de Sobradinho e campo de prova para estabilização do 
leito. 
III.2.7 – Estudos da evolução da Foz do rio São Francisco correlações com alterações no regime fluvial e 
elaboração cenários futuros. 
V.I.6 - Implantação da adutora do rio Pajeú para abastecimento de 20 cidades. 
 

Ação Não Adequada ao plano de bacia do rio afluente 

Devido ao PBHSF ser um plano mais recente, relativamente aos planos de bacias 

de rios afluentes, algumas das ações propostas baseiam-se em metodologias/normas 

atuais, inexistentes na época da elaboração de vários planos de bacias de afluentes. 

Foram identificadas as ações relacionadas no quadro 5.5 nessa situação, que não foram 

consideradas na análise para todos os planos de rios afluentes ao rio São Francisco.  

Quadro 5.5 - Ação Não Adequada ao plano de bacia de rio afluente.  
Ação Não Adequada ao plano de bacia do rio afluente 

II.b.1.12 – Intensificação da pesca predatória e fazer cumprir a Portaria no 059/03 do IBAMA.  
V.3.2 – Adotar no Programa do curso a metodologia participativa do “P1MC”, para a construção de 
cisternas rurais. 
V.3.3 – Utilizar no programa do curso a metodologia do “Programa 2+1”da ASA, para as construções de 
dispositivos de coleta de água para a produção de alimentos.  
 

Além destas, foram excluídas todas as ações da Componente V – 

Sustentabilidade Hídrica no Semi-Árido da análise dos planos das bacias que não 

estão inseridas no Semi-Árido. Conforme a ANA (2005g), a região semi-árida ocupa 

cerca de 57% da área da bacia e abrange 218 municípios, sendo a maioria na região 

Nordeste e alguns no norte de Minas Gerais. A figura 5.1 ilustra a área da bacia do rio 

São Francisco situada no Semi-Árido. Portanto, na análise dos planos das bacias dos 
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rios Paracatu, Velhas e Afluentes Mineiros não foram consideradas as ações propostas 

no PBHSF específicas para o Semi-Árido. 

 
Fonte: ANA (2005g).  
Figura 5.1 - Área da bacia do rio São Francisco no Semi-Árido. 

 
 

Dessa forma, algumas ações foram excluídas totalmente da análise comparativa 

entre o PBHSF e os planos de bacia. As ações parcialmente excluídas foram 

consideradas apenas na análise de alguns planos de bacia de afluentes, por motivos de 

abrangência espacial ou temporal. Portanto, o número total de ações do PBHSF 

analisadas em cada plano de bacia será distinto, considerando caso a caso. 
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5.2.3.2 – Avaliação da freqüência das ações propostas no PBHSF 

A matriz resultante (Ações PBHSF x Planos de bacia) da análise das ações 

propostas no PBHSF e planos de bacias de rios afluentes evidenciou um número 

significativo de ações ausentes em todos os planos analisados. Nesse sentido, julgou-se 

relevante identificar as ações de maior e menor freqüência nos planos de bacia de 

afluentes, proporcionando qualificar as ações com baixos índices de freqüência, que 

traduzem a efetiva causa das disparidades entre o PBHSF e os planos de bacia de 

afluentes.  

Para avaliação da freqüência das ações do PBHSF nos 21 planos de bacias de 

rios afluentes, foram considerados os critérios apresentados na tabela 5.4. Considerou-se 

como ação presente uma ação idêntica (legenda 1) ou similar (legenda 2) à do PBHSF. 

Tabela 5.4 - Índices de freqüência das ações propostas no PBHSF, nos planos de bacias 
de rios afluentes. 

Índice Critério 
PRES – Presente Ação presente em todos os planos analisados. 
MA - Muito Alto Ação ausente em, no máximo, 3 planos de bacias de rios afluentes. 
AL – Alto Ação ausente em, no máximo, 6 planos de bacias de rios afluentes. 
MED – Médio Ação presente entre 7 a15 planos de bacias de rios afluentes. 
BA – Baixo Ação presente em, no máximo, 6 planos de bacias de rios afluentes. 
MB - Muito baixo Ação presente em, no máximo, 3 planos de bacias de rios afluentes. 
AUS - Ausente: Ação ausente em todos os planos analisados. 

 

 

5.2.4 - Propostas para a integração dos níveis de planejamento na bacia do rio São 

Francisco 

 Lanna (2004) apresenta duas alternativas para integração dos diversos níveis de 

planejamento previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos: por agregação e por 

coordenação dos planos. A primeira proposta prevê que os planos de níveis mais amplos 

(plano estadual ou plano nacional) sejam uma agregação dos planos de níveis mais 

restritos (planos de bacias de rios estaduais e planos de bacia de rios federais), 

considerando também que os planos de bacia de rio federal agregariam os planos dos 

estados inseridos na respectiva na bacia. A integração por agregação apresenta, entre 

outros problemas, conflito entre as autonomias decisórias dos entes envolvidos 

(comitês, Estados e União), além de partir do pressuposto de que não há conflitos de 

demandas e interesses entre as bacias envolvidas no processo de planejamento.  

 A integração dos níveis de planejamento por coordenação, conforme ilustrado na 

figura 5.2, consiste num processo contínuo no qual “as demandas dos âmbitos mais 
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restritos são processadas nos âmbitos mais amplos, gerando orientações, na forma de 

diretrizes de planejamento, que deverão ser acatadas” (LANNA, 2004; p.13). 
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Fonte: LANNA (2004). 
Figura 5.2 – Integração dos níveis de planejamento por coordenação.  
 
 Tomando-se como referência a alternativa da integração dos níveis de 

planejamento por coordenação, apresentada por Lanna (2004), e adequando-a à 

realidade da bacia hidrográfica do rio São Francisco, apresenta-se uma proposta para a 

integração dos níveis de planejamento de recursos hídricos na referida bacia.  

 Evidentemente, nessa bacia é essencial a articulação dos Sistemas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos envolvidos – Nacional, Estaduais e do Distrito 

Federal - para garantir que sejam atendidos os diversos interesses (federais, estaduais, 

municipais, setoriais e da sociedade), principalmente, para atingir o consenso em casos 

de interesses conflitantes. Portanto, a proposta leva em conta os planos de recursos 

hídricos existentes na bacia, quais sejam:  

•  o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que contempla os interesses macrorregionais 

do país, a exemplo da geração de energia elétrica e navegação; 

•  o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 

que compatibiliza os interesses dos Estados situados na bacia;  
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•  os Planos Estaduais e o Plano Distrital de Recursos Hídricos (MG, BA, PE, AL, SE, 

DF e GO) que incorporam os interesses de cada Estado e devem articular os 

interesses das bacias dos rios estaduais afluentes ao rio São Francisco; 

•  os Planos das Bacias Hidrográficas dos afluentes do rio São Francisco sob domínio 

dos Estados, que apresentam os interesses locais das respectivas bacias. 

Além dos planos de bacia de afluentes estaduais existentes, também estão incluídos os 

planos de bacia de Talhada (AL) e Riacho Grande (AL), ainda não elaborados.  

 Em relação aos colegiados, são considerados os comitês já instituídos ou em 

processo de formação, relacionados a seguir. 

•  o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco – CBHSF; 

•  os Comitês de Bacias Hidrográficas de afluentes do rio São Francisco sob domínio da 

União: CBH Verde Grande; 

•  os Comitês de Bacias Hidrográficas dos afluentes do rio São Francisco sob domínio 

dos Estados: MG (Pará, Paracatu, Paraopeba, Velhas, Afluentes Mineiros do Alto São 

Francisco, Jequitaí e Pacuí, Entorno do Reservatório Três Marias e Urucuia); Verde e 

Jacaré (BA), Salitre (BA); Pajeú (PE) e Piauí (AL). 

O Comitê da Bacia do rio Moxotó, instalado pelo órgão gestor de Pernambuco será 

desconsiderado nessa análise, conforme justificado no item correspondente aos comitês 

de bacia hidrográfica existentes na bacia do rio São Francisco. Além dos comitês de 

bacias hidrográficas já instituídos, foi sugerida a instalação dos comitês relacionados na 

tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Comitês de bacia hidrográfica de afluentes do rio São Francisco a serem 
instalados. 

Comitê 
UF’s a serem 
representadas 

no comitê 
CBH Alto Rio Preto DF, GO e MG 
CBH Carinhanha(*) MG e BA 
CBH Pandeiros e 
Calindó(*) MG 

CBH Corrente(*) BA 
CBH Grande BA 
CBH Paramirim, Santo 
Onofre e Carnaíba de 
Dentro(*)  

BA 

CBH Margem Esquerda 
de Sobradinho(*) BA 

CBH Curaçá(*) BA 
CBH Macururé(*) BA 

Nota:(*) A área de abrangência do comitê corresponderá a da unidade hidrográfica homônima, definida 
pelo PBHSF, sujeito à consulta aos órgãos gestores estaduais.   
 

Comitê 
UF’s a serem 
representadas 

no comitê 
CBH Pontal(*) PE 
CBH Garças(*) PE 
CBH Brígida(*) PE 
CBH Terra Nova(*) PE 
CBH Moxotó PE e AL 
CBH Ipanema PE e AL 
CBH Talhada(*) AL 
CBH Capiá AL 
CBH Riacho Grande AL 
CBH Traipu AL 
CBH Curituba SE 
CBH Afluentes do Baixo 
SF em Sergipe  

SE 
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5.3 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO  

 A avaliação da implementação do PERH-PE foi realizada a partir de consultas à 

representantes das instituições do Governo do Estado, responsáveis pela implementação 

das respectivas ações.  

 O fato do PERH-PE não apresentar quantificação/especificação das intervenções 

propostas, introduz uma certa subjetividade na avaliação da implementação das 

mesmas. Dessa forma, não foi possível quantificar a implementação das ações 

propostas, tendo sido dirigido o seguinte questionamento aos entrevistados:  

“As ações do sub-programa xxx do PERH-PE foram devidamente implementadas?”  

Foram indicadas três alternativas para resposta, conforme apresentado no quadro 5.6. 

 
Quadro 5.6 - Critérios de avaliação da implementação do PERH-PE. 

Índice Critério 

✔ - programa implementado Programa implementado de acordo com metas 
definidas pela instituição responsável 

✘ - programa não implementado Programa não iniciado ou executado em 
proporções não significativas no Estado.  

± - programa parcialmente 
implementado 

Programa iniciado e não concluído, ou 
implementado apenas em parte do Estado. 

 

 Os critérios de seleção dos entrevistados foram: experiência e conhecimento 

sobre as atividades questionadas e o tempo de atuação do técnico na respectiva 

instituição. A tabela 5.6 relaciona as instituições e respectivos técnicos entrevistados, 

cujas respostas foram computadas nos resultados da avaliação da implementação dos 

programas do PERH-PE.  
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Tabela 5.6 – Entrevistados para avaliação da implementação do PERH-PE.  
Instituição Técnico Cargo Programas 

avaliados 
Sub-programas 

avaliados 

Alexander Max 
Figueiredo de Sá 

Gerente do Programa de 
Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos 

1 
2 
6 

1.1;1.2; 1.3 
2.1;2.2;2.3 

6.1 

Eng. Francisco Neves Gerente da Unidade de 
Infra-Estrutura Hídrica 

1 
2 

1.1; 1.2; 1.3 
2.2 

Eng. José Mázio Bezerra Coordenador do 
PROAGUA 

1 
2 
6 

1.1; 1.2; 1.3 
2.3 
6.1 

Eng. Ana Cristina Ferraz 
Gerente do Projeto Comitês 
de Bacias e Conselhos de 

Usuários 

5 
6 

5.1;5.6 
6.1 

SECTMA 

Eng. Normando Carvalho Gerente Proteção e 
Conservação Ambiental 5 5.4; 5.5; 5.6 

SEIN Eng. Nilce Helena 
Gondim Gerente de Saneamento 

1 
3 
4 
5 

1.1; 1.2; 1.3 
3.1 

4.1; 4.2 
5.2; 5.3 

ITEP Met. Francis Lacerda 
Gerente do Laboratório de 

Meteorologia de 
Pernambuco - LAMEPE 

2 2.1 

COMPESA Eng. Ângela Bacelar Engª. da Assessoria de 
Planejamento Técnico 

1 
3 

4.1; 4.2 
5 

1.1; 1.2; 1.3 
3.1 

4.1; 4.2 
5.2; 5.3 

Eng. Denise Jorge 
Cavalcanti 

Eng. da Gerência de 
Recursos Hídricos 2 2.2 

Eng. Joana Aureliano Eng. da Gerência de 
Recursos Hídricos 5 5.1; 5.2 CPRH 

Biol. Diogo Falcão Eng. da Gerência de 
Recursos Hídricos 5 5.1, 5.2 
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6 - ESTUDO DE CASO: A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO 
FRANCISCO 
 

6.1 - JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

SÃO FRANCISCO 

Para ilustrar a situação do Brasil em relação à integração entre planos de 

recursos hídricos, foi adotado como estudo de caso a bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, para a qual tem-se os quatro níveis de planejamento de recursos hídricos 

existentes no Brasil, relacionados a seguir.  

- Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

- Planos Estaduais de Recursos Hídricos de três Estados inseridos na bacia do rio São 

Francisco: Bahia (2004), Pernambuco (1998) e Sergipe (2000). 

- Planos de Bacia Hidrográfica de rio federal: seis planos de bacia de afluentes de 

domínio da União existentes - Paracatu, Verde Grande, Moxotó, Capiá, Ipanema e 

Traipu-, além do próprio plano da bacia do rio São Francisco. 

- Planos de Bacia Hidrográfica de rio estadual: quinze planos de bacia de afluentes de 

domínio estadual existentes, sendo em Minas Gerais (02), na Bahia (07), em 

Pernambuco (03), em Alagoas (01) e em Sergipe (02). 

Dessa forma, o principal motivo da escolha da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco foi a existência de planos de recursos hídricos para todas as bacias de 

afluentes tanto de rios de domínio da União, quanto de domínio dos estados, além de 

alguns planos estaduais e o próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos. Além da 

razão principal, já exposta, considere-se ainda os seguintes fatores:  

- a importância social e econômica do rio São Francisco no panorama nacional; 

- ser a única bacia hidrográfica do país que coincide exatamente com uma das regiões 

hidrográficas da Divisão Hidrográfica Nacional; 

- a existência de comitê de bacia hidrográfica instalado e atuante;  

- a conclusão recente do plano de bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 

6.2 - A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

6.2.1 - Caracterização geral da bacia 

A área de drenagem da bacia hidrográfica do rio São Francisco é de 636.920 

km2. Correspondente a 8% do território nacional, abrangendo sete unidades da 

federação: Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Goiás e Distrito 



 

 

92

Federal. A bacia está subdividida em quatro regiões fisiográficas: Alto, Médio, 

Submédio e Baixo; e abrange 503 municípios e parte do Distrito Federal, sendo que 456 

municípios possuem sede na área da bacia. A figura 6.1 indica a localização da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco (ANA, 2005g). 

 
Fonte: ANA (2005g). 
Figura 6.1 – Localização da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco. 
 
A tabela 6.1 apresenta dados relativos à divisão política e demografia das 

unidades da federação que situam-se na bacia do rio São Francisco, bem como o 

número de comitês de afluentes já instalados e planos de bacia elaborados. A população 

total na bacia, no ano 2000, é de 12.796.082 habitantes, concentrando-se nos Estados da 

Bahia e Minas Gerais, que ocupam a maior parte da bacia (85%).  

O diagnóstico dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco 

indica uma situação de disponibilidade hídrica confortável no conjunto da bacia, 

atendendo aos usos múltiplos atuais e futuros nos cenários considerados pelo PBHSF. 

Porém, foram identificadas, algumas áreas de conflitos localizadas nas seguintes sub-

bacias: rio das Velhas, Paraopeba, Alto Preto, Alto Grande, Verde Grande, Salitre e 

Baixo São Francisco. De forma geral, esses conflitos envolvem: agricultura irrigada; 

geração de energia (instalação das barragens e operação de reservatórios); navegação; 
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abastecimento humano; diluição de efluentes urbanos, industriais e de mineração e 

manutenção dos ecossistemas. 

Tabela 6.1 – A bacia do rio São Francisco e as unidades da federação. 
Unidade da federação 

Aspecto analisado 

Relevância da bacia do SF 
para a UF 

MG GO DF BA PE AL SE 

Área na bacia (km2) (*) 235.635 3.193 1.277 307.794 68.966 14.687 7.024 
Área na bacia (%) 40,2 9,4 22,0 54,5 70,1 52,9 32,0 
No municípios na bacia (*) 239 3 - 114 69 50 28 
População na bacia (hab.) (*) 7.602.405 78.989 20.826 2.284.628 1.640.044 922.896 246.294 
População na bacia (%) 42,5 15,8 1,0 17,5 20,7 32,7 13,8 
Relevância do estado na bacia 
do SF        

Área da bacia do SF  36,9 0,5 0,2 48,2 10,8 2,3 1,1 
População da bacia (%) 59,4 0,6 0,2 17,9 12,8 7,2 1,9 
Planos de bacias de afluentes 
estaduais existentes 02 - - 07 03 01 02 

Comitês de bacias de 
afluentes estaduais instalados 08 - - 02 02 01 - 

Nota: (*) Dados obtidos de CBHSF (2004). 
 

6.2.2 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica instalados na bacia do rio São Francisco 

 Além do CBHSF, o único comitê de bacia de rio de domínio da União existente 

na bacia do rio São Francisco é o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande, 

instalado em 2003. Na bacia do rio São Francisco, o Estado que possui maior número de 

comitês de bacia hidrográfica em rios de seu domínio é Minas Gerais, que já instalou os 

seguintes comitês: dos rios Pará, Paracatu, Paraopeba, das Velhas, dos Afluentes 

Mineiros do Alto São Francisco, do Entorno do Reservatório de Três Marias, do Rio 

Urucuia e dos rios Jequitaí e Pacuí. Encontram-se em processo de mobilização para 

formação de comitê as seguintes bacias: rios Pandeiros e Calindó e rio Gorutuba 

(Afluentes Mineiros do rio Verde Grande).  

O rio Paracatu é de domínio estadual, entretanto, seu principal afluente (Rio 

Preto) é de domínio da União, pois tem suas nascentes no estado de Goiás e serve de 

limite com o Distrito Federal em determinado trecho. Portanto, devem fazer parte 

integrante do Comitê da bacia do rio Paracatu representantes dessas três unidades da 

federação e da União. É importante salientar que o comitê de bacia existente é, na 

verdade um Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do rio Paracatu, pois possui apenas 

representantes da parte mineira da bacia, uma vez que Minas Gerais detém cerca de 

92% do território da bacia. 
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Na Bahia foram criados no ano de 2006, por decreto do governador do Estado, o 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Verde e Jacaré – CBHVJ e o Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Salitre – CBH Salitre.  

Em Pernambuco, foram instalados dois Comitês de Bacia Hidrográfica na bacia 

do rio São Francisco, dos rios Pajeú e Moxotó, embora não estejam mais atuantes 

atualmente. A bacia do rio Moxotó apresenta ainda uma situação peculiar, devido ao 

fato do rio Moxotó ser de domínio da União, já que no seu baixo curso serve de divisa 

aos Estados de Pernambuco e Alagoas. Nesse caso, cabe a União coordenar o processo 

de formação do comitê, que será instalado por Decreto Presidencial, e o comitê 

instalado nessa bacia abrange apenas a parte da bacia no território de Pernambuco. 

Evidentemente, haverá participação dos órgãos gestores de recursos hídricos dos 

estados envolvidos, principalmente Pernambuco onde está inserida a maior parte (90 %) 

da bacia hidrográfica do rio Moxotó. A mobilização social visando a criação do futuro 

comitê da bacia do rio Moxotó e a reativação do comitê do rio Pajeú deverá ser 

retomada, uma vez que o órgão gestor de recursos hídricos de Pernambuco – SECTMA 

- obteve aprovação pelo Ministério do Meio Ambiente de projeto com este objetivo, 

com recursos assegurados pelo Projeto de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco. 

 O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piauí é o único existente no Estado de 

Alagoas, na área da bacia do rio São Francisco. Nos estados de Goiás, Sergipe e no 

Distrito Federal, não há comitês instalados ou em vias de instalação na área da bacia do 

rio São Francisco a curto prazo. A tabela 6.2 sintetiza as informações básicas sobre os 

comitês de bacias de afluentes do rio São Francisco instalados na bacia até a data de 

conclusão desta pesquisa e a figura 6.2 ilustra a referida tabela. 
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Tabela 6.2 - Comitês de bacia hidrográfica de afluentes do rio São Francisco instalados. 

Comitê 
Estados 

representados no 
comitê 

Data 
instalação 

CBH Verde Grande Minas Gerais e Bahia 03/12/03(1) 
CBH Pará Minas Gerais 22/09/98(1) 
CBH Paracatu Minas Gerais  03/11/98(1) 
CBH Paraopeba Minas Gerais 28/05/99(1) 
CBH Velhas  Minas Gerais 29/06/98(1) 
CBH Afuentes Mineiros do 
Alto São Francisco 

Minas Gerais 08/01/04(1) 

CBH Entorno do 
Reservatório Três Marias 

Minas Gerais 30/04/04(2) 

CBH dos rios Jequitaí e 
Pacuí 

Minas Gerais 21/01/04(1) 

CBH Urucuia Minas Gerais 29/12/05(2) 
COBH Moxotó Pernambuco 11/11/99(2) 
COBH Pajeú Pernambuco 18/12/98(2) 
CBH Piauí Alagoas 09/08/05(1) 
CBHVJ - Rios Verde e 
Jacaré 

Bahia 22/03/06(2) 

CBH Salitre – Rio Salitre Bahia 04/12/06(2) 
Nota: Dados obtidos, (1) no site do SRH/MMA (www.mma.gov.br) em 17/04/06; (2) junto aos órgãos 
gestores estaduais. 
 

 
Figura 6.2 - Comitês de bacia hidrográfica de afluentes do rio São Francisco instalados. 

 

Comitês Estaduais

Comitê Federal

Bacias sem comitês

http://www.mma.gov.br/
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6.3 - AS UNIDADES DE PLANEJAMENTO NA BACIA DO RIO SÃO 

FRANCISCO 

O Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco – PBHSF (2004-2013), divide a bacia do rio São Francisco em 34 Unidades 

Hidrográficas, conforme apresentado na tabela 6.3 e na figura 6.3.  

 

 
Fonte: ANA (2005g). 
Figura 6.3 - Unidades hidrográficas da bacia do rio São Francisco. 
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Tabela 6.3 - As Unidades Hidrográficas definidas pelo PBHSF.  

Estado Unidade Hidrográfica Área 
(km2) 

Domínio 
do rio 

principal 

Existe plano 
de bacia Órgão elaborador 

MG Afluentes mineiros do Alto SF 14.204 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
MG Rio Pará 12.262 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
MG Rio Paraopeba 12.092 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
MG Entorno de Três Marias 18.714 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
MG Rio das Velhas 28.092 MG Sim IGAM/CBH-Velhas 
MG Rio de Janeiro e Rio Formoso 6.041 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
MG Rio Jequitaí 8.671 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 

MG, DF 
e GO Alto Rio Preto 3.235 União Sim (NE) MMA/Gov. MG 

GO e 
MG Rio Paracatu 41.803 MG Sim MMA/Gov. MG 

MG Rio Pacuí 10.417 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 
GO e 
MG Rio Urucuia  26.047 União Sim (NE) MMA/Gov. MG 

MG e BA Rio Verde Grande 31.210 União Sim MMA/Gov. 
MG/Gov BA 

MG e BA Rios Pandeiros, Pardo e 
Manga  24.480 MG Sim (NE) MMA/Gov. MG 

MG e BA Rio Carinhanha 16.856 União Sim (NE) MMA/Gov. MG 
BA Rio Corrente  47.265 BA Sim Gov. Bahia 
BA Alto Rio Grande 33.449 BA Sim Gov. Bahia 
BA Médio e Baixo Rio Grande 50.100 BA Sim Gov. Bahia 

BA Rios Paramirim, Santo Onofre 
e Carnaíba de Dentro 48.151 BA Sim Gov. Bahia 

BA Rios Verde e Jacaré 36.120 BA Sim Gov. Bahia 

BA Margem esquerda do Lago 
Sobradinho 33.398 BA Sim Gov. Bahia 

BA Rio Salitre 15.091 BA Sim Gov. Bahia 
PE Rio Pontal 7.793 PE Sim MMA/SRH 
PE Rio Garças 6.489 PE Sim MMA/SRH 
BA Rio Curaçá 12.577 BA Sim (NE) Gov. Bahia 
PE Rio Brígida 13.667 PE Sim  MMA/SRH 
PE Rio Terra Nova 7.297 PE Sim MMA/SRH 
BA Rio Macururé 13.753 BA Sim (NE) Gov. Bahia 
PE Rio Pajeú 19.494 PE Sim MMA/SRH 

AL e PE Rio Moxotó 9.817 União Sim MMA/SRH 
SE Rio Curituba 3.207 SE Sim (NE) MMA/SRH 
AL Talhada   1.260 AL Não - 
PE Alto Rio Ipanema 6.847 União Sim MMA/SRH 

AL e PE Baixo Ipanema e Baixo SF 11.906 União Sim (P) MMA/SRH 
SE Baixo SF em SE 6.771 SE Sim MMA/SRH 

Nota: NE - indica Não Exclusivo (significa que o plano existente não foi elaborado exclusivamente para a 
bacia, ou seja, esta bacia não foi tomada como unidade de planejamento para elaboração do plano). 
P – indica Parcial, ou seja, existem planos para parte da Unidade Hidrográfica. 
 

As Unidades Hidrográficas definidas pelo PBHSF coincidem com as unidades 

de planejamento adotadas pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos para essa Região 

Hidrográfica, entretanto apresentam algumas divergências da Divisão Hidrográfica 

adotada por alguns Estados. Segundo o próprio PBHSF, essa divisão procurou adequar-

se às unidades de gerenciamento de recursos hídricos dos estados. Entretanto, verifica-



 

 

98

se que nem todos os planos de recursos hídricos elaborados para as bacia de afluentes 

do rio São Francisco, foram elaborados para as Unidades Hidrográficas estabelecidas 

pelo PBHSF.  

A tabela 6.3, já apresentada, relaciona as unidades hidrográficas definidas pelo 

PBHSF, o respectivo domínio do rio principal, a existência de plano de recursos 

hídricos e o responsável pela elaboração do mesmo. Há casos cujo plano de bacia 

existente abrange várias unidades hidrográficas do PBHSF como, por exemplo, o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Rios Afluentes do rio São Francisco, em 

Minas Gerais. Nessas situações está indicado que o plano existe, porém não é exclusivo 

desta bacia. Por outro lado, existem planos que abrangem mais de uma unidade 

hidrográfica do PBHSF, o que ocorre com a bacia do rio Ipanema.  

A seguir é apresentada uma descrição das unidades de planejamento adotadas 

pelos Estados que estão inseridos na Região Hidrográfica do São Francisco e pelo 

Distrito Federal. Nos Estados de Goiás e Sergipe no Distrito Federal não há subdivisão 

da área da bacia do rio São Francisco nas respectivas divisões hidrográficas. Nas demais 

unidades da federação ilustra-se a descrição com as respectivas divisões hidrográficas 

estaduais, havendo maior detalhamento para os estados que possuem as maiores áreas 

na bacia. Esses dados são utilizados como subsídio para a análise comparativa entre as 

diversas unidades de planejamento detectadas nessa Região.  

 

6.3.1 - As unidades de planejamento em Minas Gerais 

O Instituto de Gestão de Águas Mineiro - IGAM definiu as Unidades de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH, no Estado de Minas Gerais, 

com o objetivo de orientar as ações relacionadas à aplicação da Política Estadual de 

Recursos Hídricos no âmbito estadual. As UPGRH são unidades físico-territoriais, 

identificadas dentro das bacias hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade 

regional caracterizada por aspectos físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos. 

Apesar do caráter técnico na concepção dessas unidades, sua definição foi resultado de 

um consenso entre os vários níveis de decisão relacionados à gestão das águas. As 

UPGRH são adotadas pelo IGAM, pela Secretaria Estadual de Planejamento e 

Coordenação Geral e pela ANA. 

Os principais objetivos dessa regionalização foram: 

- identificação de áreas específicas para embasar a implantação de instrumentos da 

Política Estadual de Recursos Hídricos e a gestão descentralizada desses recursos;  
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- orientação do planejamento da formação dos comitês de bacia e outras formas de 

organização dos usuários da água;  

- referência para elaboração de planos diretores, programas de desenvolvimento e outros 

estudos regionais.  

- contribuição no planejamento de outras ações do Estado. 

A figura 6.4 apresenta as UPGRH definidas pelo IGAM, adotadas em Minas 

Gerais, cujos códigos foram designados a partir das bacias de rios federais. A tabela 6.4 

relaciona as UPGRH da bacia do rio São Francisco.  

 

Fonte: IGAM (2004). 
Figura 6.4 – Unidades de Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – 

UPGRH, no Estado de Minas Gerais.  
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Tabela 6.4 - Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH, no 
Estado de Minas Gerais. 

UPGRH Descrição da área 
SF1 Nascentes até a confluência com o rio Pará 
SF2 Bacia do rio Pará 
SF3 Bacia do Rio Paraopeba 
SF4 Região do entorno da Represa de Três Marias 
SF5 Bacia do rio das Velhas das nascentes até jusante da confluência com o 

rio Paraúna 
SF6 Baixo da bacia do rio das Velhas e trecho do rio São Francisco de jusante 

da confluência com o rio Abaeté até jusante da confluência com o rio 
Urucuia (excluindo os rios Urucuia e Paracatu) 

SF7 Bacia do rio Paracatu 
SF8 Bacia do rio Urucuia e afluentes da margem esquerda do São Francisco 

entre os rios Paracatu e Urucuia 
SF9 Rio São Francisco de jusante da confluência com o Urucuia até montante 

da confluência do rio Carinhanha (divisa entre MG e BA na margem 
esquerda do São Francisco) 

SF10 Bacia do rio Verde Grande 
Fonte: IGAM (2004). 
 

Na análise comparativa entre as UPGRH adotadas em Minas Gerais e as 

unidades hidrográficas adotadas pelo PBHSF, evidenciam-se poucas discrepâncias. A 

principal diferença está na SF6, que no PBHSF é subdividida em três unidades 

hidrográficas, correspondentes às bacias dos seguintes rios: Rio de Janeiro e Formoso, 

Rio Jequitaí e Rio Pacuí. Evidentemente, as UPGRH’s situadas nas divisas de estados 

SF9 e SF10 (com a Bahia) e SF7 (com Goiás e Distrito Federal) também diferem das 

unidades hidrográficas do PBHSF, pois compreendem apenas as áreas do estado de 

Minas Gerais, já que está se tratando da Divisão Hidrográfica Estadual.    

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Rios Afluentes do rio São 

Francisco em Minas Gerais contempla todas as unidades hidrográficas do PBHSF 

situadas em Minas Gerais, excetuando-se as bacias dos rios Paracatu e Verde Grande, 

que possuem planos de recursos hídricos próprios. A bacia do rio das Velhas, apesar de 

já ter sido estudada no referido plano, possui um plano de bacia exclusivo, elaborado em 

2004.  

 

6.3.2 - As unidades de planejamento no Estado de Goiás 

O Estado de Goiás tem seu território inserido em quatro bacias hidrográficas: do 

Rio São Francisco, do Rio Tocantins, do Rio Araguaia e do Rio Paranaíba. Devido a 

pequena porção do estado de Goiás situada na bacia do São Francisco, não há 

subdivisão da bacia, apesar de encontrar-se em três unidades hidrográficas do PBHSF - 

Alto Rio Preto, Paracatu e Urucuia.  
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Conforme já citado, a bacia do rio Paracatu possui plano de bacia exclusivo, 

contemplando também a bacia do rio Preto que é afluente do rio Paracatu. A bacia do 

rio Urucuia foi contemplada no Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Rios 

Afluentes do rio São Francisco em Minas Gerais.  

 

6.3.3 - As unidades de planejamento no Distrito Federal 

 O Distrito Federal possui três regiões hidrográficas: Prata, Araguaia-Tocantins e 

São Francisco. A área do Distrito Federal relativa à bacia do rio São Francisco 

corresponde à bacia do rio Preto. Constata-se que não há divergências entre o PBHSF, 

que define a unidade hidrográfica do Alto Rio Preto, e a divisão hidrográfica adotada 

pelo Distrito Federal.   

 

6.3.4 - As unidades de planejamento na Bahia 

 A Política Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (Lei Estadual nº 6.855/95), 

divide o Estado da Bahia em 10 Regiões Administrativas da Água – RAA (art. 8º), 

visando a descentralização do gerenciamento de seus recursos hídricos, conforme 

apresentado na figura 6.5. Dentre elas, seis RAA’s estão inseridas na bacia do rio São 

Francisco, relacionadas a seguir:  

- RAA das Bacias do Submédio São Francisco, compreendendo a Bacia do Rio Salitre e 

demais cursos d'água da margem direita do Rio São Francisco, situados à jusante da 

barragem de Sobradinho; 

- RAA da Margem Direita do Lago de Sobradinho, compreendendo as sub-bacias do 

Rio São Francisco, limitadas entre as Bacias dos Rios Paramirim, Salitre e Paraguaçú;  

- RAA da Margem Esquerda do Lago de Sobradinho, compreendendo as sub-bacias do 

trecho baiano do Rio São Francisco, entre a Bacia do Rio Grande e a localidade de 

Juazeiro; 

- RAA da Bacia dos Rios Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro (afluentes da 

margem direita do Rio São Francisco), compreendida entre a divisa com Minas Gerais e 

divisores d'água das Bacias dos Rios Verde, Jacaré e das Contas;  

- RAA da Bacia do Rio Grande, limitada ao norte pelo Estado do Piauí, ao sul pela 

Bacia do Rio Corrente, a leste pelo Rio São Francisco e a leste pelos Estados de 

Tocantins e Goiás;  

- RAA da Bacia do Rio Corrente limitada ao norte pela bacia do Rio Grande, ao sul pelo 

Estado de Minas Gerais, e leste pelo Rio São Francisco e a oeste pelo Estado de Goiás.  



 

 

102

 
Fonte: BAHIA (2004).  
Figura 6.5 - Bacias hidrográficas e Regiões Administrativas da Água na Bahia. 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (2004) estabelece a subdivisão 

do Estado em 17 Regiões de Planejamento e Gestão das Águas - RPGA’s, que 

representam o território compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas 

ou similares. As RPGA’s foram definidas considerando as ações de desenvolvimento 
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previstas nos planos globais setoriais e regionais do Estado, associadas às 

disponibilidades e demandas hídricas observadas nas bacias hidrográficas. 

As RPGA’s foram definidas com base nas bacias hidrográficas, criando 4 novas 

regiões, a partir das RAA’s. São elas: Rio Salitre, Lago do Sobradinho, Rios Verde e 

Jacaré e Calha do Médio São Francisco na Bahia. Com esta nova subdivisão RAA’s e 

RPGA’s, possuem áreas distintas, embora algumas de mesmo nome. Por exemplo: RAA 

da Bacia do Rio Grande, RAA da Bacia do Rio Corrente e RAA da Bacia dos Rios 

Paramirim, Santo Onofre e Carnaíba de Dentro tiveram áreas suprimidas de bacias de 

rios que drenam diretamente para o rio São Francisco, para formar a RPGA Calha do 

Médio São Francisco na Bahia. Outro exemplo semelhante é a RAA do Submédio São 

Francisco que deu origem a duas RPGA’s, uma de mesmo nome da RAA, porém com 

área menor, e à RPGA do Rio Salitre. As RAA’s da Margem Esquerda e da Margem 

Direita do Lago de Sobradinho foram agrupadas formando a RPGA do Lago 

Sobradinho, excluindo as áreas das bacias dos Rios Verde e Jacaré, que também 

formaram uma nova RPGA. 

O Plano Estadual da Bahia propôs a subdivisão do Estado em RPGA’s buscando 

soluções adequadas às regiões com problemas hídricos e sócio-econômicos 

semelhantes. Dentre elas, 8 RPGA’s correspondem à sub-bacias do rio São Francisco, 

conforme apresentado na figura 6.6 e tabela 6.5, a seguir. 

Considere-se também, que foram elaborados planos de recursos hídricos para as 

seguintes bacias do rio São Francisco na Bahia: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Paramirim, Carnaíba de 

Dentro e Santo Onofre, 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Corrente, 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande, trecho Alto Grande, 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas do médio e baixo rio 

Grande e Tributários da margem esquerda do Lago do Sobradinho 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias do Rio Verde e Jacaré, margem direita 

do Lago do Sobradinho, 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Salitre, 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da margem direita do 

Submédio São Francisco. 

Registre-se ainda a existência do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

do rio Verde Grande, que é de domínio da União e possui parte de sua área de drenagem 
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na Bahia. Como todos os planos de bacias na Bahia foram elaborados em períodos 

anteriores ao PERH-BA, verifica-se que as bacias para as quais foram elaborados os 

planos não correspondem exatamente às RPGA’s e guardam maior semelhança com as 

RAA’s.  

Quanto às unidades hidrográficas do PBHSF, também não há coincidência exata 

entre estas e as RAA’s ou RPGA’s. De maneira geral, as unidades hidrográficas do 

PBHSF se assemelham mais às RAA’s, pois o PBHSF não considera a existência de 

uma unidade correspondente à RPGA Calha do Médio São Francisco na Bahia, cuja 

área está distribuída em várias unidades hidrográficas vizinhas. Também não há, no 

PBHSF, uma unidade hidrográfica única correspondente à RPGA do Lago do 

Sobradinho. Há uma unidade hidrográfica correspondente à Margem Esquerda de 

Sobradinho, nos moldes das RAA’s e várias unidades hidrográficas na margem direita. 

Alerta-se que algumas unidades hidrográficas do PBHSF da margem direita do rio São 

Francisco, embora homônimas às RPGA’s – Paramirim, Carnaíba de Dentro e Santo 

Onofre; Verde e Jacaré e Salitre -, não correspondem à mesma área.  

Tabela 6.5 - Regiões de Planejamento e Gestão da Águas – RPGA’s na bacia do rio São 
Francisco no Estado da Bahia 

RPGA Área  
(km2) 

Descrição da área 

Submédio SF 29.362,1 Calha do Rio São Francisco e as bacias hidrográficas dos 
Rios Tourão, Poção, Curaçá, Macururé e Ventura e 
riachos da Vargem, Grande e Tará. 

Rio Salitre 14.135,7 Bacia do Rio Salitre. 
Lago do Sobradinho 37.388,8 Sub-bacias dos riachos Banzuá e Tatauí, na margem 

direita do lago, e as sub-bacias da Vereda Pimenteira e 
dos riachos da Jibóia, Tanque Real, Grande e Ouricuri, na 
margem esquerda do lago. 

Rio Verde e Jacaré 28.950,8 Bacias do Rios Verde e Jacaré. 
Rios Paramirim, Carnaíba 
de Dentro e Santo Onofre 

30.434,2 Bacias dos Rios Paramirim, Carnaíba de Dentro e Santo 
Onofre 

Calha do Médio SF na BA 53.282,6 Calha do rio São Francisco na Bahia, mais a parte baiana 
das bacias dos rios Carinhanha e Verde Grande, além de 
pequenas bacias hidrográficas das margens esquerda e 
direita do rio São Francisco até o limite sul do Lago de 
Sobradinho. 

Rio Grande 76.629,8 Limitada ao norte pelo Estado do Piauí, ao sul pela RPGA 
da Bacia do Rio Corrente, a leste pela RPGA da Calha do 
Médio Rio São Francisco na Bahia e a oeste pelo Estado 
de Goiás e Tocantins. 

Rio Corrente 34.875,4 Limitada ao norte pela RPGA Bacia do Rio Grande, ao 
sul pela Bacia do Carinhanha, a leste pela RPGA da 
Calha do Médio São Francisco na Bahia e a oeste pelo 
Estado de Goiás. 

Fonte: BAHIA (2004). 
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Fonte: BAHIA (2004).  
Figura 6.6 - Regiões de Planejamento e Gestão da Águas – RPGA’s na Bahia. 
 

6.3.5 - As unidades de planejamento em Pernambuco 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco – PERH-PE 

(1998), define 29 Unidades de Planejamento – UP’s, caracterizando assim a divisão 

hidrográfica do Estado, composta de 13 Bacias Hidrográficas, 06 Grupos de Bacias de 

Pequenos Rios Litorâneos – GL’s, 09 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Interioranos 
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– GI’s e a Ilha de Fernando de Noronha. A figura 6.7 apresenta a divisão hidrográfica 

do Estado, verificando-se que as grandes bacias hidrográficas de Pernambuco dividem-

se principalmente em dois grupos: as que escoam para o rio São Francisco (Pontal, 

Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó e Ipanema) e as que escoam para o Oceano 

Atlântico (Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú). A tabela 6.6 

relaciona as unidades de planejamento de Pernambuco inseridas na bacia do rio São 

Francisco. 

 
Fonte: PERNAMBUCO (1998). 
Figura 6.7 – Divisão hidrográfica do Estado de Pernambuco. 
 
Tabela 6.6 - Unidades de Planejamento na bacia do rio São Francisco no Estado de 
Pernambuco. 

UP Área  
(km2) Descrição da área 

UP7 6.246 Parte pernambucana da Bacia do rio Ipanema 
UP8 8.713 Parte pernambucana da Bacia do rio Moxotó 
UP9 16.839 Bacia do rio Pajeú 

UP10 5.015 Bacia do rio Terra Nova 
UP11 13.561 Bacia do rio Brígida 
UP12 4.411 Bacia do rio Garças 
UP13 6.158 Bacia do rio Pontal 
UP20 1.390 GI1 - Parte pernambucana das bacias dos rios 

Traipu e Paraíba 
UP21 150 GI2 – Parte pernambucana da bacia do rio Capiá 
UP22 2.711 GI3 – Bacia do Riacho Mandantes e outros  
UP23 1.479 GI4 – Bacia do Riacho da Baixa e outros 
UP24 791 GI5 – Bacia do Riacho Jacaré e outros 
UP25 865 GI6 – Bacia do Riacho Caraíbas e outros 
UP26 1.238 GI7 – Bacia do Riacho Recreio e outros 
UP27 1.394 GI8 – Bacia do Riacho Imburana e outros  

 

Em relação aos planos de bacias existentes no Estado, na área da bacia do rio 

São Francisco, verifica-se que todos foram elaborados para as unidades de planejamento 

previstas no PERH-PE, tendo sido agrupados os GI’s com bacias principais vizinhas ou 

próximas.  
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 Comparando-se as unidades de planejamento adotadas em Pernambuco com as 

unidades hidrográficas adotadas pelo PBHSF, verifica-se que não há divergências 

relevantes. O PBHSF agrupou os Grupos de Bacias de Pequenos Rios Interioranos – 

GI’s com as bacias principais próximas, conforme relacionado na tabela 6.7 a seguir. 

Tabela 6.7 - Correspondência entre as unidades hidrográficas do PBHSF e as UP’s em 
Pernambuco. 

Unidade Hidrográfica 
PBHSF 

Área 
(km2) 

Unidades de Planejamento 
PERH-PE 

Área 
(km2) 

Rio Pontal 7.793 UP8 e UP27 10.107 
Rio Garças 6.489 UP12, UP25 e UP26 6.514 
Rio Brígida 13.667 UP11 13.561 
Rio Terra Nova 7.297 UP10, UP23 e UP24 7.285 
Rio Pajeú 19.494 UP9 e UP 22 19.550 
Rio Moxotó 9.817 UP8 8.713 
Alto Rio Ipanema 6.847 UP7, UP 21 e parte da UP20 6.613 
 

 

6.3.6 - As unidades de planejamento em Sergipe 

O Plano Estadual de Sergipe (2000) define como unidades do plano as bacias 

dos principais rios do estado, quais sejam: São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-

Barris, Piauí e Real. A bacia do rio São Francisco em Sergipe corresponde a uma área 

de 7.276,3 km2, conforme o Plano Estadual.  

No estado de Sergipe a única unidade hidrográfica prevista pelo PBHSF é 

denominada Baixo São Francisco em Sergipe. Dessa forma, aparentemente não há 

divergências entre as unidades de planejamento adotados pelo PBHSF e pelo estado em 

Sergipe. Há que se considerar, porém, que anteriormente ao Plano Estadual, foram 

elaborados planos de recursos hídricos separadamente para grupos de sub-bacias do rio 

São Francisco em Sergipe, são eles: 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Gararu, Salgado, Riacho 

Jacaré, Pilões, Betume e outros; 

- Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Curituba, Jacaré, Capivara, 

Campos Novos e outros. 

 

6.3.7 - As unidades de planejamento em Alagoas 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, através da Resolução no 06 de 24 de 

maio de 2005, definiu as regiões hidrográficas do estado de Alagoas, apresentadas na 

figura 6.8. A tabela 6.8 relaciona as regiões hidrográficas de Alagoas, situadas na bacia 

do rio São Francisco, com suas respectivas bacias e áreas. Dentre as dezesseis regiões 
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hidrográficas do Estado de Alagoas, sete estão inseridas na bacia do rio São Francisco, o 

que equivale a uma área de 14.314 km2, perfazendo mais de 50 % da área do Estado.  

Tabela 6.8 - Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas, na bacia do rio São 
Francisco. 

Bacia RH 
 Nome 

Área bacia 
(km2) 

Área RH 
(km2) 

MOXOTÓ  Rio Moxotó 1.049,2 1.049,2 
 Riacho Grande da Cruz 148,9 
 Rio do Maxixe 329,1 
 Riacho Talhada 626,9 
 Riacho Olho D´Água 83,1 
 Riacho Urucu 130,7 

TALHADA 

 Rio Boa Vista 142,7 

1.461,4 

CAPIÁ  Rio Capiá 2.223,0 2.223,0 
 Riacho Grande 562,8 
 Riacho do Bobó 112,2 
 Rio Boqueirão 250,2 
 Rio Farias 327,2 
 Rio Jacaré 413,2 

RIACHO GRANDE 

 Rio Tapuio 99,4 

1.765,0 

 Rio Ipanema 1.670,8 IPANEMA 
 Riacho Jacobina 152,7 

1.823,5 

 Rio Traipu 2.509,1 TRAIPU 
 Rio do Cedro 168,9 

2.678,0 

 Rio Tibiri 129,5 
 Rio Itiúba 469,6 
 Rio Boacica 808,8 
 Rio Perucaba 637,7 
 Rio Piauí 1.109,3 

PIAUÍ 

 Rio Batinga 159,3 

3.314,2 

Fonte: ALAGOAS (2003). 
 

O PBHSF definiu duas unidades hidrográficas inseridas no estado de Alagoas, 

são elas: Talhada e Baixo Ipanema e Baixo São Francisco. Verifica-se que as áreas de 

drenagem dessas unidades são bastante distintas: Talhada (1.461 km2) e Baixo Ipanema 

e Baixo São Francisco (12.189 km2), segundo dados da SEMARHN (ALAGOAS, 

2003). A unidade hidrográfica do Baixo Ipanema e Baixo São Francisco abrange as 

bacias de vários afluentes do rio São Francisco, são eles: Capiá (2.396 km2), Riacho 

Grande (1.765 km2), Traipu (2.831 km2) e Piauí (3.374 km2), além do baixo curso do rio 

Ipanema (1.823 km2), para as quais já foram elaborados planos de bacias exclusivos, 

com exceção do Riacho Grande. A unidade hidrográfica Talhada ainda não possui plano 

de bacia. Evidencia-se que a unidade hidrográfica Baixo Ipanema e Baixo São 

Francisco não está adequada a realidade do estado de Alagoas. 
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Fonte: ALAGOAS (2003).  
Figura 6.8 – Regiões hidrográficas do Estado de Alagoas.  

 

 

6.4 - OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA ÁREA DA BACIA 

 Neste item trata-se dos planos de recursos hídricos elaborados com abrangência 

na bacia do rio São Francisco, enfocando-se as respectivas propostas de cada plano. 

 

6.4.1 - O Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH: programas propostos  

A estrutura programática do PNRH está dividida em 4 componentes e 13 

programas, apresentados na figura 6.9, subdivididos em 30 subprogramas, relacionados 

no quadro 6.1. Os Programas apresentados pelo PNRH são de caráter amplo para o país, 

com exceção dos programas inseridos na Componente de Programas Regionais de 

Recursos Hídricos, que contém programa específico para o Semi-Árido.   
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Fonte: MMA (2006e). 
Figura 6.9 - Estrutura de Programas do PNRH. 
 

Quadro 6.1 - Programas e Sub-Programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
COMPONENTE DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS NO BRASIL 
PROGRAMA I - ESTUDOS ESTRATÉGICOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 
I.1 -Estudos Estratégicos sobre Contexto Macro-econômico Global e Inserção Geopolítica da GIRH no 
Contexto Latino-americano e Caribenho 
I.2 - Estudos Estratégicos sobre Cenários Nacionais de Desenvolvimento e Impactos Regionais que 
afetam a Gestão de Recursos Hídricos 
I.3 - Prática de Acordos Internacionais em Corpos de Água Transfronteiriços e Desenvolvimento de 
Instrumentos de Gestão e de Apoio à Decisão, compartilhados com países vizinhos 
I.4 - Estudos para a Definição de Unidades Territoriais para a instalação de Modelos Institucionais e 
respectivos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 
PROGRAMA II - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 
II.1 - Organização e Apoio ao SINGREH 
II.2 - Apoio à Organização de SEGRHs 
II.3 - Adequação, Complementação e Convergência do Marco Legal e Institucional 
II.4 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão de Recursos Hídricos 
PROGRAMA III - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
III.1 - Cadastro Nacional de Usos e Usuários 
III.2 - Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional 
III.3 - Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão de Informação Hidrológica 
III.4 – Metodologias e Sistemas de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos 
III.5 - Sub-programa Nacional de Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos  
III.6 - Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos Hídricos em Classes de Uso 
III.7 - Aplicação de Instrumentos Econômicos à Gestão de Recursos Hídricos 
III.8 – Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos 
III.9 - Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Decisão 
PROGRAMA IV - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
IV.1 - Desenvolvimento e Consolidação de Conhecimento e de Avanços Tecnológicos em Gestão de 
Recursos Hídricos 
IV.2 - Capacitação e Educação Ambiental com Foco em Recursos Hídricos 
IV.3 - Comunicação Social em Recursos Hídricos. 
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COMPONENTE DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E INTRA-
INSTITUCIONAL DA GIRH 
PROGRAMA V - ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E 
INTRAINSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
V.1 - Avaliação de Impactos Setoriais na Gestão de Recursos Hídricos 
V.2 - Compatibilização e Integração de Projetos Setoriais e Incorporação de Diretrizes de Interesse para 
a GIRH 
PROGRAMA VI - USOS MÚLTIPLOS E CONTROLE INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
VI.1 – Gestão em Áreas Sujeitas a Eventos Hidrológicos ou Climáticos Críticos 
VI.2 – Gestão da Oferta, Ampliação, Racionalização e Reuso de Água 
VI.3 – Gestão de Demandas, Resolução de Conflitos, Uso Múltiplo e Integrado de Recursos Hídricos 
VI.4 – Saneamento e Gestão Ambiental de Recursos Hídricos no Meio Urbano 
VI.5 - Conservação de Solos e Água – Manejo de Micro-bacias no Meio Rural 
VI.6 - Estudos sobre Critérios e Objetivos Múltiplos voltados à Definição de Restrições Operativas em 
Reservatórios de Geração Hidrelétrica 
PROGRAMA VII - PROGRAMAS SETORIAIS VOLTADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS 
VII.1 - Despoluição de Bacias Hidrográficas 
VII.2 – Otimização do Uso da Água em Cultivos Irrigados 
COMPONENTE DE PROGRAMAS REGIONAIS DE RECURSOS HÍDRICOS 
PROGRAMA VIII – NACIONAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
PROGRAMA IX – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS INTEGRADOS AO GERENCIAMENTO 
COSTEIRO, INCLUINDO AS ÁREAS ÚMIDAS 
PROGRAMA X - GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO AMAZÔNICA  
PROGRAMA XI - CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS NO PANTANAL, EM ESPECIAL SUAS ÁREAS 
ÚMIDAS 
PROGRAMA XII - PROGRAMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS E 
CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO 
COMPONENTE DE GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH  
PROGRAMA XIII – PROGRAMA GERENCIAMENTO EXECUTIVO E DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH 
Fonte: MMA (2006e). 
 

A Inserção Espacial para estabelecimento das diretrizes do PNRH considera os 

seguintes contextos: Global, Macro-Regional, Nacional, Macro-bacias ou Regiões 

Hidrográficas e Situações Especiais de Planejamento, estabelecidas segundo 

características homogêneas, natureza e tipologia de problemas. 

A Visão Regional dos Recursos Hídricos nas doze Regiões Hidrográficas é 

apresentada nos respectivos Cadernos Regionais de Recursos Hídricos, que tratam de 

temas e questões de caráter estritamente regionais ou locais. Conforme MMA (2006d) 

os Cadernos Regionais contém as diretrizes e prioridades regionais que servirão de 

subsídio para o desenvolvimento de futuros Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

hidrográficas e Planos Estaduais de Recursos Hídricos. Segundo o PNRH (MMA, 

2006b), os desafios a serem superados a curto e médio prazo na Região Hidrográfica 

São Francisco são: Estratégias de convivência com o Semi-Árido; Compatibilidade 

entre geração de energia e irrigação, Proteção da biodiversidade aquática, Tratamento 

de efluentes domésticos e industriais e Recuperação hidro-ambiental (nascentes, matas 

ciliares, áreas degradadas). 
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O Caderno da Região Hidrográfica do São Francisco, publicado em dezembro de 

2006, indica ações importantes a serem desenvolvidas na bacia, entre elas: a instalação 

da Agência de Bacia, como braço executor do CBHSF; racionalização do uso da água 

para a irrigação, melhorando a eficiência dos métodos de irrigação; aumento da oferta 

hídrica e revisão das regras operacionais dos reservatórios; melhoria das condições de 

navegabilidade na bacia; implementação de sistemas de tratamento de esgotos 

domésticos e industriais nas áreas de maior concentração; estratégias de prevenção de 

cheias e proteção de áreas inundáveis; revisão das outorgas na bacia; maior articulação 

institucional entre os atores da bacia; unificar o acervo de dados e informações sobre a 

bacia. (MMA, 2006h) 

 

6.4.2 - Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos no âmbito da bacia do São 
Francisco 

Conforme citado em item anterior deste capítulo, relativo à justificativa da 

escolha da bacia do rio São Francisco, existem atualmente três Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos de Estados inseridos na bacia do rio São Francisco, quais sejam: 

Bahia (2004), Pernambuco (1998) e Sergipe (2000). Minas Gerais optou por elaborar 

primeiramente os planos de bacias, tendo contratado recentemente a elaboração da 

primeira fase, relativa ao diagnóstico dos recursos hídricos, de seu Plano Estadual de 

Recursos Hídricos.  

A tabela 6.9 apresenta os Planos Estaduais de Recursos Hídricos existentes na 

área da bacia do rio São Francisco atualmente, com os respectivos horizontes do plano e 

ano de conclusão. 

Tabela 6.9 - Planos Estaduais de Recursos Hídricos existentes na área da bacia do rio 
São Francisco. 

Estado Plano Área (*)  
(km2) 

Ano 
conclusão 

Horizonte 
do plano 

MG Em elaboração – 1ª Fase 586.528 - - 
BA Plano Estadual de Recursos Hídricos – 

PERH/BA 
564.692 2004 2020 

PE Plano Estadual de Recursos Hídricos – 
PERH-PE 

98.311 1998 2010 

SE Estudo sobre o Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos no Estado do Sergipe 

21.910 2000 2020 

Nota: (*) dados obtidos do IBGE (2000). 
 
 

6.4.2.1 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – PERH-BA foi coordenado 

pela Superintendência de Recursos Hídricos – SRH da Secretaria de Meio Ambiente e 
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Recursos Hídricos – SEMARH da Bahia, tendo sido iniciado em 2001 e concluído em 

2004. Cabe ressaltar que o PERH-BA está subordinado ao Plano Estratégico da Bahia 

2020, no que concerne aos recursos hídricos, cujas linhas de ação de ambos estão 

sintonizadas para o horizonte de 2004-2020 e, também, com o PPA 2004-2007.  

É importante registrar que a Bahia iniciou a elaboração de seu PERH após a 

elaboração de todos os planos de bacia hidrográfica do Estado. O PERH-BA indica a 

necessidade de atualização/reformulação dos planos de bacia no Estado, de forma 

participativa, articulando as unidades envolvidas na gestão dos recursos hídricos de cada 

bacia. Também recomenda a formalização de convênios com a União e com os Estados 

envolvidos, quando se tratar de planos de bacia com áreas em mais de um Estado.  

 A formulação do PERH-BA envolveu as etapas de diagnóstico e prognóstico de 

recursos hídricos, considerando cenários distintos de crescimento demográfico, e foi 

pautada nos resultados do balanço hídrico para as principais bacias hidrográficas, e suas 

respectivas unidades de balanço. Para alcançar o cenário de gestão das águas desejado 

para o Estado da Bahia, o PERH-BA define 6 linhas de ação, contendo 24 Programas, 

relacionados no quadro 6.2.  

O Plano apresenta medidas para aumento da oferta hídrica e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis e metas de racionalização do uso da água. 

Também propõe estratégias para intensificar, de forma prioritária, a outorga de direito 

de uso da água.  

 Em relação à cobrança pelo uso da água, o PERH-BA aborda as questões 

essenciais com bastante clareza. São apresentadas diretrizes para a implementação do 

sistema de cobrança e definidas as tarifas para os seguintes usos da água: abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, irrigação e abastecimento industrial. Foram avaliados 

os impactos desta cobrança pelo uso da água sobre os usuários e suas respectivas 

atividades econômicas, após a implementação do PERH-BA, e incluída uma estimativa 

das receitas a serem obtidas com a incidência da cobrança sobre os usuários. 

Finalmente, é ressaltada a importância de uma ampla discussão prévia com a sociedade, 

promovendo as adequações necessárias dos critérios e tarifas propostas a cada realidade 

regional.   

O PERH-BA contém orçamento dos programas propostos, avaliação econômica 

e social com análise custo-benefício e estudo de viabilidade do Plano. Também é 

apresentado fluxo de investimento, por período, para cada programa proposto e a 

distribuição dos investimentos, segundo os responsáveis pela implementação. São 
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identificadas fontes de recursos financeiros para implementação do PERH-BA 

provenientes do Tesouro do Estado, do FERHBA – Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos da Bahia e de programas e fundos diversos de outras entidades nacionais e 

internacionais. 

Quadro 6.2 - Estrutura Programática do PERH-BA. 
I. Desenvolvimento Institucional 
I.1 – Desenvolvimento do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
I.2 – Apoio às Organizações de Usuários 
I.3 – Implementação do Sistema de Cobrança pelo Uso da Água 
II. Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Tecnológico 
a) Monitoramento e Informações 
II.1 – Monitoramento e Controle da Qualidade da Água 
II.2 – Monitoramento Hidrometeorológico 
II.3 – Implantação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 
b) Desenvolvimento Tecnológico 
II.4 – Pesquisa e Difusão de Tecnologia de Uso Racional de Água no Semi-Árido 
II.5 – Pesquisa e Difusão de Tecnologia de Uso Racional de Água Subterrânea 
c) Planejamento 
II.6 – Zoneamento Ecológico e Econômico 
III. Preservação Ambiental 
III.1 – Manejo Adequado do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas 
III.2 – Recuperação de Áreas Degradadas 
III.3 – Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares 
III.4 – Preservação de Mananciais 
IV. Gestão da Oferta Hídrica 
IV.1 – Construção de Barragens e Adutoras de Água Bruta 
IV.2 – Operação e Manutenção de Reservatórios 
IV.3 – Aproveitamento Racional de Águas Subterrâneas 
IV.4 – Recuperação e Manutenção de Poços 
IV.5 – Apoio à Construção de Infra-estrutura Hídrica nas Pequenas e Médias Comunidades Rurais 
V. Gestão das Demandas Hídricas 
V.1 – Racionalização do Uso de Água no Abastecimento Urbano 
V.2 – Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário e Disposição de Lixo 
V.3 – Reutilização de Águas Servidas 
V.4 – Racionalização do Uso da Água na Irrigação 
VI. Comunicação Social e Educação Ambiental 
VI.1 – Educação Sanitária e Ambiental para o Uso Racional e Proteção dos Recursos Hídricos 
VI.2 – Divulgação do PERH-BA 
Fonte: BAHIA (2004).  
 

Também foi proposto modelo para implementação do Sistema de Gestão do 

PERH-BA, conforme mostra a figura 6.10. O processo se inicia com o gerenciamento e 

o monitoramento da execução dos programas, cuja experiência é relatada na avaliação. 

Baseada nas informações obtidas nos eventos anteriores, segue-se a etapa de revisão, na 

qual se dão a atualização e o aperfeiçoamento dos programas. Ao incluir todos os 

aperfeiçoamentos gerados nas revisões e simultaneamente focalizar os exercícios 

subseqüentes, a programação plurianual físico-financeira permite que sempre se 

mantenha atualizada a visão de planejamento governamental de médio prazo. 
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Fonte: BAHIA (2004). 
Figura 6.10 - Processo de gestão do PERH-BA. 

 

Oportunamente, o PERH-BA incluiu Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia, com exposição de motivos para 

encaminhamento à Assembléia Legislativa do Estado. 

Foram identificadas, nos programas do PERH-BA, ações específicas para 

algumas sub-bacias do rio São Francisco. No programa de Preservação de Mananciais, 

está proposta uma ação denominada “Proteção dos rios Salitre e Paramirim”, que busca 

avaliar e quantificar os conflitos, e o estado de conservação das infra-estruturas locais, 

de forma a implantar uma gestão sustentável daqueles cursos d’água e um programa de 

educação ambiental, a ser executada pela SRH, em convênio com a ANA. 

Na linha da Gestão da Oferta Hídrica, no Programa de Construção de Barragens 

e Adutoras de Água Bruta, há uma relação de barragens programadas pelo Governo do 

Estado para implantação até o ano 2020, algumas das quais estão localizadas em sub-

bacias do rio São Francisco, conforme relaciona a tabela 6.10. Além dessas, estão 

propostas 20 novas barragens, das quais 6 situam-se na bacia do rio São Francisco, 

relacionadas na tabela 6.11. 
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Tabela 6.10 - Barragens programadas pelo Governo do Estado da Bahia para 
implantação até o ano 2020, na bacia do rio São Francisco. 

Período de implantação 
Reservatório Sub-bacia Cap. Máx. 

(hm3) 

Vazão 
Regularizada 

(m3/s) 
2001- 
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

Poço do Magro (2) Rio Carnaíba 37,5 0,9     
Pedra Branca (1) Rio Verde 129,2 1,1     
Sacos (3) Rio Corrente 355,6 83,6     
Gatos (3) Rio Corrente 98,5 13,0     
Legenda: Responsáveis pela implantação: (1) - SRH/CERB; (2) - Codevasf (3) - COELBA e outros. 
Fonte: Adaptado de BAHIA (2004). 
 
Tabela 6.11 - Barragens cuja construção foi preconizada pelo PERH-BA, na bacia do 
rio São Francisco. 

Sub-bacia Reservatório Curso d’água Cap. Máx. 
(hm3) 

Vazão 
Regularizada 

(m3/s) 

Custo Total 
(R$ 1.000) 

 
Rio Verde Pequeno São Domingos S. Domingos 55,0 0,451 41.569,4 
Rio Santo Onofre Lagoa da Torta Santo Onofre 40,0 0,312 40.600,4 
Rio Paramirim Boa Vista Rio da Caixa 114,8 1,054 42.245,4 
Rio Salitre Tábua Salitre 31,7 0,338 39.206,5 
Rio Jacaré Poço Grande Milagres 166,7 0,874 26.752,9 
Rio Verde Velame Rch da Bandeira 33,3 0,222 19.814,00 
Fonte: Adaptado de BAHIA (2004). 
 

 

6.4.2.2 – O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do estado de Pernambuco foi elaborado 

pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco – SECTMA e 

concluído em 1998. O estado de Pernambuco inovou na metodologia de elaboração do 

seu plano estadual de recursos hídricos, optando por não contratar uma empresa como é 

o procedimento usual. O PERH-PE foi desenvolvido com a própria equipe técnica da 

SECTMA, sob a coordenação de vários consultores contratados. Esse processo 

proporcionou a rápida internalização do PERH-PE pela equipe técnica da SECTMA.  

A bacia do rio São Francisco tem grande relevância para o estado de 

Pernambuco, que possui mais de 70% da área do estado na bacia. Os primeiros planos 

de bacia elaborados no estado de Pernambuco foram concluídos pouco antes do PERH-

PE, em 1997, correspondendo aos afluentes do rio São Francisco (Pontal, Garças, 

Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó, Ipanema e GI’s) como será detalhado em item 

subseqüente deste trabalho. Registre-se que os referidos planos de bacia foram 

contratados pela SRH/MMA e, apesar de sua elaboração quase concomitante do PERH-

PE, não houve integração entre o plano estadual e planos de bacias, nesse caso. É 

imprescindível a articulação institucional entre a União e o Estado para garantir a 



 

 

117

devida integração entre os planos - estadual e de bacias –, o que não ocorreu nessa 

situação.  

O Plano foi elaborado sobre hipóteses prospectivas do desenvolvimento 

econômico e social, considerando dois cenários - tendencial e desejável - dentro da 

realidade do Estado que contemplam o uso e o controle dos recursos hídricos.  

As propostas do PERH-PE são apresentadas sob a forma de Programas, 

divididos em Sub-programas, que por sua vez são compostos por ações de abrangência 

geral. O Quadro 6.3 apresenta os programas, subprogramas e ações do PERH-PE. 

Quadro 6.3 - Estrutura Programática do PERH-PE. 
1 – Programa: Ampliação da oferta de água 
Subprograma 1.1: Análise, estudos, projetos e implantação de obras de grande e médio porte 
Subprograma 1.2: Implantação de pequenas obras de apoio comunitário e de convivência com as secas 
Subprograma 1.3: Recuperação da infra-estrutura hídrica 
2 – Programa: Melhoramento das informações sobre recursos hídricos   
Subprograma 2.1: Monitoramento climático e dos recursos hídricos 
Subprograma 2.2: Monitoramento de obras hidráulicas 
Subprograma 2.3: Desenvolvimento integrado de bacias hidrográficas 
3 – Programa: Ampliação da oferta de sistemas de abastecimento d’água 
Subprograma 3.1: Implantação e ampliação de sistemas de abastecimento d’água (S.A.A.) 
4 – Programa: Minimização dos desperdícios na distribuição de água 
Subprograma 4.1: Desenvolvimento dos sistemas operacionais da COMPESA 
Subprograma 4.2: Melhoramentos dos sistemas de abastecimento d’água 
5 – Programa: Preservação dos recursos hídricos 
Subprograma 5.1: Monitoramento da qualidade da água de bacias hidrográficas 
Subprograma 5.2: Melhoramentos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 
Subprograma 5.3: Ações integradas de habitação e saneamento 
Subprograma 5.4: Fiscalização e monitoramento da cobertura vegetal 
Subprograma 5.5: Recuperação de áreas degradadas 
Subprograma 5.6: Promoção da Educação Ambiental 
6 – Programa: Administração e gerenciamento dos recursos hídricos 
Subprograma 6.1: Desenvolvimento de estudos e instrumentos para gerenciamento dos recursos 
hídricos 
Fonte: PERNAMBUCO (1998). 

 

São apresentadas diretrizes gerais para o aproveitamento racional dos recursos 

hídricos para os seguintes aspectos: abastecimento humano e animal, abastecimento 

industrial, uso da água na agricultura, compensação das situações deficitárias, controle 

da poluição, controle das inundações, controle da erosão e aumento das 

disponibilidades.  

As ações que integram cada Sub-Programa são de caráter geral, porém a 

identificação das obras que devem ser estudadas ou implantadas foi realizada por bacia 

hidrográfica, para o abastecimento humano e irrigação. Para pequenos povoados e 

distritos apresentam-se diretrizes específicas, como alternativas para solução dos 

problemas de abastecimento d’água. 
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Além dos programas previstos na estrutura geral do PERH-PE, é apresentado, à 

parte, um conjunto 7 programas de uso, preservação e controle dos recursos hídricos e 

de uma política de convivência com as secas. Para esses programas, relacionados a 

seguir, são descritos os objetivos, benefícios e órgãos intervenientes. 

• Conservação e Proteção dos Recursos Hídricos 

• Reenquadramento dos Corpos d’Água 

• Monitoramento Hidrológico em Tempo Real 

• Monitoramento e Gerenciamento de Açudes 

• Desenvolvimento de Tecnologias de Uso da Água no Semi-Árido 

• Otimização do Uso da Água para os Diversos Fins 

• Política de Recursos Hídricos para Convivência com as Secas 

• Monitoramento da Explotação de Águas Subterrâneas. 

O PERH-PE omite vários aspectos relevantes, listados a seguir, que certamente 

contribuíram para dificultar sua implementação.  

- Previsão de prazos para a implementação dos programas; 

- Estimativa de custos das ações propostas; 

- Identificação de atores responsáveis pela implementação dos programas propostos 

(com exceção dos programas de uso, preservação e controle dos recursos hídricos e de 

uma política de convivência com as secas); 

- Identificação de fontes de recursos financeiros para execução das ações.  

Embora seja enfatizado no PERH-PE, o seu caráter dinâmico, identificando-o 

como “um processo contínuo e permanente, de retroalimentação e revisão periódica e 

constante”, para adaptá-lo às circunstâncias através do ajuste ao longo do tempo das 

hipóteses adotadas para o crescimento econômico e social do Estado, ainda não houve 

sua primeira atualização. Um fator que, inicialmente, pode ter contribuído para essa 

situação foi a troca de governo ocorrida, imediatamente, após a conclusão do PERH-PE.  

 

6.4.2.3 – O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe 

 Aproximadamente 33% da área do Estado de Sergipe está inserido na bacia do 

rio São Francisco. Apesar da distância (130 km), o rio São Francisco é o principal 

manancial que abastece atualmente a capital do Estado, Aracaju.  

A Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA – Japan International 

Cooperation Agency), com participação da Secretaria de Planejamento, Ciência e 
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Tecnologia, do Estado do Sergipe - SEPLANTEC, elaborou entre maio de 1998 e 

fevereiro de 2000 o “Estudo sobre o Desenvolvimento de Recursos Hídricos no 

Estado do Sergipe, na República Federativa do Brasil”. Este documento está 

disponível no site da SEPLANTEC no link relativo ao Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de Sergipe – PERH-SE. Os planos de bacias existentes na área da bacia do rio 

São Francisco em Sergipe foram concluídos em período anterior à elaboração do PERH-

SE.  

O relatório consiste do plano diretor para o desenvolvimento dos recursos 

hídricos dos 6 principais rios do Estado do Sergipe, considerando o horizonte do ano de 

2020, assim como do estudo de viabilidade do Projeto de Desenvolvimento e 

Fornecimento de Recursos Hídricos no Rio Vaza-Barrís - PROVABASE. Trata-se de 

um plano de obras, principalmente para o abastecimento de água para fins 

domésticos/industriais e agrícolas, para satisfazer as futuras demandas de água 

estimadas com base num quadro sócio-econômico a longo prazo. Há proposições de 

sistemas adutores integrados e independentes para áreas urbanas e grandes áreas rurais, 

através de tomadas diretas de rios ou reservatórios de represas, assim como sistemas de 

torneiras públicas para áreas rurais através de poços de profundidade. Também estão 

incluídos entre as propostas 8 projetos de irrigação. No planejamento foram 

considerados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e ambientais relativos aos 

impactos das obras propostas, objetivando minimizar os efeitos sobre o ambiente natural 

através de planos de mitigação ambiental, tais como reflorestamento.  

O quadro 6.4 apresenta a relação dos empreendimentos e dos programas 

propostos pelo PERH-SE com a finalidade de realizar o desenvolvimento e o 

gerenciamento de recursos hídricos no Estado do Sergipe. O Plano contempla as 

estimativas de custos para os empreendimentos propostos. 

O PERH-SE apresenta prioridades para a implantação dos empreendimentos 

propostos, com os respectivos cronogramas de implantação e sugere formas de 

financiamento para obter os recursos financeiros necessários à execução de 

empreendimentos propostos. Entre os projetos de irrigação propostos no PERH-SE, três 

possuem como manancial o rio São Francisco, conforme mostra a tabela 6.12. 
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Quadro 6.4 - Empreendimentos e Programas propostos pelo PERH-SE. 
Empreendimentos de desenvolvimento de recursos 

hídricos Programas de gerenciamento de recursos de água 

1 Fornecimento de água para uso industrial e 
municipal 1 Planos sobre aspectos de natureza institucional 

1.1 Áreas urbanas e grandes áreas rurais (sistema 
integrado) a Concessão de direitos de utilização de recursos hídricos 

A Expansão do projeto do Sistema Adutor do Rio São 
Francisco b Tarifas para o uso de recursos hídricos 

B Expansão do projeto do Sistema Adutor do Agreste c Criação de organizações 
C Expansão do projeto do Sistema Adutor de 

Piauitinga d Alocação de verbas para instalações de finalidades 
múltiplas 

D Projeto de Desenvolvimento de Poços de Aracaju 2 Programas de gerenciamento de recursos hídricos
E Expansão do projeto do Sistema Adutor de 

Itabaianinha a Melhoramento da eficiência do fornecimento de água 
em áreas urbanas e grandes áreas rurais 

F Expansão do projeto do Sistema Adutor de Própria b Sistemas de gerenciamento de serviços de água rurais
G Expansão do projeto do Sistema Adutor do Alto 

Sertão 3 Melhoramento do serviço de gerenciamento do 
fornecimento de recursos hídricos 

H Expansão do projeto do Sistema Adutor de Sertaneja a Classificação das águas 
I Projeto da Adutora do Açude do Xingo b Intensificação do monitoramento hidrológico 
J Projeto da Adutora do Açude de Vaza-Barrís c Monitoramento da qualidade dos recursos hídricos 

1.2 Áreas urbanas e grandes áreas rurais  
(sistema independente) d Estabelecimento de um sistema para o controle dos 

efluentes 
1.3 Pequenas áreas rurais  

(somente fornecimdento de água para uso municipal) e Regulamentação do desenvolvimento e uso das terras
2 Fornecimento de água para irrigação 4 Operações contra a seca 

Fonte: Adaptado de SERGIPE (2000). 
 

Tabela 6.12 - Plano de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para a Irrigação proposto 
no PERH-SE. 

Nome do 
Projeto 

Área de 
Irrigação 

(ha) 

Água Média 
de Irrigação 

(m3/dia) 

Pique da Água 
de Irrigação 

(m3/s) 
Manancial 

Quixabeira 3,668 95,368 2.944 Captação direta do Reservatório da Barragem 
do Xingo 

Jacaré-Curituba 3,681 113,556 3.051 Adutora da Barragem do Xingo 
São Francisco 16,000 441,863 10.454 Adutora da Barragem do Xingo 

Fonte: Adaptado de SERGIPE (2000). 
 

Em relação aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, o PERH-SE trata 

sucintamente da outorga, cobrança e enquadramento dos corpos d’água. Está inclusa no 

Plano proposta de uma tarifa para início imediato da cobrança, em caráter experimental, 

sujeito a futuros ajustes.  

Também é apresentado no PERH-SE, um plano institucional, propondo um 

esquema organizacional para gerenciamento dos recursos hídricos no Estado, incluindo 

a interface com a União, uma vez que Sergipe apresenta vários rios de domínio da 

União. O Plano incentiva a administração descentralizada e participativa da água, 

especialmente para abastecimento rural, através de organizações civis de recursos 

hídricos. 

Não obstante tenha sido recomendada uma revisão do PERH-SE a cada 5 anos, 

até o ano de 2006 o referido documento não sofreu revisão.  
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6.4.3 - O Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco   

O Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco – PBHSF 

(2004-2013) foi elaborado por um grupo de trabalho denominado Grupo de Trabalho 

Técnico – GTT, coordenado pela ANA e com participação de representantes dos órgãos 

gestores estaduais (Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas) e do 

Distrito Federal, CBHSF, CODEVASF, CHESF e outras instituições, conforme 

recomendado pela Deliberação CBHSF nº 03, de 03 de outubro de 2003, além de 

consultores contratados pela ANA. Na elaboração do PBHSF foram incorporados 

resultados do Plano de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado da Bacia do 

Rio São Francisco e sua Zona Costeira – PAE, bem como do Diagnóstico Analítico da 

Bacia – DAB, realizados no âmbito do Projeto GEF São Francisco.  

A elaboração do PBHSF foi pautada por um processo de planejamento 

participativo e sua primeira versão foi realizada de forma intensiva, num exíguo prazo 

de seis meses. O Fórum de Avaliação do Plano, realizado em Brasília em maio/2004, 

apresentou a versão preliminar do PBHSF, elaborada pelo GTT e composta das 

seguintes partes: 

• Módulo 1 – Resumo executivo. 

• Módulo 2 – Diagnóstico consolidado da Bacia e cenários de desenvolvimento. 

• Módulo 3 – Alocação de água, enquadramento dos corpos d’água, fiscalização 

integrada e cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

• Módulo 4 – Estratégia para revitalização, recuperação e conservação hidroambiental 

da Bacia e programa de investimentos. 

Além desses módulos, a ANA realizou um conjunto de dezessete Estudos Técnicos de 

Apoio ao PBHSF, que serviram de subsídio ao diagnóstico da bacia.  

As intervenções do Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco (2004-2013) - PBHSF foram estruturadas em quatro níveis: 

componentes, atividades, ações e intervenções individualizadas. A versão preliminar do 

PBHSF elaborada pelo Grupo de Trabalho Técnico – GTT, definiu a estrutura do 

PBHSF considerando as componentes e atividades previstas na Deliberação CBHSF Nº 

03/03.  

 Essa versão preliminar do PBHSF foi discutida em duas rodadas de Consultas 

Públicas realizadas nos meses de março a maio de 2004, nas Câmaras Consultivas 

Regionais do Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco e no Fórum de Avaliação 

do PBHSF, dos quais participaram cerca de 1.280 pessoas, conforme CBHSF (2004). 
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Foi criado um grupo denominado Grupo de Suporte Técnico ao PBHSF - GST do 

CBHSF, formado por membros das Câmaras Técnicas do CBHSF, consultores e 

representantes da CHESF e CODEVASF, que realizou o trabalho de síntese e 

sistematização dos resultados das discussões públicas, incorporando as demandas e 

propostas emanadas das Consultas Públicas. 

O texto aprovado pela diretoria colegiada do CBHSF contempla as alterações 

introduzidas pelas Câmaras Técnicas de Planos, Programas e Projetos e de Outorga e 

Cobrança do CBHSF e os resultados das Consultas Públicas, tendo acrescentado um 

número considerável de ações à versão preliminar, resultando em 29 atividades e 139 

ações. Essa última versão foi aprovada pela plenária do CBHSF na reunião ocorrida em 

Juazeiro/BA no período de 28 a 30/07/04, através da Deliberação CBHSF nº 07 de 

29/07/04. Nessa mesma plenária, o CBHSF aprovou várias deliberações como parte 

integrante do Plano da Bacia, relativas à outorga, cobrança, enquadramento, fiscalização 

e intervenções prioritárias (Deliberações CBHSF no 08 a 16/04 e 18/04). 

A figura 6.11 ilustra a estrutura programática do PBHSF e a figura 6.12 

apresenta as Componentes e Atividades, conforme a versão do plano aprovada pelo 

CBHSF. A tabela D.1, no Apêndice D, relaciona as atividades propostas no PBHSF. 

 
Fonte: CBHSF (2004). 
Figura 6.11 - Estrutura programática do PBHSF. 
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COMPONENTE III 
 

Serviços e Obras de 
Recursos Hídricos e 

Uso da Terra 

COMPONENTE II 
 

Uso Sustentável dos Recursos Hídricos 
e Recuperação Ambiental 

COMPONENTE I 
 

Implantação do Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SIGRHI) e do Plano da 

COMPONENTE IV 
 

Serviços e Obras de 
Saneamento Ambiental 

COMPONENTE V 
 

Sustentabilidade Hídrica do Semi-
Árido 

I.1. Gestão do plano e articulação das 
ações dos órgãos atuantes na bacia 
 
I.2. Fortalecimento institucional do 
CBHSF e da gestão participativa na 
bacia 
 
I.3. Fortalecimento dos órgãos de 
gestão de recursos hídricos 
 
I.4. Implementação da capacitação dos 
membros do SIGRH 
 
I.5. Desenvolvimento e implementação 
de Programas Regionais de Educação 
Ambiental e Mobilização Social 
 
I.6. Implementação dos instrumentos 
de regulação de uso dos recursos 
hídricos na bacia 
 
I.7. Monitoramento e fiscalização 
 
I.8. Implementação e fortalecimento 
institucional da pesquisa 
 
I.9. Sistema de Informações 

II.a.1. Promoção de usos múltiplos da água e 
redução de conflitos 
 
II.a.2. Utilização sustentável e proteção das 
águas subterrâneas 
 
II.a.3. Prevenção dos impactos de eventos 
hidrológicos extremos e acidentes ecológicos 
 
II.b.1. Preservação e recuperação da 
ictiofauna e promoção da pesca sustentável 
 
II.b.2. Recuperação sócio-hidroambiental de 
áreas afetadas por barragens 
 
II.b.3. Implantação e manejo de áreas de 
preservação e de proteção à biodiversidade 
 
II.b.4. Recuperação/Reflorestamento e 
proteção de áreas degradadas, de nascentes, 
margens fluviais e recargas de aqüíferos  
 
II.b.5. Recuperação ambiental das áreas 
afetadas pelas atividades de mineração 
 
II.b.6. Controle da erosão dos solos e 
assoreamento

III.a.1. Avaliação de 
regularização de 
vazões, uso múltiplo e 
controle de cheias 
 
III.a.2. Controle da 
erosão em margens 
fluviais, 
desassoreamento e 
melhoria da 
navegabilidade da 
bacia 
 
III.b.1 Apoio aos 
municípios para gestão 
sustentável do solo 
urbano e rural e do 
meio ambiente 

IV.1. Implementação de 
projetos e obras para 
universalização do 
abastecimento de água 
 
IV.2. Implementação de 
projetos e obras para melhoria 
dos níveis de coleta e do 
tratamento de esgotos urbanos 
 
IV.3. Implementação de 
projetos e obras para melhoria 
dos níveis de coleta e 
disposição final de resíduos 
sólidos 
 
IV.4. Implantação de projetos e 
obras para controle da poluição 

V.1. Abastecimento de água para 
a população rural 
 
V.2. Acumulação de água para 
suporte a atividade econômica 
 
V.3. Capacitação e treinamento de 
técnicas de convivência com a 
seca 
 
V.4. Projetos de pesquisa 
científica, tecnológica e de 
inovação que contribuam para 
promover novas tecnologias de 
gestão, uso e conservação de 
recursos hídricos na região 

48 Ações 59 Ações 11 Ações 9 Ações 11 Ações 

PLANO DECENAL DE RECURSOS HÍDRICOS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

Fonte: Adaptado de ANA (2005g). 
Figura 6.12 - Componentes e Atividades do PBHSF. 



 

 O PBHSF inclui uma relação de atores identificados como parceiros institucionais 

potenciais na implantação das ações propostas no plano, bem como o cronograma financeiro 

dos investimentos necessários para execução das ações propostas e identificação de fontes de 

recursos financeiros.  

 Apesar das alterações introduzidas na nova versão do PBHSF, não houve estimativa 

de investimentos para as novas atividades e ações incluídas. Na versão do PBHSF aprovada 

pelo CBHSF, foi apresentado um Programa de Investimentos provisório, o qual deveria ter 

sido reavaliado e revisado até dezembro 2005. 

 

6.4.3.1 - O Pacto das Águas na bacia do rio São Francisco 

A bacia do rio São Francisco é constituída de um curso d’água principal, de domínio 

da União, e de rios afluentes, a maioria de domínio estadual. O controle da gestão das águas 

dos afluentes estaduais compete às autoridades outorgantes estaduais e aos comitês de bacias 

dos rios afluentes.  

“O maior desafio da gestão das águas da Bacia do Rio São Francisco será 

estabelecer um ambiente de harmonia de leis, normas e procedimentos que venha a 

possibilitar a implantação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Isto é, 

trata-se de estabelecer as condições legais para ser encontrada a maximização da 

performance do conjunto integrado de toda a Bacia” (CBHSF, 2004, p. 120). 

O PBHSF propõe que seja acordado um Convênio de Gestão Integrada entre as 

unidades federativas envolvidas, o CNRH, a ANA, o CBHSF e os Comitês de Bacias dos rios 

afluentes, como parte inicial da construção do Pacto das Águas na Bacia definindo as regras 

para o uso sustentado dos seus recursos hídricos, contribuindo para a soma e integração de 

esforços, mas ao mesmo tempo, evitando a fragmentação da gestão das águas do rio São 

Francisco. Os objetivos do Convênio de Gestão Integrada deveriam ser atingidos até 

dezembro 2005, conforme o PBHSF. O CBHSF, através da Deliberação CBHSF no 10/2004, 

recomenda a celebração do primeiro convênio de gestão integrada. 

A alocação de água na bacia do rio São Francisco deverá ser um dos principais 

resultados de um pacto de gestão das águas na bacia hidrográfica. As autoridades outorgantes 

dos seis Estados e o Distrito Federal deverão se comprometer com uma condição mínima de 

qualidade e quantidade para a entrega de água dos afluentes, sob sua jurisdição, no rio São 

Francisco. Dessa forma, a União e o CBHSF poderão planejar e efetuar a gestão das águas 



 

sob sua área de competência. Na versão preliminar do PBHSF foi apresentada uma proposta 

de alocação espacial por unidade da federação, resultante do estudo elaborado pela equipe 

técnica da ANA e consultores do Projeto GEF São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA), 

com a participação de representantes dos órgãos gestores dos Estados, da CODEVASF e da 

CHESF, que não foi aceita pelo CBHSF.  

A Deliberação CBHSF no 10, de 30 de julho de 2004, apresenta recomendações e 

define critérios para construção do Pacto das Águas na bacia do rio São Francisco, 

estabelecendo que os objetivos do convênio de gestão integrada devem ser atingidos até 

dezembro de 2005. 

 Na versão preliminar do PBHSF havia a proposta de alocação de água para o Nordeste 

Setentrional.  

 

6.4.4 – Os planos de bacias de rios afluentes ao rio São Francisco 

A partir de consulta aos órgãos gestores estaduais dos estados que possuem áreas 

inseridas na bacia do rio São Francisco, ANA e SRH/MMA foram identificados 21 planos de 

bacias na área da bacia do rio São Francisco, sendo 6 planos de rios de domínio da União e 15 

planos de rios de domínio dos Estados. As tabelas 6.13 e 6.14 relacionam os referidos planos 

de bacia e as respectivas áreas de drenagem das bacias hidrográficas, ano de conclusão da 

elaboração do plano e horizonte de planejamento. As informações apresentadas nas referidas 

tabelas foram obtidas a partir de consulta aos respectivos planos.  

Tabela 6.13 - Planos de bacias hidrográficas existentes de afluentes do rio São Francisco de 
domínio da União.  

Estados Plano Área  
(km2) 

Ano 
conclusão 

Horizonte 
do plano 

MG, GO e 
DF 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
rio Paracatu  45.600 1996 2016 

MG e BA Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos 
Hídricos da Bacia do rio Verde Grande  31.000 2000 2020 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
rio Moxotó 9.732 1998 2017 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
rio Ipanema 8.800 1998 2018 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
rio Capiá 2.396 1998 2017 

AL e PE 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 
rio Traipu 2.831 1998 2018 
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Tabela 6.14 - Planos de bacias hidrográficas existentes de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual. 
Estados Plano Área  

(km2) Ano conclusão Horizonte do 
plano 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Rios Afluentes do rio São 
Francisco em Minas Gerais 299.271 2000 2020  

MG 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas 29.173 2004 2020 
Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Paramirim, Carnaíba 
de Dentro e Santo Onofre  49.910 1995 2015 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Corrente  45.732 1995 2015 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande – trecho Alto Rio 
Grande  32.200 1993 2013 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas do médio e baixo 
rio Grande e Tributários da margem esquerda do Lago do Sobradinho  85.652 1995 2015 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias do Rio Verde e Jacaré, 
margem direita do Lago do Sobradinho  33.480 1995 2015 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Salitre  14.750 1993 1998 

 
 
 
 

BA 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas da margem 
direita do Submédio São Francisco  28.300 1996 2016 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pontal, Garças, GI-6, GI-
7 e GI-8 14.065 1998 2018 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Terra Nova, Brígida, GI-
4, GI-5 e GI-9 21.396 1998 2018 

 
PE 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú, GI-3 19.550 1998 2018 
AL Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piauí 3.374 1998 2018 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Gararu, Salgado, Rch 
Jacaré, Pilões, Betume e outros 2.472 1998 2018  

SE 
Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Curituba, Jacaré, 
Capivara, Campos Novos e outros 

5.137 
 1998 2018 
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Os planos de bacia são documentos extensos, constituindo-se em um conjunto de 

vários volumes, o que dificulta a obtenção desses documentos em meio impresso devido 

aos custos de cópias e transporte. Assim sendo, as consultas foram realizadas nos 

documentos em meio digital, com exceção dos Planos de bacias de rios afluentes do rio 

São Francisco em Pernambuco; do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 

Moxotó e do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Ipanema, que foram 

disponibilizados para consulta em meio impresso pela SECTMA/PE.  

Entretanto, alguns planos de bacias de rios afluentes ao rio São Francisco não 

foram obtidos na íntegra, geralmente por tratar-se de documentos mais antigos, e por 

este motivo não estarem todos os volumes disponíveis em meio digital. Essa situação 

ocorreu, particularmente, para os planos de bacia de afluentes do rio São Francisco 

situados na Bahia. Nesse caso, foi realizada consulta ao Documento Síntese dos 

respectivos planos, que foram gentilmente cedidos pela Superintendência de Recursos 

Hídricos da Bahia, sem prejuízos significativos à análise realizada. O Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, também foi analisado a 

partir do documento síntese, apesar de ter sido concluído recentemente. 

Numa análise da forma geral dos planos de bacia em estudo, constatou-se que as 

empresas que atuam na elaboração de planos diretores de recursos hídricos possuem um 

formato padrão de relatório, adequando-o às particularidades de cada bacia. Dessa 

forma, os documentos elaborados por uma mesma empresa de maneira geral guardam 

bastante semelhança em sua itemização e, até mesmo, nos programas de ações 

propostos.  

 

6.4.4.1 - Planos de bacias de rios de domínio da União 

Dentre os seis afluentes do rio São Francisco de domínio da União, que possuem 

plano de bacia, destacam-se, pela extensão de suas áreas de drenagem, as bacias dos rios 

Paracatu e Verde Grande, ambas com maior inserção no Estado de Minas Gerais. Os 

demais abrangem áreas menores, nos Estados de Alagoas e Pernambuco, e foram todos 

concluídos no mesmo ano.  

 

6.4.4.2 – Planos de bacias de rios de domínio dos Estados 

 A Bahia é o Estado que possui o maior número de planos de bacia de afluentes 

na Região Hidrográfica do São Francisco, devido a ocupar cerca de 48% da área da 

bacia. Os planos foram elaborados tomando como base as Regiões Administrativas da 
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Água - RAA’s, definidas pela Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei Estadual nº 

6.855/95, e revelam o pioneirismo do Estado na elaboração de seus planos de bacia, que 

são os mais antigos da região e foram elaborados por iniciativa do Governo do Estado.    

 O Estado de Minas Gerais, apesar de também ocupar parte significativa da bacia 

do rio São Francisco (37%), apresenta apenas dois planos de bacia de afluentes do rio 

São Francisco. Na realidade, um único documento trata de uma área extensa, o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Afluentes do Rio São Francisco em Minas 

Gerais, que abrange a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, nos Estados de Minas 

Gerais e Goiás e no Distrito Federal, excluídas as sub-bacias dos rios Paracatu e Verde 

Grande, que são rios de domínio da União e possuem planos de bacias exclusivos. Esse 

plano contempla ainda toda a bacia do rio Carinhanha que serve de divisa entre os 

Estados de Minas Gerais e Bahia, inclusive a área inserida na Bahia. 

A sub-bacia do rio das Velhas, apesar de já contemplada no retrocitado 

documento, também foi contemplada com planos próprios. O primeiro foi finalizado em 

1997, segundo Camargos (2005), e não foi objeto de consulta desta pesquisa. O mais 

recente, denominado PDRH Velhas foi aprovado pelo comitê da respectiva bacia – 

CBH Velhas- em dezembro de 2004. Este fato é motivo de destaque no panorama 

nacional, conforme registro do presidente do CBH Velhas no próprio plano. Na bacia do 

rio São Francisco, não foi identificado nenhum outro caso em que o plano de bacia 

tenha sido aprovado pelo respectivo comitê da bacia, excetuando-se o PBHSF, 

devidamente aprovado pelo CBHSF. Registre-se, porém, que outros comitês de bacias 

em regiões distintas do país, já aprovaram os respectivos planos de bacias, a exemplo do 

CBH PCJ e CEIVAP. Vale ressaltar o enfoque ambiental observado nesse documento, 

enfatizando como objetivo básico do mesmo a implementação de ações ambientais na 

respectiva bacia hidrográfica, em função de que o rio das Velhas atravessa a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, recebendo grande carga de efluentes domésticos e 

industriais, tendo sofrido sérias conseqüências como processo de urbanização da bacia. 

 Em Pernambuco, Alagoas e Sergipe constata-se que todos os planos foram 

concluídos no mesmo ano, e provavelmente elaborados concomitantemente. Observe-se 

que a iniciativa de elaboração desses planos foi do Governo Federal, através da 

SRH/MMA.   

Verifica-se, portanto, que todos os afluentes do rio São Francisco possuem 

planos, excetuando-se a unidade hidrográfica denominada Talhada pelo PBHSF, situada 

em Alagoas e a bacia denominada Riacho Grande, de acordo com a divisão hidrográfica 
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estadual de Alagoas, que está inserida na unidade hidrográfica Baixo Ipanema e Baixo 

São Francisco do PBHSF. A figura 6.13 ilustra os planos de bacia hidrográfica de rios 

de domínio da União e dos Estados existentes na bacia do rio São Francisco. 

 

 
Figura 6.13 - Os planos de bacia de afluentes ao rio São Francisco existentes. 

BA 

SE 

AL 

PE 

MG 

PI 

PB 
CE 

GO DF 

TO 

Planos de domínio estadual

Planos de domínio da União

Sem plano



 

 

130

7 - DISCUSSÃO 

7.1 – NORMAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

7.1.1 - Análise comparativa das normas das unidades da federação  

Todos os Estados, à exceção de Roraima, e o Distrito Federal já possuem suas 

respectivas leis estaduais sobre recursos hídricos, conforme abordado no capítulo 5. 

Nesta pesquisa foi realizada uma análise comparativa das Políticas Estaduais de 

Recursos Hídricos, quanto aos planos de recursos hídricos, em relação à Lei Federal nº 

9.433/97.  

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 7.1 por ordem alfabética dos 

estados, respectivamente à Acre a Minas Gerais e Pará ao Tocantins. Foram analisadas 

as políticas estaduais de recursos hídricos de 26 estados do Brasil, cujas leis estaduais 

consultadas estão relacionadas no Apêndice C. Em alguns casos houve necessidade de 

consulta à regulamentação da lei estadual, também citada na tabela C.1 do referido 

Apêndice.  

Foram analisados 24 aspectos, nem sempre com resposta direta (sim/não). A 

tabela 7.2 resume os resultados obtidos e indica o quanto as políticas de recursos 

hídricos das unidades da federação se aproximam da Política Nacional, embora várias 

tenham sido aprovadas em anos anteriores à mesma. É importante observar que possuir 

uma legislação estadual em sintonia com a legislação federal não, necessariamente, é 

sinônimo de gestão eficiente dos recursos hídricos. É fundamental a implementação da 

política. Evidencia-se a situação de vários Estados da região Norte que estão alinhados 

com a Política Nacional, porém sem grandes progressos na implementação de seus 

Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos e instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. Por outro lado, Estados como o Ceará e a Bahia têm se destacado no 

cenário nacional da gestão de recursos hídricos, embora suas políticas estaduais de 

recursos hídricos, por serem anteriores à política nacional, possuam razoáveis 

diferenças, tendo a Bahia adequado sua política estadual de recursos hídricos 

recentemente.   
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Tabela 7.1 - Avaliação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos em relação à Política Nacional (Parte 1 – AC a MG).  
Unidade da Federação Aspecto analisado AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MS MT MG 

1 – Está previsto como instrumento da Política Estadual (art. 5º, I)              
Plano Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Plano de bacia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ 
2 – Plano Estadual de Recursos Hídricos              
Está previsto que os planos de bacia irão compor/integrar o Plano 
Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ 

Competência para elaborar o Plano Estadual PEE OG PEE 
OG PEE OG COMI

RH CERH OG OG OG OG OG OG5 

Prevê a aprovação do Plano Estadual por lei ✗ ✓ ✓ ✗ ✗1 ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Prevê prazo de atualização do Plano Estadual ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Prevê recursos financeiros para a execução do Plano Estadual ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Prevê mecanismos de avaliação da execução do Plano Estadual ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 
3 - Conteúdo dos planos (art. 7º)               

1º caso: definição de conteúdos gerais para os planos de recursos 
hídricos, sem distinção entre o Plano Estadual e planos de bacia.  X  X   X X  X    

2º caso: definição apenas do conteúdo do Plano Estadual.       X     X X  
3º caso: definição de conteúdos específicos para o Plano Estadual 
e planos de bacia. X  X  X    X    X 

4 - Condiciona a outorga às prioridades estabelecidas nos planos 
(art. 13) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓2 ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ 
5 – A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos deve ser orientada pelo Plano Estadual e/ou plano de 
bacias 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗3 ND ND ✓ ✓ ✗ ✓ ✗6 

6 - Prevê a aplicação de recursos arrecadados com a cobrança em 
estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos (art. 22, 
I) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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(continuação) – Tabela 7.1 – Avaliação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos em relação à Política Nacional (Parte 1 – AC a MG)  

Unidade da Federação Aspecto analisado AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MS MT MG 
7 - Estabelece como objetivo do sistema de informações fornecer 
subsídios aos planos (art. 27, III) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ 
8 - Está expresso como objetivo do SEGRH planejar o uso dos 
recursos hídricos (art. 32, IV) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ 
9 – Define como competência do Conselho Estadual (art. 35, I):              
A articulação do planejamento dos rec. hídricos com os setores 
usuários e o planejamento estadual ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

coordenar a elaboração do plano estadual (art. 46, II) ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗4 ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

aprovação do plano estadual (art. 35, VIII – vetado) ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NE ✓ 
envio do plano estadual à Assembléia Legislativa, na forma de 
Projeto de Lei  ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗4 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Acompanhamento da execução do plano estadual (art. 35, IX) ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗4 ✓ ✓ NE ✓ ✓ ✗ ✗ 
tomar as providências necessárias para cumprimento das metas do 
plano estadual (art. 35, IX) ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗4 ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 
10 – Competência para elaboração dos planos de bacia A A CBH A A ND A A A A A/OG OG A 
11 - Estabelece como competência dos comitês:              
A aprovação dos planos de bacia ✓ ✓ ND ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NE ✓ 

o acompanhamento da execução dos planos de bacia ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 
Nota: As referências entre parênteses são relativas ao artigo da Lei Federal nº 9.433/97 que trata da respectiva questão, em algumas vezes reportando aos Estados e Distrito 
Federal, por analogia.  

✓: sim; ✗: não; NE: não explicitamente; ND: não definido (a lei não trata do assunto); OG: órgão gestor; A: agência de água ou de bacia; CBH: comitê de bacia; PEE: Poder 
Executivo Estadual; CERH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos; COMIRH: Comitê Estadual de Recursos Hídricos 
(1) A Política Estadual de Recursos Hídricos da Bahia não prevê, mas a CE estabelece que o Plano Estadual de Recursos Hídricos deverá ser aprovado por lei. 
(2) Conforme Decreto nº 23.067/94, art. 4º, (3) Conforme Decreto nº 23.047/94. 
(4) Conforme Decreto nº 23.039/94, (5) Conforme Decreto nº 41.578/01, art. 10, (6) Conforme Decreto nº 41.136/00. 
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(continuação) – Tabela 7.1 – Avaliação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos em relação à Política Nacional (Parte 2 – PA a TO). 
Unidade da Federação Aspecto analisado PA PB PR PE PI RJ RN RS RO SC SP SE TO 

1 – Está previsto como instrumento da Política Estadual (art. 5º, I)              
Plano Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ NE ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ 

Plano de bacia ✓ ✗ ✓ ✓ NE ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 
2 – Plano Estadual de Recursos Hídricos              
Está previsto que os planos de bacia irão compor/integrar o Plano 
Estadual ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ 

Competência para elaborar o Plano Estadual PEE ND OG7 OG OG CERH OG OG CERH OG COR
HI OG ND 

Prevê a aprovação do Plano Estadual por lei ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ 

Prevê prazo de atualização do Plano Estadual ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 

Prevê recursos financeiros para a execução do Plano Estadual ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ 

Prevê mecanismos de avaliação da execução do Plano Estadual ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ NE ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ 
3 - Conteúdo dos planos (art. 7º)               
1º caso: definição de conteúdos gerais para os planos de recursos 
hídricos, sem distinção entre o Plano Estadual e planos de bacia. X    X    X     

2º caso: definição apenas do conteúdo do Plano Estadual.        X     X  
3º caso: definição de conteúdos específicos para o Plano Estadual 
e planos de bacia.  X X X  X  X  X X  X 

4 - Condiciona a outorga às prioridades estabelecidas nos planos 
(art. 13) ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓8 ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 
5 – A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos deve ser orientada pelo Plano Estadual e/ou plano de 
bacias 

ND ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ND ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 - Prevê a aplicação de recursos arrecadados com a cobrança em 
estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos (art. 22, 
I) 

✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 
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(continuação) Tabela 7.1 - Avaliação das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos em relação à Política Nacional (Parte 2 – PA a TO). 

Unidade da Federação Aspecto analisado PA PB PR PE PI RJ RN RS RO SC SP SE TO 
7 - Estabelece como objetivo do sistema de informações fornecer 
subsídios aos planos (art. 27, III) ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ND ✗ ✓ ✓ 
8 - Está expresso como objetivo do SEGRH planejar o uso dos 
recursos hídricos (art. 32, IV) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ND ✓ ✗ ND ✓ ✓ ✓ 
9 - Define como competência do Conselho Estadual (art. 35, I):              
a articulação do planejamento dos rec. hídricos com os setores 
usuários e o planejamento estadual ✓ ND ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ND ND ✓ ND 

coordenar a elaboração do plano estadual (art. 46, II) ✗ ND ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ND ND ✗ ND 

aprovação do plano estadual (art. 35, VIII – vetado) ✓ ND ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓9 ✓ ND 

envio do plano estadual à Assembléia Legislativa, na forma de 
Projeto de Lei  ✗ ND ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ND ND ✗ ND 

acompanhamento da execução do plano estadual (art. 35, IX) ✓ ND ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ND ND ✗ ND 

tomar as providências necessárias para cumprimento das metas do 
plano estadual (art. 35, IX) ✓ ND ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ND ND ✓ ND 

10 - Competência para elaboração dos planos de bacia A ND A A A A ND A A CBH A A A 
11 – Estabelece como competência dos comitês:               
a aprovação dos planos de bacia ✓ ND ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

o acompanhamento da execução dos planos de bacia ✓ ND ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 
Nota: As referências entre parênteses são relativas ao artigo da Lei Federal nº 9.433/97 que trata da respectiva questão, em algumas vezes reportando aos Estados e Distrito 
Federal, por analogia.  

✓: sim; ✗: não; NE: não explicitamente; ND: não definido (a lei não trata do assunto); OG: órgão gestor; A: agência de água ou de bacia; CBH: comitê de bacia; PEE: Poder 
Executivo Estadual; CERH: Conselho Estadual de Recursos Hídricos; CORHI: Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 
(7) Conforme Decreto nº 2.317/00, art. 5º, I. 
(8) Conforme Decreto nº 13.283/97, art. 3º. 
(9) Conforme Deliberação CERH nº 01/93, art. 15.
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Tabela 7.2 – Resumo comparativo das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos 
com a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Resultado Unidade da Federação Ano Sim Não ND/NE 
Acre 2003 15 5 0 
Alagoas 1997 12 8 0 
Amazonas 2001 14 5 1 
Amapá 2002 13 7 1 
Bahia 2006 13 7 0 
Ceará 1992 8 12 1 
Distrito Federal 2001 12 7 1 
Espírito Santo 1998 12 7 1 
Goiás 1997 10 9 1 
Maranhão 2004 13 7 0 
Mato Grosso  1997 4 14 2 
Mato Grosso do Sul 2002 11 9 0 
Minas Gerais 1999 10 10 0 
Pará 2001 13 6 1 
Paraíba 1996 8 4 9 
Paraná  1999 13 7 0 
Pernambuco 2005 11 9 0 
Piauí 2000 12 6 2 
Rio de Janeiro 1999 16 4 0 
Rio Grande do Norte 1996 13 5 3 
Rio Grande do Sul 1994 12 7 1 
Rondônia 2002 7 13 0 
Santa Catarina 1994 9 3 7 
São Paulo 1991 10 5 5 
Sergipe 1997 13 7 0 
Tocantins 2002 10 4 7 
Nota: NE - não explicitamente; ND - não definido. 
 

 A seguir descreve-se detalhadamente as situações observadas nas unidades da 

federação para cada um dos aspectos analisados. 

 

7.1.1.1 - A extensão geográfica dos planos 

Todos os estados tratam em suas políticas de recursos hídricos do PERH, e o Distrito 

Federal, do Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal, e 

dos planos de bacia hidrográfica. O Plano Estadual é sempre bastante focado nas leis 

estaduais de recursos hídricos, com exceção do Piauí, cuja política estadual dedica um único 

artigo ao PERH.  

Quanto aos planos de bacia hidrográfica, não são tratados de maneira uniforme nas 

Políticas Estaduais de Recursos Hídricos. Em alguns estados, a lei de recursos hídricos faz 

poucas referências aos planos de bacias, geralmente de maneira indireta: definindo entre as 

competências dos comitês e agências sua elaboração/aprovação, condicionando a outorga às 
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prioridades dos planos, prevendo a aplicação de recursos financeiros em estudos e obras 

incluídas nos planos.  

 Em outros estados a legislação não trata diretamente dos planos de bacia, como no 

Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte. Ressalte-se, porém, 

que essa particularidade da lei não significa que esses estados não valorizem os planos de 

bacia, nem parece ser empecilho na prática, visto o razoável número de planos de bacias já 

elaborados pelo Ceará e Bahia. 

 

7.1.1.2 - A articulação do planejamento de recursos hídricos 

A articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários e os 

planejamentos regional, estadual e nacional constitui uma das diretrizes gerais de ação da 

Política Nacional e, portanto, consultou-se as leis estaduais de recursos hídricos nesse aspecto. 

Constatou-se que a maioria dos estados considera explicitamente esta premissa no texto de 

sua legislação pertinente aos recursos hídricos, nem sempre como uma diretriz da Política 

Estadual. Exceção é feita ao estado de Rondônia, que não prevê explicitamente a articulação 

nem com os usuários, nem como o planejamento do Estado e União. 

O Amapá, Paraíba e Rio Grande do Norte consideram a articulação do planejamento 

dos recursos hídricos com o planejamento estadual, regional e nacional, mas não tratam 

expressamente da articulação com os usuários. O inverso ocorre no Mato Grosso e Minas 

Gerais, cujas leis estaduais abordam apenas a articulação com os setores usuários. 

O estado da Acre, por possuir fronteiras internacionais, considera também a questão 

dos corpos de água de interesse comum com outros países, e a lei acreana estabelece que o 

estado deve contribuir para “as boas relações com os países fronteiriços e para o 

cumprimento dos tratados internacionais que envolvam recursos hídricos celebrados entre o 

Brasil e os países vizinhos ao Acre” - Lei nº 1.500/2003, art. 6º, § 2°.  

 

7.1.1.3 - Os planos como instrumento de gestão de recursos hídricos 

Na análise das legislações estaduais de recursos hídricos, pequisou-se se as mesmas 

definem o plano estadual e/ou plano de bacia como instrumento da política, conforme 

estabelecido no art. 5º, I da Lei Federal nº 9.433/97, ou apenas prevêem a existência dos 

mesmos. Verifica-se que, na maioria dos estados, o PERH é um instrumento da Política 

Estadual, o que nem sempre ocorre com os planos de bacia.  
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Alguns estados estabelecem, de maneira geral, os planos de recursos hídricos como 

instrumentos da Política Estadual – Pará, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Distrito Federal. 

Outros estados definem expressamente tanto Plano Estadual, quanto os planos de bacia, como 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos – Alagoas, Minas Gerais, Pará, 

Paraná, Pernambuco e o Rio de Janeiro – situação também verificada no Distrito Federal. 

Ainda outros, consideram apenas o Plano Estadual como instrumento da Política Estadual de 

Recursos Hídricos (Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo). As 

legislações dos estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul não consideram 

nem o Plano Estadual, nem os planos de bacia como instrumento da Política Estadual de 

Recursos Hídricos.  

O Espírito Santo e Rondônia consideram o Plano Estadual e os planos de bacias 

hidrográficas como instrumentos de gestão de recursos hídricos. Em Santa Catarina há uma 

classificação dos princípios pelos quais é regida a Política Estadual de Recursos Hídricos 

(Fundamentais, de Aproveitamento e de Gestão) e o PERH está contemplado nos Princípios 

de Gestão, denotando a importância dada a este instrumento. 

A legislação do Amazonas prevê, entre os instrumentos da política de recursos 

hídricos - Lei nº 2.712/2001, art. 5º - alguns instrumentos de gestão ambiental, como o Plano 

Ambiental do Estado e o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado, definindo-os como 

instrumentos de apoio aos planos de bacia hidrográfica e ao PERH - Lei nº 2.712/2001, art. 

43. A Política Estadual de Recursos Hídricos do Acre também considera, além esses dois 

instrumentos importados da política ambiental, mais dois: a educação ambiental e a avaliação 

de impactos ambientais e prevê a integração do Zoneamento Ecológico-Econômico com os 

planos de bacia hidrográfica e o PERH, conforme vier a ser estabelecido em regulamento - 

Lei nº 1.500/2003, art. 39. Registre-se que o Acre é o campeão em quantidade de 

instrumentos da política de recursos hídricos, prevendo quinze instrumentos (Lei nº 

1.500/2003, art. 8º). Por outro lado, o estado de Santa Catarina, prevê como único instrumento 

de gestão de recursos hídricos, a outorga de direito de uso da água – Lei nº 9.748/94, cap. II. 

 

7.1.1.4 - O conteúdo dos planos de recursos hídricos 

O conteúdo dos planos de recursos hídricos - estabelecido no art. 7º, I da Lei Federal 

nº 9.433/97 – apresenta variantes nas diversas unidades federadas. Na análise das legislações 
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estaduais, detectou-se, com freqüência, uma das três situações descritas a seguir e as unidades 

da federação se enquadraram no primeiro caso (8), segundo caso (6) ou terceiro caso (12).  

a) Primeiro caso: definição de conteúdos gerais para os planos de recursos hídricos, sem 

distinção entre o Plano Estadual e planos de bacia, nos moldes da lei federal. É o caso dos 

estados de Alagoas, Maranhão, Pará, Rondônia e do Distrito Federal. O estado do Espírito 

Santo, embora faça distinção entre Plano Estadual e os planos de bacia, define o conteúdo do 

PERH similar ao conteúdo dos planos de recursos hídricos definido pela lei federal, e cita que 

os planos de bacia devem, entre outros, os mesmos elementos do Plano Estadual. Nesse tema, 

a legislação estadual do Amapá parece ter sido inspirada na lei capixaba, porém traz uma 

certa incoerência, quando define o conteúdo dos planos de recursos hídricos – Lei nº 0686/02, 

art. 11 – na seção que trata do PERH. Por outro lado, a seção que trata dos planos de bacia 

define que estes deverão conter “entre outros, os elementos constitutivos do Plano Estadual” -

– Lei nº 0686/02, art. 13, parágrafo único. Posto dessa forma, induz ao entendimento de que o 

conteúdo dos planos de recursos hídricos estabelecido no art. 11 da referida lei é relativa 

apenas ao Plano Estadual, o que seria coerente já que a seção trata especificamente deste, 

porém não está expresso no texto da lei.   

 

b) Segundo caso: definição apenas do conteúdo específico para o PERH, porém sem 

discriminação do conteúdo dos planos de bacia, como ocorre no Ceará, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte. Nesses estados, a lei estadual faz poucas 

referências aos planos de bacias, geralmente definindo apenas quem os elabora e aprova. A lei 

de recursos hídricos de Sergipe, embora cite que o PERH será elaborado com base nos planos 

de bacia, não trata diretamente dos mesmos, nem tampouco existe regulamentação da matéria 

nesse Estado. O estado de Sergipe define o conteúdo do Plano Estadual idêntico ao conteúdo 

dos planos de recursos hídricos da Lei Federal nº 9.433/97. Também não está previsto na 

legislação do estados do Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte a 

integração dos planos de bacia hidrográfica com o PERH. A Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Ceará, sequer define expressamente o conteúdo do PERH, no que inspirou a 

legislação do Rio Grande do Norte.  

 

c) Terceiro caso: discriminação de conteúdos específicos para o PERH e planos de bacia, caso 

mais comum nas políticas estaduais, a exemplo dos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
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Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e 

Santa Catarina. Nesse caso, geralmente o conteúdo do Plano Estadual é mais abrangente e o 

conteúdo dos planos de bacia é similar ao estabelecido na Lei Federal nº 9.433/97, a exemplo 

do que se verifica na lei paranaense, na lei mineira e na lei baiana. O Rio Grande do Sul, 

porém, define entre os elementos constitutivos do Plano Estadual, inventário das 

disponibilidades hídricas, usos e conflitos resultantes e diretrizes para outorga e cobrança pelo 

uso da água e, dos planos de bacias: objetivos de qualidade a serem alcançados; programas 

das intervenções e esquemas de financiamento dos referidos programas. A lei paraibana não 

define detalhadamente o conteúdo do Plano Estadual, mas estabelece que “integrará o Plano 

um quadro de dispêndios financeiros com a definição de usos e fontes...” (Lei nº 6.308/96, art. 

12). O PERH do Acre, além do conteúdo definido em lei, poderá conter elementos adicionais, 

definidos por decreto do governador - Lei nº 1.500/2003, art. 12, § 2°.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas leva em conta as 

particularidades desse estado, que faz divisa com outros países e possui várias reservas 

indígenas, estabelece que o PERH considerará, além de conteúdos previstos nas leis de outros 

estados, os tratados internacionais e áreas indígenas – Lei nº 2.712/2001, art. 9º. O estado do 

Amazonas também define que integrarão os Planos de Bacia Hidrográfica, “Planos de Manejo 

de Usos Múltiplos de Lagos, quando da existência desses, e Planos de Utilização de Recursos 

Hídricos Subterrâneos” - Lei nº 2.712/2001, art. 13. A Política Estadual de Recursos Hídricos 

do Rio de Janeiro condiciona (Lei no 3.239/99, art. 58, II) a instalação da Agência de Água à 

viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de 

atuação, “comprovada nos respectivos planos de bacia hidrográfica”. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Piauí destoou das situações aqui 

apresentadas, prevendo apenas o conteúdo dos planos de bacia - Lei nº 5.165/00, art.5º - 

similar ao apresentado na Lei Federal nº 9.433/97 acrescido de alguns itens, sem definir os 

elementos do Plano Estadual.  

 

7.1.1.5 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos 

A Lei Federal nº 9.433/97 trata dos planos de recursos hídricos de forma ampla, ao 

contrário da maioria das leis estaduais que mencionam expressamente o PERH, em geral em 

título, capítulo ou seção própria. Assim sendo, cabe aqui uma análise particular sobre os 

PERH’s nas legislações estaduais, avaliando-se em particular os seguintes aspectos:  
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- a questão da relação plano estadual/planos de bacias; 

- a exigência ou não de aprovação por lei do Plano Estadual;  

- a previsão de prazo de atualização do Plano Estadual;  

- a definição de mecanismos legais para avaliar/acompanhar a execução do Plano 

Estadual.   

O Distrito Federal, em analogia aos Estados, prevê em sua Política de Recursos 

Hídricos o Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal, além 

dos planos de bacia hidrográfica.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos da maioria dos estados estabelece que os 

planos de bacia irão compor/integrar o PERH, excetuando-se o Ceará, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal. 

Na lei gaúcha, não há tanta clareza nesta relação, mas está definido que o Plano Estadual 

considerará as propostas encaminhadas pelos comitês de bacia, que evidentemente serão 

semelhantes às propostas contidas nos planos de bacias, quando estes existirem. O estado do 

Tocantins estabelece em sua legislação que o PERH estabelecerá as diretrizes para a 

elaboração dos planos das bacias hidrográficas (Lei nº 1.307/02, art. 5º, I). A legislação do 

Acre prevê, inclusive, que eventuais divergências entre estes (planos de bacia e plano estadual 

de recursos hídricos) serão dirimidas pelo Conselho Estadual - Lei nº 1.500/2003, art. 14. 

A maioria das leis estaduais estabelece que o PERH deve ser aprovado por lei. A 

Bahia prevê esta questão na Constituição Estadual (POMPEU, 2004). Em alguns estados o 

PERH deve ser aprovado por decreto do governador - Acre, Mato Grosso e Minas Gerais.  

Outros estados definiram em suas leis que o PERH será aprovado apenas pelo CERH, 

não sendo objeto de lei ou decreto – Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia. O Distrito Federal também se enquadra nessa 

situação, embora a lei de recursos hídricos do Distrito Federal não defina entre as 

competências do Conselho de Recursos Hídricos, a aprovação do Plano Estadual (Lei nº 

2.725/01, art. 32), estabelece como competência da Secretaria Executiva do Conselho 

“coordenar a elaboração do Plano de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do 

Conselho de Recursos Hídricos” - (Lei nº 2.725/01, art. 43, II). A Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Tocantins não prevê sequer a aprovação do Plano Estadual pelo CERH, 

uma vez que essa lei não trata das competências do Conselho, que serão definidas em Decreto 

– Lei nº 1.307/02, art. 31, parágrafo único.   
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Quanto ao prazo de atualização do PERH observa-se que há muitos estados que não 

tratam desta particularidade na lei. Alguns remetem a definição desse prazo para 

regulamentação do CERH, outros recomendam que seja atualizado “sempre que a evolução 

das questões relativas ao uso dos recursos hídricos assim o recomendar” (Tocantins e Piauí).  

Entre os Estados que optaram por definir o prazo de atualização do PERH, todos 

estabeleceram esse prazo igual a quatro anos – Acre, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul prevê, em 

sua legislação, “atualizações periódicas, aprovadas até o final do segundo ano de mandato 

do governador do Estado” (Lei nº 10.350/94, art. 22). 

Em relação à avaliação da implementação dos PERH’s, as legislações de recursos 

hídricos de alguns estados propõem a elaboração de relatórios periódicos, para 

avaliar/acompanhar sua execução. Entretanto, nem todas as leis fazem a vinculação adequada 

para que esses relatórios sejam identificados como instrumentos de avaliação da 

implementação dos planos.  

A lei paulista é bastante clara nesse aspecto, propondo a elaboração de relatórios 

anuais sobre a situação dos recursos hídricos, no que inspirou a lei de outros estados, alguns 

com periodicidade distinta (anuais na Paraíba e Santa Catarina; bianuais no Espírito Santo) A 

Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo inclui no conteúdo mínimo desses 

relatórios a avaliação do cumprimento dos programas previstos nos planos e adequação de 

cronogramas e recursos financeiros previstos nos planos (Lei nº 7.663/91, art. 19). Essa 

metodologia de avaliação também é válida para os planos de bacia.  

O estado do Espírito Santo valoriza os relatórios sobre recursos hídricos, incluindo-os 

como instrumento de gestão de recursos hídricos. A legislação de recursos hídricos da Paraíba 

prevê a avaliação anual do PERH - Lei nº 6.308/96, art. 11, §2º.  

No Ceará o acompanhamento da execução do PERH, é atribuição da Secretaria de 

Planejamento, conforme a Lei nº 11.996/92, art. 15, §1°.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte inova neste quesito 

(Lei nº 6.908/96, art. 25, I e IV), definindo também como competência dos comitês aprovar o 

Plano Estadual, referente à respectiva bacia hidrográfica, acompanhar a execução do Plano 

Estadual e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, no âmbito da 

respectiva bacia hidrográfica. 
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7.1.1.6 - A competência para elaboração e execução dos planos 

Nesse item são abordadas as particularidades das leis estaduais de recursos hídricos 

sobre a competência para elaboração e execução do PERH e, a seguir, dos planos de bacia 

hidrográfica.  

Dentre as leis consultadas, constata-se que o órgão gestor de recursos hídricos é quase 

sempre a autoridade competente para elaborar o PERH. Algumas leis estaduais definiram 

como competência da Secretaria Executiva do CERH, coordenar a elaboração do PERH: 

Amazonas, Rio de Janeiro, Rondônia e Distrito Federal, analogamente ao que foi previsto 

inicialmente na legislação federal para o Plano Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 

9.433/97, art. 46, II) e posteriormente revogado pela Lei Federal nº 9.984/00. Esse também é 

o caso do Distrito Federal, cuja lei estabelece que a coordenação da elaboração do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal compete à Secretaria 

Executiva do Conselho de Recursos Hídricos, que deverá encaminhá-lo para aprovação do 

referido Conselho.  

Verificou-se a omissão de algumas leis estaduais, nesse aspecto, por não tratarem das 

atribuições do CERH e/ou do órgão gestor, remetendo-as para regulamento, a exemplo da 

Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Nesses casos, foram consultadas as 

respectivas regulamentações, quando existentes. 

A lei paranaense, apesar de tratar das competências do órgão gestor - Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMA -, não define expressamente entre elas 

a coordenação ou elaboração do PERH (Lei nº 12.726/99, art. 39, I), ficando implícito, já que 

cabe a ela encaminhar a proposta do PERH ao CERH. O regulamento que trata da delegação 

de competências da SEMA à Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental - SUDERHSA, confirma essa atribuição (Decreto nº 2.317/00, art. 5º, 

I).  

Enquanto alguns estados pecam pela falta de definição do órgão competente pela 

elaboração e execução do PERH, outros definem um órgão responsável pela coordenação do 

processo de elaboração do PERH e outro para a elaboração desse Plano Estadual. A lei 

estadual do Amapá estabelece que o Poder Executivo Estadual elaborará a proposta do Plano 

Estadual, cuja coordenação e revisão periódica cabe ao órgão gestor, Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente – SEMA.  

No estado do Acre, cabe à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA 
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coordenar a elaboração do PERH, (Lei nº 1.500/2003, art. 10). O Acre assegura em sua 

legislação estadual de recursos hídricos, ampla participação dos diversos segmentos da 

sociedade civil no processo de elaboração do PERH, prevendo a realização de audiências 

públicas previamente à deliberação do Conselho Estadual - Lei nº 1.500/2003, art. 11.  

No Amazonas, a elaboração do PERH está prevista entre as competências do órgão 

gestor, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM – Lei nº 2.712/01, art. 66, 

XXXI - que define “coordenar o processo de elaboração e revisão periódica do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos...”. Porém, o art. 71, II da mesma lei, define que compete à 

Secretaria Executiva do CERH coordenar a elaboração do Plano Estadual e encaminhá-lo a 

aprovação do Conselho Estadual. Essa superposição de competências detectada na Política 

Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas, não permite entender a quem cabe, finalmente, 

a atividade de elaborar o PERH.   

O estado do Pará trata a questão de forma mais ampla, definindo como competência 

do Poder Executivo Estadual a elaboração do PERH (Lei no 6.381/01, art. 39, VII). Esta 

medida é prudente, quando resguarda atividades importantes como a elaboração do PERH das 

oscilações da estrutura governamental - criação e extinção de órgãos. Entretanto, a 

regulamentação específica do órgão responsável pela elaboração do PERH deve tratar o 

assunto com clareza, caso contrário haverá o risco da atividade ficar relegada à segundo 

plano, ou até mesmo não ser executada.  

A lei paulista criou o Comitê Coordenador do PERH – CORHI (Lei nº 7.663/91, art. 

27), responsável por coordenar a elaboração periódica do PERH e submetê-lo ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. O CORHI é dirigido por um colegiado constituído por: a) 

superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, Coordenador do 

CORHI; b) presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB; c) 

um representante da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras e d) um 

representante da Secretaria do Meio Ambiente (Decreto nº 27.576/87, art. 5º; alterado pelo 

Decreto nº 36.787/93, art. 11 e Decreto nº 39.742/94, art. 1º). 

O estado de Goiás, inspirado na lei paulista, também previu um Comitê Coordenador 

do PERH - CORHI (Lei nº 13.123/97, art. 31) que, entre outras atribuições, deverá apoiar o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os comitês de bacias, coordenando a elaboração 

periódica do PERH.  
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No Ceará, a competência para elaborar o PERH também é de um órgão de 

assessoramento técnico do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH, 

respectivamente Comitê Estadual de Recursos Hídricos - COMIRH (Lei nº 11.996/92, art. 33, 

II). Porém, na prática, é sabido que o COMIRH não foi instalado e de fato não exerce essa 

atividade. 

A elaboração dos planos de bacia, usualmente, cabe às agências de água ou de bacia. 

Entretanto, verificam-se algumas omissões e várias exceções nas leis estaduais de recursos 

hídricos, em relação a esse assunto. As seguintes Políticas Estaduais de Recursos Hídricos 

não prevêem a existência de agências de água ou de bacia: Amazonas, Ceará, Mato Grosso, 

Paraíba e Santa Catarina; justificando o tratamento diferenciado do tema. No Espírito Santo 

compete às agências de bacia a elaboração e a execução dos planos de bacia (Lei nº 5.818/98, 

art. 46, I, II).  

Os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte não definem em suas leis a quem 

compete elaborar os planos de bacia. O estado do Rio Grande do Norte, embora não inclua as 

agências de bacias na estrutura organizacional do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos 

Hídricos (Lei nº 6.908/96, art. 19), estabelece que poderão ser criadas agências de bacia e 

estabelece como competência do CERH deliberar sobre a criação e o funcionamento das 

mesmas. A referida lei do Rio Grande do Norte não trata diretamente dos planos de bacia 

hidrográfica, referindo-se aos mesmos uma única vez, quando estabelece como competência 

dos comitês de bacia aprovar o plano da bacia (Lei nº 6.908/96, art. 25, II). O regulamento do 

órgão gestor – Secretaria de Recursos Hídricos, SERHID – prevê entre suas competências 

elaborar planos de utilização, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos (Decreto 

nº 13.285/97, art. 24, IX), mas não trata expressamente dos planos de bacia.  

Os estados do Amazonas e Santa Catarina definiram, em suas respectivas leis, como 

competência dos comitês de bacia, a elaboração dos planos de bacia. Em Santa Catarina os 

comitês, denominados Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, são tratados no 

capítulo relativo ao planejamento dos recursos hídricos (cap. IV, seção III), pois a lei estadual 

não trata do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. O Mato Grosso 

estabeleceu como atribuição do órgão gestor a elaboração dos planos de bacia. No Mato 

Grosso do Sul, há superposição de competências na Lei nº 2.406/02, na elaboração dos planos 

de bacia, previstos como atribuição do órgão gestor (art.38, IX) e das agências de água (art. 

42, X).  
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A aprovação dos planos de bacias compete aos comitês de bacia em quase todos os 

estados, com exceção do Amazonas, Mato Grosso e Paraíba. Na Bahia, a Lei nº 10.432/06 

instituiu os comitês de bacia hidrográfica e agências de bacia, uma vez que a Política Estadual 

de Recursos Hídrico anterior não previa esses entes. 

A Política Estadual da Paraíba praticamente não trata dos comitês de bacia, 

estabelecendo que estes poderão ser criados por proposta do CERH, mediante decreto do 

Governador - Lei nº 6.308/96, art. 10º, parágrafo único. A Lei nº 8.042/06 inclui os comitês 

de bacias como órgãos do Sistema Estadual de Gerenciamento (art. 6º, IV). 

A lei de recursos hídricos do Mato Grosso cita entre as competências dos comitês: 

“promover os estudos e a discussão dos planos que poderão ser executados na área da bacia, 

oferecendo-os como sugestão à Fundação Estadual do Meio Ambiente” (Lei nº 6.945/97, art. 

21, I), porém não define expressamente entre as competências a aprovação do plano de bacia. 

No estado do Amazonas, conforme já relatado, cabe aos comitês de bacia a elaboração dos 

planos de bacia, daí porque não consta como atribuição dos mesmos aprová-los. 

Diferentemente da maioria das leis de outros estados, em Rondônia compete também 

ao CERH analisar e aprovar os planos de bacia, encaminhados pelos respectivos Comitês; 

conforme disposto na Lei Complementar nº 255/02, art. 8º, V.  

O estado do Paraná prevê as Unidades Executivas Descentralizadas, como integrantes 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que podem ser agências de 

água, consórcios ou associações. Cabe à estas unidades a elaboração do plano de bacia e aos 

comitês de bacia, acompanhar a execução do plano e sugerir as providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas.  

 Muitos estados estabelecem em suas leis, como atribuição dos comitês, o 

acompanhamento da execução dos respectivos planos de bacia hidrográfica, são eles: Acre, 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, 

Tocantins e o Distrito Federal. A Política Estadual de Recursos Hídricos do estado do Rio 

Grande do Norte estabelece como competência dos comitês de bacia acompanhar a execução 

do Plano Estadual no âmbito da respectiva bacia hidrográfica (Lei nº 6.908/96, art. 25, IV).  
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7.1.1.7 – Os planos e a outorga de direito de uso da água 

A questão de respeitar às prioridades estabelecidas nos planos, através da outorga (art. 

13, da Lei Federal nº 9.433/97), também é aspecto comum nas legislações estaduais. 

Entretanto, alguns estados não têm essa previsão legal – Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, 

Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.  

A legislação estadual do Amazonas trata expressamente da precariedade da outorga 

concedida previamente à aprovação do PERH, estabelecendo que, até a aprovação do referido 

Plano Estadual, o órgão gestor de recursos hídricos concederá a outorga pelo prazo de cinco 

anos, prorrogável ou não - Lei nº 2.712/2001, art. 25, § 2º. Esse prazo poderá ser de até trinta 

e cinco anos após a aprovação do Plano Estadual (art. 29). 

A Política Estadual de Recursos Hídricos do Acre prevê, inclusive, que a outorga 

preventiva deve observar os planos de recursos hídricos - Lei nº 1.500/2003, art. 22. 

 

7.1.1.8 - Os recursos financeiros para execução dos planos 

Nesse item comenta-se o que está previsto nas leis estaduais de recursos hídricos sobre 

os recursos financeiros para elaboração e execução, do PERH e, a seguir, dos planos de bacia 

hidrográfica.  

Quanto ao PERH, a maior parte das políticas estaduais prevêem a inclusão de recursos 

destinados à sua elaboração e/ou implantação no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual do Estado, excetuando-se o Acre, Pará, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, Sergipe e o Distrito Federal. No Rio de Janeiro e Santa Catarina esta 

previsão é feita de forma indireta, estabelecendo que a aplicação dos recursos financeiros do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos deve ser orientada pelo Plano Estadual, receitas estas 

compatibilizadas com a LDO e PPA Estadual. Infelizmente, este fato não garante o repasse 

efetivo de recursos ao órgão competente para executar as ações e programas propostos no 

PERH.  

Registra-se dispositivo contido na lei do Rio Grande do Sul (Lei nº 10.350/94, art. 32, 

II) que trata dos valores arrecadados na cobrança pelo uso da água que devem ser destinados a 

intervenções aprovadas para a bacia, “   sendo vedada a formação de fundos sem que sua 

aplicação esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia Hidrográfica”. 

Quanto aos recursos financeiros previstos para execução dos programas contidos nos 

planos de bacias, cabe destacar a lei gaúcha (Lei nº 10.350/94, art. 27, III) e a lei carioca (Lei 
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nº 3.239/99, art. 13, XII) que prevêem esquemas de financiamento para os referidos 

programas, embora a Lei Federal nº 9.433/97 tenha vetado artigo similar. 

A maioria das políticas estaduais de recursos hídricos define a aplicação dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água em financiamento de ações incluídas nos planos 

de recursos hídricos, conforme art. 22, I da Lei Federal nº 9.433/97, com exceção do Ceará, 

São Paulo e Santa Catarina.  

Outro aspecto comum, constatado nas leis estaduais de recursos hídricos, é a 

orientação da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos pelo PERH, ou 

pelos planos de bacia hidrográfica. O Distrito Federal, o Espírito Santo, o Pará e o Rio Grande 

do Sul não tratam do Fundo Estadual de Recursos Hídricos em suas políticas. Rondônia, 

apesar de tratar do Fundo Estadual em sua Política de Recursos Hídricos, não traz esse 

princípio na lei estadual. O Ceará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também não 

apresentam essa vinculação do Fundo Estadual ao PERH nas respectivas Políticas Estaduais 

de Recursos Hídricos. O Ceará e Minas Gerais possuem regulamentações específicas para o 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos, respectivamente os Decretos nº 23.047/94 e nº 

41.136/00, que também não têm essa previsão.  

O estado de Goiás adota uma alternativa distinta da maior parte dos estados e do 

Distrito Federal para dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos, criando 

uma conta especial de Recursos Hídricos no Fundo Estadual de Meio Ambiente, ao invés de 

um fundo específico de recursos hídricos – Lei nº 13.123/97, art. 38. A Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Acre também não prevê um fundo específico para recursos hídricos e 

determina que os recursos financeiros advindos dos recursos hídricos constituirão receitas do 

Fundo Especial de Meio Ambiente – FEMAC - Lei nº 1.500/2003, art. 35. O Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos do Amazonas prevê subcontas, com o objetivo de permitir “a gestão 

autônoma dos recursos financeiros pertencentes a cada bacia hidrográfica” - Lei nº 

2.712/2001, art. 35, § 2º- dispositivo também previsto pela legislação de recursos hídricos de 

Rondônia.  

Na Política Estadual de Santa Catarina, embora conste na lei que a aplicação dos 

recursos financeiros do FEHIDRO deve ser orientada pelo PERH (art. 36), há cláusula 

específica para as obras de saneamento básico (art. 34, IV), o que também se verifica na 

Política Estadual do Amazonas - Lei nº 2.712/2001, art. 38, VIII.  
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7.1.1.9 – Os Sistemas Estaduais de Informações sobre Recursos Hídricos e os planos  

A Lei Federal nº 9.433/97 estabelece como objetivo do sistema de informações 

fornecer subsídios aos planos (art. 27, III) o que também se verifica em várias leis estaduais: 

Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. O vínculo dos planos de 

recursos hídricos com os sistemas estaduais de informação em recursos hídricos nem sempre 

está previsto nas legislações estaduais, pois as leis de recursos hídricos anteriores à Lei 

Federal em geral não tratam do Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos. O 

Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, apesar de preverem o Sistema Estadual de Informações 

de Recursos Hídricos em suas Políticas Estaduais não estabelecem relação entre os mesmos e 

os planos de recursos hídricos.  

 

7.1.1.10 – Os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos  

Também foi averiguada a inserção do planejamento dos recursos hídricos como 

objetivo do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH, por analogia 

à Lei Federal nº 9.433/97 (art. 32, IV). Verificou-se que poucos estados não consideram 

expressamente o planejamento do uso dos recursos hídricos como objetivo do SEGRH, como 

o Mato Grosso e Rondônia. O Rio Grande do Norte também não apresenta esse dispositivo 

em sua política estadual de recursos hídricos, pois não define os objetivos do SEGRH na 

referida lei. O estado de Santa Catarina não trata do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos em sua política estadual e, portanto, também não tem essa previsão.  

Vale registrar a particularidade da lei paraibana, que denomina seu sistema de Sistema 

Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei no 6.308/96, cap. II), 

conotando a importância dada ao planejamento na área dos recursos hídricos e incluindo a 

Secretaria do Planejamento como órgão integrador. 

Analogamente à Lei Federal nº 9.433/97 - art. 35, I; art. 35, VIII (vetado); art. 35, IX e 

art. 46, II – que estabelece competências ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos foram 

analisadas as competências dos CERH’s pertinentes aos planos de recursos hídricos.   

No Acre não há Conselho Estadual para tratar exclusivamente de recursos hídricos, 

assuntos estes que são discutidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia – CEMACT, que possui uma Câmara Técnica de Recursos Hídricos (Lei nº 

1.500/2003, art. 47). Em Santa Catarina, não há capítulo específico na lei, sobre o Sistema 
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Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, conseqüentemente, o CERH não é tratado 

diretamente. O estado do Tocantins prevê, em sua legislação que o CERH terá suas 

competências, objetivos, composição e atuação estabelecidos em Decreto (Lei nº 1.307/02 , 

art. 31, parágrafo único). 

 

7.1.2 – Avaliação dos planos de recursos hídricos da bacia do rio São Francisco em 

relação à norma brasileira vigente 

As tabelas 7.3 a 7.6 apresentam os resultados obtidos da avaliação dos planos de 

recursos hídricos da bacia do rio São Francisco - planos estaduais, planos de bacias de rios de 

domínio da União e dos Estados. 

O Estado de Minas Gerais, conforme mencionado em capítulo anterior, encontra-se 

em fase de elaboração de seu PERH, o que não permitiu a inclusão do PERH-MG nesta 

análise.  

A avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia está incluída nos Planos Estaduais 

de Pernambuco e Bahia, porém sem o devido envolvimento no processo de mobilização social 

dos atores e segmentos setoriais estratégicos para a elaboração do Plano. O diagnóstico 

apresentado no PERH-SE é restrito ás potencialidades hídricas e não há análise qualitativa dos 

recursos hídricos superficiais em seu diagnóstico, exceto para um projeto específico, o Projeto 

do Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Abastecimento de Água do Rio Vaza Barris - 

Sergipe (PROVABASE). As intervenções hídricas para abastecimento urbano e industrial de 

água e projetos de irrigação têm um detalhamento de alguns itens – estimativa de custos, 

identificação de fontes de recursos financeiros e classificação de projetos prioritários – que 

não são apresentados para os programas relativos à gestão dos recursos hídricos. Dentre os 

programas propostos pelos Planos Estaduais, observa-se a ausência de programas para 

definição de limites e critérios de outorga em todos os estados. 
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Tabela 7.3 – Análise do conteúdo dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos da bacia do rio 
São Francisco, em relação às normas vigentes.  

Estado 
Aspecto analisado PE BA SE 

I – Diagnóstico e prognóstico    
Avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia 1 1 3 
Avaliação do quadro atual e potencial de demanda hídrica da bacia 1 1 1 
Avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia 2 2 5 
II – Alternativas de compatibilização    
Prioridades de uso dos recursos hídricos 5 5 3 
Disponibilidades e demandas hídricas associadas à intervenção e 
mitigação dos problemas 1 1 2 

Alternativas para articulação de interesses internos e externos à bacia 5 5 5 
III - Metas, estratégias, programas e projetos    
Identificação de prioridades das ações 5 2 3 
Identificação de possíveis órgãos ou entidades executoras ou 
intervenientes 3 2 4 

Avaliação de custos e fontes de recursos 5 1 3 
Estabelecimento de prazo de execução 5 1 3 
Proposta para adequação e/ou estruturação do Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Estado 1 1 2 

IV - Programas para implementação dos instrumentos de gestão    
Limites e critérios de outorga  5 5 4 
Diretrizes e critérios para a cobrança 5 1 3 
Proposta de enquadramento dos corpos d’água 1 5 1 
Sistemática de implementação do SIRH da bacia 3 1 5 
Ações de educação ambiental 1 1 5 
Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido. 
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Tabela 7.4 – Análise do conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São 
Francisco de domínio da União, em relação às normas vigentes. 

Afluentes do rio São Francisco de domínio da 
União  Aspecto analisado 

PAR VEG MOX IPA CAP TRA
I – Diagnóstico e prognóstico       
Avaliação quantitativa e qualitativa da 
disponibilidade hídrica da bacia 1 1 3 1 1 1 

Avaliação do quadro atual e potencial de demanda 
hídrica da bacia 1 1 1 1 1 1 

Avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia 1 1 1 1 1 1 
II - Alternativas de compatibilização       
Prioridades de uso dos recursos hídricos 3 5 5 5 5 5 
Disponibilidades e demandas hídricas associadas à 
intervenção e mitigação dos problemas 1 1 3 3 3 3 

Alternativas para articulação de interesses internos e 
externos à bacia 2 2 5 5 5 5 

III - Metas, estratégias, programas e projetos       
Identificação de prioridades das ações 3 3 2 2 2 2 
Identificação de possíveis órgãos ou entidades 
executoras ou intervenientes 1 3 5 5 5 5 

Avaliação de custos e fontes de recursos 1 3 3 4 3 4 
Estabelecimento de prazo de execução 3 3 3 3 3 3 
Proposta para adequação e/ou estruturação do 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 
bacia 

1 1 3 3 3 3 

IV - Programas para implementação dos 
instrumentos de gestão       

Limites e critérios de outorga  3 3 5 5 5 5 
Diretrizes e critérios para a cobrança 1 5 5 1 5 1 
Proposta de enquadramento dos corpos d’água 1 5 5 1 5 1 
Sistemática de implementação do SIRH da bacia 4 1 5 3 5 3 
Ações de educação ambiental 1 5 3 1 3 1 
Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido. 

PAR - Rio Paracatu 
VEG - Rio Verde Grande 

MOX - Rio Moxotó 
IPA - Rio Ipanema 

CAP - Rio Capiá 
TRA - Rio Traipu 
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Tabela 7.5 – Análise do conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São 
Francisco (MG, PE, AL e SE), em relação às normas vigentes.   

Afluentes do rio São Francisco de domínio estadual  
MG PE AL SE Aspecto analisado 

AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC 
I – Diagnóstico e prognóstico         
Avaliação quantitativa e qualitativa da 
disponibilidade hídrica da bacia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Avaliação do quadro atual e potencial de 
demanda hídrica da bacia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Avaliação ambiental e sócio-econômica da 
bacia 1 1 2 2 2 1 1 1 

II - Alternativas de compatibilização         
Prioridades de uso dos recursos hídricos 5 5 5 5 5 5 5 5 
Disponibilidades e demandas hídricas 
associadas à intervenção e mitigação dos 
problemas 

3 1 5 5 5 3 3 3 

Alternativas para articulação de interesses 
internos e externos à bacia 2 1 5 5 5 5 5 5 

III - Metas, estratégias, programas e 
projetos         

Identificação de prioridades das ações 1 1 2 2 2 2 2 2 
Identificação de possíveis órgãos ou 
entidades executoras ou intervenientes 1 1 5 5 5 5 5 5 

Avaliação de custos e fontes de recursos 2 3 2 2 2 4 4 4 
Estabelecimento de prazo de execução 1 1 3 3 3 3 3 3 
Proposta para adequação e/ou estruturação 
do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos da bacia 

1 1 3 3 3 3 3 3 

IV - Programas para implementação dos 
instrumentos de gestão         

Limites e critérios de outorga  1 1 5 5 5 5 5 5 
Diretrizes e critérios para a cobrança 5 1 5 5 5 1 1 1 
Proposta de enquadramento dos corpos 
d’água 5 1 5 5 5 1 1 1 

Sistemática de implementação do SIRH da 
bacia 5 1 5 5 5 3 3 3 

Ações de educação ambiental 1 1 4 4 4 1 1 1 
Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido. 

AFM – Afluentes mineiros 
VEL – Rio das Velhas 
PGG – Rio Pontal, Garças, GI-6, GI-7 e GI-8 
TNB – Rio Terra Nova, Brígida, GI-4, GI-5 e GI-9 
PAJ – Rio Pajeú e GI-3 
 
 
 
 

PIA – Rio Piauí 
GSJ – Rios Gararu, Salgado, Rch Jacaré, Pilões, 
Betume e outros 
CJC - Rios Curituba, Jacaré, Capivara, Campos 
Novos e outros
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Tabela 7.6 – Análise do conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São 
Francisco (BA), em relação às normas vigentes. 

Afluentes do rio São Francisco de domínio 
estadual, no estado da Bahia  Aspecto analisado 

PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
I – Diagnóstico e prognóstico        
Avaliação quantitativa e qualitativa da 
disponibilidade hídrica da bacia 1 1 1 1 1 1 1 

Avaliação do quadro atual e potencial de 
demanda hídrica da bacia 1 1 1 1 1 1 1 

Avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia 1 1 1 1 1 1 1 
II - Alternativas de compatibilização        
Prioridades de uso dos recursos hídricos 5 4 4 4 4 1 5 
Disponibilidades e demandas hídricas associadas 
à intervenção e mitigação dos problemas 1 1 1 1 1 1 1 

Alternativas para articulação de interesses 
internos e externos à bacia 3 3 3 3 2 1 3 

III - Metas, estratégias, programas e projetos        
Identificação de prioridades das ações 3 3 3 1 1 3 1 
Identificação de possíveis órgãos ou entidades 
executoras ou intervenientes 1 1 1 1 1 5 1 

Avaliação de custos e fontes de recursos 3 3 3 3 3 3 3 
Estabelecimento de prazo de execução 1 1 1 1 1 3 1 
Proposta para adequação e/ou estruturação do 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
da bacia 

1 3 2 1 1 4 3 

IV - Programas para implementação dos 
instrumentos de gestão        

Limites e critérios de outorga  5 1 3 5 5 5 5 
Diretrizes e critérios para a cobrança 3 3 3 3 3 5 3 
Proposta de enquadramento dos corpos d’água 1 1 1 5 1 5 5 
Sistemática de implementação do SIRH da bacia 3 3 5 5 5 5 5 
Ações de educação ambiental 1 1 1 1 1 4 1 
Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Em geral, a parte de diagnóstico e prognóstico está contida em todos os planos de 

recursos hídricos analisados. O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Moxotó 

não apresenta dados de qualidade de água em seu diagnóstico de recursos hídricos, o que 

justifica sua pontuação (3) no item I – Avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade 

hídrica da bacia - superior aos demais planos avaliados, o que indica a menor disponibilidade 

de dados.  

VJM - Rio Verde e Jacaré, margem direita do 
Lago do Sobradinho 
SAL –Rio Salitre 
MDS – Bacias Hidrográficas da margem 
direita do Submédio São Francisco 
 

PCS – Rio Paramirim, Carnaíba de Dentro e 
Santo Onofre 
COR - Rio Corrente 
ARG - Rio Grande: trecho Alto Rio Grande  
MBG - Médio e baixo rio Grande e tributários 
da margem esquerda do Lago do Sobradinho  
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 Todos os planos de bacia analisados contemplam a avaliação sócio-econômica da 

bacia, porém sem identificar claramente os atores e segmentos setoriais que deveriam ser 

envolvidos na gestão dos recursos hídricos. 

 Para maior clareza no entendimento da avaliação realizada, foram computadas as 

médias dos valores atribuídos aos aspectos analisados, para cada uma das quatro partes e 

elaborados gráficos que permitem visualizar e comparar os planos entre si, por tema 

analisado. A figura 7.1 apresenta os resultados para os planos estaduais e as figuras 7.2 a 7.4, 

para os planos de bacias, lembrando que quanto maior grau atribuído, maior o nível de 

descumprimento à norma.   
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Figura 7.1 - Conteúdo dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos 
na bacia do rio São Francisco. (Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – 
suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido) 
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Figura 7.2 - Conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São 
Francisco de domínio da União. (Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido 
parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não atendido) 
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Figura 7.3 - Conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São Francisco em 
MG, PE, AL e SE. (Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – 
insuficiente; 5 – não atendido) 
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Figura 7.4 – Conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos de afluentes do rio São Francisco na 
Bahia. (Legenda: 1 – atendido plenamente; 2 – suficiente; 3 – atendido parcialmente; 4 – insuficiente; 5 – não 
atendido) 
 
 Finalmente, a figura 7.5 apresenta um ranking geral dos resultados para os planos de 

bacia. O gráfico proporciona a comparação entre todos os planos de bacia através de um único 

valor, que é a média geral para as quatro partes analisadas. Os maus resultados obtidos na 

avaliação devem-se, principalmente, pela ausência de metas e programas e menos pela falta 

de prioridades. 
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Figura 7.5 – Avaliação geral do conteúdo dos planos de bacia. 
 

 O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Salitre apresenta as prioridades 

do Plano nos Alto, Médio e Baixo Salitre, mas as ações não são exclusivas de recursos 

hídricos (evitar o êxodo rural, erradicar doenças de veiculação hídrica, adequar as atividades 

econômicas às disponibilidades hídricas). 

 Vários planos foram classificados com prioridade do uso dos recursos hídricos “4”, 

especialmente de afluentes ao rio São Francisco situados na Bahia, pois incluem a simulação 

de cenários com prioridades distintas para os usos dos recursos hídricos, como apoio a 

decisão, porém sem definir efetivamente a prioridade.  
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 Uma diferença básica constatada entre as propostas dos planos de bacias e dos Planos 

Estaduais analisados é que estes últimos sempre apresentam algum tipo de detalhamento, por 

mínimo que seja, dos Programas propostos. Nos planos de bacias, o mais comum é que haja 

um pequeno número de programas, que são desdobrados em ações, porém em grande parte 

dos casos sem nenhum detalhamento da ação.  

 O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Rios Afluentes ao São Francisco 

em Minas Gerais apresenta um Programa de Fomento à Estruturação do Sistema de Gestão 

dos Recursos Hídricos, incluindo um Sub-Programa de Fomento à Criação e 

Operacionalização de Comitês de Bacias Hidrográficas, no qual está prevista a aprovação do 

programa de ações do referido Plano pelos comitês de bacias (existentes e a serem criados). 

 O PDRH Salitre trata do modelo de gerenciamento de recursos hídricos da bacia, em 

capítulo relativo aos aspectos institucionais e legais, porém não inclui em seus programas, 

ações relativas ao sistema de gerenciamento da bacia. O âmbito de implantação do PDRH 

Salitre foi de 5 anos (1994-1998), incluindo também algumas atividades de caráter 

permanente.  

 O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Verde 

Grande trata da outorga nas Ações de Apoio, incluídas na ação de Cadastro Geral de Usos da 

Água, enfocando a questão da regularização de usuários de água sem outorga, porém não 

aborda a questão de limites e critérios para usos sujeitos à outorga. 

 A ótica dos planos estaduais e de bacias concentra-se, na maioria deles, no aumento da 

oferta hídrica. Em geral não se considera que o usuário venha a restringir seu consumo com a 

implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Um aspecto essencial que 

pode ser considerado para avaliar o grau de conservadorismo das propostas de um plano é a 

existência de programa relativo à Gestão de Demanda de Água. Nesse item destaca-se o 

PERH-BA, com um programa exclusivo para o tema (Gestão das Demandas Hídricas), 

dividido em quatro sub-programas.  

 O PERH-PE aborda o assunto sem muita ênfase, apresentando programa específico 

para o saneamento (Minimização dos desperdícios na distribuição de água), embora as 

diretrizes para o abastecimento industrial e uso da água na agricultura do PERH-PE 

contemplem o assunto. Nos programas de uso, preservação e controle dos recursos hídricos, e 

de uma política de convivência com as secas foi incluído um Programa (Otimização do Uso 
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da Água para os Diversos Fins), que trata diretamente do tema voltado para o abastecimento 

urbano e irrigação. 

 O próprio PBHSF não possui uma Componente ou Atividade Específica para Gestão 

da Demanda de Água. Na Componente IIa – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos – foram 

incluídas duas ações (II.a.1.8 e II.a.1.9) relativas a reciclagem de águas em indústrias e 

estações de tratamento de água e pesquisa de processos de reuso de efluentes. Na Componente 

V – Sustentabilidade Hídrica do Semi-Árido – há uma ação (V.4.2) voltada para o 

desenvolvimento de tecnologias para racionalização do consumo de água para irrigação.  

 Os planos de bacias de rios afluentes ao rio São Francisco, em geral, tem ação prevista 

para “Controle de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água” (PCS, MBG, PIA, CJC, 

GSJ, MOX, IPA, CAP e TRA). Alguns planos possuem ação relativa à redução dos 

desperdícios no uso da água na irrigação (PGG, TNB e PJJ). O Plano das bacias PCS 

apresenta uma ação específica ao incentivo de utilização racional das águas subterrâneas. O 

Plano da bacia do rio Verde Grande, traz uma ação genérica de melhorias da eficiência do uso 

da água. A gestão da demanda da água também é enfocada sob a ótica de promoção de 

campanhas de conscientização da população para adoção de medidas de combate ao 

desperdício da água pelos usuários, no plano da bacia do rio Moxotó. 

 Os planos diretores baianos datam da década de 90, quando não havia diretrizes de 

gestão de recursos hídricos nos planos, que eram quase que restritos a meros diagnósticos. 

Esta é a razão da defasagem nas avaliações dos planos estaduais e planos de bacias.  
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7.2 - A INTEGRAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO  

 Conforme exposto no capítulo referente à metodologia, a análise comparativa entre os 

diferentes níveis de planejamento para a bacia do rio São Francisco foi realizada sempre do 

âmbito mais amplo – tomando-o como referência - para o mais restrito. Apresenta-se nos itens 

seguintes os resultados das análises realizadas.  

 

7.2.1 - PNRH x PBHSF e PERH’s 

 Os resultados da comparação entre os programas propostos pelo PNRH, PBHSF e 

PERH’s da Bahia, Pernambuco e Sergipe estão relacionados na tabela 7.7, na qual cada linha 

corresponde a um programa proposto pelo PNRH identificando-se a presença do programa no 

PBHSF e Planos Estaduais. Os programas excluídos da análise estão indicados através de 

legenda específica. Na tabela 7.8 é apresentado um resumo dos resultados dessa análise 

comparativa. 

 Dos 36 programas propostos no PNRH, 10 foram excluídos da análise do PBHSF e 11 

da análise dos Planos Estaduais. Evidencia-se que o PBHSF possui maior grau de integração 

com o PNRH do que os Planos Estaduais, detalhando-se a seguir cada caso. 

 Essa boa integração entre o PNRH e o PBHSF justifica-se pela época próxima em que 

os dois planos foram elaborados e, também, pela participação de técnicos da ANA e membros 

das Câmaras Técnicas do CBHSF na CER São Francisco do PNRH.  

 Em relação aos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, a análise apresentada diz 

respeito ao estudo de caso da bacia hidrográfica do rio São Francisco, não sendo 

representativa da integração entre o PNRH e os PERH’s, de maneira geral, visto que há um 

número maior de Planos Estaduais elaborados no Brasil, não analisados nesta pesquisa. 
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Tabela 7.7 – Resultados da análise comparativa entre os programas do PNRH, PBHSF e Planos Estaduais. 
PLANOS ESTADUAIS PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS PBHSF
BA PE SE 

COMPONENTE DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 
NO BRASIL     

PROGRAMA I - ESTUDOS ESTRATÉGICOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS     
I.1 -Estudos Estratégicos sobre Contexto Macro-econômico Global e Inserção Geopolítica da GIRH no Contexto 
Latino-americano e Caribenho AN AN AN NA 

I.2 - Estudos Estratégicos sobre Cenários Nacionais de Desenvolvimento e Impactos Regionais que afetam a 
Gestão de Recursos Hídricos AN AN AN AN 

I.3 - Prática de Acordos Internacionais em Corpos de Água Transfronteiriços e Desenvolvimento de Instrumentos 
de Gestão e de Apoio à Decisão, compartilhados com países vizinhos AN AN AN AN 

I.4 - Estudos para a Definição de Unidades Territoriais para a instalação de Modelos Institucionais e respectivos 
Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos AN AN AN AN 

PROGRAMA II - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA GESTÃO INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL     

II.1 - Organização e Apoio ao SINGREH AN AN AN AN 
II.2 - Apoio à Organização de SEGRHs 1 1 1 1 
II.3 - Adequação, Complementação e Convergência do Marco Legal e Institucional AN AN AN AN 
II.4 – Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão de Recursos Hídricos 2 0 0 0 
PROGRAMA III - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
DE RECURSOS HÍDRICOS     

III.1 - Cadastro Nacional de Usos e Usuários (AA) 1 0 1 0 
III.2 - Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional (AA) 1 1 1 1 
III.3 - Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão de Informação Hidrológica  0 0 0 0 
III.4 - Metodologias e Sistemas de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos (AA) 2 0 0 1 
III.5 – Sub-programa Nacional de Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos (AA) 1 0 0 0 
III.6 - Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos Hídricos em Classes de Uso 2 0 1 2 
III.7 - Aplicação de Instrumentos Econômicos à Gestão de Recursos Hídricos 1 1 0 1 
III.8 - Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (AA) 1 1 1 0 
III.9 - Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Decisão  1 0 0 0 
 
Legenda: AN - Programa de Âmbito Nacional; AE - Programa de Área Específica; AA - Programa Análogo; NA - Programa Não Adequado ao plano. 
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(continuação) Tabela 7.7 – Resultados da análise comparativa entre os programas do PNRH, PBHSF e Planos Estaduais. 
PROGRAMA IV - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS     

IV.1 - Desenvolvimento e Consolidação de Conhecimento e de Avanços Tecnológicos em Gestão de R. Hídricos 1 1 0 0 
IV.2 - Capacitação e Educação Ambiental com Foco em Recursos Hídricos 2 1 2 0 
IV.3 - Comunicação Social em Recursos Hídricos. 0 1 0 0 
COMPONENTE DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E INTRA-
INSTITUCIONAL DA GIRH     

PROGRAMA V - ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL E 
INTRAINSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS     

V.1 - Avaliação de Impactos Setoriais na Gestão de Recursos Hídricos 0 0 0 0 
V.2 - Compatibilização e Integração de Projetos Setoriais e Incorporação de Diretrizes de Interesse para a GIRH  0 0 0 0 
PROGRAMA VI - USOS MÚLTIPLOS E CONTROLE INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS     
VI.1 – Gestão em Áreas Sujeitas a Eventos Hidrológicos ou Climáticos Críticos 1 0 0 0 
VI.2 – Gestão da Oferta, Ampliação, Racionalização e Reuso de Água 1 1 1 1 
VI.3 - Gestão de Demandas, Resolução de Conflitos, Uso Múltiplo e Integrado de Recursos Hídricos 1 2 2 2 
VI.4 – Saneamento e Gestão Ambiental de Recursos Hídricos no Meio Urbano 1 1 1 0 
VI.5 - Conservação de Solos e Água – Manejo de Micro-bacias no Meio Rural 1 1 0 0 
VI.6 - Estudos sobre Critérios e Objetivos Múltiplos voltados à Definição de Restrições Operativas em 
Reservatórios de Geração Hidrelétrica 1 NA NA NA 

PROGRAMA VII - PROGRAMAS SETORIAIS VOLTADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS     
VII.1 - Despoluição de Bacias Hidrográficas  AN AN AN AN 
VII.2 – Otimização do Uso da Água em Cultivos Irrigados 1 1 0 0 
COMPONENTE DE PROGRAMAS REGIONAIS DE RECURSOS HÍDRICOS     
PROGRAMA VIII – NACIONAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (AA) 1 1 1 0 
PROGRAMA IX – Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, Incluindo as Áreas 
Úmidas   0 0 0 0 

PROGRAMA X - Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região Amazônica  AE AE AE AE 
PROGRAMA XI - Conservação das Águas no PantanAl, em Especial suas Áreas Úmidas AE AE AE AE 
PROGRAMA XII - Programa de Gestão Sustentável de Recursos Hídricos e Convivência com o Semi-Árido 
Brasileiro 1 2 1 0 

COMPONENTE DE GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH      
PROGRAMA XIII – PROGRAMA GERENCIAMENTO EXECUTIVO E DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH AN AN AN NA 

Legenda: AN - Programa de Âmbito Nacional; AE - Programa de Área Específica; AA - Programa Análogo; NA -  Programa Não Adequado ao plano. 
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 Os resultados indicam que o PBHSF possui um bom nível de integração com o 

PNRH, apresentando cerca de 65% dos programas propostos no PNRH. Incluindo os 

programas similares, esse valor alcança cerca de 80% dos programas previstos no 

PNRH.  

 Dentre os Planos Estaduais analisados, o PERH-BA revelou-se como o mais 

semelhante, em termos de proposições, com o PNRH. Mais da metade (52%) dos 

programas contidos no PNRH constam exatamente no PERH-BA, atingindo 56% se 

considerarmos programas similares. O PERH-PE ocupa uma posição intermediária, 

nessa análise, enquanto o PERH-SE destacou-se como o mais diferenciado do PNRH.   

 
Tabela 7.8 – Resumo da análise comparativa entre os programas PBHSF e Planos 
Estaduais com o PNRH. 

0 1 2 1+2 PLANO Nº 
ações Nº % Nº % Nº % Nº % 

PBHSF 26 5 19,2 17 65,4 4 15,4 21 80,8 
PERH-BA 25 11 44,0 13 52,0 1 4,0 14 56,0 
PERH-PE 25 14 56,0 9 36,0 2 8,0 11 44,0 
PERH-SE 25 18 72,0 5 20,0 2 8,0 7 28,0 

Legenda: 
0 Programa não contido no plano estadual ou PBHSF 

1 Programa contido no plano estadual ou PBHSF 

2 Programa similar ao do PNRH 

 

 Poucos programas do PNRH são unânimes em todos os planos avaliados, são 

eles: II.2 - Apoio à Organização dos SEGRH’s; III.2 - Rede Hidrológica Quali-

Quantitativa e VI.2 – Gestão da Oferta, Ampliação, Racionalização e Reuso de Água. 

Por outro lado, há programas do PNRH que não estão contemplados em nenhum dos 

planos analisados, quais sejam: III.3 - Processamento, Armazenamento, Interpretação e 

Difusão de Informação Hidrológica; V.1 - Avaliação de Impactos Setoriais na Gestão de 

Recursos Hídricos; V.2 - Compatibilização e Integração de Projetos Setoriais e 

Incorporação de Diretrizes de Interesse para a GIRH e IX – Gestão de Recursos 

Hídricos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, Incluindo as Áreas Úmidas.  

 Nessa análise foi adotada a legenda 2, correspondente à programa similar, que 

ocorreram nas situações descritas a seguir. 

a) Subprograma II.4 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão de 

Recursos Hídricos: o PBHSF inclui duas ações (I.1.7 e I.1.8), na 

Subcomponente Gestão do Plano, visando assegurar e redefinir as aplicações dos 

recursos oriundos do setor elétrico, que se aproximam da proposta do PNRH 
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mas não tem exatamente o mesmo escopo de identificação de fontes potenciais 

de receitas. 

b) Subprograma III.4 - Metodologias e Sistemas de Outorga de Direitos de Uso de 

Recursos Hídricos: o PBHSF inclui outorga e cobrança em uma única ação, I.6.2 

– Desenvolvimento do sistema integrado de outorga e cobrança, diferenciando-

se dessa forma da proposta no PNRH.  

c) Subprograma III.6 - Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos 

Hídricos em Classes de Uso: no caso do PBHSF não há programa relativo ao 

enquadramento, pois o próprio plano já contém proposta de enquadramento, 

porém não trata da elaboração ou atualização de planos de bacias de afluentes. O 

PERH-SE propõe o enquadramento dos corpos hídricos, mas não contém 

proposta sobre elaboração de planos de bacias. 

d) Subprograma IV.2 - Capacitação e Educação Ambiental com Foco em Recursos 

Hídricos: o PBHSF contempla uma Subcomponente de Educação Ambiental e o 

PERH-PE apresenta, no Programa de Preservação de Recursos Hídricos, um 

Sub-Programa relativo à Promoção da Educação Ambiental, porém ambos sem 

enfoque específico para recursos hídricos. 

e) Subprograma VI.3 - Gestão de Demandas, Resolução de Conflitos, Uso Múltiplo 

e Integrado de Recursos Hídricos: II.a 1.8 – Apoio a programas de reciclagem de 

águas em indústrias e em ETA’s. O enfoque do PNRH nesse programa é a 

resolução de conflitos, instalados ou potenciais, através da gestão das demandas. 

O enfoque dos Planos Estaduais é a gestão de demandas de forma geral, sem 

atrelar especificamente aos conflitos pelo uso da água, por exemplo: o PERH-

BA apresenta o Programa V – Gestão das Demandas Hídricas, no qual há o 

Subprograma V.1 – Racionalização do Uso da Água no Abastecimento Urbano; 

o PERH-PE apresenta o Programa 4 – Minimização dos desperdícios na 

distribuição de água e o PERH-SE apresenta Programa de Melhoramento da 

eficiência do fornecimento em áreas urbanas e grandes áreas rurais e Promoção 

da Economia de Água.  

 Possivelmente o PERH-BA esteja mais alinhado com o PNRH, por ser um plano 

elaborado mais recentemente (2004), quando já encontrava-se em discussão as diretrizes 

do PNRH. Pernambuco, tendo elaborado seu Plano Estadual em 1998, logo em seguida 

à aprovação de sua Política Estadual de Recursos Hídricos e no início de funcionamento 

do órgão gestor estadual, não teve uma visão tão abrangente na proposição de seus 
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programas, omitindo alguns temas importantes como a outorga, a fiscalização e a 

cobrança. No caso de Sergipe, como foi citado em capítulo anterior, o Plano Estadual 

trata-se principalmente de um plano de obras, com propostas resumidas para o 

gerenciamento de recursos hídricos, destoando consideravelmente dos demais 

documentos avaliados.  

 É recomendável a busca de uma aproximação entre as três esferas dos planos no 

período de revisão dos mesmos. 

 

7.2.2 – PERH’s x PBHSF  

 Os resultados da análise comparativa entre as atividades do PBHSF e os 

programas propostos pelos PERH’s da Bahia, Pernambuco e Sergipe estão relacionados 

na tabela 7.9. Cada linha corresponde a uma atividade proposta pelo PBHSF, 

devidamente identificada pelos mesmos critérios utilizados na análise relativa ao PNRH 

(legenda 0, 1 e 2) nas colunas correspondentes aos Planos Estaduais. Na tabela 7.10 é 

apresentado um resumo dos resultados dessa análise comparativa. 

 Dentre as 29 atividades propostas no PBHSF, 7 foram excluídas da análise dos 

Planos Estaduais. A Bahia é o Estado cujo Plano Estadual de Recursos Hídricos possui 

maior número de programas semelhantes aos do PBHSF. Relata-se, a seguir, as linhas 

de maior e menor interação entre os Planos Estaduais e o PBHSF. 

 Somente duas atividades propostas no PBHSF estão contidas nos três Planos 

Estaduais avaliados:  

a) I.6 – Implementação dos instrumentos de regulação de uso dos recursos hídricos 

na bacia – engloba ações de outorga, cobrança, cadastro de usuários, sistema de 

suporte à decisão, estudos de vazões e outros;  

b) IV.1 – Implementação de projetos e obras para universalização do abastecimento 

de água. 

 Quatro atividades não foram identificadas em nenhum dos Planos Estaduais 

analisados: II.b.1 – Preservação e recuperação da ictiofauna e promoção da pesca 

sustentável; II.b.2 - Recuperação sócio-hidroambiental de áreas afetadas por barragens; 

III.4 – Apoio aos municípios para gestão sustentável do solo urbano e rural e do meio 

ambiente e IV.4 - Implantação de projetos e obras para controle da poluição. 

 O PNRH caracteriza-se por ser mais transversal, com os setores de meio 

ambiente e ordenamento do território, que os demais planos.  
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Tabela 7.9 – Resultados da análise comparativa entre as atividades do PBHSF e Planos Estaduais. 
Planos Estaduais PBHSF 

BA PE SE 
Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRHI) e do Plano 
da Bacia.    

Subcomponente: Gestão do plano    
I.1 - Gestão do plano e articulação das ações dos órgãos atuantes na bacia AG AG AG 
Subcomponente: Fortalecimento interinstitucional  
I.2 - Fortalecimento institucional do CBHSF e da gestão participativa na bacia AC AC AC 
I.3 - Fortalecimento dos órgãos de gestão de recursos hídricos 1 1 0 
I.4 - Implementação da capacitação dos membros do SIGRH AC AC AC 
Subcomponente: Educação Ambiental   
I.5 - Desenvolvimento e implementação de Programas Regionais de Educação Ambiental e Mobilização Social 2 2 0 
Subcomponente: Instrumentos de gestão de recursos hídricos 
I.6 - Implementação dos instrumentos de regulação de uso dos recursos hídricos na bacia 1 1 1 
Subcomponente: Monitoramento Hidroambiental  
I.7 - Monitoramento e fiscalização 2 2 2 
Subcomponente: Gestão da informação e pesquisa  
I.8 - Implementação e fortalecimento institucional da pesquisa 1 0 0 
I.9 - Sistema de Informações AC AC AC 
Componente II a – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos 
Subcomponente: Gestão Racional das Águas   
II.a.1 – Promoção de usos múltiplos da água e redução de conflitos 2 0 0 
II.a.2 – Utilização sustentável  e proteção das águas subterrâneas 1 1 0 
II.a.3 - Prevenção de impactos de eventos hidrológicos extremos e acidentes ecológicos 0 2 0 
Componente II b – Proteção e Recuperação Hidro-ambiental da Bacia 
Subcomponente: Preservação da biodiversidade  
II.b.1 - Preservação e recuperação da ictiofauna e promoção da pesca sustentável 0 0 0 
II.b.2 - Recuperação sócio-hidroambiental de áreas afetadas por barragens 0 0 0 
Subcomponente: Unidades de Conservação   
II.b.3 - Implantação e manejo de áreas de preservação e de proteção à biodiversidade  2 0 0 
Legenda: AG - Ação de Âmbito Geral; AC - Ação de apoio ao CBHSF; AE - Ação de Área Específica  
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(continuação) Tabela 7.9 – Resultados da análise comparativa entre as atividades do PBHSF e 
Planos Estaduais.     

Subcomponente: Recomposição da cobertura vegetal    
II.b.4 - Recuperação/reflorestamento e proteção de áreas degradadas, de nascentes, margens fluviais e recargas de 
aqüíferos   1 2 0 

Subcomponente: Conservação do solo   
II.b.5 - Recuperação ambiental das áreas afetadas pelas atividades de mineração AE AE AE 
II.b.6 - Controle da erosão dos solos e assoreamento 2 0 0 
Componente III a – Serviços Obras de Recursos Hídricos  
III.1 - Avaliação de regularização de vazões, uso múltiplo e controle de cheias  AE AE AE 
III.2 - Controle da erosão em margens fluviais, desassoreamento e melhoria da navegabilidade da bacia AG AG AG 
Componente III b – Uso da Terra    
Subcomponente: Gestão e ordenamento do território  
III.4 - Apoio aos municípios para gestão sustentável do solo urbano e rural e do meio ambiente 0 0 0 
Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental  
Subcomponente: Saneamento básico   
IV.1 - Implementação de projetos e obras para universalização do abastecimento de água 1 1 1 
IV.2 - Implementação de projetos e obras para melhoria dos níveis de coleta e do tratamento dos esgotos urbanos 1 1 0 
Subcomponente: Resíduos    
IV.3 - Implementação de projetos e obras para melhoria dos níveis de coleta e disposição final de resíduos sólidos 1 0 0 
Subcomponente: Controle da Poluição   
IV.4 - Implantação de projetos e obras para controle da poluição 0 0 0 
Componente V – Sustentabilidade Hídrica do Semi-Árido 
Subcomponente: Convivência com o Semi-Árido  
V.1 - Abastecimento de água para a população rural 1 1 0 
V.2 - Acumulação de água para suporte  a atividade econômica 1 1 0 
V.3 - Capacitação e treinamento de técnicas de convivência com a seca 0 1 0 
V.4 - Projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para promover novas tecnologias de 
gestão, uso e conservação de recursos hídricos na região   1 0 0 

 
Legenda: AG - Ação de Âmbito Geral; AC - Ação de apoio ao CBHSF; AE - Ação de Área Específica. 
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 O PERH-BA destacou-se com o maior grau de integração com o PBHSF, 

contendo em seus programas metade das atividades definidas no PBHSF. Considerando 

os programas similares, esse valor atinge 72,6%. O PERH-PE não apresenta resultados 

tão positivos, mas guarda uma certa relação entre suas propostas e as do PBHSF. Cerca 

de 36% das atividades propostas do PBHSF, encontram-se entre seus programas e, 

incluindo os programas similares, esse valor sobe para 54,5%.  

 O Plano Estadual analisado mais discrepante do PBHSF, em termos de 

propostas, foi o de Sergipe. Apenas 2 (9,1%), dentre as 22 atividades estabelecidas pelo 

PBHSF, estão contempladas no PERH-SE, atingindo 3 (13,6) se considerarmos 

atividades similares.  

Tabela 7.10 – Resumo da análise comparativa entre as atividades do PBHSF e Planos 
Estaduais. 

0 1 2 1+2 PLANO Nº 
ações Nº % Nº % Nº % Nº % 

PERH-BA 22 6 27,3 11 50,0 5 22,7 16 72,7 
PERH-PE 22 10 45,5 8 36,4 4 18,2 12 54,5 
PERH-SE 22 19 86,4 2 9,1 1 4,5 3 13,6 

Legenda: 
0 Atividade não contida no plano estadual 

1 Atividade contida no plano estadual 

2 Atividade similar ou com meta distinta do PBHSF 

 

7.2.3 – O PBHSF x PBH de rios afluentes: relação entre as propostas 

 Destacam-se, entre os planos de bacia de rios afluentes ao rio São Francisco, 

alguns planos por apresentarem suas propostas de forma diferenciada da tradicional 

exposta nesse item. São eles, os planos da bacias dos seguintes rios: Paracatu, Verde 

Grande, Afluentes Mineiros, das Velhas e Verde e Jacaré. 

Registra-se ainda, que o plano da bacia do rio Salitre, apesar de ser um dos 

pioneiros e mesmo tendo sido editado sob o título de plano emergencial, indicou 

mecanismos de implementação/atualização do plano. A inserção de mecanismos de 

controle da implementação dos planos não é fato comum entre os planos analisados, 

especialmente os mais antigos.  

O PDRH Velhas (2004) destaca-se pela semelhança entre as suas propostas e as 

do PBHSF. Este fato provavelmente ocorreu pelo fato de sua elaboração ter sido 

coordenada pelo IGAM de julho a dezembro de 2004, conforme Camargos (2005), 

coincidindo justamente com o recente período pós-PBHSF.  
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7.2.3.1 – Análise comparativa das propostas do PBHSF e planos de bacias de rios 

afluentes 

 Verifica-se que algumas atividades do PBHSF, cada uma desdobrada em ações 

correspondentes, foram consideradas como ações em vários planos de bacias de rios 

afluentes do rio São Francisco. Nesses casos, não havia o mesmo nível de detalhamento 

nas ações do PBHSF e dos planos de bacias de rios afluentes, o que induziu a uma 

aproximação na identificação das ações propostas no PBHSF e planos de bacias de rios 

afluentes. Um caso típico dessa situação é a Educação Ambiental, que está contida 

como uma ação genérica nos planos de bacias de rios afluentes e geralmente não 

apresenta explicitamente o detalhamento das ações propostas na Subcomponente I.5 do 

PBHSF. Porém, foi considerado que as ações do PBHSF estão contidas nos planos de 

bacias de rios afluentes que apresentavam o Programa de Educação Ambiental. Citam-

se, entre outros exemplos, as seguintes atividades do PBHSF, incluídas entre as ações 

de planos de rio afluentes ao São Francisco: Controle da erosão dos solos e 

assoreamento, Universalização do abastecimento de água, Recuperação/reflorestamento 

de áreas degradadas..., Recuperação ambiental das áreas degradadas pela mineração. 

Nesses casos, as ações propostas no PBHSF são bem mais específicas do que as 

propostas nos planos de bacias de rios afluentes, o que ocasionou um grande número de 

registros de ações não contidas no plano de afluente (legenda 0). 

Os resultados da análise são apresentados na íntegra no Apêndice E – tabelas E.1 

e E.2 -, no qual cada linha corresponde a uma ação proposta no PBHSF quantificando-

se a presença de ação semelhante nos planos de bacia de rios afluentes pesquisados. O 

referido  também informa as ações do PBHSF excluídas da análise, indicando a razão da 

exclusão através de legenda específica. Os valores totais resultantes da análise 

correspondente a cada plano de afluente constam nas últimas linhas da tabela 

apresentada no Apêndice E, na qual relaciona-se o número de ações propostas no 

PBHSF contidas ou não no respectivo plano de afluente analisado, bem como estão 

quantificadas as ações não analisadas.    

Na tabela 7.11 é apresentado um resumo dos resultados da análise comparativa 

entre as propostas do PBHSF e as dos planos de bacias de rios afluentes. O número de 

ações analisadas foi ligeiramente variável em cada plano de afluente, devido aos 

critérios de exclusão apresentados anteriormente (Ações de Âmbito Geral, Apoio ao 

CBHSF, Área Específica e Não Adequada ao plano de afluente), sendo relacionado o 

número de ações excluídas da análise na última coluna da tabela.  
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Das 138 ações que estão propostas no PBHSF, o número de ações do PBHSF 

contidos nos planos de bacias de rios afluentes foi consideravelmente baixo. Em média, 

apenas 14 ações do PBHSF – cerca de 10% - estão contidas nos planos de bacias de rios 

afluentes exatamente da forma como proposto. Registre-se, porém, que algumas ações 

do PBHSF estão contidas nos planos de bacias de rios afluentes, embora não 

exatamente da mesma forma ou com a mesma meta a ser atingida (em média 7). 

Considerando também estas ações (correspondentes à legenda 2), a média de ações do 

PBHSF contidas nos planos de bacias de rios afluentes se eleva para 21. Avaliando sob 

a ótica inversa, tem-se que, em média, mais de 66 das ações analisadas não estavam 

contidas nos planos de bacias de rios afluentes, correspondendo acerca de 48% do total 

destas.  

Tabela 7.11 – Resultados da análise comparativa entre as ações do PBHSF e planos de 
bacias de rios afluentes. 

0 1 2 1+2 Bacia Nº ações 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

PAR 84 55 39,9 22 15,9 7 5,1 29 21,0 
VEG 89 72 52,2 11 8,0 6 4,3 17 12,3 
MOX 89 60 43,5 17 12,3 12 8,7 29 21,0 
IPA 89 67 48,6 12 8,7 10 7,2 22 15,9 
CAP 89 60 43,5 17 12,3 12 8,7 29 21,0 
TRA 89 67 48,6 12 8,7 10 7,2 22 15,9 
AFM 86 53 38,4 23 16,7 10 7,2 33 23,9 
VEL 86 62 44,9 17 12,3 7 5,1 24 17,4 
PGG 88 69 50,0 12 8,7 7 5,1 19 13,8 
TNB 88 69 50,0 12 8,7 7 5,1 19 13,8 
PAJ 89 69 50,0 13 9,4 7 5,1 20 14,5 
PIA 88 66 47,8 12 8,7 10 7,2 22 15,9 
GSJ 88 66 47,8 12 8,7 10 7,2 22 15,9 
CJC 88 65 47,1 13 9,4 10 7,2 23 16,7 
PCS 89 69 50,0 13 9,4 7 5,1 20 14,5 
COR 89 75 54,3 12 8,7 2 1,4 14 10,1 
ARG 89 72 52,2 15 10,9 2 1,4 17 12,3 
MBG 89 67 48,6 14 10,1 8 5,8 22 15,9 
VJM 89 71 51,4 14 10,1 4 2,9 18 13,0 
SAL 89 73 52,9 12 8,7 4 2,9 16 11,6 
MDS 89 71 51,4 13 9,4 5 3,6 18 13,0 

Média 88,2 66,6 48,2 14,2 10,3 7,5 5,4 21,7 15,7 
Máx 89 75 54,3 23 16,7 12 8,7 33 23,9 
Mín 84 53 38,4 11 8,0 2 1,4 14 10,1 

Legenda: 
0 Ação não contida no plano de afluente 

1 Ação contida no plano de afluente 

2 Ação similar ou com meta distinta do PBHSF 
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Os planos de bacias de rios afluentes que apresentaram maior semelhança entre 

suas propostas, e as do PBHSF, foram os planos de bacias de rios afluentes inseridos no 

estado de Minas Gerais, conforme mostra a tabela 7.11, através do número de ações do 

PBHSF contidas nos respectivos planos de bacias de rios afluentes: Afluentes Mineiros 

(23), Paracatu (22) e Velhas (17). Entre as bacias de rios de domínio da União, 

destacam-se os planos de bacia dos rios Capiá e Moxotó (17). Considerando a soma das 

ações similares (correspondentes à legenda 2), temos os novos valores: Afluentes 

Mineiros (33), Paracatu, Capiá e Moxotó (29) e Velhas (24). 

No outro extremo, os planos de bacias de rios afluentes que apresentaram maior 

número de propostas do PBHSF não contidas entre suas propostas foram planos de 

bacias de rios afluentes situados na Bahia – Rio Corrente (75), Rio Salitre (73), Rio 

Grande (72), Rios Verde e Jacaré e Bacias hidrográficas da Margem Direita de 

Sobradinho (71) - seguidos dos planos situados em Pernambuco – Rios Pontal, Garças e 

GI’s, Rios Terra Nova, Brígida e GI’s e Rio Pajeú e GI-3, (69). Entre os planos de 

bacias de rios afluentes de domínio da União, destacou-se nesta situação o plano da 

bacia do Rio Verde Grande (72), seguido dos planos das bacias dos rios Ipanema e 

Traipu (67). 

A figura 7.6 ilustra os resultados da análise comparativa entre as propostas do 

PBHSF e as dos planos de bacias de rios afluentes ao rio São Francisco, proporcionando 

a visualização da aderência das ações propostas em cada plano às do PBHSF. O gráfico 

permite identificar as situações extremas em relação às ações propostas: o Plano Diretor 

de Recursos Hídricos das Bacias de Rios Afluentes do rio São Francisco em Minas 

Gerais como o mais semelhante ao PBHSF e, em situação oposta, os planos de bacias de 

rios afluentes situados na Bahia e o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio 

Verde Grande. 
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Figura 7.6 - Resultados da análise comparativa entre as ações do PBHSF e planos de 

bacias de rios afluentes. 
 

Avaliação da freqüência das ações propostas no PBHSF 

O quadro 7.1 apresenta as ações do PBHSF com maior índice de presença nos 

planos de bacias de afluentes analisados. O número de ações com esta característica foi 

muito baixo, verificando-se que não há nenhuma ação presente em 100% dos planos 

analisados, exceto algumas ações específicas que foram analisadas apenas em 

pouquíssimos planos (relativas à mineração, presentes no Alto São Francisco e adutora 

do Pajeú, no Submédio).  

Quadro 7.1 - Ações do PBHSF com alto índice de freqüência nos planos de bacias de 
rios afluentes. 

Ações propostas no PBHSF PRESENTES na maioria dos planos de bacias de afluentes ao rio 
São Francisco 

I.2.5. Incentivo à criação e fortalecimento dos Comitês de Bacias de Rios Afluentes.  
I.3.2. Implementação dos instrumentos de gestão, especialmente o Sistema Estadual de Informações.  
I.6.6. Execução de cadastro de usuários de recursos hídricos e de sua estruturação em banco de dados 
georreferenciados.  
I.7.1 Implantação do sistema de monitoramento.  
IIb.5.1. Apoio à concepção e implantação de um sistema de controle e redução de riscos de 
contaminação das águas devidos à atividade de mineração de micro e médio porte. (analisada apenas no 
PAR, AFM e VEL) 
IIb.5.3. Elaboração de Plano de disciplinamento para as atividades de mineração. (analisada apenas no 
PAR, AFM e VEL) 
IV.1.1. Projeto e execução de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água.  
IV. 2.1. Elaboração e implementação Projeto e execução de sistemas de coleta e tratamento de Esgotos.  
V.I.6 Implantação da adutora do rio Pajeú para abastecimento de 20 cidades. (analisada apenas no PAJ) 
 

 Por outro lado, as ações com baixo índice de freqüência nos planos de bacias de 

rios afluentes aparecem em número significativo, conforme apresenta a tabela 7.12. Das 

138 ações propostas no PBHSF, 30 estão ausentes em todos os planos de bacias de rios 
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afluentes, 8 estão presentes em um único plano de bacia de afluente e 12 estão presentes 

em 2 ou 3 planos de bacia de afluentes. 

 

Tabela 7.12 - Análise da tipologia das ações com baixa freqüência.  
Nº de ações % de ações  Componente Total Analisadas AUS MB AUS+MB Total Analisadas

I 48 22 5 4 9 18,8 40,9 
IIa 21 15 4 5 9 42,9 60 
IIb 38 31 15 6 21 55,3 67,7 
IIIa 8 3 2 1 3 37,5 100 
IIIb 3 3 2 0 2 66,7 66,7 
IV 9 9 1 1 2 22,2 22,2 
V 11 8 3 1 4 36,4 50 

TOTAL 138 91 30 20 50 36,2 54,9 
 

 A análise da tipologia das ações de baixa freqüência indica que o maior número 

destas ações pertencem à Componente IIb – Proteção e recuperação hidro-ambiental da 

bacia. Esta constatação é justificada, principalmente, pela forte componente hidro-

ambiental existente no PBHSF, que é um plano relativamente recente. Este enfoque não 

é predominante nos planos de bacias mais antigos.  

 Levando-se em conta o número total de ações propostas no PBHSF e analisadas 

(não excluídas) temos que as Componentes IIa – Uso sustentável dos recursos hídricos e 

IIIa – Serviços e obras de recursos hídricos também apresentam índices significativos de 

baixa freqüência. A tabela 7.13 relaciona as ações ausentes e com muito baixo índice de 

freqüência.  
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Tabela 7.13 - Ações do PBHSF ausentes ou com muito baixo índice de freqüência nos planos de bacias de rios afluentes. 

Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRHI) e do Plano da Bacia (Total: 9 ações) 
Índice 
de 
freq. 

I.1.5. Estabelecimento de mecanismos que contribuam para sustentabilidade financeira dos comitês de sub-bacias ou associações de usuários AUS 
I.2.7. Promoção de ações para aprovação nos Estados e nos Ministérios da destinação dos recursos oriundos das compensações ambientais e compensações financeiras 
pelo uso de recursos hídricos na Bacia AUS 

I.5.5. Produção de publicações/vídeos como parte de Programa Editorial de Educação Ambiental MB 
I.6.4. Fiscalização e monitoramento dos focos de poluição e de risco de acidentes ecológicos MB 
I.6.8. Estudos para a avaliação da disponibilidade e sustentabilidade dos recursos hídricos para as Comunidades Indígenas na bacia AUS 
I.7.3. Fiscalização e monitoramento integrado dos usuários. MB 
I.8.1. Criação e implantação da rede interinstitucional de pesquisa, tecnologia e monitoramento AUS 
I.8.2 Criação de um fundo de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico em recursos hídricos. AUS 
I.8.3 Geração, difusão e transferência de conhecimento e tecnologia para os usuários. MB 
Componente II a – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos (Total: 9 ações)  
II.a.1.1. Organização e disponibilização de banco de dados sobre solos, clima, culturas, manejo de irrigação e de parâmetros que orientem os processos de outorga AUS 
II.a.1.2. Implantação de selo verde para uso racional da água na irrigação AUS 
II.a.1.8. Apoio a programas de reciclagem de águas em indústrias e em estações de tratamento de água MB 
II.a.1.9. Apoio a pesquisas para o desenvolvimento de processos avançados de reuso de efluentes de esgotos tratados AUS 
II.a.1.13. Implantação e operação de um Centro de Referência em irrigação MB 
II.a.3.1. Elaboração de Programa e implantação de sistema de prevenção e Contingência de Acidentes Ecológicos AUS 
II.a.3.2. Elaboração de Planos de Ação de Mitigação de Secas e de Enchentes MB 
II.a.3.3. Priorização de estudos para avaliação dos efeitos de cheias, considerando a gestão desses eventos, erros de avaliação, o atendimento à população e avaliação 
das obras de infra-estrutura hídrica MB 

II.a.3.4. Mapeamento e avaliação dos focos potenciais de riscos de acidentes ecológicos, para definição de monitoramento permanente MB 
Componente II b – Proteção e Recuperação Hidro-ambiental da Bacia (Total: 21 ações)  
IIb.1.1. Apoio à iniciativa para recuperação da ictiofauna MB 
IIb.1.3. Implantação de projetos de conservação e recuperação da biodiversidade. AUS 
IIb.1.4. Implantação de unidades de conservação na Bacia.  AUS 
IIb.1.5. Elaboração de estudos para avaliação de impactos provenientes do uso de tanque rede nos reservatórios e leito do rio. AUS 
IIb.1.6. Estruturação da coleção de Ficoflora e de Invertebrados aquáticos. AUS 
IIb.1.7. Manejo e Gestão de Pesca na bacia AUS 
IIb.1.8 Estudo da estrutura ictiofaunística e dos habitats fluviais AUS 
IIb.1.9 Monitoramento e avaliação das iniciativas de peixamento espécies nativas  MB 
II.b.2.1. Direcionamento das iniciativas de peixamento do rio com o intuito de priorizar o objetivo ecológico, com uso de espécies nativas e monitoramento de MB 
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resultados  
II.b.2.2. Estudo de alternativas de produção de nutrientes a jusante de grandes barragens AUS 
II.b.2.4. Atingimento de uma meta de recuperação de espécies de peixe nativas que serviram como indicadores de revitalização. Escolher uma espécie símbolo. AUS 
II.b.2.5. Aproveitamento hidroagrícola de pequenas e médias várzeas e possibilidade de resgate da função de berçário de espécies nativas. AUS 
IIb.3.1. Criação de mosaicos de conservação e preservação AUS 
IIb.3.3. Caracterização Ambiental de Áreas de Nascentes AUS 
IIb3.6. Recuperação de Veredas e Lagoas Marginais MB 
IIb. 4.2. Apoio a ações de controle de queimadas. AUS 
IIb.6.2 - Apoio a ações de transferência de tecnologia para adequação e conservação de estradas vicinais, construção de barraginhas, estradas vicinais, construção de 
barraginhas, plantio direto e tecnologias agrícolas alternativas MB 

IIb.6.3 - Implantação projetos executivos já elaborados de manejo integrado em microbacias  MB 
IIb.6.4 - Implantação de medidas, ações e projetos de recuperação de pastagens. AUS 
IIb.6.5 – Implantação de medidas, obras e ações de captação e conservação de água de chuva em toda bacia, com o objetivo de aumentar a oferta de água para usos 
múltiplos. AUS 

IIb.6.6 Estabilização das margens da calha e afluentes nos pontos críticos de processos erosivos. AUS 
Componente III a – Serviços Obras de Recursos Hídricos (Total: 3 ações)  
III.2.3 - Produção de cartas náuticas georeferenciadas através de barco identificador de talvegue. AUS 
III.2.4 Estudos de viabilidade técnica e econômica para a implementação da hidrovia na calha e principais afluentes da bacia hidrográfica do rio São Francisco. MB 
III.2.6 Estudos e monitoramento dos processos erosivos marginais. AUS 
Componente III b – Uso da Terra (Total: 2 ações)  
III.4.2 - Assistência técnica e financeira para fiscalização do cumprimento de Leis, códigos e posturas municipais. AUS 
III.4.3 - Melhoria da infra-estrutura viária rural mediante construção e readequação de estradas de rodagem e bacias de captação de  águas pluviais, visando o controle 
da erosão. AUS 

Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental (Total: 2 ações)  
IV.1.4. Implementação de medidas de controle da poluição difusa.  MB 
IV. 4.1. Projeto para a identificação da poluição pontual e difusa na Bacia do rio São Francisco. AUS 
Componente V – Sustentabilidade Hídrica do Semi-Árido (Total: 4 ações)  
V.1.3 Recuperação e construções de cacimbas subterrâneas para abastecimento humano e hortas comunitárias. AUS 
V.I.5 Reaproveitamento do descarte dos dessalinizadores para a criação de peixes, conforme projeto da EMBRAPA, e para a adubação de cocos. AUS 
V.3.1. Promover cursos específicos para capacitação das comunidades a serem beneficiadas com a instalação de equipamentos de convivência com a seca (construção, 
operação e manutenção), bem como reaproveitamento de resíduos oriundos desses sistemas e equipamentos (dessalinizadores e sistemas simplificados de esgotos). MB 

V.4.2. Apoio ao desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao Semi-Árido para racionalização do consumo de água na irrigação e aumento da disponibilidade hídrica. AUS 
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7.2.3.2 - Propostas não contidas no PBHSF e apresentadas em planos de bacias de 

rios afluentes 

Alguns planos de bacias, propõem ações relativas ao arcabouço legal dos 

estados, como a regulamentação da lei que dispõe sobre a política estadual de recursos 

hídricos, tais como os planos das bacias dos rios Piauí, Ipanema, Traipu, Curituba e 

outros e Gararu e outros.  

Em relação aos aspectos institucionais, registra-se que no Plano Diretor de 

Recursos Hídricos das bacias dos Rios Verde e Jacaré e Margem Direita do Lago do 

Sobradinho há uma proposta equivocada, sugerindo a criação e instalação de Comitê da 

Bacia Hidrogeológica do Platô de Irecê, pois não possui respaldo legal.  

 Destaca-se também, entre as ações de grande parte dos planos de bacia 

analisados, o enquadramento dos corpos d’água da bacia. O PBHSF já apresenta uma 

Proposta de Enquadramento dos Corpos d’Água da Bacia do Rio São Francisco, motivo 

pelo qual o enquadramento não está incluído entre as ações propostas pelo PBHSF. 

Apresenta-se como proposta de alguns planos de bacia a elaboração de 

Zoneamento-Ecológico Econômico da região, a exemplo dos planos das bacias dos rios 

Paramirim, Carnaíba de Dentro e Santo Onofre e do Rio Grande: trecho Alto Rio 

Grande. 

Entre as ações de saneamento, constam em muitos dos planos de bacias 

analisados ações de controle e redução de perdas nos sistemas de abastecimento de 

água. Em parte deles também são indicadas ações de controle de perdas para o uso da 

água na irrigação e perdas por evaporação em espelhos d’água. 

Além dos planos setoriais apresentados usualmente nos planos de bacia – 

saneamento, irrigação e controle ambiental - foram identificados outros planos setoriais, 

como Plano de Turismo e Plano de Energia. O Plano Diretor de Recursos Hídricos das 

bacias dos Rios Verde e Jacaré e Margem Direita do Lago do Sobradinho, na Bahia, e o 

Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias dos Rios Curituba, Jacaré, Campos 

Novos e outros, em Sergipe, apresentaram entre suas propostas conjunto de ações 

específicas para aproveitamento do potencial turístico das respectivas regiões. As bacias 

do Rio Grande, no trecho Alto Grande, e do Rio Corrente, ambas situadas no território 

baiano, apresentaram entre suas propostas ações de planejamento da geração de energia 

elétrica. 

 Evidentemente, encontram-se nos vários planos analisados muitas ações de 

âmbito local, como propostas de estudos, projetos e implantação/recuperação de obras 
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de infra-estrutura hídrica. Vale ressaltar, que não é raro os planos de bacia relacionarem 

entre suas propostas, ações que não são estritamente da área de recursos hídricos, tais 

como: execução de estradas, eletrificação, implantação de escolas agrotécnicas. 

 Ressalta-se que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Salitre - (1993), 

mesmo sendo o mais antigo dos planos de bacia analisados - contém indicação de ações 

para implementação do PDRH Salitre. O Sub-Programa Gerencial de Recursos Hídricos 

é composto por projetos e atividades concebidos para estruturação institucional e 

normativa; operacionalização, monitoramento e análise do plano, através de seminários 

de monitoramento e avaliação do PDRH Salitre.  

No Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu, não constam 

ações de abastecimento urbano de água, presentes em todos os demais planos de bacias 

analisados, inclusive no PBHSF. Destaca-se, ainda, a forte semelhança entre as ações 

deste plano com as do PBHSF, e a presença de ação relativa ao estabelecimento de um 

Plano Anual para a bacia, bem como a instituir mecanismos para possibilitar o 

acompanhamento periódico das ações de desenvolvimento propostas no Plano Anual. 

A Bacia do Rio Verde Grande, apesar de estar parcialmente inserida no Semi-

Árido, não apresenta entre as propostas do respectivo plano de bacia, ações de 

convivência com o Semi-Árido. Também não há proposição de ações na área de 

educação ambiental, freqüentemente presentes nos demais planos de bacias analisados. 

 

7.2.4 - Análise comparativa das unidades de planejamento na bacia do São 

Francisco 

Grigg (1985) cita que o fato de uma bacia situar-se sob várias jurisdições é um 

dos problemas mais comuns no planejamento de bacias hidrográficas e possuir áreas 

inseridas em vários estados, acrescenta complexidade à situação. Segundo o autor, a 

transferência de águas entre bacias é outro tipo de problema que geralmente causa sérias 

resistências.  

Verifica-se que, em geral, as unidades hidrográficas do PBHSF não coincidem 

exatamente com as unidades de planejamento adotadas pelos Estados, que adotam suas 

próprias Divisões Hidrográficas Estaduais. A figura 7.7 apresenta as unidades de 

planejamento de recursos hídricos do Brasil, de acordo com as Divisões Hidrográficas 

Estaduais. Tomando-se, nesse mapa, o recorte da bacia do rio São Francisco, 

apresentado na figura 7.8 e sobrepondo-o com os limites das unidades hidrográficas 
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definidas pelo PBHSF (figura 6.3), é possível comparar as unidades de planejamento 

estaduais e aquelas estabelecidas pelo PBHSF.   

 
Fonte: COELHO et al. (2005). 
Figura 7.7 - Unidades estaduais de planejamento de recursos hídricos no Brasil.  
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Figura 7.8 - Unidades estaduais de planejamento na bacia do rio São Francisco.  
 

A tabela 7.14 resume as diferenças detectadas nesse tema, evidenciando que na 

maioria dos casos o PBHSF estabelece um número maior de unidades de planejamento. 

Exceção é feita ao Estado de Alagoas, cujas diferenças são significativas.  

Tabela 7.14 - Diferenças entre as Unidades Hidrográficas do PBHSF e as Divisões 
Hidrográficas Estaduais. 

PBHSF Unidade da 
Federação 

Nº UP’s no 
Estado Nº Unidades 

Hidrográficas Desvio 

Minas Gerais 10 13 +3 
Distrito Federal 1 1 0 
Goiás 1 3 +2 
Bahia 8 11 +3 
Pernambuco 14 7 -7 
Alagoas 7 2 -5 
Sergipe 1 2 +1 

 

Em Pernambuco, apesar de haver uma diferença razoável entre unidades do 

PBHSF e do Estado, a situação poderá ser facilmente adequada, uma vez que o PBHSF 

agrupa unidades de planejamento existentes no Estado. Na Bahia, é necessário 

equacionar a situação que surge com a criação das RPGA’s, especialmente as 

denominadas Calha do Médio São Francisco na Bahia e Lago do Sobradinho. 
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7.2.5 - Propostas para a integração dos níveis de planejamento na bacia do rio São 

Francisco 

 Conforme citado no capítulo referente à metodologia, a proposta para a 

integração dos níveis de planejamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio 

São Francisco a ser apresentada foi baseada na integração dos níveis de planejamento 

por coordenação apresentada por Lanna (2004).  

 Na bacia hidrográfica do rio São Francisco têm-se, além do rio principal, 

afluentes ao rio São Francisco de domínio da União, como os rios Verde Grande, 

Carinhanha, Ipanema, Moxotó, Capiá e Traipu. Nesse caso, o plano de bacia 

hidrográfica do rio principal (PBHSF) deve coordenar e integrar os planos de bacia de 

rios afluentes ao principal.  

 O CBHSF está exercitando a integração com os comitês de bacia de rios 

afluentes ao rio São Francisco através da Câmara Técnica de Articulação Institucional – 

CTAI composta por 16 membros, sendo 4 representantes de comitês de bacias de rios 

afluentes ao São Francisco, quais sejam: CBH Verde Grande, CBH Entorno de Três 

Marias, CBH Afluentes Mineiros do São Francisco e CBH Piauí. Dentre as atribuições 

da CTAI do CBHSF estão “analisar, elaborar pareceres e submeter ao Plenário do 

CBH-SF assuntos relacionados às políticas estaduais de recursos hídricos já 

constituídas e às metas e programas contidos em planos de recursos hídricos de sub-

bacias hidrográficas”.  

 A figura 7.9 ilustra o modelo institucional proposto para a integração entre os 

níveis de planejamento, que contempla de forma ampla a bacia do rio São Francisco. Na 

elaboração desta proposta foram consideradas: 

- as unidades hidrográficas definidas pelo PBHSF; 

- as divisões hidrográficas estaduais; 

- os comitês de bacias instalados ou em processo de formação; 

- os planos de bacia hidrográfica existentes.  
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Figura 7.9 – Proposta de integração dos níveis de planejamento na bacia do rio São 
Francisco. 
 

 Cada uma das unidades da federação inseridas na bacia do rio São Francisco terá 

um processo interno próprio, considerando os respectivos planos de recursos hídricos 

existentes ou a serem elaborados, bem como os comitês de bacias hidrográficas 

instituídos ou a instituir, destacados nas figuras 7.10 a 7.14, que particularizam para os 

Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco a proposta geral. Não 

foram apresentadas propostas para o Estado de Goiás e para o Distrito Federal, por 

possuírem áreas ínfimas na bacia hidrográfica do rio São Francisco, que não se 

constituem objeto de planos de recursos hídricos de bacias específicos nessas unidades 

da federação. Ressalta-se que, nessa proposta, não houve consulta formal aos órgãos 

gestores de recursos hídricos dos Estados ou da União. 

 Evidentemente, a implementação do processo de planejamento integrado, da 

forma prevista, não ocorrerá de imediato. O principal obstáculo é que os Estados 

inseridos na bacia do rio São Francisco encontram-se em etapas distintas da implantação 

de suas políticas estaduais de recursos hídricos, o que dificulta o processo de 

planejamento de maneira uniforme nas sub-bacias.  
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 Alguns órgãos gestores estaduais de recursos hídricos destacam-se por sua 

atuação bastante pró-ativa, como Bahia e Minas Gerais, enquanto os demais encontram-

se ainda em um estágio intermediário. Este fato reflete-se não apenas nas atividades de 

elaboração e atualização dos planos de recursos hídricos de competência das unidades 

federativas (planos estaduais e planos de bacias de rios de domínio estadual), como na 

implantação dos comitês de bacia hidrográfica. Nas sub-bacia nas quais ainda não há 

comitês em funcionamento, o Poder Público Federal ou Estadual assumem decisões que 

deveriam ser compartilhadas com a sociedade. 

 Por outro lado, é essencial que a União, os Estados e o Distrito Federal exerçam 

as atividades de coordenação e vinculação do Plano Nacional e Planos Estaduais aos 

planos de bacia de rio federal e estadual, respectivamente. Os comitês de bacias de rios 

afluentes ao rio São Francisco de domínio estadual deverão encaminhar suas sugestões e 

reivindicações aos órgãos gestores estaduais, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 

CBHSF. 

 
Figura 7.10 – Proposta de integração do planejamento de recursos hídricos na bacia do 
rio São Francisco, no âmbito do Estado da Minas Gerais. 
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Figura 7.11 – Proposta de integração do planejamento de recursos hídricos na bacia do 
rio São Francisco, no âmbito do Estado da Bahia. 
 

 
Figura 7.12 – Proposta de integração do planejamento de recursos hídricos na bacia do 
rio São Francisco, no âmbito do Estado da Pernambuco. 
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Figura 7.13 – Proposta de integração do planejamento de recursos hídricos na bacia do 
rio São Francisco, no âmbito do Estado de Alagoas. 

 
Figura 7.14 – Proposta de integração do planejamento de recursos hídricos na bacia do 
rio São Francisco, no âmbito do Estado da Sergipe. 



 

 

184

7.3 - OS DESAFIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 

HÍDRICOS:  

7.3.1 - Estudo de caso do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco 

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco – PERH-PE (1998) foi 

apresentado no item 6.4.2.2, tratando-o no presente item sob a ótica da implementação 

de suas propostas. A tabela 7.15 apresenta os programas, sub-programas e ações 

contidas no PERH-PE e o respectivo status atual de cada ação, oito anos após sua 

proposição, conforme a avaliação dos entrevistados. A tabela 7.16 indica a situação dos 

programas especiais.  

 Enfatiza-se a subjetividade desta avaliação expedita. Tome-se como exemplo a 

ação “Implantação de açudes de porte médio”. Não foi explicitado o número de açudes 

a ser implantados, nem houve indicação se deveriam ser implantados os açudes 

projetados e ainda não construídos, relacionados no próprio PERH-PE. A ação foi 

considerada implementada, uma vez que foi implantada mais de uma dezena de açudes 

com capacidade de acumulação entre 1 milhão e 20 milhões de metros cúbicos, no 

período de 1999 a 2005. 

 No programa 6, as ações “Implantação de Comitês de Bacias Hidrográficas” e 

“Implantação de Conselhos de Usuários”, também foi considerada a atuação dos 

comitês e conselhos instalados. Desde 1998 até 2005 foram instalados 8 Comitês de 

bacias hidrográficas e 9 Conselhos de Usuários, porém nem todos exercem efetivamente 

as atribuições que lhe cabem, sendo que alguns estão com suas atividades paralisadas.  
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Tabela 7.15 - Avaliação da implementação do PERH-PE.  

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS AÇÕES SITUAÇÃO 
Análise de projetos existentes e de outros 
locais estudados para complementação da 
infra-estrutura hídrica existente 

✔ 

Estudos e projetos de adutoras e canais para 
utilização de água do São Francisco ✔ 

Implantação de açudes de porte médio ✔ 

1.1 Análise, estudos, 
projetos e 
implantação de obras 
de grande e médio 
porte 

Implantação de adutoras ✔ 
1.2 Implantação de 
pequenas obras de 
apoio comunitário e 
de convivência com 
as secas 

Realização de pequenas construções 
comunitárias de açudes, poços tubulares, 
poços amazonas, cisternas, barragens 
subterrâneas, instalação de dessalinizadores, 
etc 

∓ 

Manutenção em barragens ✘ 

Recuperação de adutoras ✘ 

Recuperação de pequenos açudes ✘ 

1.
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fe

rta
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ág

ua
 

 

1.3 Recuperação da 
infra-estrutura 
hídrica 

Recuperação de poços tubulares, barragens 
subterrâneas e poços amazonas. ✘ 

Melhoria e ampliação das redes de 
observações hidrometeorológicas ∓ 

Realização do monitoramento pluviométrico ✔ 
Cadastramento de mananciais e de usuários de 
águas superficiais e subterrâneas ✔ 

2.1 Monitoramento 
climático e dos 
recursos hídricos 

Avaliação climática e do potencial hídrico 
superficial  ∓ 

Realização do controle tecnológico das 
barragens ✘ 2.2 Monitoramento 

de obras hidráulicas Monitoramento de poços e barragens 
subterrâneas ∓ 

2 
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2.3 Desenvolv. 
integrado de bacias 
hidrográficas 

Elaboração de Planos Diretores de Recursos 
Hídricos ✔ 

Identificação de mananciais para 
abastecimento d’água ✔ 

Ampliação de sistemas de abastecimento 
d’água ✔ 

3 
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d’
ág

ua
 3.1 Implantação e 

ampliação de 
sistemas de 
abastecimento 
d’água (S.A.A.) Implantação de sistemas de abastecimento 

d’água ✔ 

Instalação e/ou substituição de hidrômetros em 
diversas localidades ✔ 

Setorização da rede de distribuição ∓ 

4.1 
Desenvolvimento 
dos sistemas 
operacionais da 
COMPESA Aquisição e recuperação de equipamentos e 

macro medidores ✔ 

Execução de melhoramento nas unidades 
operacionais ✔ 

Execução de melhoramento nos grandes anéis 
de distribuição ∓ 

Execução de serviços na rede de distribuição ✔ 

4 
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4.2 Melhoramentos 
dos sistemas de 
abastecimento 
d’água 

Substituição de trechos críticos da rede de 
distribuição ✔ 
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(continuação) Tabela 7.15 - Avaliação da implementação do PERH-PE.  
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS AÇÕES SITUAÇÃO 

Realização de análises físico-químicas das 
águas do curso principal, afluentes e das águas 
acumuladas 

✔ 
5.1 Monitoramento 
da qualidade da água 
de bacias 
hidrográficas Reenquadramento dos corpos d’água ✘ 

Substituição de coletores ✔ 

Recuperação de coletores ✔ 

Recuperação total de SES ✔ 

5.2 Melhoramentos 
dos Sistemas de 
Esgotamento 
Sanitário Execução de serviços em poços de visita, 

coletores, estações elevatórias e de tratamento ✔ 

5.3 Ações integradas 
de habitação e 
saneamento 

Execução de pequenas obras de abastecimento 
d’água e de esgotamento sanitário com 
participação das prefeituras e comunidades em 
áreas urbanas e rurais 

✔ 

5.4 Fiscalização e 
monitoramento da 
cobertura vegetal 

Aperfeiçoamento do mecanismo de 
fiscalização e monitoramento da cobertura 
vegetal 

✘ 

5.5 Recuperação de 
áreas degradadas 

Elaboração e desenvolvimento de estudos e 
projetos de recuperação, enriquecimento e 
monitoramento de áreas degradadas 

∓ 

5 
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5.6 Promoção da 
Educação Ambiental 

Promoção e realização de palestras, cursos e 
seminários ✔ 

Instrumentalização do órgão gestor de recursos 
hídricos ∓ 

Atualização e manutenção do banco de dados 
do SIGRH ✘ 

Implantacão do sistema estadual de 
gerenciamento integrado dos recursos hídricos ✔ 

Implantação de Comitês de Bacias 
Hidrográficas ∓ 6 
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6.1 
Desenvolvimento de 
estudos e 
instrumentos para 
gerenciamento dos 
recursos hídricos 

Implantação de Conselhos de Usuários ∓ 

Legenda: ✘ - - ação não implementada; ✔ - ação implementada; ∓ - ação parcialmente implementada.  
 
Tabela 7.16 - Avaliação de Programas do PERH-PE. 

Programa Situação 
Conservação e Proteção dos Recursos Hídricos ✘ 

Reenquadramento dos Corpos d’Água ✘ 

Monitoramento Hidrológico em Tempo Real ✘ 

Monitoramento e Gerenciamento de Açudes ✔ 

Desenvolvimento de Tecnologias de Uso da Água no Semi-Árido ✘ 

Otimização do Uso da Água para os Diversos Fins ✘ 

Política de Recursos Hídricos para Convivência com as Secas ✔ 

Monitoramento da Explotação de Águas Subterrâneas. ∓ 

Legenda: ✘ - - ação não implementada; ✔ - ação implementada; ∓ - ação parcialmente implementada 
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 A tabela 7.17 apresenta um resumo do estágio de implementação das ações do 

PERH-PE por programa. Embora os resultados, aparentemente, sejam positivos, a 

grande questão que se interpõe é que muitas das ações implementadas ocorreram por 

iniciativas independentes de cada instituição. Não há indícios de que tenha havido, de 

fato, empenho para implementação do PERH-PE como um instrumento de 

planejamento, mas um conjunto de ações isoladas que possivelmente teriam ocorrido 

mesmo diante da inexistência de um Plano Estadual de Recursos Hídricos. Confirmam 

esta suposição o fato de não ter havido atualização do PERH-PE até o ano de 2006, 

quando a lei estadual previa uma atualização a cada quatro anos, e a ausência de 

relatórios de avaliação da implementação do PERH-PE. É fundamental para a 

implementação do plano, sua constante atualização/revisão. 

 Apesar de que a articulação entre alguns órgãos do Estado, especialmente 

SECTMA, SEIN e COMPESA, tenha aumentado sensivelmente nos últimos anos, ainda 

há um longo caminho a percorrer para a internalização do planejamento de recursos 

hídricos do Estado pelos demais setores usuários.  

Tabela 7.17 - Resumo das ações implementadas do PERH-PE.  
Nº ações 

Programa Total  Implementadas Não  
implementadas 

Parcialmente 
implementadas

1. Ampliação da oferta de 
água 9 4 4 1 

2. Melhoramento das 
informações sobre recursos 
hídricos 

7 3 1 3 

3. Ampliação da oferta de 
sistemas de abastecimento 
d’água 

3 3 0 0 

4. Minimização dos 
desperdícios na distribuição 
de água 

7 5 0 2 

5. Preservação dos recursos 
hídricos  10 7 2 1 

6. Administração e 
gerenciamento dos recursos 
hídricos 

5 1 1 3 

TOTAL 41 23 8 10 
 

 

7.3.2 – Considerações sobre a implementação do PBHSF 

 Segundo os resultados apresentados por Neves & Cordeiro Netto (2005a), o 

PBHSF possui um alto potencial de implementação. Os referidos autores realizaram a 

análise da efetividade de um conjunto de vinte planos de bacias hidrográficas, incluindo 
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o PBHSF, utilizando nove indicadores como fatores explicativos da efetividade dos 

planos e avaliando sua proximidade com um Marco Referencial de Planejamento pré-

definido na pesquisa. Na avaliação do Indicador de Pragmatismo do Plano (IPP), 

utilizado pelos autores para mensurar o quão propositivos foram os planos analisados e 

a existência de proposta de um arranjo organizacional e condições necessárias para a 

implementação das proposições dos planos, o PBHSF apresentou o maior valor, dentre 

o conjunto de vinte planos de bacias analisados, para esse indicador.  

 A estratégia de implementação do PBHSF compreende as seguintes frentes de 

implementação: econômica, institucional, técnica e social. O mapa para a 

implementação do PBHSF apresentado na versão do PBHSF aprovada pelo CBHSF, 

refere-se ás ações propostas pela versão preliminar do PBHSF, porém sem contemplar 

as ações incluídas nessa nova versão. 

O Programa de Investimentos do PBHSF prevê investimentos totais de R$ 5,2 

bilhões, nos quais não estão contempladas muitas das demandas e ações emanadas das 

Câmaras Técnicas e Câmaras Consultivas Regionais do CBHSF e das Consultas Públicas 

realizadas na fase discussão do Plano da Bacia. Sob o ponto de vista da implementação do 

plano, as ações mais importantes estão inseridas na Componente I, que corresponde a 

apenas 1,8% do total dos investimentos. Está previsto no PBHSF a necessidade de 

avaliação do programa completo de investimentos para a bacia, incluindo o custo das 

novas ações incorporadas pelo CBHSF, sem prejuízo à execução das intervenções 

propostas no PBHSF.   

A tabela 7.18 relaciona as deliberações do CBHSF sobre o PBHSF, as quais são 

comentadas a seguir, quando tratam da implementação do PBHSF.  

Tabela 7.18 - Deliberações do CBHSF sobre o PBHSF. 
Deliberação 

CBHSF Data Assunto 

Nº 07 29/07/04 Aprova o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Nº 08 29/07/04 

Define a disponibilidade hídrica, vazão máxima de consumo alocável, 
as vazões remanescente média e mínima ecológica na foz como parte 
integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco. 

Nº 09 29/07/04 
Propõe diretrizes e critérios para processo de revisão das outorgas, 
como parte integrante do Plano, concedidas no âmbito da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Nº 10 30/07/04 
Apresenta recomendações e define critérios integrantes do Plano de Recursos 
Hídricos para construção do Pacto das Águas a ser materializado em Convênio 
de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.. 

Nº 13 30/07/04 
Apresenta premissas básicas e recomendações para a implementação da 
fiscalização integrada propostas pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco.. 
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(continuação) Tabela 7.18 - Deliberações do CBHSF sobre o PBHSF. 
Deliberação 

CBHSF Data Assunto 

Nº 14 30/07/04 
Estabelece o conjunto de intervenções prioritárias para a recuperação e 
conservação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, como 
parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia.. 

Nº 15 30/07/04 
Estabelece o conjunto de investimentos prioritários a serem realizadas na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, no período 2004 a 2013, como parte 
integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio São Francisco. 

Nº 16 30/07/04 Dispõe sobre as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Bacia do Rio São Francisco.. 

Nº 20 17/06/05 
Dispõe sobre medidas gerais a serem implementadas pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF e suas Câmaras 
Técnicas, na gestão 2005-2007 e dá outras providências. 

Nº 21 17/06/05 
Dispõe sobre medidas gerais a serem implementadas pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF e suas Câmaras 
Técnicas, na gestão 2005-2007 e dá outras providências. 

Nº 22 17/06/05 
Dispõe sobre medidas a serem implementadas pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF em relação ao Programa 
de Revitalização e dá outras providências. 

 

 A Deliberação CBHSF Nº 10/04 trata da celebração do primeiro Convênio de 

Gestão Integrada como etapa inicial da construção do Pacto da Água na Bacia. Nesse 

contexto, foram definidos os seguintes objetivos iniciais, a serem atingidos até 

dezembro de 2005: 

• promover e implementar a regularização dos usos de recursos hídricos na Bacia; 

• revisar as outorgas de direito de uso de recursos hídricos; 

• implantar o cadastro de usuários de recursos hídricos da Bacia; 

• implantar um sistema computacional para a gestão dos recursos hídricos, integrando os 

comitês de Bacia e órgãos gestores. 

 A Deliberação CBHSF Nº 15/04 estabelece o prazo para revisão do Programa de 

Investimentos do PBHSF, até dezembro de 2005 e define estratégias e procedimentos 

para o processo de revisão parcial do PBHSF no prazo de um ano. A referida 

Deliberação prevê, em seu art. 5º, as atividades prioritárias para o biênio 2004-2005, 

quais sejam: 

• viabilização dos estudos e ações necessárias à elaboração e construção do Pacto das 

Águas e revisão parcial do Plano de Recursos Hídricos, no prazo de 01 ano; 

• viabilização do funcionamento, atividades e ações do CBHSF e de sua Secretaria 

Executiva; 

• gestão da Informação e Pesquisa. 

 Os aspectos relativos à cobrança foram considerados na Deliberação CBHSF Nº 

16/04, que aponta o ano 2005 como meta para a realização de estudos técnicos pelo 
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Comitê, por meio de sua Câmara Técnica de Outorga e Cobrança e com apoio da ANA, 

visando estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia 

e os valores a serem cobrados. Também está previsto a discussão desses estudos pelo 

CBHSF e comitês de bacias de afluentes. 

 Na prática, temos que as metas iniciais previstas pelo PBHSF não têm seguido o 

seu cronograma de implementação. O mapa para a implementação do plano prevê como 

primeiro resultado o Convênio de Gestão Integrada, firmado entre a União e os entes 

federados da Bacia com a coordenação do CBHSF, a ser realizado no prazo máximo de 

um ano após sua aprovação. A etapa inicial de implementação do PBHSF deveria 

contemplar sua ampla divulgação na bacia e articulação para obtenção de apoio e 

estabelecimento de compromissos com o plano, a fim de incluir as intervenções 

previstas nos orçamentos da União e dos Estados. 

“A agenda prevista para 2005 é, pois, repleta de estudos, revisões e 

adequações para que o Plano efetivamente cumpra seus objetivos. Nada mais 

natural. Como afirmado em diferentes etapas, trata-se de um processo, em que o 

documento ora apresentado constitui-se em um marco inicial de referência” 

(ANA, 2005g, p. 128). 

 Constata-se que as deliberações do CBHSF não têm sido cumpridas nos prazos 

previstos, uma vez que o ano de 2006 está em curso e grande parte das metas para o ano 

de 2005 não foram alcançadas. Dentre as ações que foram implementadas, destaca-se a 

viabilização do funcionamento da Secretaria Executiva do CBHSF e a elaboração do 

cadastro de usuários, ora em andamento, coordenado pela ANA e com a participação 

dos Estados.   

 Embora seja aceitável que as ações não tenham sido implementadas 

rigorosamente nos prazos previstos pelo PBHSF, detecta-se um risco de 

comprometimento da implementação do PBHSF, caso as ações consideradas 

estratégicas não sejam iniciadas a curto prazo, tais como: o Convênio de Gestão 

Integrada, a criação da Agência de Bacia e os Estudos para implantação da cobrança 

pelo uso da água na bacia. Registre-se que encontra-se em vias de contratação estudos 

sobre modelos de agência de bacia e cobrança pelo uso da água na bacia, com previsão 

de conclusão ainda em 2006.   

Não obstante o PBHSF tenha sido considerado por pesquisadores (NEVES & 

CORDEIRO NETTO, 2005b) como um plano com alto potencial de implementação, a 

realidade não têm refletido essa expectativa até o momento. 
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Apesar do arcabouço institucional de recursos hídricos existente no país, o 

exercício da gestão de recursos hídricos de forma integrada entre os vários níveis de 

planejamento ainda não é fato no Brasil, o que corrobora com a hipótese apresentada 

neste trabalho. A integração entre as instâncias de planejamento de recursos hídricos 

ainda é insuficiente, a exemplo do que foi constatado no estudo de caso da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. Desta forma, este estudo reveste-se de importância, 

tanto como material de pesquisa, pois existe uma relevante carência bibliográfica no 

tema, quanto como uma contribuição às instituições atuantes na gestão dos recursos 

hídricos na esfera federal e estadual.  

 A viabilidade da implementação dos planos de recursos hídricos está 

condicionada, principalmente, aos avanços dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e à articulação entre União e unidades federadas.  

 Os comitês de bacias hidrográficas, e suas respectivas agências, têm papel 

fundamental no planejamento da bacia. Na ausência das agências de bacias, que 

possuem atribuição legal para elaborar o plano da bacia, estes planos têm sido 

elaborados pelos órgãos gestores de recursos hídricos. Ocorre que os órgãos gestores, 

em geral, contratam empresas para elaboração dos planos e nem sempre realizam um 

acompanhamento minucioso das necessidades da bacia. Este fator contribui para o 

processo de massificação dos planos de bacias por empresas especializadas, como foi 

observado nos planos de bacias de rios afluentes ao rio São Francisco. Os planos de 

bacia são elaborados em série, contendo um conjunto quase padrão de programas, sem 

considerar adequadamente as peculiaridades de cada bacia. 

 É necessária uma atuação mais incisiva dos comitês de bacias no planejamento 

de recursos hídricos, tanto participando da elaboração e aprovando os respectivos planos 

de bacia, quanto realizando o acompanhamento de sua execução, conforme previsto em 

lei. Com a instalação das agências de bacias, é provável que o processo de 

implementação dos planos de bacia hidrográfica sejam intensificados, proporcionando 

uma integração maior entre o planejamento das bacias, Estados e País. Porém, é 

essencial que os membros dos comitês de bacia tenham, de fato, representatividade dos 

respectivos setores, a fim de garantir a efetividade técnica e política do plano da bacia.

 Por outro lado, a Política Nacional de Recursos Hídricos impõe que seja 

assegurada a viabilidade financeira para a instalação das Agências de Bacias, com a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Ao mesmo tempo que a Lei Federal nº 
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9.433/97 prevê uma série de atribuições para as Agências, limita os gastos 

administrativos (7,5% do valor total arrecadado com a cobrança) com a Agência. Esse 

fator pode inviabilizar o funcionamento de agências em bacias de pequeno porte.  

 A literatura internacional evidenciou pontos relevantes, apresentados a seguir. A 

França, com os SDAGE’s e os SAGE’s, avançou na descentralização do planejamento e 

gestão de seus recursos hídricos. Entretanto, evidenciou-se que o poder público parece 

não estar preparado para abrir mão do poder decisório. O país tem obtido resultados no 

atendimento às metas estabelecidas nos planos, e destaca-se pelos mecanismos de 

implementação dos SDAGE’s, conforme descrito para a bacia do Rhône-Méditerranée-

Corse. O acompanhamento efetivo do SDAGE, através da revisão periódica dos 

indicadores, imprime dinamismo ao planejamento, tornando o processo, de fato, 

evolutivo.  

 A recente lei de recursos hídricos portuguesa traz como instrumento de 

planejamento, além do Plano Nacional da Água e dos Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica, os Planos Específicos de Gestão da Águas, cuja abrangência pode ser de 

uma sub-bacia ou uma área geográfica específica. Esses planos são complementares aos 

planos de bacias, e foram previstos pela Diretiva-Quadro da Água, que define que os 

PGBH’s poderão ser complementados por planos mais detalhados, por sub-bacia, setor, 

problema ou tipo de água. Em Portugal, merece destaque a articulação existente entre o 

Programa de Medidas do Plano Nacional da Água e os Programas de Medidas propostos 

pelos planos de bacia. Outro aspecto relevante, observado na experiência portuguesa, é 

a articulação entre o planejamento de recursos hídricos e o ordenamento do território, já 

que as medidas previstas nos planos de recursos hídricos, devem estar contidas nos 

planos regionais e municipais de ordenamento do território. O Plano Regional da Água 

dos Açores apresenta indicadores ambientais para quantificar a implementação do 

plano, que podem servir de exemplo para aplicação em outras regiões. 

 Na Espanha, os planos hidrológicos enfocam predominantemente as obras de 

infra-estrutura hídrica e abordam de maneira superficial as questões ambientais, 

persistindo num modelo superado. A vasta literatura disponível sobre o PHNE 

proporcionou a constatação de que a falta de participação pública na elaboração do 

plano, acordando as metas a serem alcançadas, pode inviabilizar a aprovação e execução 

do mesmo. Observa-se, ainda, que o PHNE não exerce um papel de coordenação e 

articulação com os planos de bacia. 
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 A metodologia elaborada neste trabalho para averiguação do conteúdo dos 

planos de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco apresentou-se 

satisfatória, permitindo atingir o objetivo proposto de verificação do grau dos planos em 

relação à norma brasileira vigente. Os critérios utilizados para avaliação do conteúdo 

dos planos de recursos hídricos (quadro 4.1) são produtos desta pesquisa e poderão ser 

aprimorados para aplicação em análises mais detalhadas futuramente.  

A análise geral dos planos de recursos hídricos avaliados na área da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco – planos estaduais e de bacia hidrográfica - indicou 

que vários documentos pecam pela omissão ou falta de clareza em pontos essenciais. A 

base do plano deve ser um diagnóstico consistente dos recursos hídricos, para subsidiar 

o balanço hídrico, identificando as demandas hídricas a serem atendidas nos diversos 

horizontes do plano. As águas subterrâneas, onde conflitos potenciais e reais estão 

presentes em muitas bacias hidrogeológicas brasileiras, são tratadas de forma bastante 

simplista, principalmente em função da carência de dados. O resultado principal do 

plano são suas proposições, para atender as demandas computadas, que são 

apresentadas através dos programas e ações. Entretanto, as propostas dos planos 

raramente atendem devidamente aos seguintes aspectos: “Como fazer?”, “Quanto 

custa?”, “Onde estão os recursos financeiros?”. A ausência desses pontos fundamentais 

contribui para inviabilizar a execução dos programas propostos. Em grande parte dos 

planos analisados, detectou-se essa deficiência, bem como a predominância de uma 

postura conservadora, visando o aumento da oferta hídrica e, raramente, a gestão da 

demanda de água. Destaca-se, como o plano mais avançado, entre os analisados, o 

PERH-BA.   

 Dentre os planos de bacia avaliados, considerando o conteúdo geral do plano, a 

bacia do rio das Velhas destaca-se, com o plano que mais atende os critérios previstos 

na norma brasileira vigente e, a seguir, a bacia do rio Paracatu. Logo após, estão várias 

bacias situadas na Bahia (rios Verde e Jacaré; rio Corrente; rios Paramirim, Carnaíba de 

Dentro e Santo Onofre; rio Grande – trecho alto). Por outro lado, os planos em maior 

desacordo com os conteúdos previstos na legislação foram o das bacias dos rios: Pajeú; 

Pontal e Garças; Terra Nova e Brígida, todos situados em Pernambuco.  

 Os resultados parciais, considerando cada uma das quatro partes avaliadas 

(Diagnóstico e prognóstico; Alternativas de compatibilização; Metas, estratégias, 

programas e projetos; Programas para implementação dos instrumentos de gestão) 

mostram que a avaliação das disponibilidades e demandas hídricas, em geral, está 
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presente nos planos. A identificação de entidades executoras dos programas, avaliação 

de custos e fontes de recursos, estabelecimento de prazos de execução e priorização das 

ações, estavam particularmente presentes nos planos das bacias situadas na Bahia e 

Minas Gerais (Afluentes Mineiros, Velhas, Paracatu). Os programas para 

implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos apresentam resultados 

distintos, ora presentes (Velhas, Paracatu, Ipanema, Traipu, Piauí, Gararu, Curituba), 

ora ausentes (Salitre; Pajeú; Pontal e Garças; Terra Nova e Brígida, Moxotó e Capiá). 

 A análise das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos indica que, apesar de 

algumas unidades da federação estarem em sintonia com a legislação nacional, nem 

todas têm demonstrado avanços significativos na implementação das mesmas. Por outro 

lado, alguns Estados que apresentam divergências razoáveis as respectivas legislações 

estaduais e a Política Nacional, destacam-se no planejamento de recursos hídricos no 

panorama nacional. Dessa forma, conclui-se que a decisão do Poder Público de 

implementar a política de recursos hídricos é fator preponderante sobre as normas 

vigentes.  

 O estudo de caso da bacia hidrográfica do rio São Francisco revelou a (falta de) 

integração existente entre os níveis de planejamento na bacia. O PBHSF possui um bom 

nível de integração com o PNRH, cerca de 80% dos programas propostos no PNRH 

estão previstos no PBHSF, mesmo que de forma similar. Em relação aos Planos 

Estaduais, as propostas do PBHSF se assemelham mais as do PERH-BA e destoam 

notadamente do PERH-SE. 

 Na análise do Plano Nacional e Planos Estaduais, a Bahia destaca-se como o 

Estado mais sintonizado com a União, apresentando no PERH-BA 56% dos programas 

previstos no PNRH. Pernambuco vem em seguida, contendo 44% dos programas do 

PNRH no PERH-PE. Sergipe é o Estado mais destoante da União, no tocante ao 

planejamento de recursos hídricos. 

 Quanto à relação entre plano de bacia do rio principal (São Francisco) e planos 

de bacias de afluentes, a disparidade entre as propostas foi notável. Em geral, as maiores 

diferenças foram verificadas nos planos de bacias de rios afluentes situados na Bahia e 

as menores, nos planos de bacias de rios afluentes inseridos no Estado de Minas Gerais.  

 A análise da tipologia das ações propostas no PBHSF ausentes ou com baixa 

freqüência nos planos de bacias de rios afluentes possibilitou identificar, notadamente, 

as atividades relativas à recuperação hidro-ambiental como as mais omitidas nos planos 

de bacias de rios afluentes.  
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 Essa parte da pesquisa proporcionou a inferência de um modelo de articulação 

institucional para o planejamento de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, com base na integração dos níveis de planejamento por coordenação. 

Todavia, alerta-se para o fato de que os distintos estágios em que as unidades da 

federação encontram-se na implantação de suas políticas estaduais de recursos hídricos, 

não permite um processo de planejamento uniforme nas sub-bacias e restringe à 

implementação do planejamento integrado da forma proposta, a curto prazo.  

 Foram elucidados alguns aspectos relevantes, não previstos nas normas de 

recursos hídricos, para os quais são apresentadas recomendações a seguir. 

 A partir do conhecimento e análise das normas brasileiras pertinentes aos 

recursos hídricos, assim como as normas dos países estudados, recomenda-se as 

seguintes adequações e inovações na norma vigente.   

 

 Detalhamento da atual Divisão Hidrográfica Nacional 

 A atual Divisão Hidrográfica Nacional, constituída de doze Regiões 

Hidrográficas, não apresenta a escala espacial suficiente para a tomada de decisões 

fundamentais na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tais como: 

criação de comitês de bacias hidrográficas e elaboração de planos de bacias. Enquanto 

não se realiza o detalhamento necessário da DHN, os Estados têm avançado nessa 

questão, definindo suas respectivas Divisões Hidrográficas Estaduais. Porém, é 

essencial que haja uma visão macrorregional do panorama nacional, devido à 

diversidade de tamanho entre os territórios das unidades federadas, guardando 

homogeneidade no conjunto. O caso da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

apresentado no capítulo 6 desta pesquisa, ilustra a discrepância existente entre as 

unidades de planejamento na referida bacia.   

 É essencial e urgente a definição e regulamentação das Unidades Nacionais de 

Planejamento com o nível de detalhamento necessário, de forma consensual entre União 

e Estados. COELHO et al. (2005) apresentam metodologia para o estabelecimento de 

Unidades Nacionais de Planejamento e Gestão para o país, com base em critérios hidro-

ambientais, socio-econômicos e político-institucionais. O mencionado trabalho 

constitui-se numa proposta coerente que, quando colocada em prática, deverá 

proporcionar resultados eficientes na definição de Unidades Nacionais de Planejamento, 

uma vez que propõe a “possibilidade de construção de alternativas diversas e a busca 

do senso comum da melhor solução”.  
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 Definição de critérios de integração entre programas propostos no Plano 

Nacional e Planos Estaduais  

 É importante que haja uma articulação entre os programas propostos entre o 

Plano Nacional e os Planos Estaduais de Recursos Hídricos. O Plano Nacional deve 

coordenar e harmonizar os planos estaduais e planos de bacias de rios de domínio da 

União. Em Portugal observa-se um bom exemplo, nessa linha, com o Plano Nacional da 

Água e Planos de Bacias.  

 

 Estabelecimento de critérios específicos para planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas com águas de domínio da União  

 De acordo com a Resolução nº17/01 do CNRH (arts. 3º e 4º), em bacias 

hidrográficas com águas de domínio da União, enquanto não houver Agência de Bacia, 

o Comitê de Bacia definirá a entidade ou órgão gestor que coordenará 

administrativamente o respectivo Plano de Bacia. Na inexistência do Comitê de Bacia, 

as competentes entidades ou órgãos gestores de recursos hídricos deverão escolher o 

coordenador administrativo do Plano. Em ambos os casos a União coordenará uma 

equipe técnica composta por representantes das unidades federadas, articulados pelos 

respectivos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, para acompanhamento da 

elaboração do Plano da Bacia.  

 A referida Resolução também prevê que o Plano de Recursos Hídricos de uma 

sub-bacia somente poderá ser aprovada pelo seu Comitê se as condições do seu exutório 

estiverem compatibilizadas com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

Principal. Na inexistência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

Principal, as condições mínimas do exutório serão definidas pelo respectivo Comitê em 

articulação com o Comitê da sub-bacia. Ainda, na ausência do Comitê da Bacia 

Hidrográfica Principal, o órgão gestor de recursos hídricos da bacia principal deverá 

coordenar a definição da proposta de compatibilização das condições de seu exutório, 

com ampla participação da sociedade civil e dos órgãos intervenientes na bacia, 

submetida à aprovação do Conselho de Recursos Hídricos competente.  

 Entretanto, não há mecanismos previstos para a efetiva articulação entre o plano 

de recursos hídricos da bacia hidrográfica principal e os planos de recursos hídricos das 

sub-bacias. A exemplo dos instrumentos de planejamento de recursos hídricos do 

sistema francês, identifica-se que é primordial a conexão entre o plano de recursos 
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hídricos de uma bacia e os respectivos planos das bacias de afluentes, especialmente em 

casos de rios de domínio da União. É necessário regulamentar a legislação vigente nesse 

aspecto, estabelecendo a forma como deverá ser realizada a articulação entre as distintas 

instâncias envolvidas no processo.  

 

 Definição de critérios de articulação entre comitês de uma mesma bacia e entre 

órgãos gestores de recursos hídricos  

 Conforme citado anteriormente, a CF (1988) estabeleceu dois domínios para as 

águas no Brasil, a União e os Estados. A dupla dominialidade das águas no Brasil 

configura-se num fator que introduz complexidade institucional significativa ao 

SINGREH e à gestão dos recursos hídricos, pois há duas esferas de atuação: federal e 

estadual. A Política Nacional de Recursos Hídricos definiu a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para sua implementação e atuação do SINGREH. Há que se observar, 

porém, que os organismos de bacias tanto podem ser criados pela União, como pelas 

unidades da federação. Em bacias cujo rio principal é de domínio da União, também 

podem ser criados comitês de bacias de afluentes de domínio dos Estados e não há 

previsão legal sobre a relação entre o comitê de bacia do rio principal e os comitês de 

afluentes, sejam eles de rios estaduais ou federais.  

 É fundamental a articulação entre gestores de recursos hídricos estaduais e 

federal e entre comitês de uma mesma bacia – comitê do rio principal e de rios 

afluentes, a fim de superar as divergências que poderão surgir em função dos diversos 

interesses envolvidos numa bacia hidrográfica e efetuar de fato uma gestão 

participativa, descentralizada e compartilhada dos recursos hídricos. Para alcançar este 

objetivo, é necessário estabelecer critérios e regras de convivência entre os diferentes 

organismos de uma mesma bacia, diante da indefinição legal quanto à relação entre eles. 

 

 A análise e discussão dos principais fatores intervenientes na implementação dos 

planos de recursos hídricos conduziu à identificação de propostas para aumento da 

efetividade dos respectivos planos, apresentadas a seguir.  

 

 Monitoramento periódico da implementação do plano 

 Para que um plano seja implementado é essencial que haja um mecanismo de 

acompanhamento da implementação do plano. O procedimento previsto em algumas 

políticas estaduais, e também para o PNRH, é o de relatórios de situação de recursos 
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hídricos, elaborados com periodicidade pré-definida. Ressalte-se, porém, que omissões 

no conteúdo do plano dificultam a avaliação de sua implementação, especialmente: 

ausência da identificação dos atores responsáveis pela implementação das ações; falta 

de hierarquização da implementação das ações propostas e de estimativa de custos das 

ações.   

 A França utiliza a “tableau de bord” para avaliação da implementação do 

SDAGE (vide Apêndice A), com a criação de indicadores, modelo que poderia servir de 

exemplo aos planos de recursos hídrico elaborados no Brasil. O Plano Regional da Água 

da Região Autônoma dos Açores também apresenta um modelo para quantificar a 

implementação do plano, através de indicadores ambientais. Um indicador de 

efetividade a ser utilizado para acompanhamento da implementação do plano, poderia 

ser a atualização do plano no prazo previsto.  

 

 Medidas que proporcionem um maior rigor no cumprimento da lei 

 No Brasil os programas, muitas vezes, são vulneráveis às pressões políticas. 

Uma forma de incentivar o cumprimento da lei, em relação à implementação dos planos 

de recursos hídricos, é a criação de instrumentos de reconhecimento e valorização do 

mérito. Nesse sentido, vale destacar a atuação do Programa PROÁGUA Semi-Árido, no 

âmbito da região Nordeste, que estabelece condicionantes em aspectos da gestão dos 

recursos hídricos para que os Estados obtenham o aporte de recursos financeiros para 

execução de obras de infra-estrutura hídrica. O novo Programa PROÁGUA Nacional, a 

ser iniciado em 2007, poderia ser um instrumento ainda mais efetivo, caso 

condicionasse a liberação de seus recursos financeiros ao cumprimento da lei, por 

exemplo: atualização e implementação dos planos de recursos hídricos. 

 Outra alternativa é a aplicação de sanções ao descumprimento da lei, a exemplo 

do que ocorre na União Européia, onde estão previstas multas diárias vultuosas, no caso 

do não cumprimento da Diretiva Quadro da Água, inclusive os prazos para execução 

das ações.  

 

 

 Integração entre os níveis de planejamento  

 Salienta-se a importância de que a União, os Estados e o Distrito Federal 

coordenem e vinculem o Plano Nacional e Planos Estaduais aos planos de bacia de rio 

federal e estadual, respectivamente. Os comitês de bacias de rios afluentes ao rio São 
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Francisco de domínio estadual deverão encaminhar suas sugestões e reivindicações aos 

órgãos gestores estaduais, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e CBHSF.   

 Os múltiplos planos existentes na área de uma bacia devem ser articulados entre 

si, evitando propostas divergentes e fortalecendo a implementação dos mesmos. Os 

Planos Estaduais devem se adequar ao Plano Nacional e conter os programas previstos 

nele, detalhando-os. Os Planos de bacias de afluentes devem conter os programas dos 

planos de bacia do rio principal (de domínio da União), detalhando-os para a respectiva 

bacia. Os Planos de bacias de rios de domínio dos Estados devem detalhar os programas 

do Plano Estadual. 

 O CNRH poderia recomendar aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

regulamentar, através de Resoluções, a observância das diretrizes e programas propostos 

no PNRH e Planos de Bacias de Rios Federais. 

 

 Articulação entre as esferas de implementação dos planos (União, Estados, 

Bacia de rio de domínio da União e Bacia de rio de domínio dos Estados) 

 Os Estados devem elaborar relatórios periódicos (anuais) sobre o estágio de 

implementação dos Planos Estaduais e envia-los à União. Os comitês de bacias de 

afluentes devem elaborar relatórios periódicos (anuais) sobre o estágio de 

implementação dos respectivos planos de bacia e enviá-los ao comitê de bacia do rio 

principal (de domínio da União).  

 A descontinuidade administrativa do Governo ocasiona mudanças de 

organograma, equipe e metodologia de trabalho, que podem causar um descompasso no 

ritmo dos trabalhos desenvolvidos na área de planejamento. Em alguns casos, ocorrem 

descontinuidades técnicas dentro de uma mesma administração.  

 

 Incentivo à instalação de Agências de Bacias e atuação dos Comitês de Bacias  

 Conforme exposto no capítulo 5, ainda há pouquíssimas agências de bacia 

instaladas no Brasil. É necessário investir na implantação e funcionamento efetivo das 

agências de bacia que, possivelmente elevarão a qualidade técnica dos planos de bacias 

elaborados, bem como sua implementação.  

 A inexistência ou inoperância de comitê de bacia hidrográfica pode 

comprometer, ainda mais, a qualidade do plano, que não terá a devida chancela do 

respectivo comitê, conforme previsto na legislação. A sociedade e os usuários da água, 

representados no comitê da bacia, poderiam fazer um acompanhamento mais específico, 
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por conviverem diretamente com a realidade da bacia e conhecerem suas peculiaridades, 

propondo as devidas adequações no plano da bacia hidrográfica para sua aprovação pelo 

comitê.  

 Portanto, recomenda-se investir nas condições necessárias para o devido 

funcionamento dos comitês de bacias, bem como para a instalação das agências de 

bacias correspondentes.  

 

 Estudo de indicadores de implementação dos planos de recursos hídricos 

 Sugere-se, como tema para futuras pesquisas, a investigação para definição de 

parâmetros para mensuração da implementação dos planos de recursos hídricos. 

Recomenda-se observar o avanço na implementação dos planos, com o emprego das 

metodologias apresentadas pela França e Portugal, avaliando os resultados práticos 

obtidos. É conveniente ampliar o universo espacial, para esta nova pesquisa, incluindo 

outros países, além dos considerados no presente estudo. 

 O plano de recursos hídricos está intimamente relacionado com os demais 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, sendo importante também analisar a 

eficácia do plano através da implementação dos demais instrumentos de gestão.  

 

 Finalmente, a execução das propostas ora apresentadas, deverá proporcionar a 

melhoria na integração entre os planos de recursos hídricos no Brasil, contribuindo para 

alcançar efetivamente a implementação dos mesmos, fato este tão almejado pelos 

planejadores e governantes. A implementação dos planos de recursos hídricos e o 

alcance de suas metas provavelmente terão bons e significativos reflexos na gestão dos 

recursos hídricos no Brasil.  
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A.1 - A Diretiva Quadro da Água                                                                   

 O Parlamento Europeu e o Conselho da União Européia, tendo em vista o 

Tratado que institui a Comunidade Européia, publicaram a Diretiva 2000/60/CE, de 23 

de outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da 

política da água a ser adotado pelos Estados-Membros. A Diretiva 2000/60/CE, cuja 

designação comum é Diretiva Quadro da Água – DQA, entrou em vigor a partir de 22 

de dezembro de 2000. A DQA define linhas gerais de política da água, integrando toda 

a legislação comunitária vigente de águas superficiais, subterrâneas e costeiras, tendo 

como principal objetivo alcançar um bom estado de todas as águas num horizonte 

máximo de quinze anos, a partir de sua vigência. (UNIÃO EUROPÉIA, 2000) 

 O prazo para transposição da citada Diretiva ao direito interno dos Estados-

Membros foi de três anos, a partir de sua entrada em vigor, tendo vencido no dia 22 de 

dezembro de 2003. Nos três países em estudo, a nova Diretiva já foi transposta para os 

respectivos ordenamentos internos.  

 O art. 13 da DQA trata dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica - PGBH, 

enfocando três pontos principais, descritos a seguir.   

• A responsabilidade da elaboração do PGBH, nos seguintes casos: 

a) para uma região hidrográfica situada inteiramente no território de um único 

Estado-membro, caberá ao respectivo Estado-membro; 

b) para uma região hidrográfica internacional inteiramente situada no território da 

Comunidade Européia, caberá aos Estados-membros que abranjam partes da região 

hidrográfica internacional situadas no seu território, coordenando entre si a 

execução de um único PGBH internacional. Caso esse plano internacional não seja 

elaborado, caberá aos Estados-membros elaborar planos de gestão de bacia 

hidrográfica que abranjam, pelo menos, as partes da região internacional situadas 

no seu território; 

c) para uma região hidrográfica internacional que ultrapasse os limites da 

Comunidade Européia, deverá haver um esforço pelos Estados-membros para 

elaborar um único plano de bacia hidrográfica. Caso não seja possível, o plano deve 

abranger, pelo menos, a parte da região hidrográfica internacional situada no 

território do Estado-membro em questão.  
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• O conteúdo dos PGBH’s, que poderão ser complementados por planos mais 

detalhados, por sub-bacia, setor, problema ou tipo de água.  

• Os prazos máximos para publicação (9 anos), avaliação e atualização (15 anos) 

dos PGBH’s, a partir da data de entrada em vigor da DQA. Após a primeira 

avaliação e atualização, os planos deverão ser avaliados e atualizados a cada 

seis anos. 

 A DQA especifica que os Estados-membros devem incentivar a participação do 

público na sua aplicação, sobretudo no processo de elaboração dos PGBH’s e nas 

sucessivas revisões e atualizações dos mesmos. Os Estados-membros devem assegurar a 

publicidade do cronograma de elaboração dos planos com definição de prazos para 

disponibilização de documentos ao público, a fim de possibilitar sua consulta e 

participação. Assim, serão facultados para discussão pública os seguintes elementos: 

• programa de trabalhos para a elaboração do Plano, incluindo as medidas de 

consulta a estabelecer (3 anos antes do período de vigência do Plano);  

• síntese intercalar das questões significativas relativas à gestão da água 

detectadas na bacia hidrográfica (2 anos antes do período de vigência do Plano); 

• versão preliminar do Plano (1 ano antes do período de vigência do Plano). 

Também serão disponibilizadas, caso seja solicitado, as informações e os 

relatórios de base usados na elaboração dos Planos. Saliente-se que, para a apresentação 

de comentários sobre a informação disponibilizada, as partes interessadas terão o prazo 

mínimo 6 meses. 

Após a conclusão do primeiro plano da bacia, os Estados-membros deverão 

apresentar relatórios sobre os programas de monitoramento do estado das águas 

superficiais e subterrâneas e das zonas protegidas e das análises das características da 

região hidrográfica, do impacto ambiental da atividade humana e análise econômica da 

utilização da água, conforme o art. 15 da DQA. 

Também está previsto na DQA a elaboração de relatório apresentando os 

progressos realizados na execução do programa de medidas planejado, num prazo de 

três anos a partir da publicação/atualização do plano da bacia.  

O Anexo VII da DQA, especifica os elementos que os PGBH’s devem conter, 

relacionados de forma simplificada a seguir:  

1) uma descrição geral das características da região hidrográfica (art. 5º, Anexo III); 

2) uma breve descrição das pressões e impactos significativos da atividade humana no 

estado das águas de superfície e das águas subterrâneas; 
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3) a identificação e localização das zonas protegidas (art. 6º, Anexo IV); 

4) um mapa das redes de monitoramento criadas (art. 8º, Anexo V) e os resultados, sob 

forma de mapa, dos programas de monitoramento realizados para águas superficiais, 

subterrâneas e zonas protegidas; 

5) uma lista dos objetivos ambientais estabelecidos (art. 4º); 

6) um resumo da análise econômica das utilizações da água (art. 5º, Anexo III); 

7) um resumo do programa de medidas adotadas (art. 11º), incluindo o modo como os 

objetivos estabelecidos (art. 4º) deverão ser alcançados; 

8) registro acompanhado de um resumo do conteúdo de quaisquer outros programas e 

planos de gestão mais detalhados relativos à região hidrográfica que tratem de sub-

bacias, setores, problemas ou tipos de águas específicos; 

9) um resumo das medidas tomadas de consulta e informação do público, bem como 

seus resultados e as alterações do plano daí resultantes; 

10) uma lista das autoridades competentes (Anexo I); 

11) os pontos de contato e os procedimentos necessários para a obtenção da informação 

e documentos de apoio (art. 14, nº1; art. 11, nº3, “g” e “i”) e dados de monitoramento 

reais (art. 8º, Anexo V).  

 Em relação ao resumo do programa de medidas adotadas (item 7) detalha-se a 

seguir os programas: 

 resumo das medidas necessárias para cumprimento da legislação comunitária 

relativa à proteção das águas; 

 relatório sobre as ações e medidas práticas desenvolvidas para aplicar o princípio 

da recuperação dos custos da utilização da água, nos termos do Artigo 9º; 

 resumo das medidas tomadas em cumprimento do disposto no Artigo 7º; 

 resumo dos controles da captação e do armazenamento de águas, com 

apresentação dos registros e dos casos onde tenha sido aplicada a cláusula de 

exceção nos termos do Artigo 11(3)(e); 

 resumo dos controles adotados para as descargas das fontes pontuais e para as 

outras atividades com impacto no estado das águas, nos termos do Artigo 11(3)(g) 

e (i); 

 apresentação dos casos em que tenham sido autorizadas descargas diretas em 

águas subterrâneas nos termos do Artigo 11(3)(j); 

 resumo das medidas adotadas de controle da poluição por substâncias 

prioritárias e perigosas nos termos do Artigo 16; 
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 resumo das medidas adotadas para prevenir ou reduzir o impacto dos casos de 

poluição acidental; 

 resumo das medidas adotadas para as massas de águas suscetíveis de não 

cumprir os objetivos ambientais; 

 informação relativa às medidas suplementares identificadas como necessárias 

para cumprir os objetivos ambientais estabelecidos; 

 informação relativa às medidas tomadas para evitar o aumento da poluição das 

águas marinhas nos termos do Artigo 11(6). 

 As sucessivas atualizações dos PGBH’s devem incluir os seguintes elementos: 

• Resumo das alterações efetuadas no PGBH publicado anteriormente, incluindo 

um resumo das alterações efetuadas. 

• Avaliação dos progressos obtidos quanto ao cumprimento dos objetivos 

ambientais. 

• Resumo e justificativa para a não aplicação de todas as medidas previstas na 

versão anterior do plano. 

• Resumo das medidas adicionais que tenham sido adotadas nos termos do nº 5 do 

artigo 11º após a publicação da anterior versão do plano.  

 

 Conforme INAG (2005a), deve-se realçar o caráter inovador da abordagem de 

implementação conjunta estabelecida pela Comissão e pelos Estados-membros. Pela 

primeira vez, é estabelecida uma estrutura de trabalho participativa para o 

desenvolvimento dos trabalhos de implementação de uma diretiva.  

 A implementação da DQA é feita segundo uma seqüência de atividades para as 

quais são estabelecidos prazos específicos de execução, por conseguinte, o cumprimento 

dos objetivos ambientais exige o desenvolvimento e a aplicação dos princípios e 

orientações da Diretiva, através da implementação de um conjunto de medidas, tanto 

por parte dos Estados-membros como da Comissão. Os Estados-membros e a Comissão 

chegaram a acordo quanto à necessidade de ser estabelecida uma estratégia comum para 

a implementação da DQA e há diversos projetos comunitários em curso para a 

implementação da mesma. 

 Na Figura A.1 são apresentadas as ações diretamente relacionadas com a 

implementação legal da DQA e a elaboração da primeira geração de PGBH’s. Além 

destas ações, os Estados-membros deverão desenvolver iniciativas conjuntas com a 

http://dqa.inag.pt/dqa2002/port/implementa/estrategias.html#anchor2
http://dqa.inag.pt/dqa2002/port/implementa/estrategias.html#anchor2
http://dqa.inag.pt/dqa2002/port/implementa/estrategias.html#anchor2
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Comissão e os outros Estados-membros, nomeadamente o exercício de intercalibração 

de sistemas de classificação dos parâmetros biológicos. 

 

 
Fonte: PORTUGAL (2001).  
Figura A.1 - Cronograma das principais ações a serem desenvolvidas no âmbito da 
implementação da DQA até 2015 e respectivos prazos de execução e grupos de 
atividades. 
 

Costa Ribeiro (2005) apresenta algumas conclusões do IV Congresso Ibérico 

sobre Gestão e Planejamento da Água realizado na Espanha em 2004, cujo objetivo 

principal foi avaliar os impactos da Diretiva Quadro da Água na Comunidade Européia. 

O representante do Ministério de Meio Ambiente da Espanha alerta que para o 

cumprimento da DQA será necessário alterar o uso do solo em diversos países, o que 

poderá ocasionar conflitos de várias ordens. Por outro lado, o representante do Instituto 
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da Água de Portugal identifica um segundo tipo de conflito que viria do 

descumprimento da DQA na gestão compartilhada de bacias internacionais, uma vez 

que Portugal identificou suas bacias internacionais e as respectivas autoridades 

competentes para negociar, o que ainda não ocorreu na Espanha.  

 

 

A.2 – França 

A.2.1 - Caracterização geopolítica 

 A França metropolitana é dividida em 22 regiões (incluindo a coletividade 

territorial da Córsega) e subdividida em 96 departamentos. As 22 regiões são: Alsace, 

Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-

Ardenne, Corse, Franche-Comte, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-

Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, 

Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes. Além dessas 

regiões, a França possui os seguintes departamentos além-mar: Guiana Francesa, 

Guadalupe, Martinica, Reunião e as coletividades territoriais além-mar Mayotte, Saint 

Pierre e Miquelon. (CIA WORLD FACTBOOK, 2003) 

 Conforme Pompeu (2006), a França é um estado unitário, mas sua célula básica 

são os municípios, como no Brasil, que são denominados communes (comunas).  

 As Coletividades Territoriais são personalidades de direito público, compostas 

por Comunas, Departamentos e Regiões. As leis de descentralização de 1982 e 1983 

reforçaram as competências das Coletividades Territoriais no domínio da organização 

do território e de urbanismo. Conseqüentemente, elas se tornaram as principais 

operadoras em matéria de saneamento, abastecimento de água potável e também no 

domínio de gestão dos cursos de água. No entanto, o poder de polícia continua com o 

Estado (polícias das águas, da pesca, da navegação, etc.) (LANNA, 2003). 

 Em termos de recursos hídricos, a França é essencialmente autônoma recebendo 

águas da Suíça - bacia do Rhône - e no nordeste do país situa-se no trecho de montante 

em bacias que escoam para a Alemanha, Bélgica e Holanda. Em média, as 

disponibilidades hídricas anuais per capita são adequadas e a qualidade da água é boa. 

(BARRAQUÉ, 2000).  

 A rede hidrográfica da França compreende cerca de 550.000 km de cursos 

d’água (de uma largura superior ou igual a 1 metro). As vias navegáveis (canais e rios) 

representam 6.800 km. Os cinco grandes rios são o Rhône, o Rhin, o Loire, o Seine e o 
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Garonne, que representam 65% de toda a água dos cursos d’água do país. Com suas 

grandes montanhas e importantes lençóis subterrâneos, a capacidade de armazenamento 

natural na França é elevada, possuindo um recurso potencial de 3.600 m3 por habitante 

por ano (LES AGENCES DE L’EAU, 2006).  

 

A.2.2 - A legislação francesa 

 A lei das águas, aprovada em 3 de janeiro de 1992, introduziu dois novos 

instrumentos de planejamento integrado dos recursos hídricos: o Plano de Diretor de 

Ordenamento e de Gestão das Águas - SDAGE e o Plano de Ordenamento e de Gestão 

das Águas - SAGE. Não está previsto na legislação francesa um Plano Nacional de 

Recursos Hídricos.  

 A tabela A.1 apresenta as principais referências legais pertinentes à gestão dos 

recursos hídricos da França. 

Tabela A.1 – Principais marcos legais na gestão de recursos hídricos na França. 
Ano Diploma legal 

1964 Lei nº 64-1245, relativa ao regime e à repartição das águas e à luta contra a sua poluição. 
1966 Decreto nº 66-699, relativa aos Comitês de Bacias criados pela Lei nº 64-1245. 
1966 Decreto nº 66-700, relativa às Agências financeiras de bacias criadas pela Lei nº 64-1245. 
1992 Lei nº 92-3, sobre a água. 
1992 Decreto nº 92-1042, relativa aos SAGE’s. 
1994 Decreto nº 94-289, relativo ás Comunidades Locais de Água. 
1995 Decreto nº 95-632, relativo aos Comitês de bacias criados pelo art. 44 da Lei nº 92-3. 
2004 Lei nº 2004-338, transpõe a DQA à legislação francesa. 
2005 Decreto nº 2005-475, relativo aos SDAGE’s e à gestão das águas. 
2005 Decreto nº 2005-636, relativo à organização da administração no domínio das águas e às 

funções do prefeito coordenador de bacia. 
2005 Decreto nº 2005-951, modifica o Decreto nº 66-699, relativo aos Comitê de bacias. 
 

 Existem várias normas regulamentares - decretos, portarias e circulares – que 

tratam da gestão dos recursos hídricos. As normas relativas especificamente aos 

instrumentos de planejamento dos recursos hídricos serão abordadas no decorrer deste 

capítulo.  

 A relação entre os níveis de planejamento na França está apresentada na figura 

A.2.  



 

 

228

 
Fonte: HUBERT et al. (2002). 
Figura A.2 - Os diferentes níveis de planejamento 

 e da gestão dos recursos hídricos na França. 
 
 A França adequou-se à Diretiva Européia da Água, através da Lei n° 2004-338 

de 21 de abril de 2004. 

 

A.2.3 - O Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 O Ministério do Meio Ambiente - MEDD coordena as ações do Estado no 

domínio das águas em geral e, eventualmente, em conjunto com os diferentes 

ministérios intervenientes nos recursos hídricos. A Missão Interministerial da Água –

MIE, assessora o ministro do Meio Ambiente em suas ações de coordenação, de acordo 

com o Decreto nº 2005-636, de 30/05/05, e é composta por representantes dos ministros 

da agricultura, meio ambiente, equipamento, interior, indústria, mar, saúde, transportes 

e urbanismo, e outros interessados na matéria em discussão. Esta missão examina os 

programas de investimentos, divisão de recursos financeiros e créditos nos orçamentos 
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dos diferentes ministérios e organismos interessados. Ela também examina os projetos 

de lei, decretos, portarias e circulares relativos aos recursos hídricos, como pode ser 

chamada a emitir parecer sobre as questões ou documentos relativos à água, de caráter 

comunitário, nacional ou internacional, submetidos pelo ministro do Meio Ambiente. A 

MIE examinou os SDAGE’s correspondentes as seis grandes bacias hidrográficas 

francesas em maio de 1996. 

 As Direções Regionais de Meio Ambiente - DIREN foram criadas em 1991 e 

são escritórios descentralizados do Ministério do Meio Ambiente. Possuem um papel 

importante no domínio da águas e são responsáveis por colocar em prática a legislação 

nacional e comunitária da água. As DIREN exercem poder de polícia em matéria de 

gestão e ordenamento das águas e participam diretamente da elaboração dos SDAGE’s e 

SAGE’s. 

 A Missão Inter-Serviços da Água - MISE é uma estrutura de coordenação ao 

nível dos departamentos dos serviços de Estado que visa melhorar a eficácia e a 

coerência da ação administrativa, principalmente do exercício da policia da água em 

matéria de gestão da água e dos meios aquáticos. É formada por representantes da 

Direção Departamental das Atividades Sanitárias e Sociais - DDASS, Direção 

Departamental de Agricultura e Florestas - DDAF, Direção Departamental de 

Equipamentos – DDE, as subdivisões departamentais da Direção Regional da Indústria, 

da Pesquisa e do Meio Ambiente – DRIRE, Serviço de Navegação, Serviço Marítimo e 

outros. Estes serviços participam diretamente e ativamente da elaboração dos SAGE’s. 

 O Comitê Nacional da Água é um organismo consultivo, composto por 

representantes nomeados por Portaria do Ministro do Meio Ambiente, por proposta dos 

ministros interessados, dos usuários, dos conselhos gerais e municipais, das 

administrações e personalidades competentes relativas aos problemas da água. O 

mencionado Comitê estabelece a política nacional a ser seguida.    

 O território francês está dividido em seis bacias hidrográficas, quais sejam: 

Adour-Garrone, Artois-Picardie, Loire Bretagne, Rhin-Meuse e Rhône-Méditerranée-

Corse, conforme mostra a figura A.3, cujas áreas e população estão relacionadas na 

tabela A.2. Em cada uma delas existem comunas, departamentos, agências de águas e 

comitês de bacias. 

 As Agências de Água, instituídas pela Lei nº 64-1245 e regulamentadas pelo 

Decreto nº 66-700, de 14/09/66, são estabelecimentos públicos e administrativos do 

Estado, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e dotados de autonomia financeira. 
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Existem 6 Agências de Água na França, sendo uma para a grande bacia hidrográfica 

metropolitana. As Agências são organismos financeiros que cobram as “redevances” 

pela poluição da água e pelas captações de água. As receitas obtidas com as 

“redevances” contribuem para obras de despoluição e gestão quantitativa ou 

recuperação do meio aquático. A política da Agência – modalidade de recolhimento das 

“redevances” e distribuição das ajudas – é definida pelo Conselho de Administração, 

que tem composição paritária entre representantes do Estado, dos usuários e das 

coletividades locais indicados pelo Comitê da Bacia. 

Tabela A.2 - Informações gerais sobre as grandes bacias francesas. 

Agências de Água Área da bacia 
(km2) 

População da bacia 
(hab) 

Seine-Normandie 96.600 17.000.000 
Artois-Picardie 19.600 4.600.000 
Rhin-Meuse 31.500 4.000.000 
Rhône-Corse-Méditerranée 130.000 12.000.000 
Adour-Garonne 115.000 6.300.000 
Loire-Bretagne 155.000 11.500.000 
Fonte: HUBERT et al. (2002). 
 
 
 

 
Fonte: LES AGENCES DE L’EAU (2006). 
Figura A.3 - Agências de Água na França. 

 Para cada bacia ou grupo de bacias é criado um Comitê de Bacia, composto por 

representantes da região e coletividades locais situada no âmbito da bacia hidrográfica, 

representantes dos usuários de água e pessoas competentes, representantes do Estado 
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dos meios sócio-profissionais. No mínimo dois terços dos membros devem ser 

representantes das coletividades territoriais e usuários. O Comitê de Bacia é consultado 

pelo presidente do Conselho de Administração da Agência sobre os assuntos relativos à 

água em sua área de atuação. Compete aos Comitês elaborar os respectivos SDAGE’s, 

por iniciativa do prefeito coordenador da bacia, e assegurar sua implementação e 

continuidade. Os Comitês de Bacias são órgãos deliberativos e orientam a política de 

intervenção das Agências de Água. As despesas financeiras de funcionamento do 

comitê estão a cargo da respectiva Agência de Bacia. 

 O Decreto n° 66-699, de 14/09/66, fixou o número de membros de cada Comitê, 

sofrendo uma alteração posterior pelo Decreto nº 2005-951, de 02/08/05, que modificou 

a composição do Comitê da Bacia do Rhône-Méditerranée, conforme mostra a tabela 

A.3. Registre-se, ainda, a criação dos comitês correspondentes a cada departamento de 

além-mar pela Lei nº 92-3 (art. 44), nas seguintes bacias: Córsega, Guadalupe, Guiana 

Francesa, Martinica, Reunião e de Mayotte. A composição desses Comitês foi definida 

pelo Decreto nº 95-632, de 06/05/95, com exceção do Comitê de Mayotte. 

 

Tabela A.3 - A composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica da França. 

Representantes Região Depto. Comunas Usuários 
Meio  
Sócio-
Prof. 

Estado TOTAL 

Adour-Garonne 6 20 12 38 19 6 101 
Artois-Picardie 3 17 9 29 15 2 75 
Loire-Bretagne 8 9 12 49 23 8 129 
Rhin-Meuse 3 16 7 26 15 3 70 
Rhône-Méditerranée 5 27 17 49 21 5 124 
Seine-Normandie 7 26 12 45 21 7 118 
Guadalupe 3 3 6 5 12 8 33 
Guiana Francesa 3 3 5 11 8 2 32 
Martinica 3 3 4 12 8 1 31 
Reunião 3 3 7 13 8 1 35 
 

 As Comissões Locais de Água – CLA, previstas pelo art. 7º da Lei nº 92-3 e 

regulamentadas pelo Decreto nº 94-289, de 06/04/94, são o núcleo operacional do 

SAGE, criadas especificamente para tratar de sua elaboração, revisão e implementação. 

O perímetro de intervenção da CLA não pode exceder ao perímetro do SAGE para o 

qual a CLA foi criada. A CLA é composta por: metade dos representantes das 

coletividades territoriais e estabelecimentos públicos locais; um quarto de 

representantes dos usuários e organizações sócio-profissionais; e um quarto de 
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representantes do Estado e seus estabelecimentos públicos, incluindo um representante 

do prefeito coordenador da bacia e um representante da agência de água.    

 

A.2.4 - O Plano de Diretor de Ordenamento e de Gestão das Águas - SDAGE 

 A Lei nº 92-3 (art. 3º) estabelece que o SDAGE deve fixar para uma bacia ou 

grupo de bacias as orientações fundamentais para uma gestão equilibrada dos recursos 

hídricos, porém sem definir com clareza os conteúdos do SDAGE. As figuras A.4 e A.5 

apresentam, respectivamente, as etapas e o esquema organizacional para elaboração do 

SDAGE. 

 

 
Fonte: HUBERT et al. (2002). 
Figura A.4 - Procedimento de elaboração do SDAGE. 
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Fonte: HUBERT et al. (2002). 
Figura A.5 - Esquema de organização geral do SDAGE. 

 
 O artigo 3º da Lei de 1992 também determina a natureza das relações entre os 

SDAGE e a administração: “os programas e as decisões administrativas no domínio 

das águas devem ser compatíveis ou ser compatibilizadas com suas disposições. As 

outras decisões administrativas devem levar em conta as disposições desses planos 

diretores.” (FRANÇA, 1992)  

 O conceito de compatibilidade, segundo Hubert et al. (2002), significa que os 

atos públicos no domínio das águas não devem ser contraditórios com as decisões dos 

SDAGE’s e SAGE’s. Fora do domínio da água (por exemplo, a gestão do território, 

urbanismo, etc.) as decisões administrativas e os programas de ação devem levar em 

consideração as disposições dos SDAGE’s e SAGE’s.  

 Ao contrário da conformidade, que exclui toda a diferença, mesmo menor, entre 

a norma inferior e a norma superior, a compatibilidade exige simplesmente que não haja 

contradição maior dos objetivos gerais. Em relação aos SDAGE’s, é importante notar 

que um juiz já foi conduzido a anular portarias de prefeitos consideradas incompatíveis 

com as disposições de um SDAGE. Independente da jurisprudência mencionada, pode-

se citar o julgamento do tribunal administrativo de Versalhes (8 outubro 1996; SLE c/ 

Prefeito de l’Essonne n° 945611) que anulou uma portaria do prefeito autorizando uma 

sociedade industrial a explotar água do lençol de Néocomien, na ausência de estudos 

mais detalhados, embora o SDAGE Seine-Normandie tenha declarado este lençol 

estratégico para o abastecimento dos habitantes da região parisiense, em caso de graves 

crises nas quais fique impossibilitado o abastecimento a partir das águas superficiais. 

(MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ..., 2003) 
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 A referida lei também determinou um prazo de cinco anos para elaboração dos 

SDAGE que, conforme Piégay et al. (2002), foi devidamente cumprido, uma vez que os 

SDAGE de todas as bacias hidrográficas francesas foram aprovados pelas autoridades 

em 1996, tornando-se operacionais antes de 03 de janeiro de 1997. Foi instalada uma 

estrutura de coordenação nacional, o grupo inter-bacias SDAGE-SAGE, para assegurar 

que os objetivos definidos nas diferentes bacias não fossem contraditórios. 

 A norma regulamentadora dos SDAGE’s é recente - Decreto nº 2005-475, de 

16/05/05 - e define os procedimentos de elaboração e atualização dos SDAGE’s, seu 

conteúdo e programas plurianual de medidas. O referido decreto também trata da 

fiscalização e avaliação do estado das águas, estabelecendo prazos máximos para 

colocar em prática essas atividades (dezembro 2006), bem como prazos para publicação 

do SDAGE e programa de medidas (dezembro de 2009). 

 Uma Portaria do MEDD, de 16/05/05, delimitou as bacias e grupos de bacias 

para elaboração e atualização dos SDAGE’s, relacionadas na tabela A.4 com os 

respectivos comitês responsáveis pela sua elaboração. A principal alteração, em relação 

as 6 grandes bacias hidrográficas, foi a divisão das bacias do Rhin e Meuse, que terão 

SDAGE’s próprios cada uma e a ilha de Córsega, que foi excluída da bacia do Rhône-

Méditerranée e também terá um SDAGE particular, além da previsão de SDAGE’s para 

os territórios pertencentes à França fora do continente europeu (departamentos de além-

mar). 

Tabela A.4 – Delimitação de bacias para elaboração e atualização dos SDAGE’s. 
Bacia ou grupo de bacias Comitê de bacia competente 

Escaut, Somme e cursos d’água costeiros da Mancha do Mar do 
Norte 

Artois-Picardie 

Meuse Rhin-Meuse 
Sambre Artois-Picardie 
Rhin Rhin-Meuse 
Seine e cursos d’água costeiros normandos Seine-Normandie 
Loire e cursos d’água costeiros vendéens e bretões Loire-Bretagne 
Garonne, Adour, Dordogne, Charente e cursos d’água costeiros 
charentais e aquitânios 

Adour Garonne 

Rhône e cursos d’água costeiros mediterrâneos Rhône-Méditerranée 
Cursos d’água da Córsega Córsega 
Cursos d’água de Guadalupe Guadalupe 
Rios e cursos d’água costeiros da Guiana Francesa Guiana Francesa 
Cursos d’água de Martinica Martinica 
Cursos d’água de Reunião Reunião 
Cursos d’água de Mayotte Mayotte 
Fonte: FRANÇA (2005) Portaria de 16/05/05. 
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 Hubert et al. (2002) definiram o SDAGE como um “contrato de 

desenvolvimento” no domínio das águas, acordado entre os diversos atores, com 

objetivos comuns a serem atingidos numa escala de bacia hidrográfica e num prazo de 

10 a 15 anos. Os citados autores realizaram uma análise de cada um dos SDAGE’s das 

seis bacias hidrográficas que compõem o território francês, avaliando os seguintes 

aspectos: as escolhas políticas, os métodos de elaboração, o conteúdo dos documentos e 

a organização das etapas de implementação. Nesse estudo os autores identificaram que 

as recomendações ou medidas dos SDAGE’s foram apresentadas a partir de grandes 

temas de gestão de água, sendo os temas tradicionais comuns a todos os SDAGE’s, 

conforme mostra a tabela A.5. 

Tabela A.5 - Os grandes temas de gestão da água considerados nos SDAGE’s. 
Temas propostos RM SN LB RC AG AP 
Gestão quantitativa dos recursos hídricos (água superficial e subt.) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

Gestão qualitativa dos recursos hídricos (água superficial e subt.) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

Gestão de riscos de inundação ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

Gestão e proteção dos meios naturais (zonas úmidas notadamente)  ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

Organização da gestão integrada e do diálogo (SAGE notadamente) ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
Considerar a gestão da água nos projetos de desenvolvimento 
regional  ∙      

Gestão física dos rios e dos vales aluviais    ∙   
Gestão dos usos (energia, navegação, balneabilidade, extração de 
areia, pesca)   ∙    

Organização e gestão de informações sobre a água     ∙  
Fonte: HUBERT et al. (2002). RM: Rhin-Meuse; SN: Seine-Normandie; LB: Loire-Bretagne; RC: 
Rhône-Méditerranée-Corse; AG: Adour-Garonne; AP: Artois-Picardie 
  

 Um dos aspectos importantes, observado por Hubert et al. (2002), diz respeito a 

relação entre o SDAGE e os SAGE’s que foi considerada distintamente nos SDAGE’s. 

A bacia do Seine-Normandie determinou, em seu respectivo SDAGE, as unidades 

hidrográficas para realização do SAGE. Algumas bacias estabeleceram critérios de 

seleção das unidades, para as quais serão elaborados SAGE’s. Outras apresentaram 

propostas de unidades de referência para os futuros SAGE’s, ressaltando que a iniciativa 

é local.  

 Cabe ao Comitê de Bacia assegurar a implementação e continuidade do SDAGE. 

O acompanhamento da implementação do SDAGE é realizado através do tableau de 

bord, que é um conjunto de indicadores medidos periodicamente, destinados a 

acompanhar o avanço de um programa ou uma política para avaliar sua eficácia. Um 

indicador é um dado quantitativo que permite caracterizar uma situação evolutiva, uma 
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ação ou a conseqüência de uma ação, de maneira a avaliar e comparar o seu estado em 

diferentes datas. Os indicadores devem ser definidos de acordo com os objetivos do 

SDAGE. 

 O SDAGE’s não tem uma participação pública direta em sua elaboração, nem 

são submetidos a uma aprovação pública. Após a aprovação pelo Comitê da bacia ele 

fica disponível para a consulta pública.  

 Há procedimentos contratuais de financiamento, denominados genericamente de 

“contratos de meios” (contrato de rio, contrato de lago, contrato de baía, contrato de 

aqüífero). Os contratos fixam para um determinado meio (rio, lago, baía, aqüífero) os 

objetivos em termos de qualidade das águas, de valorização do meio aquático e da 

gestão equilibrada dos recursos hídricos e prevêem a maneira operacional (programa de 

ação para 5 anos, designação do responsável pela obra, a forma de financiamento, etc.) 

as modalidades de realização dos trabalhos necessários para alcançar os objetivos. Esses 

contratos são firmados entre parceiros, tais como: prefeito(s) de departamento(s), 

Agências de Água e coletividades locais (Conselho Geral, Conselho Regional, 

communes, sindicatos intercomunitárias, etc). Os contratos são assinados com acordo do 

Ministro do Meio Ambiente para beneficiar o Estado. 

 A Lei nº 2004-338, que transpõe a DQA para a legislação francesa, estabelece 

que os SDAGE’s já aprovados devem ser atualizados, no máximo até dezembro de 

2009.  

 A Circular DCE nº 2005-10, de 04/04/05, trata da atualização dos SDAGE’s e da 

elaboração de um programa de medidas que conduzirão a uma relação com o programa 

de intervenção das Agências de Água. O Comitê de Bacia deverá avaliar a necessidade 

e a conveniência de atualizar, detalhar e complementar as orientações fundamentais do 

SDAGE. A referida circular estabelece um prazo pra consulta pública dos projetos do 

SDAGE, até o curso do último trimestre de 2007. O programa de medidas deverá 

identificar as ações-chaves para alcançar os objetivos ambientais no ano 2015 previstos 

pela DQA. As medidas são definidas como ações concretas definidas associadas a um 

prazo e avaliação financeira. 

 

A.2.5 - O Plano de Ordenamento e de Gestão das Águas – SAGE 

 O SAGE é essencialmente um instrumento de iniciativa local e, conforme a Lei 

nº 92-3 (art. 5º), determina os objetivos gerais de utilização, valoração e de proteção 

quantitativa e contra a poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e 
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preservação dos ecossistemas aquáticos e zonas úmidas. O perímetro geográfico do 

SAGE pode ser um grupo de sub-bacias ou uma sub-bacia correspondente a uma 

unidade hidrográfica ou a um sistema aqüífero. O SAGE deve guardar coerência com o 

respectivo SDAGE, além de levar em conta os programas do Estado e das coletividades 

territoriais. Deve, ainda, indicar as prioridades e os meios para alcançar os objetivos 

definidos, bem como avaliar os meios econômicos e financeiros para sua 

implementação.  

 O Decreto nº 92-1042, de 24/09/92, regulamentou o art. 5º da Lei nº 92-3, e trata 

dos procedimentos para elaboração dos SAGE’s, fixando prazos e definindo o processo 

de tramitação para análise e aprovação dos SAGE’s. Estabelece os critérios para 

determinação do perímetro dos SAGE’s - hidrográficos e sócio-econômicos -, na 

ausência desta definição pelo respectivo SDAGE. A Circular de 15 de outubro de 1992 

também é relativa aos SAGE’s e detalha o conteúdo e competência jurídica dos 

SAGE´s. Também trata da constituição e o funcionamento das CLA’s.  

 Foi iniciada a elaboração de 134 SAGE’s, cuja situação atual é a seguinte: 33 já 

concluídos e aprovados; 76 em elaboração, com perímetro delimitado e CLA 

constituída; 11 em fase de instrução, com perímetro delimitado por Portaria; e 14 em 

estado de emergência, com iniciativa local, constituição de dossiê preliminar. A figura 

A.6 e a tabela A.6 apresentam o estágio de progresso dos SAGE’s nas bacias 

hidrográficas francesas até 28 de setembro de 2006.   
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     Fonte: ETAT D’AVANCEMENT DES SAGES (2006). 
    Figura A.6 - Estágio de elaboração dos SAGE’s.  

 
 
Tabela A.6 - Estágio de elaboração dos SAGE’s. 

Bacia Número 
Adour-Garonne 15 
Artois-Picardie 15 
Córsega   1 
Loire-Bretagne 45 
Reunião 4 
Rhin-Meuse 7 
Rhône-Méditerranée 28 
Seine-Normandie 25 
Fonte: ETAT D’AVANCEMENT DES SAGES (2006).  
Nota: Um SAGE pode abranger áreas de mais de uma bacia. Portanto, a soma do número de SAGE’s, por 
bacia, não corresponde ao número total real de SAGE’s.  
 

 

A.2.5.1 - O conteúdo do SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse - RMC 

 O SDAGE RMC delimitou o perímetro de 29 sub-bacias correspondentes às 

unidades hidrográficas da bacia. Apesar da legislação francesa permitir que o SDAGE 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassin.php?bassin=AG
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassin.php?bassin=AP
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/district.php?bassin=COR
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassin.php?bassin=LB
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassin.php?bassin=RM
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/district.php?bassin=RMC
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassin.php?bassin=SN
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determine as áreas de elaboração dos SAGE’s, o SDAGE RMC não o fez, preferindo 

deixar esta definição para o âmbito local, porém definindo critérios de enquadramento 

dos SAGE’s.   

 As 10 orientações fundamentais do SDAGE RMC para uma gestão equilibrada 

da água na bacia são: 

1) Perseguir a luta contra a poluição por toda a vida. 

2) Garantir uma qualidade da água à altura das exigências dos usos. 

3) Reafirmar a importância estratégica e a fragilidade das águas subterrâneas. 

4) Melhor gerir antes de investir. 

5) Respeitar o funcionamento natural do meio ambiente. 

6) Restaurar ou preservar os meios aquáticos extraordinários. 

7) Restaurar urgente os meios particularmente degradados. 

8) Investir com mais eficácia na gestão dos riscos. 

9) Pensar a gestão da água em termos de organização do território. 

10) Reforçar a gestão local e consensual. 

 O SDAGE RMC também definiu os objetivos de quantidade e qualidade das 

águas bem como os ordenamentos necessários para alcançá-los. A determinação desses 

objetivos orientará as políticas na luta contra a poluição e a gestão dos recursos hídricos 

e do meio ambiente. O SDAGE não tem a vocação de criar novas regras nem elaborar 

os próprios programas, mas contribuir para que as autoridades com poder de polícia e de 

gestão integrem em suas decisões as orientações, os objetivos e as regras de gestão do 

SDAGE. 

 Além dos princípios gerais, foram definidas regras específicas para cada um dos 

29 territórios, a fim de precisar de que maneira os SAGE’s deverão levar em conta as 

particularidades de cada território.  

 

Os mecanismos de implementação  

 O SDAGE RMC foi concluído e aprovado pelo prefeito coordenador da Bacia 

em 20 de dezembro de 1996. (AGENCE DE L’EAU ..., 1997)  

 Entre o final do ano de 1998 e o final do ano de 1999 foi definido, através de um 

importante trabalho de especificação, do qual participaram diversos organismos, os 

indicadores do tableau de bord do SDAGE da bacia RMC. Foi apresentado um projeto 

em novembro de 1999 ao Comitê de Bacia, aprovado em outubro de 2000. O projeto 

aprovado pelo Comitê foi denominado Panorâmica 2000 e possui 99 indicadores. A 
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partir daí, organiza-se a rede da bacia para coleta dos dados necessários à obtenção dos 

indicadores.  

 O processo de acompanhamento do SDAGE é dinâmico e em 2002 foi aprovada 

a Panorâmica 2002, com 123 indicadores. A tabela A.7 apresenta exemplo de 

indicadores de implementação do SDAGE da bacia RMC. 

 

Tabela A.7 – Indicadores da implementação do SDAGE da bacia RMC. 
Módulo Assunto Exemplo de indicadores 

Módulo 1  SAGE 
Estágio de progresso dos procedimentos dos 
SAGE; Condições de implantação dos SAGE 
pelas respectivas CLA’s constituídas 

Módulo 2  Qualidade dos cursos d’água e 
planos de água 

Qualidade físico-química dos cursos d’água; 
qualidade dos nitratos dos cursos d’água 

Módulo 3  Luta contra a poluição 

Fluxos poluentes descartados pelas 
coletividades e indústrias; rendimento das 
estações de tratamento das coletividades; 
potencial de poluição agrícola difusa 

Módulo 4  Eutrofização dos cursos d’água Teor de fosfatos nos cursos d’água; proliferação 
de plantas aquáticas 

Módulo 5  Poluições tóxicas 
Localização e evolução dos principais fluxos de 
poluição tóxica emitidas por atividades 
industriais  

Módulo 6  Poluições acidentais 
Localização geográfica dos acidentes 
cadastrados; conseqüências dos acidentes 
cadastrados 

Módulo 7  Estado físico dos cursos d’água Qualidade física dos cursos d’água 

Módulo 8  Gestão quantitativa dos cursos 
d’água Captações de águas superficiais 

Módulo 9  Riscos de inundação Elaboração dos Planos de Prevenção dos Riscos 
de Inundação 

Módulo 10  Águas Subterrâneas Teor de nitratos, captações de água potável, 
volumes captados por tipo de aqüífero 

Módulo 11 Alimentação de água potável Qualidade bacteriológica das águas distribuídas, 
proteção das captações 

Módulo 12 Zonas úmidas Carta de zonas úmidas da bacia; inventários 
temáticos, locais e departamentais 

Módulo 13 Proteção das espécies Qualidade hidrobiológica, evolução do índice de 
peixes; estado de povoamento piscícola 

Módulo 14 Litoral Contaminação por micropoluentes tóxicos; 
qualidade das águas de banho 

Módulo 15  Dispositivos a seguir 

Fiscalização da qualidade físico-química; 
fiscalização da qualidade biológica; fiscalização 
dos micropoluentes, desenvolvimento da rede 
fluviométrica da bacia 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados de Agence de L’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (2005).  
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A.3 - Portugal  

A.3.1 - Caracterização geopolítica  

 Portugal está dividido, administrativamente, em 18 distritos e 2 Regiões 

Autônomas: Açores e Madeira. Os distritos são: Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo 

Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, 

Sétubal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu (CIA WORLD FACTBOOK, 2003). 

“Existem dois níveis de poder político, eleitos diretamente pelos cidadãos: o 

governo central e os municipais. Não existe o nível regional ou estadual de governo, 

com exceção de duas regiões autônomas: Madeira e Açores” (CORREIA, 2000; p. 

122).  

Em relação aos recursos hídricos superficiais, Portugal apresenta a 

particularidade de tratar-se de um país de jusante, recebendo águas da Espanha, das 

bacias internacionais: Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana, que ocupam cerca de 64% 

do território português. Além destas bacias, compõem a divisão hidrográfica as 

seguintes bacias, totalmente inseridas em território português: Ave, Cavado, Leça, Lis, 

Mira, Mondego, Ribeiras do Algarve, Ribeiras do Oeste, Sado, Vouga. A Figura A.7 

ilustra as bacias hidrográficas em Portugal, inclusive as áreas de drenagem situadas na 

Espanha.   

“A União Européia não é um conjunto de países uniforme, e embora a 

entrada para a União implique a uniformização de muitas políticas nacionais, 

nomeadamente a do Ambiente, no que diz respeito a controle, fiscalização da 

poluição, proteção dos recursos hídricos, etc., a verdade é que Portugal ainda 

se encontra num estado de atraso estrutural face aos países mais desenvolvidos 

da UE.” (PORTUGAL, 2001, p. 20; 1-II) 
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              Fonte: INAG (2005b). 
            Figura A.7 – Bacias hidrográficas luso-espanholas. 

 

A.3.2 - A legislação nacional portuguesa 

 A primeira lei das águas aprovada em Portugal remonta à 1919. Desde então, 

vários diplomas legais foram aprovados, pertinentes à matéria, conforme apresenta a 

tabela a A.8. 

Tabela A.8 – Principais marcos legais na gestão de recursos hídricos em Portugal. 
Ano Fato/Diploma legal 

1919 Lei de Águas, Decreto 5787-4I,  de 10 de Maio de 1919. 
1990 Decreto-Lei 70/90 sobre o Regime Jurídico do Domínio público Hídrico. 
1990 Criação do Ministério do Ambiente. 
1991 Criação do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (MARN). 
1993 Nova Lei Orgânica do MARN e criação das Direções Regionais do Ambiente e 

Recursos Naturais (DRARN’s). 
1993 Criação do Instituto da Água - Decreto-Lei 187/93, de 24 de Maio. 

Lei orgânica do Instituto da Água - Decreto-Lei 191/93, de 24 de Maio. 
1994 Decretos-Lei 45, 46, e 47/94 relativos respectivamente a Planejamento dos Recursos 

Hídricos, Licenciamento e Utilização do Domínio Hídrico e Regime Econômico e 
Financeiro da Utilização do Domínio hídrico 

2001 Publicação do Primeiro Plano Nacional da Água 
2005 Lei da Água e da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos 
Fonte: Adaptado de CUNHA (2005). 
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O Conselho de Ministros, em reunião extraordinária realizada no dia 5 de Junho 

de 2005 aprovou a Proposta da Lei-Quadro da Água – LQA, cuja elaboração foi 

proposta no conjunto de medidas relativas a adequação do quadro legal do Plano 

Nacional da Água - PNA. Na mesma ocasião foram aprovadas também: Decreto-Lei 

que complementa a transposição da DQA (DL nº 77/2006); Proposta de Lei que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos; e Decreto-Lei que estabelece o regime 

econômico e financeiro dos recursos hídricos. 

 A Proposta da Lei-Quadro da Água foi aprovada pela Assembléia Legislativa em 

29/12/2005, constituindo-se na Lei nº 58/2005, que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro de 2000, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas. Este diploma vem estabelecer as novas bases para a gestão 

sustentável da água, designadamente, as águas superficiais interiores, de transição e 

costeiras, e as águas subterrâneas e revogou, entre outros diplomas legais, os seguintes: 

Decreto-Lei nº 70/90; Decreto-Lei nº 45/94, Decreto-Lei nº 46/94, Decreto-Lei nº 

47/94.  

Neste contexto, define-se um novo sistema institucional para a gestão deste 

recurso, bem como o quadro jurídico para a sua utilização, incluindo no que se refere ao 

regime econômico-financeiro da utilização da água. Fixam-se, também, objetivos 

ambientais e procedimentos de monitoramento da qualidade da água, mecanismos para 

a informação e participação do público e um novo regime de contra-ordenações. 

As principais inovações propostas são:  

a) a adoção da Região Hidrográfica como a unidade principal de planejamento e 

gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica; 

b) as modificações no sistema institucional que prevê a criação das 

Administrações das Regiões Hidrográficas - ARH’s; 

c) no âmbito do regime econômico-financeiro, a criação de uma Taxa de 

Recursos Hídricos (TRH) sobre a utilização privativa de bens do domínio público 

hídrico, definindo-os princípios que devem ser considerados na respectiva 

regulamentação e implementação, a introduzir progressivamente, de acordo com o 

calendário fixado na DQA. 

A nova Lei nº 58/2005 também trata dos instrumentos de planejamento e gestão 

dos recursos hídricos, operando ainda a codificação e sistematização de abundante 
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legislação dispersa. Tal como para a transposição integral da DQA, também a LQA 

implica a produção de legislação complementar sob a forma de decretos regulamentares 

(>15) a publicar no prazo de 90 dias. 

O Decreto-Lei nº 77/2006, que complementa a transposição da Directiva n.º 

2000/60/CE do Parlamento e do Conselho, estabelece um conjunto de normas de 

natureza essencialmente técnica sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos. Estas 

disposições permitem: i) realizar a caracterização das águas das Regiões Hidrográficas; 

ii) fixar as características do estado de qualidade das águas e potencial ecológico a 

atingir; iii) definir as especificações técnicas e os métodos normalizados de análise e de 

controle a utilizar nos programas de monitamento; e iv) identificar as medidas a incluir 

nos programas de medidas, as listas dos principais poluentes e substâncias prioritárias e 

os valores-limite de emissão e normas de qualidade ambiental. 

A Proposta de Lei (PPL-2019-X-GOV) que estabelece a titularidade dos 

recursos hídricos visa sistematizar e unificar as normas dispersas do ordenamento 

jurídico português, relativas à titularidade dos recursos hídricos. Atualmente estão em 

vigência diversos diplomas sobre as águas públicas, qualquer que seja a sua natureza e 

os respectivos leitos, margens e terrenos confinantes, um dos quais remonta a 1919. 

Trata-se, essencialmente, de um exercício de harmonização legislativa, não se 

introduzindo modificações profundas no regime atual, que se caracteriza por atribuir ao 

domínio público do Estado as águas do mar e as restantes águas, desde que navegáveis e 

flutuáveis. Buscou-se regular de forma global e clara, a questão da titularidade dos 

recursos, distinguindo com rigor técnico o domínio público e o domínio privado, ou 

patrimonial, de entes públicos ou privados, e superando os conflitos e lacunas existentes 

na atual legislação. 

O Decreto-Lei que estabelece o regime econômico e financeiro dos recursos 

hídricos e revoga o Decreto-Lei nº 47/94, de 22 de Fevereiro, estabelece um regime de 

contrapartida financeira pela utilização do domínio público hídrico, de forma a 

incentivar a sua utilização mais eficiente, internalizar os custos gerados pela degradação 

do estado da água, impulsionar as boas práticas, apoiar as despesas decorrentes da 

necessidade de conservar os recursos hídricos e promover a sua utilização sustentável. 

A legislação específica sobre o planejamento dos recursos hídricos em vigência 

até a aprovação da LQA, Decreto-Lei n° 45/94 - regula o processo de planejamento de 

recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos de recursos hídricos em 

Portugal - determina (art. 4o), a seguinte tipologia para os planos de recursos hídricos:  
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- o Plano Nacional da Água, que compreende todo o território nacional; 

- os Planos de Bacia Hidrográfica, que abrangem as 15 bacias hidrográficas.  

O referido regulamento estabelece a competência para elaboração dos planos de 

recursos hídricos: cabe ao INAG elaborar o PNA e os PBH’s de bacias internacionais, e 

às DRARN’s, os demais PBH’s. Também foram previstos prazos para elaboração do 

PNA e PBH’s, bem como prazos para revisão do PNA (10 anos) e dos PBH’s (8 anos).    

A decisão de iniciar o novo processo de planejamento a longo prazo em Portugal 

foi acelerada devido à elaboração de planos de gestão da água na Espanha, incluindo a 

hipótese de transposições de água de rios internacionais, no início da década de noventa, 

segundo Almeida (1999).  

A LQA revoga o DL n° 45/94 e estabelece os seguintes instrumentos de 

planejamento (art. 24): 

a) O Plano Nacional da Água, de âmbito territorial, que abrange todo o território 

nacional; 

b) Os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, de âmbito territorial, que abrangem as 

bacias hidrográficas integradas numa Região Hidrográfica e incluem os respectivos 

programas de medidas; 

c) Os Planos Específicos de Gestão de Águas, que são complementares dos Planos de 

Gestão de Bacia Hidrográfica, e que podem ser de âmbito territorial, abrangendo uma 

sub-bacia ou uma área geográfica especifica, ou de âmbito setorial, abrangendo um 

problema, tipo de água, aspecto específico ou setor de atividade econômica com 

interação significativa com as águas. 

 A articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e 

princípios decorrentes da presente lei e dos Planos de Águas nelas previstos, e a 

integração da política da água nas políticas transversais de ambiente é assegurada, em 

especial, pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).  

 

A.3.3 - O sistema de gerenciamento de recursos hídricos 

Correia (2000) apresenta a estrutura do Ministério do Ambiente e dos Recursos 

Naturais – MARN, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 187/93, abandonando o conceito do 

gerenciamento por bacias hidrográficas. Os Decretos-Lei nº 188 a 195/93 estabelecem a 

estrutura e competências de todos os órgãos do MARN.  

A estrutura do MARN transfere a maioria das atividades relativas ao 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos para as Direções Regionais de 
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Ambiente e Recursos Naturais – DRARN, criadas para cinco regiões ambientais (Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) em 1993, sem correspondência com 

a área das bacias hidrográficas. Conforme o PNA (p. 16/25; 4-I), as DRARN’s foram 

transformada em Direções Regionais de Ambiente e Ordenamento do Território – 

DRAOT e possuem âmbitos territoriais e competências de gestão não coincidentes com 

as áreas das bacias hidrográficas, como mostra a figura A.8.  

 

 
Fonte: PORTUGAL (2001). 
Figura A.8 – Unidades Territoriais de Gestão e de Planejamento em Portugal.  
 

O Instituto da Água - INAG, organismo do Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, criado em 1993, sucedeu nas suas competências 

à Direção-Geral dos Recursos Naturais, e é responsável pelo desenvolvimento e 

aplicação das políticas nacionais no domínio dos recursos hídricos e do saneamento 

básico. Entre as atribuições do INAG, temos: “promover, em articulação com as 

entidades relevantes, o planejamento integrado por bacia hidrográfica, 

bem como o planejamento integrado do litoral”.  

O novo sistema institucional, apresentado pela LQA (art. 7º) confere ao INAG a 

condição de Autoridade Nacional da Água, atribuindo-lhe funções de planejamento 

nacional, coordenação e regulação. Compete ao INAG assegurar, a nível nacional, a 
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gestão das águas e garantir a consecução dos objetivos da LQA, além de garantir a 

representação internacional do Estado no domínio hídrico. Em relação às atividades 

específicas de planejamento, cabe ao INAG:  

 a) Promover a proteção e o planejamento das águas, através da elaboração 

do Plano Nacional da Água e da aprovação dos Planos Específicos de 

Gestão de Águas e dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica;  

 b) Promover o ordenamento adequado dos usos das águas através da 

elaboração dos Planos de Ordenamento das Barragens de águas públicas, 

dos Planos de Ordenamento dos Estuários e dos Planos de Ordenamento da 

Orla Costeira ;  

 c) Assegurar que a realização dos objetivos ambientais e dos programas de 

medidas especificadas nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica seja 

coordenada para a totalidade de cada Região Hidrográfica;  

 d) Definir a metodologia e garantir a realização de análise econômica das 

utilizações da água, assegurar a sua revisão periódica e garantir a sua 

observância nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica;  

 e) Verificar periodicamente o cumprimento dos prazos para elaboração e 

revisão dos planos a cargo das ARH e bem assim fiscalizar a execução dos 

mesmos, e sempre que necessário substituir-se às ARH na respectiva 

elaboração.  

Por outro lado, dá-se concretização ao princípio da gestão por bacia hidrográfica, 

tida como unidade principal de planejamento e gestão, na linha do previsto na DQA. A 

LQA (art. 7º) prevê a criação de cinco Administrações de Região Hidrográfica (ARH), 

cujas sedes coincidem com as das atuais Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), a que se juntam as correspondentes às Regiões Autônomas dos 

Açores e da Madeira. Estas ARH’s serão as entidades diretamente responsáveis pela 

gestão da água, assumindo competências não apenas de planejamento, mas também de 

licenciamento e fiscalização, até aqui conferidas às CCDR: 

a) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR 

Norte), com sede no Porto; 

b) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR 

Centro), com sede em Coimbra; 
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c) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDR LVT), com sede em Lisboa; 

d) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 

Alentejo), com sede em Évora; 

e) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 

Algarve), com sede em Faro. 

 A LQA (art. 9º) prevê a criação das ARH do Norte, do Centro, do Tejo, do 

Alentejo e do Algarve, com a seguinte jurisdição territorial:  

a) A ARH do Norte, com sede no Porto, abrangendo as RH 1, 2 e 3; 

b) A ARH do Centro, com sede em Coimbra, abrangendo a RH 4; 

c) A ARH do Tejo, com sede em Lisboa, abrangendo a RH5; 

d) A ARH do Alentejo, com sede em Évora, abrangendo as RH 6 e 7; 

e) A ARH do Algarve, com sede em Faro, abrangendo a RH8. 

Entre as competências das ARH’s estão: 

- elaborar e executar os Planos Específicos de Gestão das Águas; 

- definir e aplicar os programas de medidas previstas nos PGBH’s. 

 A LQA prevê (art. 99) que até à entrada em funcionamento de cada ARH, que 

deve ocorrer no prazo máximo de dois anos a partir da vigência desta lei, a Comissão de 

Desenvolvimento Regional (CCDR) com jurisdição na área assegura o exercício das 

competências de licenciamento e fiscalização atribuídos pela presente lei à ARH e 

Autoridade Nacional da Água assegura o exercício das demais competências atribuídas 

às ARH, não exercidas pelas CCDR’s.  

 O Conselho Nacional da Água (CNA) é o órgão de consulta do Governo no 

domínio das águas, no qual estão representados os organismos da Administração 

Pública, as organizações profissionais, científicas, setoriais e não governamentais mais 

representativas e relacionadas com a matéria da água. Cabe ao CNA apreciar e 

acompanhar a elaboração do PNA, dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica e outros 

planos e projetos relevantes para as águas; formular ou apreciar opções estratégicas para 

a gestão sustentável das águas nacionais, bem como apreciar e propor medidas que 

permitam um melhor desenvolvimento e articulação das ações deles decorrentes. Estão, 

ainda, entre as atribuições do CNA: contribuir para o estabelecimento de opções 

estratégicas de gestão e controle dos sistemas hídricos, harmonizar procedimentos 

metodológicos e apreciar determinantes no processo de planejamento relativamente ao 
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Plano Nacional de Água e aos Planos de Bacia Hidrográfica, notadamente os relativos 

aos rios internacionais Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana.  

 Os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH) são os órgãos consultivos das 

ARH, em que estão representados os Ministérios e outros organismos da Administração 

Pública diretamente interessados, e as entidades representativas dos principais usuários 

relacionados com o uso da água na bacia hidrográfica respectiva, bem como as 

organizações técnicas, científicas e não governamentais representativas dos usos da 

água na bacia hidrográfica. Compete a eles, no tocante ao planejamento de recursos 

hídricos:  

 a) Apreciar e acompanhar a elaboração do Plano de Gestão da Bacia 

Hidrográfica e os Planos Específicos de Gestão das Águas, devendo emitir parecer antes 

da respectiva aprovação;  

 b) Formular ou apreciar a proposta de objetivos de qualidade da água para a 

Bacia Hidrográfica;  

 c) Pronunciar-se sobre questões relativas à repartição das águas;  

 d) Apreciar as medidas a tomar contra a poluição;  

 e) Formular propostas de interesse geral para uma ou mais bacias da Região;  

 f) Dar parecer sobre o plano de investimentos públicos a realizar no âmbito da 

respectiva Região Hidrográfica;  

 g) Dar parecer sobre outros programas e medidas que o Diretor da ARH submeta 

à sua apreciação.  

A representação dos setores de atividade e dos usuários dos recursos hídricos é 

assegurada através do CNA, enquanto órgão consultivo do Governo em matéria de 

recursos hídricos, e dos CRH, enquanto órgãos consultivos das ARH para as respectivas 

bacias hidrográficas nela integradas.  

 A LQA prevê (art. 101) que até à constituição dos CRH, mantém-se em 

funcionamento os atuais Conselhos de Bacia com a composição e competências 

definidas na lei.  

 Os Conselhos de Bacia (CB) foram criados pelo DL nº 45/94 (art. 11), 

correspondentes as 15 bacias para as quais foram elaborados PBH’s. O CB é um órgão 

consultivo de planejamento regional, composto por 34 membros, com a seguinte 

distribuição: organismos do Estado relacionados com o uso da água (16 representantes), 
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usuários da água (16 representantes) e organizações não-governamentais do domínio do 

meio ambiente (2 representantes). 

 Conforme Correia (2000), um dos papéis-chave do CB é orientar a elaboração 

do PBH, porém ainda são necessárias muitas etapas para tornar os Conselhos de Bacia 

estruturas, de fato, participativas.  

 Em relação à atuação do CNA e CB’s, cabe citar o seguinte registro:  

“Estão criados o Conselho Nacional da Água e os Conselhos de Bacia, 

mas nem as freqüências das respectivas reuniões ordinárias foram sendo 

regularmente cumpridas nem as competências que lhes estão atribuídas já 

foram integralmente exercidas.” (MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO; INAG, 1999, p.173) 

 

A.3.4 - O Plano Nacional da Água 

O Plano Nacional da Água – PNA foi elaborado pelo INAG, tendo sido 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 112, de 17/04/02 e com vigência até 2012. O PNA é 

constituído por dois volumes, sendo que o primeiro volume trata do diagnóstico dos 

recursos hídricos e o segundo volume aborda, entre outros temas, os cenários e 

horizontes de planejamento, questões políticas, programa de medidas, programação 

físico-financeira e a forma de aplicação e avaliação do plano. O PNA considerou os 

seguintes horizontes de planejamento: curto prazo 6 anos, médio prazo 12 anos e longo 

prazo 20 anos. 

 A formulação do Programa de Medidas do PNA está estruturada em Eixos, 

Programas e Medidas. Os Eixos constituem as grandes áreas de atuação e intervenção 

associadas aos objetivos do PNA. Os Programas são conjuntos de medidas convergentes 

para um objetivo definido. As Medidas constituem no nível mais desagregado da 

informação que contém a programação da execução física e financeira elaborada para 

efeitos do Plano. 

Foram definidos sete eixos, associados aos objetivos gerais do PNA, e dezesseis 

programas que contém as propostas de medidas e ações para atingir os objetivos 

específicos estabelecidos no PNA. O quadro A.1 apresenta a articulação entre os Eixos 

e Programas definidos pelo PNA. 
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Quadro A.1 – Articulação Eixos – Programas do PNA 
Eixos  Programas  

Eixo 1 - Sustentabilidade Ambiental  

P1 – Proteção, Recuperação e Promoção da 
Qualidade dos Recursos Hídricos  

P2 – Redução e Controle da Poluição Tópica  
P3 – Conservação Ambiental e da Integridade 

Biológica  

Eixo 2 - Gestão Integrada do Domínio Hídrico  
P4 – Valorização do Domínio Hídrico  
P5 – Ordenamento e Gestão do Domínio Hídrico  

Eixo 3 - Gestão Sustentável da Procura  

P6 – Garantia do Abastecimento de Água às 
Populações e Atividades Econômicas  

P7 – Conservação dos Recursos Hídricos  

Eixo 4 - Sustentabilidade Econômica e 
Financeira  

P8 – Promoção e Consolidação do Mercado da 
Água  

P9 – Aplicação do Regime Econômico e 
Financeiro do domínio público hídrico  

Eixo 5 - Racionalização, Otimização e Eficácia do 
Quadro Legal e Institucional  

P10 – Implementação da Convenção de Albufeira  
P11 – Adequações do Quadro Legal e do Quadro 

Institucional  

Eixo 6 - Informação e Participação dos Cidadãos  
P12 – Divulgação e Sensibilização  
P13 – Promoção da Participação dos Utilizadores  

Eixo 7 - Conhecimento, Estudo e Investigação 
Aplicada dos Recursos Hídricos  

P14 – Sistemas de Monitoramento e de 
Informação  

P15 – Estudos e Investigação  
P16 – Avaliação do PNA e dos PBH  

Fonte: PORTUGAL (2001). 
 

O DL no 45/94 estabelecia que entre as medidas propostas pelo PNA, houvesse 

medidas para coordenação dos diferentes Planos de Bacia Hidrográfica (art. 6º, item 3, 

alínea “c”). A interação entre o Programa de Medidas do PNA e os Programas de 

Medidas propostos pelos PBH’s está assegurada pela articulação efetiva entre os 

objetivos expressos nos PBH’s e no PNA. Os Programas de Medidas dos PBH’s tem 

que ser necessariamente coerentes e articulados com os Eixos e respectivos programas 

de ação do PNA, conforme ilustra o quadro A.2 e a figura A.9.  
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Quadro A.2 - Articulação Eixos – Programas de Medidas dos Planos de Bacia 
Hidrográfica. 

 
Fonte: PORTUGAL (2001). 
 

 
Fonte: PORTUGAL (2001). 
Figura A.9 - Articulação dos Programas de Medidas: PNA – PBH. 
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 O Programa 11 do PNA, relativo a Adequações do quadro legal e institucional 

apresenta a Medida P11M1 – Adequação do Quadro Legal, na qual está prevista uma 

série de intervenções, entre elas, a elaboração da Lei-Quadro da Água. 

 O referido Programa apresenta ainda a Medida P11M3 - Delimitação das regiões 

hidrográficas e modelo de gestão de recursos hídricos, a qual propõe a delimitação das 

10 Regiões Hidrográficas (RH), transposto para a Lei-Quadro Água. Observe-se que a 

proposta de criação de cinco ARH’s – ARH Norte, ARH Centro, ARH Sul, ARH 

Açores e ARH Madeira - contida nesta medida, difere da proposta da LQA, que 

estabelece a criação das ARH’s do Norte, do Centro, do Tejo, do Alentejo e do Algarve.  

Conforme Almeida (1999), o PNA foi elaborado concomitantemente com todos 

os PBH’s correspondentes ao território português continental. Esta particularidade 

facilitou ao país articular o programa de medidas do PNA e os programas de medidas 

dos PBH’s.  

O PNA também deve estar em harmonia com o Plano Nacional de Política de 

Ambiente e o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNOT, 

não devendo haver disposições contraditórias entre eles, apesar de não haver hierarquia 

entre esses instrumentos de planejamento.  

Entre o PNA e os Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT, 

instrumentos que estabelecem as orientações para o ordenamento do território regional, 

vigora uma hierarquia. O DL nº 45/94 (art. 13) determina que as ações e medidas 

definidas nos planos de recursos hídricos devem ser previstas em todos os instrumentos 

de planejamento que definam ou determinem a ocupação física do solo, designadamente 

planos regionais e municipais de ordenamento do território. Dessa forma, a relação entre 

os planos municipais de ordenamento do território (planos diretores municipais, planos 

de urbanização e plano de pormenor), também se rege pelo princípio da hierarquia com 

o PNA. 

 

A.3.5 - Os Planos Regionais da Água 

  “O Decreto-Lei 45/94 ignora as Regiões Autônomas em todos os aspectos 

materiais e orgânicos do regime jurídico de planejamento de recursos hídricos, 

mas é explicito no seu artigo 4º quando estabelece que “o Plano Nacional da Água 

(PNA), abrange todo o território nacional”. (PORTUGAL, p. 12, 3-I) 

Os Planos Regionais da Água – PRA promovem a nível regional a valorização, 

proteção e gestão equilibrada da água, como instrumento fundamental de planejamento 
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ambiental, de acordo com os artigos 31º, 1, alínea c) e 34º, 1, do Estatuto Político-

administrativo da Região Autônoma dos Açores e artigos 40º, alínea j), do Estatuto 

Político- administrativo da Região Autônoma da Madeira. O Plano Regional da Água da 

Região Autônoma dos Açores foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 

19/2003/A. O Plano Regional da Água da Região Autônoma da Madeira ainda não foi 

concluído.  

“As relações entre o PNA e o PRA devem reger-se pelo princípio da 

articulação, dado que são instrumentos programáticos de idêntica natureza, que 

estabelecem as grandes linhas de ocupação a serem integradas pelos 

instrumentos de desenvolvimento. Isto significa que não podem conter 

disposições contraditórias, devendo traduzir um compromisso de integração e 

compatibilização das respectivas posições.” (MINISTÉRIO DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 2001, p. 32) 

O PRA Açores estabelece um modelo de indicadores ambientais para o 

acompanhamento do processo de implementação do plano. A avaliação busca aferir em 

que medida a implementação da programação proposta no plano está em conformidade 

com as linhas de orientação e objetivos propostos. A elaboração do modelo de 

indicadores foi baseada no Modelo Pressão-Estado-Resposta, definido pela OCDE, e 

estabeleceu indicadores por área temática: abastecimento de água, qualidade da água, 

domínio hídrico e ordenamento do território, quadro institucional e legislativo, regime 

econômico-financeiro, informação e participação do cidadão e conhecimento. 

Além dos dois níveis de planejamento de recursos hídricos do Plano Nacional, 

Planos de Bacia e Planos Regionais da Água, registra-se também a existência dos 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POCC (estabelecidos pelo Decreto-Lei no 

309/93) e dos Planos de Ordenamento de Barragens – POA (estabelecidos pelo Decreto-

Lei no 502/71) que, de acordo com a legislação em vigor, são considerados Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). Os POCC e os POA são planos de 

âmbito nacional, de iniciativa do Governo.  

Os Planos de Ordenamento de Barragens de águas públicas, compreendem uma 

área na qual se integra o plano de água e a zona envolvente de proteção numa faixa de 

500 ou 200 m, contados a partir do nível de pleno armazenamento da barragem. Os 

POA são os únicos planos onde os objetivos de planejamento se orientam sobretudo 

para o ordenamento do plano de água e, a partir daí se extrapolam as regras para uso, 

ocupação e transformação do solo na sua envolvente.  
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Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), surgem como um 

instrumento enquadrador que pode conduzir a uma melhoria, valorização e gestão dos 

recursos presentes no litoral. O INAG, no âmbito das suas competências, promoveu a 

elaboração de 6 dos 9 POOC.  

 

A.3.6 - Os Planos de Bacia Hidrográfica 

Foram elaborados 15 planos de bacia hidrográfica, que possuem áreas em 

Portugal. Todos os planos de bacia foram aprovados por Decreto Regulamentar do 

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, nos anos 2001 e 2002, 

extrapolando um pouco o prazo estabelecido pelo DL no 45/94, conforme apresentado 

na tabela A.9.      

Tabela A.9 – Planos de bacias hidrográficas de Portugal. 

 Planos de Bacia 
Hidrográfica Aprovação legal 

Douro Decreto Regulamentar nº19/2001, de 10/12/01. 
Guadiana Decreto Regulamentar nº16/2001, de 05/12/01. 
Minho  Decreto Regulamentar nº17/2001, de 05/12/01. Internacionais 

Tejo Decreto Regulamentar nº18/2001, de 07/12/01. 
Ave Decreto Regulamentar nº19/2002, de 20/03/02. 
Cávado Decreto Regulamentar nº17/2002, de 15/03/02. 
Leça Decreto Regulamentar nº18/2002, de 19/03/02. 
Lima Decreto Regulamentar nº11/2002, de 08/03/02. 
Lis Decreto Regulamentar nº23/2002, 03/04/02. 
Mira Decreto Regulamentar nº05/2002, de 08/02/02. 
Mondego Decreto Regulamentar nº09/2002, de 01/03/02. 
Ribeiras do Algarve Decreto Regulamentar nº12/2002, 09/03/02. 
Ribeiras do Oeste Decreto Regulamentar nº26/2002, de 05/04/02. 
Sado  Decreto Regulamentar nº06/2002, 12/02/02. 

Nacionais 

Vouga Decreto Regulamentar nº15/2002, de 14/03/02. 
 

Conforme INAG (2005a) o território nacional está subdividido em 10 regiões 

hidrográficas, 8 em Portugal Continental e 2 correspondentes às Regiões Autônomas, 

nos termos do Decreto-Lei nº 112/2002, de 17 de Abril. A Proposta da LQA estabelece 

como um de seus princípios (art. 3º) que a Região Hidrográfica é a unidade principal de 

planejamento e gestão das águas, tendo por base a Bacia Hidrográfica. O artigo 6º da 

referida proposta define as Regiões Hidrográficas, coincidentes com a delimitação 

definida pelo PNA, conforme mostra a figura A.10. A tabela A.10 relaciona as Regiões 

Hidrográficas em Portugal Continental e suas respectivas áreas no território português. 

As regiões hidrográficas são as seguintes:   

 a) Minho e Lima, (RH1) que compreende as bacias hidrográficas dos rios 
Minho e Lima e das ribeiras da costa entre os respectivos estuários e outras 
pequenas ribeiras adjacentes;  
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 b) Cávado, Ave e Leça (RH2) que compreende as bacias hidrográficas dos 
rios Cávado, Ave e Leça e das ribeiras da costa entre os respectivos 
estuários e outras pequenas ribeiras adjacentes;  

 c) Douro (RH3) que compreende a bacia hidrográfica do rio Douro e outras 
pequenas ribeiras adjacentes;  

 d) Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4) que compreende as 
bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, das ribeiras da costa 
entre o estuário do rio Douro e a foz do rio Lis até ao estuário do rio Tejo 
exclusive; 

 e) Tejo, (RH5) que compreende as bacias hidrográficas do rio Tejo e outras 
pequenas ribeiras adjacentes;  

 f) Sado e Mira (RH6) que compreende as bacias hidrográficas dos rios Sado 
e Mira e outras pequenas ribeiras adjacentes;  

 g) Guadiana (RH7) que compreende a bacia hidrográfica do rio Guadiana;  

 h) Ribeiras do Algarve (RH8) que compreende as bacias hidrográficas das 
ribeiras do Algarve;  

 i) Açores (RH9) que compreende todas as bacias hidrográficas do 
arquipélago;  

 j) Madeira (RH10) que compreende todas as bacias hidrográficas do 
arquipélago.  

 

Tabela A.10 - Área das regiões hidrográficas de Portugal Continental. 
 Designação Área (km2) 

RH2 Cávado/Ave/Leça 3.614,61 
RH4 Vouga/Mondego/Lis 12.633,44 
RH6 Sado/Mira 12.147,44 Regiões Hidrográficas 

RH8 Ribeiras do Algarve 5.509,45 
RH1 Minho/Lima 2.442,29 
RH3 Douro 19.213,68 
RH5 Tejo/Ribeiras do Oeste 30.013,90 

Regiões Hidrográficas 
internacionais (parte em 

território português) 
RH7 Guadiana 11.612,99 

Fonte: INAG (2005a). 

 

 O PNA é hierarquicamente superior aos PBH, cujas disposições devem respeitar 

as determinações do PNA ou serem adequadas no caso da vigência do PNA ser 

posterior a dos PBH’s, conforme o DL nº 45/94 (art. 5º, 4). 

 A LQA prevê (art. 100) que enquanto não forem elaborados e aprovados os 

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, os atuais Planos de Bacia Hidrográficas 

equivalem aos mesmos, para efeitos legais.  
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Fonte: INAG (2005a). 
Figura A.10- Regiões hidrográficas em Portugal. 
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 Para as regiões hidrográficas internacionais, e tendo em conta o disposto no nº 4 

do Artigo 3º da DQA, Portugal e Espanha identificaram como entidade coordenadora 

uma estrutura decorrente da Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o 

Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-espanholas, 

assinada pelos dois países no dia 30 de Novembro de 1998, designada resumidamente 

por Convenção de 1998. A Convenção de 1998 resulta do reconhecimento comum da 

necessidade de coordenar os esforços respectivos para o melhor conhecimento e a 

gestão das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas, no sentido de alcançar um 

equilíbrio entre a proteção do ambiente e o aproveitamento dos recursos hídricos 

necessários para o desenvolvimento sustentável de ambos os países. Nesta perspectiva 

incluem-se a prevenção dos riscos que podem afetar as águas das bacias hidrográficas 

luso-espanholas ou resultar destas e a proteção os ecossistemas aquáticos e terrestres 

deles dependentes. A Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção 

(CADC) constitui a plataforma que tem como objetivo assegurar a coordenação de 

ações no âmbito do processo e implementação da DQA. No contexto da CADC foi 

criado um Grupo de Trabalho DQA responsável pelo desenvolvimento de atividades 

conjuntas de caráter técnico e definição de ações prioritárias de atuação, tendo em conta 

o calendário previsto na DQA. (INAG, 2005a) 

 

 

A.4 - Espanha 

 

A.4.1. - Caracterização geopolítica 

 A Espanha também é uma república federativa, como o Brasil, possuindo um 

Governo Central e 19 Comunidades Autônomas: Andalucia, Aragon, Asturias, Ilhas 

Baleares, Ceuta, Ilhas Canárias, Cantábria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, 

Catalunha, Comunidade Valencian, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Mililla, 

Murcia, Navarra, País Vasco. Além dessas, existem três pequenas possessões da 

Espanha localizadas no litoral do Marrocos: Ilhas Chafarinas, Penon de Alhucemas e 

Penon de Velez de la Gomera. (CIA WORLD FACTBOOK, 2003) 

As Comunidades dispõem de importantes poderes e assumem responsabilidades 

compartilhadas em matérias ambientais e de gestão de recursos hídricos. A figura A.11 

apresenta a distribuição territorial das Comunidades Autônomas na Espanha. 
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Fonte: Ministerio de Medio Ambiente (2004). 
Figura A.11 – Divisão territorial das Comunidades Autônomas na Espanha. 
 
Hernández (1998) indica que a Administração Pública da Água teve que adaptar-

se a nova organização do Estado, estabelecida pela Constituição Espanhola de 1978, que 

contemplou a criação de um poder regional, as Comunidades Autônomas. Este fato 

levou o país a rever a Lei de Águas de 1879, por uma nova lei, publicada em 1985.  

Assim sendo, as bacias hidrográficas na Espanha são denominadas de 

intracomunitárias, quando estão totalmente inseridas no território de uma Comunidade 

Autônoma, e intercomunitárias, quando abrangem áreas de mais de uma Comunidade 

Autônoma. A Constituição Espanhola determina que em bacias intercomunitárias a 

gestão do domínio público hidráulico compete à Administração Nacional. Entretanto, a 

divisão administrativa das regiões territoriais, em várias Comunidades Autônomas, 

permite que as atividades relacionadas com a gestão da água possam ser regulamentadas 

por legislações regionais. O planejamento territorial, agricultura, pecuária, recursos 

florestais, caça e pesca e o tratamento de efluentes são regulamentados por leis 

regionais, uma vez que estas são competência exclusiva dos diferentes Governos das 

Comunidades Autônomas. Esta característica multi-jurisdicional no conjunto poderia 

ser inconveniente para a gestão dos recursos hídricos, porém até o momento todas estas 

regulamentações não tem ocasionado dificuldades à gestão da água. Pelo contrário, têm 

permitido o desenvolvimento das particularidades da legislação correspondentes a cada 

região. 
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Conforme apresentado em item anterior deste capítulo, as bacias hidrográficas 

dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana são compartilhadas com Portugal, 

ocupando respectivamente, 41% da superfície total da Espanha e 62% de Portugal. A 

figura A.12 ilustra as principais bacias hidrográficas da Espanha. 

 

 
Fonte: VERTIENTES E CUENCAS HIDROGRÁFICAS (2006).  
Figura A.12 - Bacias hidrográficas da Espanha. 
 
 
A.4.2 - A legislação de recursos hídricos espanhola 

 A Espanha é um país pioneiro no estudo e tratamento dos problemas 

hidrológicos e hidráulicos com um enfoque territorial baseado em bacias hidrográficas. 

Por apresentar regiões com recursos hídricos escassos, sujeitas a secas periódicas, desde 

muito tempo este país empenha-se em administrar bem seus recursos hídricos.  

 A Lei de Águas de 1879, segundo Hernández (1998), é considerada uma 

referência mundial no assunto. Ao longo do tempo, identificou-se a necessidade de 

atualização da mencionada lei, especialmente para adaptar-se à nova organização 

territorial do Estado em Comunidades Autônomas. Desde então, vários diplomas legais 

sucederam a Lei de Águas, conforme apresenta a tabela A.11. 
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Tabela A.11 – Principais marcos legais na gestão de recursos hídricos da Espanha. 
Ano Diploma legal 

1866 Primeiro Código de Águas. 
1879 Lei de Águas, de 13 de junho de 1879.  
1926 Real Decreto de 5 de março de 1926, cria as Confederações Hidrográficas. 
1985 Lei 29/85 estabelece um novo regime jurídico para o domínio público hidráulico. 
1987 Real Decreto 650/1987, de 8 de maio, define os âmbitos territoriais dos organismos de 

bacias e planos hidrológicos. 
1988 Real Decreto 927/1988, Regulamento da Administração Pública da Água e da 

Planejamento Hidrológico. 
1989 Real Decretos 924 a 931/1989, constituição dos organismos de bacias. 
1996 Real Decreto 2068/1996, modifica a composição do CNA e do Conselho de Água dos 

Organismos de Bacias.  
1998 Real Decreto 1664/1998, aprova os Planos Hidrológicos de Bacias. 
1999 Lei 46/99, altera a Lei 29/85. 
2003 Lei 62/2003, transposição da DQA ao direito espanhol.  
2001 Lei 10/2001, dispõe sobre o Plano Hidrológico Nacional da Espanha 
2001 Real Decreto Legislativo 1/2001, aprova o texto revisado da Lei de Águas. 
2005 Lei nº 11/2005, modifica o PHN e altera o RD 1/2001. 
2005 Real Decreto 1265/2005, medidas emergenciais para a gestão dos recursos hídricos e 

correção dos efeitos da seca. 
Nota: Informações obtidas no site do Ministério de Meio Ambiente da Espanha (2005). 
 

 A Lei de Águas 29/1985 trata da distribuição de competências entre o Estado e 

as Comunidades Autônomas no que tange ás águas continentais e subterrâneas, tendo 

sido modificada parcialmente em várias ocasiões. A Lei 46/1999 introduziu as 

principais alterações na mencionada Lei de Águas, alterando 41 dos seus 113 artigos, 

buscando adequá-la as novas necessidades em relação à quantidade e qualidade de água 

e sua gestão.  

 Conforme estabelecido na disposição final segunda da Lei 46/1999, o Governo 

editaria um Real Decreto Legislativo para adaptar a norma legal existente em matéria de 

águas, no prazo de um ano, a partir de sua entrada em vigor. Posteriormente, a Lei 

6/2001, elevou este prazo para dois anos, a partir da entrada em vigor desta Lei. Em 

cumprimento a esta previsão foi aprovado o Real Decreto Legislativo 1/2001, que trata 

do texto revisado da Lei de Águas, e em sua disposição derrogatória única, revoga todas 

as normas anteriores, inclusive a Lei 29/1985 e a Lei 46/1999, uma vez que foram 

incorporadas ao próprio texto do mencionado Real Decreto.   

 Assim, a legislação atualmente em vigência na Espanha - Real Decreto 

Legislativo 1/2001 - estabelece que o planejamento de recursos hídricos será realizado 

através de planos hidrológicos de bacia e do Plano Hidrológico Nacional, que serão 

elaborados em coordenação com os diferentes planejamentos setoriais, especialmente o 

planejamento da irrigação e outros usos agrários (art. 40).   
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 A Lei 11/2005, através de sua disposição final primeira, alterou o RD 1/2001, 

destacando-se, entre outros, os seguintes aspectos:  

- medidas de racionalização na tomada de decisões sobre novas obras de interesse geral, 

através de estudo prévio de seus custos econômicos e ambientais;  

- medidas para favorecer as outras políticas setoriais, como as relativas a energia, 

transporte, ordenação do território e urbanismo, agricultura, pesca e turismo;  

- a definição qualitativa das vazões ecológicas, por sua importância para a conservação 

do meio ambiente hídrico e terrestre associado;  

- a determinação nos planos hidrológicos de bacias das reservas naturais fluviais, com a 

finalidade de preservar os trechos de rios com escassa ou nula intervenção humana;  

- a exigência de medições precisas das vazões efetivamente consumidas ou utilizadas 

pelos distintos titulares do direito ao uso privativo das águas;  

- medidas de reforço da polícia das águas;  

- proteção específica das águas destinadas ao consumo humano e irrigação, garantindo a 

destinação das águas de melhor qualidade ao abastecimento de populações;  

 A norma espanhola específica sobre planejamento de recursos hídricos é o Real 

Decreto Legislativo 927/1988, que aprova o Regulamento da Administração Pública da 

Água e do Planejamento Hidrológico - RAPAPH. A mencionada norma trata com 

clareza dos planos definindo: os objetivos e âmbito territorial dos planos; o conteúdo 

dos planos hidrológicos de bacia e do Plano Hidrológico Nacional; as competências 

para elaboração, aprovação e atualização dos planos de bacias intercomunitárias e 

intracomunitárias; e a eficácia dos planos hidrológicos. 

 Conforme disposto no RAPAH, a revisão completa dos planos hidrológicos de 

bacia deve ser realizada a cada 8 anos (art. 110) e as determinações destes, 

contraditórias as do PHNE, ficam automaticamente suspensas (art. 118).  

 O referido decreto RD 927/88 foi modificado em várias ocasiões, pelos RD 

117/92, RD 439/94, RD 1541/94 e RD 2068/96, sendo a maioria das alterações relativas 

à composição do CNA e Conselho de Água das Bacias, em virtude das mudanças 

ocorridas na estrutura do Governo. O RD 1541/94 acrescenta um anexo ao RAPAH, a 

respeito da qualidade das águas superficiais destinadas a produção de água potável.  

 A incorporação da DQA ao direito Espanhol foi feita através da Lei nº 62/2003, 

de 30 de dezembro, em seu art. 129 que introduz as alterações necessárias no RD 

1/2001.   
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A.4.3 - O sistema de gerenciamento de recursos hídricos 

 As atribuições relativas aos recursos hídricos na Espanha eram, até bem pouco 

tempo, exercidas principalmente pelo Ministério de Obras Públicas, Transportes e Meio 

Ambiente, e algumas pelo Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação, e pelo 

Ministério de Indústria e Energia. A reestruturação da Administração Geral do Estado, 

através do RD 758/1996, extinguiu o Ministério de Obras Públicas, Transportes e Meio 

Ambiente e criou o Ministério do Meio Ambiente, que assumiu todas as competências 

relacionadas com a matéria da água. 

 O RD 562/2004 aprova a estrutura orgânica básica dos ministérios e cria, no 

Ministério do Meio Ambiente (art. 15), a Secretaria Geral para o Território e a 

Biodiversidade e a Direção Geral de Água, que assume as funções da anterior Direção 

Geral de Obras Hidráulicas e Qualidade das Águas.  

 O RD 1477/2004 dispõe sobre a estrutura do Ministério de Meio Ambiente e 

define, entre as competências do MMA, a elaboração da legislação estatal em matéria 

de águas e costas e a gestão direta do domínio público hidráulico. Vinculadas a Direção 

Geral da Água, há quatro Subdireções Gerais: Planejamento e Uso Sustentável da Água; 

Programação Econômica; Infra-Estrutura e Tecnologia e Gestão Integrada do Domínio 

Público Hidráulico. As Confederações Hidrográficas, como organismos autônomos, 

estão vinculadas à Secretaria Geral para o Território e a Biodiversidade.  

 Entre as funções da Direção Geral da Água, previstas pelo RD 1477/2004, a 

serem exercidas pela Subdireção Geral de Planejamento e Uso Sustentável da Água, 

estão: 

a) a elaboração, atualização e revisão do Plano Hidrológico Nacional, assim como o 

estabelecimento de critérios homogêneos e de sistematização para a revisão dos planos 

hidrológicos dos organismos de bacia, sob o princípio da sustentabilidade; 

b) a coordenação com os planos setoriais de âmbito regional que afetem o planejamento 

hidrológico; 

c) a elaboração da informação sobre os dados hidrológicos e de qualidade da água e, em 

geral, aqueles que permitam um melhor conhecimento dos recursos, do estado das infra-

estruturas e do domínio público hidráulico; 

d) a coordenação dos planos de emergência e das ações necessárias em situações de 

secas e inundação; 

e) a participação na representação do ministério nos organismos internacionais e a 

continuidade dos convênios internacionais na matéria de sua competência. 
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 O RD 927/88 - RAPAH – estabeleceu a composição do CNA e do Conselho de 

Água dos organismos de bacias, que foram alteradas diversas vezes. Primeiramente pelo 

RD 1316/91, que reestruturou a Secretaria de Estado para as Políticas de Água e Meio 

Ambiente, logo após pelo RD 117/92, que acrescentou assentos para membros de 

organizações profissionais agrárias e empresariais. Posteriormente pelo RD 439/94, que 

adequou a composição do CNA à criação do Ministério de Obras Públicas, Transportes 

e Meio Ambiente e alterou as composições da Comissão de Planejamento Hidrológico 

do CNA e do Conselho de Água dos organismos de bacia.  

 Finalmente, o RD 2068/96 modificou a composição do CNA e do Conselho de 

Água dos organismos de bacias, em virtude da criação do Ministério do Meio 

Ambiente, e vinculou o CNA ao referido Ministério. A mencionada norma também 

confere ao Ministério de Meio Ambiente as atribuições dos extintos Ministérios de 

Obras Públicas e Urbanismo; de Transportes, Turismo e Comunicações; de Obras 

Públicas e Transportes, e de Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente, previstas no 

RAPAH.  

 O RD 1/2001 dispõe sobre os organismos atuantes na matéria da água e suas 

atribuições. O Conselho Nacional da Água (art. 19 e 20) é o órgão superior em matéria 

de água, formado por representantes da Administração do Estado, das Comunidades 

Autônomas, entidades locais, organismos de bacias, organizações profissionais e 

econômicas relacionadas com os distintos usos da água. O Plano Hidrológico Nacional 

e os planos hidrológicos de bacias deverão ser submetidos ao CNA, antes de sua 

aprovação pelo Governo.  

 Em atendimento à Constituição Espanhola de 1978, que estabelece princípios de 

descentralização e coordenação para a Administração Pública, foram criados pela Lei de 

Águas de 1985, os novos organismos de bacias que mantiveram o nome de 

Confederações Hidrográficas e integraram as Comissárias de Águas em janeiro de 1986. 

As Confederações Hidrográficas são organizações básicas da estrutura administrativa na 

gestão dos recursos hídricos na Espanha. Conforme previsto no RD 1/2001 (art. 21 e 

posteriores), são organismos autônomos responsáveis pela administração da água das 

bacias intercomunitárias, inclusive a elaboração do plano hidrológico e bacia, bem 

como o seu cumprimento e revisão. Também está entre as atribuições das 

Confederações Hidrográficas a outorga de autorizações e concessões do domínio 

público da água, excetuando-se a das obras de interesse geral do Estado, que cabem ao 

Ministério do Meio Ambiente. 
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 O RD 650/87 (art. 1º) define o âmbito territorial dos organismos de bacia, 

previstos pela Lei 29/1985. O RD 2129/2004 ampliou a área territorial da Confederação 

Hidrográfica de Guadalquivir, incluindo as cidades de Ceuta e Mililla, antes 

pertencentes à Confederação Hidrográfica do Sur. Atualmente existem nove 

Confederações Hidrográficas na Espanha, quais sejam: Norte, Douro, Tajo, Guadiana, 

Guadalquivir, Segura, Jucar, Ebro e Sur. Para as bacias intracomunitárias, as 

Administrações Hidráulicas equivalem às Confederações Hidrográficas. 

As Comunidades de Irrigantes também são organizações fundamentais, por 

serem as depositárias da maior parte do uso da água do país, conforme o PHNE. 

 O Conselho de Água da Bacia é o órgão de planejamento formado por 

representantes dos: Ministérios, usuários dos distintos setores, técnicos, Comunidades 

Autônomas e entidades locais, e compete ao mesmo encaminhar ao Ministério do Meio 

Ambiente o plano hidrológico da bacia e suas revisões posteriores.  

 

A.4.4 - O Plano Hidrológico Nacional da Espanha - PHNE 

 O PHNE indica uma nova visão da política hidráulica no país, a qual propicia 

um desenvolvimento sustentável, enfoque este em acordo com a DQA da União 

Européia, tendo sido elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com o apoio do 

Centro de Estudos e Experimentação de Obras Públicas - CEDEX. 

 O RD 1/2001 (art. 45), estabelecem que o Plano Hidrológico Nacional deverá 

ser aprovado por lei e definem o seguinte conteúdo para o mesmo: 

- as medidas necessárias para a coordenação dos diferentes Planos Hidrológicos de 

Bacia; 

- a solução para as possíveis alternativas que os planos de bacia ofereçam; 

- a previsão e as condições das transferências de recursos hídricos entre âmbitos 

territoriais de distintos Planos Hidrológicos de Bacias; 

- as modificações previstas no planejamento do uso da água que afetem os 

aproveitamentos existentes para abastecimento de populações e irrigação.  

 A elaboração do Plano Hidrológico Nacional compete ao Ministério do Meio 

Ambiente, conforme define o RD 1/2001, em conjunto com os departamentos 

ministeriais relacionados aos usos dos recursos hídricos e sua aprovação final implicará 

na adaptação dos Planos Hidrológicos de Bacias e suas respectivas previsões. 
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 O Plano Hidrológico Nacional da Espanha foi aprovado pela Lei 10/2001, de 05 

de julho, tendo sido elaborado para um horizonte de 20 anos. Posteriormente sofreu 

alterações pelo Real Decreto Lei 2/2004 e pela Lei 11/2005.  

 Segundo o Ministério de Meio Ambiente (2005), o novo Governo do país eleito 

em abril de 2004, assumiu o compromisso de reorientar a política de águas da Espanha 

de acordo com os critérios europeus em vigor, assim como com os princípios de 

racionalidade econômica, sustentabilidade ambiental e coesão social, buscando a 

máxima participação na tomada de decisões por parte das Comunidades Autônomas.  

 O Real Decreto Lei 2/2004 revoga parte do capítulo III do título I, referente as 

transferências de águas do rio Ebro para as bacias hidrográficas da Catalunha, Jucar, 

Segura e Sur (art. 36, 5). A justificativa da alteração foi de que uma decisão de tamanha 

importância como esta, não foi tratada com a devida atenção em seus aspectos 

fundamentais, tais como:  

- na avaliação econômica, os benefícios do projeto foram superestimados e os custos, 

subestimados; 

- na estrutura de preços, a ser praticada para os usuários da água, sem a clareza 

suficiente na diferenciação de preços por finalidade de uso da água e por territórios; 

- nas repercussões ambientais, sem a previsão das medidas necessárias para assegurar a 

proteção do rio Ebro e de suas espécies protegidas existentes, bem como sem os devidos 

estudos sobre o risco de aumento de salinidade na bacia cedente e nas bacias receptoras; 

- nos estudos de disponibilidade hídrica de água a ser transferida, que não foram 

realizados com o rigor necessário, e não determinam a quantidade de água possível de 

ser transferida e respectiva garantia.   

 A Lei 11/2005 dá nova redação à vários artigos da Lei 10/2001, relativos 

basicamente a previsão de novas transferências ordinárias, suas condições técnicas, 

destinos das transferências de águas, condições de organização dos usuários nas bacias 

receptoras e condições de gestão das transferências autorizadas, efeitos das autorizações 

das transferências, regime econômico-financeiro das transposições, medidas de caráter 

ambiental das bacias cedentes e programação de investimentos.   

 Também foram acrescentados, através do RD Lei 2/2004 e da Lei 11/2005, 

novos anexos ao texto da Lei 10/2001 incluindo novas obras e ações de interesse geral, 

bem como definindo ações prioritárias e urgentes para as bacias mediterrâneas.  

 A Lei 10/2001 estabelece medidas de coordenação dos planos de bacias (art. 5º e 

6º), que serão regidas por princípios gerais de precaução, racionalidade, 
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sustentabilidade, proteção do domínio público hidráulico, do bom estado ecológico das 

águas e das vazões ecológicas. 

 

A.4.5 - Os Planos de Bacia Hidrográfica 

 A figura A.13 apresenta as bacias hidrográficas da Espanha, conforme disposto 

no RD 650/87 e RD 2129/2004, identificando as respectivas subdivisões das bacias 

Norte e Guadiana para efeitos de âmbito territorial de elaboração dos planos 

hidrológicos. 

 

 
Fonte: CUENCAS Y PLANES HIDROLÓGICOS (2005).  
Figura A.13 - Planos de bacias hidrográficas da Espanha. 

 

O RD 1/2001, em seu art. 42, define o conteúdo dos planos hidrológicos de 

bacia, relacionado a seguir: 

- o inventário dos recursos hídricos; 

- os usos e demandas existentes e previstos; 

- os critérios de prioridade e compatibilidade de usos, bem como a ordem de preferência 

entre os distintos usos e aproveitamentos; 

- a destinação e reserva de recursos para usos e demandas atuais e futuras, bem como a 

conservação e recuperação do meio ambiente; 

- as características básicas de qualidade das águas e lançamentos de efluentes; 

- as normas básicas sobre melhorias e transformações na irrigação que assegurem o 

melhor aproveitamento do conjunto dos recursos hídricos e terrenos disponíveis; 
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- os perímetros de proteção e as medidas para conservação e recuperação do recurso e 

entorno afetado; 

- os planos hidrológico-florestais e de conservação dos solos que tenham sido realizados 

pela Administração; 

- as diretrizes para proteção e recarga dos aqüíferos; 

- as infra-estruturas básicas requeridas pelo plano; 

- os critérios de avaliação dos aproveitamentos energéticos e da fixação dos 

condicionantes requeridos para sua execução 

- os critérios sobre estudos, atuações e obras para prevenir e evitar os danos devido a 

inundações e outros fenômenos hidrológicos. 

A elaboração e proposta de revisões posteriores dos planos de bacia compete aos 

respectivos organismos de bacia ou a Administração Hidráulica, nas bacias inseridas 

integralmente no âmbito territorial de uma Comunidade Autônoma, conforme o RD 

1/2001, art. 41. Também está previsto no citado instrumento legal, a participação dos 

ministérios interessados na elaboração e revisão dos planos de bacia. 

 Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2005), os planos de bacias têm 

caráter público e plena eficácia jurídica, sem prejuízo de que posteriormente o Plano 

Hidrológico Nacional possa modificar ou regular determinadas questões. 

O Real Decreto 1664/1998, de 24 de julho, aprova os planos de bacia 

intercomunitárias e estabelece que a publicidade dos mesmos se dará por três vias: a) 

facilitação do acesso ao conteúdo dos planos hidrológicos de bacias; b) elaboração de 

uma edição oficial dos planos; e c) através da publicação no BOE de um texto único 

para cada plano, com seu conteúdo normativo. Considerando a dificuldade de publicar 

no BOE a documentação completa de todos os planos de bacia (gráficos, mapas, tabelas, 

base de dados, etc...) e, buscando facilitar a consulta aos cidadãos foi publicado um 

texto padrão no BOE, para cada bacia intercomunitária, contendo as determinações de 

conteúdo normativo de cada plano de bacia.  

 A tabela A.12 relaciona os planos hidrológicos de bacias intercomunitárias já 

elaborados, de acordo com o âmbito territorial definido pelo RD 650/87 (art. 2º), e suas 

respectivas aprovações. Dentre as bacias intracomunitárias, foi elaborado o Plano 

Hidrológico da Galícia-Costa, que comprende as bacias que se situam integralmente no 

território da Comunidade Autônoma de Galícia e aprovado pelo Real Decreto 103/03. 

Não foram encontradas informações sobre os planos das demais bacias 
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intracomunitárias - bacias internas do País Vasco e bacias interiores da Catalunha – no 

sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente da Espanha. 

Tabela A.12 – Planos hidrológicos de bacias intercomunitárias da Espanha. 

Confederação 
Hidrográfica 

Planos 
Hidrológicos de 

Bacia 

Aprovação pelo 
Conselho da Água da 

Bacia  
Aprovação legal 

Norte Norte I   
 Norte II 29/06/1994 Ordem de 13/08/99; BOE 205 
 Norte III   
Douro Douro 02/03/95 Ordem de 13/08/99; BOE 206 
Tajo Tajo 18/04/97 Ordem de 13/08/99; BOE 207 
Guadiana Guadiana I 11/04/95 
 Guadiana II  Ordem de 13/08/99; BOE 208 

Guadalquivir Guadalquivir 14/07/95 Ordem de 13/08/99; BOE 205 
Segura Segura 08/07/97 Ordem de 13/08/99; BOE 205 
Jucar Jucar 06/08/97 Ordem de 13/08/99; BOE 205 
Ebro Ebro 15/02/96 Ordem de 13/08/99; BOE 222 
Sur Sur 08/06/95 Ordem de 06/09/99; BOE 223 
Nota: Dados obtidos do Real Decreto 1664/1998. 

 

 O RD 927/1988 – RAPAH - indica que os seguintes aspectos devem ser objetos 

de atualização específica nos planos hidrológicos de bacia (art. 109):  

a) variação dos recursos hídricos disponíveis;  

b) avaliação dos consumos;  

c) características da qualidade das águas;  

d) programas de despoluição.  

 A Confederação Hidrográfica de Júcar, através de sua Oficina de Planejamento 

Hidrológico, realizou a atualização do Plano Hidrológico da Bacia do Júcar em 2004.  

 

 
 



APÊNDICE B



 

 

271

 
B.1 - O Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do 

Brasil - PLIRHINE 

A área de abrangência do PLIRHINE corresponde à área de jurisdição da 

SUDENE, cujos limites são o Polígono das Secas (1.663.230 km2), abrangendo dez 

estados do Brasil, do Maranhão a Minas Gerais. O objetivo geral do PLIRHINE foi 

fornecer elementos alternativos de base para o estabelecimento de uma política de águas 

para o Nordeste. 

“O PLIRHINE é um marco referencial constituído por um conjunto de 

estratégias e diretrizes que, no âmbito da política geral de 

desenvolvimento e de um ordenamento legal e institucional adequado, 

permite assegurar a disponibilidade dos recursos hídricos e estabelecer 

a alocação lógica e razoável da água face às prováveis demandas. ... O 

PLIRHINE está enfocado dentro de uma ótica de que o planejamento dos 

recursos hídricos não constitui um fim em si próprio mas um meio para o 

cumprimento dos planos setoriais, regionais e nacionais de 

desenvolvimento, visando o desenvolvimento econômico e o bem estar 

social.” (SUDENE/MINTER, 1980, p. 2.16) 

A concepção do PLIRHINE previu três fases distintas, com nível de 

detalhamento crescente a cada fase. A seguir são descritos, sucintamente, os conteúdos 

previstos para cada uma das fases.  

 

Fase I: - Definição de elementos para a política de água para a região 

- Estabelecimento de estratégias e diretrizes para desenvolvimento dos recursos 

hídricos em função das demandas 

- Definição de programas setoriais prioritários para áreas específicas 

- Termos de referência para a Fase II. 

Fase II: - Estudos à nível de reconhecimento de área  

- Exame qualitativo e quantitativo das demandas  

- Definição do ordenamento e subprogramas e projetos específicos setoriais ou 

múltiplos setoriais considerando os indicadores econômicos e sociais. 

Fase III: - Detalhamento dos projetos à nível de viabilidade 

- Cronograma de implantação e investimentos financeiros de acordo com as 

necessidades da região. 
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A Fase I foi desenvolvida pela Geotécnica no período 1977-80 e é constituída 

por 15 relatórios, consolidados em 41 volumes. Para análise do meio físico, a região foi 

dividida em 24 unidades de planejamento, que por sua vez foram sub-divididas em 56 

unidades de análise. Considerando-se que os relatórios estão disponíveis apenas em 

meio impresso e, dado o grande volume da obra, é evidente o difícil acesso para 

consulta ao PLIRHINE, disponível apenas em raras bibliotecas do país. Em 1984, foi 

publicado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República um documento 

contendo partes dos resultados da Fase I do PLIRHINE, destacando os temas: 

potencialidades e disponibilidades dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

estudos de demanda e balanço hídrico. A tabela B.1 apresenta as características das 

fases do planejamento dos recursos hídricos, conforme apresentado no documento 

resumo do PLIRHINE. 

O PLIRHINE foi caracterizado como regional, transversal, único, integrado, 

prospectivo, a longo prazo (horizonte de planejamento: ano 2000) e dinâmico. O Plano 

deveria ser atualizado a cada cinco anos, com um avanço prospectivo de mais cinco 

anos. Assim, sua primeira atualização deveria ter ocorrido em 1985, com um horizonte 

prospectivo para o ano de 2005, fato este que não foi concretizado. As Fases II e III 

também não foram realizadas. Vieira (2000) observa que o PLIRHINE, pode ser 

considerado avançado para a época em que foi concebido, pois encontrou os estados 

despreparados para discutirem e aprofundarem sua segunda fase.  

Tabela B.1 - Características das fases do PLIRHINE. 
Atributos Fase I Fase II Fase III 

Nível    
Objetivos Nacional Regional/Municipal  Municipal/Local 
Definição  Exploratório Reconhecimento Projeto 

Abrangência Global/Bacias Bacias e Estados Estados e Municípios  
Fins  Múltiplos Múltiplos Específicos 
Alcance  50 anos 25 anos Depende da 

implementação 
Compromisso    

Síntese  Plano Programa Projeto 
Partes Define estratégias ás 

regionalizações 
Define sistemas Analisa a viabilidade 

 Seleciona áreas Seleciona sistemas Verifica impactos sociais 
 Estabelece diretrizes Estabelece prioridades e 

critérios 
Estabelece normas e 
indicadores 

 Estrutura a polícia  Analisa o desempenho 
Informações     

Tipo Global Regional Local 
Massa Média/Grande Muito grande Muito grande 

Densidade Baixa Média Alta 
Fonte: SUDENE/MINTER (1984). 
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Portanto, o PLIRHINE não foi concluído de acordo com sua concepção inicial, 

apresentando estratégias gerais para a região. As estratégias estão vinculadas a 

indicadores de decisão e não correspondem a obras físicas. Os programas de obras a 

médio e curto prazo seriam contemplados nas Fases II e III do Plano. As Estratégias 

foram classificadas em Globais (ou regionais) e Sub-regionais (ou específicas) para 

formulação e elaboração dos programas a médio e curto prazo e seus conseqüentes 

orçamentos a serem desenvolvidos nas fases subseqüentes do Plano.  

As estratégias globais ou regionais referem-se à alocação das águas para os 

diferentes setores usuários e foram definidas para toda a região Nordeste. São elas:  

- Alocação de água para uso urbano;  

- Alocação de água para uso rural;  

- Alocação de água para a indústria e mineração;  

- Conflitos (inundações, erosão e poluição); 

- Aumento de disponibilidades;  

- Alocação de água para outros usos e  

- Regime jurídico e institucional. 

As estratégias sub-regionais ou específicas são relativas às unidades de 

planejamento e unidades de análise, refletindo características locais dos setores usuários 

e potencialidades hídricas, orientando a busca de soluções particulares aos problemas de 

cada unidade. O PLIRHINE apresentou como propostas treze programas, divididos em 

sub-programas, conforme mostra a tabela B.2. 

O PLIRHINE define as entidades vinculadas à execução dos programas 

sugeridos, dividindo-os em: organismos de missão (Conselho Nacional de Política de 

Águas, Comissão Regional do Plano de Águas e Comitês de Bacias) e organismos 

executores dos programas, incluindo instituições estaduais e federais.  

O PLIRHINE estabeleceu prioridades da aplicação dos sub-programas nas 24 

regiões hidrográficas do PLIRHINE e Comitês de bacias, indicando sub-programas de 

alta prioridade, início à curto prazo (1980/85); média prioridade (1985/90) e prioridade 

a longo prazo (1990/2000). Entretanto, é enfatizada a necessidade de revisão nas 

prioridades em suas versões subseqüentes e na Fase II, dado o caráter dinâmico do 

plano. 
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Tabela B.2 - Programas e sub-programas propostos pelo PLIRHINE.  
Programas Sub-programas 

1- Desenvolvimento e institucionalização do 
plano 

 

Cadastragem sistemática de derivações  
Controle e fiscalização de derivações 

 
2 – Controle de derivações  

Regularização e concessões de autorizações para 
derivar 
DNOCS 
CODEVASF 
DNOS 

 
3 – Grandes aproveitamentos hidroagrícolas 

Outros 
Construção de pequenas aguadas nas fazendas 
Racionalização do uso de aguadas 
Perenização de rios 

 
4 – Pequenos aproveitamentos hidroagrícolas 

Perfuração de poços nas fazendas 
Abastecimento de águas 
Esgotamento sanitário 

5 – Abastecimento de água e esgotamento 
sanitário  

Tratamento de esgotos urbanos 
Cadastragem de lançamentos de efluentes 
Concessões de direitos para lançamentos 
Tratamento de efluentes industriais 
Instalação e operação de redes de monitoramento 

 
 
6 – Controle de poluição e preservação 
ambiental 

Controle de erosão 
Hidroelétricas  7 – Geração de energia hidrelétrica e navegação 

interior Navegação interior 
Cadastragem de poços  

8 – Exploração de águas subterrâneas Concessão de autorização para exploração 
Delimitação de áreas sujeitas à inundação 
Cadastragem de prejuízos  
Obras para controle de enchentes 

 
9 – Controle de enchentes e recuperação de 
terras 

Drenagem para recuperação de terras baixas 
10 – Coordenação do orçamento programa  

Pessoal de nível superior  11 – Treinamento e formação de pessoal 
Pessoal de nível auxiliar 
Instalação e operação de redes hidro-climatológicas 
Levantamentos integrados de usos múltiplos de bacias  

 
12 – Levantamentos, investigações, estudos e 
pesquisas Investigações e pesquisas especiais 
13 - Comitês de bacias do Nordeste  
Fonte: SUDENE/MINTER (1984). 

 

A Fase I apresenta apenas um “delineamento sintético” dos programas, que 

seriam materializados através de projetos, objetos da Fase II do plano. A despeito de 

não ter sido realizado da forma prevista, o PLIRHINE foi um notável trabalho de 

diagnóstico dos recursos hídricos da região, servindo ainda hoje como referência a 

estudos em desenvolvimento. 
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B.2 - O Projeto ARIDAS  

O Projeto ARIDAS foi o primeiro plano elaborado sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável, tendo sido iniciado logo após a Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Aborda a 

necessidade da gestão integrada dos recursos hídricos e, entre outros aspectos, a 

integração em termos de co-participação entre gestores e usuários no planejamento e 

administração de recursos hídricos.  

Em termos de diagnóstico dos recursos hídricos, o Projeto ARIDAS adota as 

mesmas unidades de planejamento e unidades de análise do PLIRHINE, constituindo-se 

numa atualização desse estudo referência para o nordeste do Brasil.  

Destaca-se o aspecto pioneiro da análise da sustentabilidade hídrica (atual e 

futura) e do estudo de vulnerabilidade às secas, sob o ponto de vista dos recursos 

hídricos, no cenário atual e futuro. Essas abordagens permitiram o cálculo de 

indicadores de sustentabilidade dos recursos hídricos que mostraram áreas críticas, ou 

com tendência à crítica, em regiões do Semi-Árido. O cenário de desenvolvimento 

sustentável foi construído, a partir de padrões de sustentabilidade e vulnerabilidade 

definidos para a região. 

O Projeto ARIDAS apresenta também uma avaliação sucinta das políticas 

governamentais para captação e uso dos recursos hídricos do nordeste semi-árido, 

como: Projeto Asa Branca, Projeto Canaã, Programa de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos - PROHIDRO, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP, 

Projeto Sertanejo e Programa de Irrigação do Nordeste - PROINE. 

As estratégias formuladas pelo Projeto ARIDAS guardam coerência com as do 

PLIRHINE, incluindo experiências de novos programas iniciados após a conclusão do 

PLIRHINE, e considerando os pressupostos de um desenvolvimento sustentável. A 

proposta de formulação de uma nova política de águas para o nordeste do Projeto 

ARIDAS engloba os seguintes aspectos: 

- Estratégia geral, incluindo medidas técnicas e financeiras;  

- Políticas de conservação de águas; 

- Política específica de águas subterrâneas; 

- Modelo de gerenciamento de recursos hídricos;  

- Linha de ação de programas; 

- Programas prioritários.   
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O Projeto ARIDAS recomenda, em suas conclusões, que os governos estaduais 

devem detalhar o plano proposto para cada estado, através da elaboração dos Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos.  

Apesar de ter sido concluído há mais de uma década (1994), vale ressaltar a 

atualidade da obra que não está obsoleta, tendo sido republicada em 2000 pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 



APÊNDICE C 



 

 

278

Tabela C.1 - Relação de Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e regulamentos 
consultados1. 

Unidade da 
Federação Normas consultadas 

Acre 

Lei nº 1.500, de 15 de julho de 2003. Institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Estado do Acre, dispõe sobre infrações e 
penalidades aplicáveis e dá outras providências. 

Alagoas 
Lei nº 5.965, de 10 de novembro de 1997. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos. Institui o Sistema Estadual de 
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

Amazonas 
Lei nº 2.712, de 28 de dezembro de 2001. Disciplina a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, estabelece o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Amapá 
Lei nº 686, de 7 de junho de 2002. Dispõe sobre a Política de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado Amapá e dá outras 
providências. 

Bahia2 
Lei nº 10.432, de 20 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Ceará3 

Lei nº 11.996, de 24 de julho de 1992. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH e dá outras providências.   
Lei nº 12.245, de 30 de janeiro de 1993. Dispõe sobre o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNORH, revoga os Arts. 17 e 22 
da Lei nº 11.996, de 24/07 de 1992 e dá outras providências. 
Decreto nº 23.047, de 03 de fevereiro de 1994. Regulamenta o 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNORH, criado pela Lei 
n°11.996, de 24 de julho de 1992, alterada pela Lei n°12.245, de 
30.12.93.   
Decreto nº 23.067, de 11 de fevereiro de 1994. Regulamenta o 
artigo 4° da Lei n° 11. 996, de 24 de julho de 1992, na parte 
referente à outorga do direito de uso dos recursos hídricos, cria o 
Sistema de Outorga para Uso da Água e dá outras providências. 

Distrito 
Federal 

Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001. Institui a Política de 
Recursos Hídricos do Distrito Federal, cria o Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal e dá outras 
providências.   

Espírito Santo 

Lei nº 5.818, de 29 de dezembro de 1998. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 
Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hídricos, do Estado 
do Espírito Santo - SIGERH/ES, e dá outras providências.   

  
                                                 
1 Nota: As Políticas Estaduais de Recursos Hídricos e Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal 
foram obtidas do site da ANA (www.ana.gov.br), acesso em 12 abr. 2005.  
2 A lei foi obtida do site da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia 
(www.semarh.ba.gov.br), acesso em 06 fev. 2007. 
3 As leis e decretos foram obtidas do site da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará 
(www.srh.ce.gov.br), acesso em 08 abr. 2005. 
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Goiás Lei nº 13.123, de 16 de julho de 1997. Estabelece normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao 
sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Maranhão 
Lei nº 8.149 de 15 de junho de 2004. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema de Gerenciamento 
Integrado de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Mato Grosso 
 

Lei nº 6.945, de 11 de maio de 1997. Dispõe sobre a Lei de Política 
Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos e dá outras providências. 

Mato Grosso 
do Sul 

Lei nº 2.406, de 29 de janeiro de 2002. Institui a Política Estadual 
dos Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos e dá outras providências.  

Minas Gerais4 

Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e da outras providências.   
Decreto nº 41.136, de 20 de junho de 2000. Regulamenta o Fundo 
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO e dá 
outras providências. 
Decreto nº 41.578, de 08 de março de 2001. Regulamenta a Lei nº 
13.199/99. 

Pará  
Lei nº 6.381, de 25 de julho de 2001. Dispõe Sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, instituí o Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos e dá outras providências.  

Paraíba5 

Lei nº 6.308, de 02 de julho de 1996. Institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos.  
Lei nº 8.042, de 27 de junho de 2006. Dá nova redação a 
dispositivos da Lei nº 6.308, de 02 de julho de 1996, que institui a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, e da Lei nº 7.779, de 07 de 
julho de 2005, que criou a Agência Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba – AESA, e determina outras providências.  

Paraná6 

Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999. Institui a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências. 
Decreto nº 2.317, 17 de julho de 2000. Delegação de competências 
da SEMA à SUDERHSA. 

Pernambuco 
Lei nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005. Dispõe Sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.    

Piauí 
Lei nº 5.165, de 17 de agosto de 2000. Dispõe sobre a política 
estadual de recursos hídricos, institui o sistema estadual de 
gerenciamento de recursos hídricos e dá outras providências. 

Rio de Janeiro 

Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999. Institui a Política Estadual 
de Recursos Hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de 
recursos hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu 
artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências.  

  

                                                 
4 As leis foram consultadas em MENDONÇA (2002). 
5 As leis foram obtidas do site da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Paraíba 
(www.semarh.pb.gov.br), acesso em 11 abr. 2005. 
6 As leis foram obtidas do site (www.celepar7cta.pr.gov.br/), acesso em 11 abr. 2005. 
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Rio Grande do 
Norte7 

Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras providências. 
Decreto nº 13.283, 22 de março de 1997. Regulamenta os incisos 
III do art. 4º da Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências. 

Rio Grande do 
Sul8 

Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. Institui o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 
Lei nº 11.560, de 22 de dezembro de 2000. Introduz alterações na 
Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, que instituiu o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos e na Lei nº 8.850, de 8 de maio de 
1989 que criou o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do 
Rio Grande do Sul. 

Rondônia 
Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002. Institui a 
Política, cria o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos 
Hídricos do Estado de Rondônia e dá outras providências. 

Santa Catarina Lei nº 9.748, de 30 de novembro de 1994. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.  

São Paulo9 

Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991. Estabelece normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - PERH, a ser implantado no período 
1994 e 1995, em conformidade com a Lei nº 7.663, de 30 de 
dezembro de 1991, que instituiu normas de orientação à Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 
Decreto nº 36.787, de 18 de maio de 1993. Adapta o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos - CRH e o Comitê Coordenador do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, criados pelo 
Decreto nº 27.576, de 11 de novembro de 1987, às disposições da 
Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991.  
Decreto nº 43.265, de 30 de junho de 1998. Dá nova redação a 
dispositivos que especifica do Decreto nº 36.787, de 18 de maio de 
1993, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 
CRH.  

Sergipe 

Lei nº 3.870, de 25 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, cria o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e dá outras providências. 

Tocantins Lei nº 1.307, de 22 de março de 2002. Dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos, e adota outras providências. 

 

                                                                                                                                               
7 As leis foram obtidas do site da Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 
(www.serihd.rn.gov.br), acesso em 08 abr. 2005. 
8 As leis foram obtidas do site da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 
(www.sema.rs.gov.br), acesso em 07 mar. 2005. 
9 As leis e decretos foram obtidos do site (www.recursoshidricos.sp.gov.br), acesso em 02 abr. 2005. 

http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/lei_10350.htm
http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/lei_8850.htm
http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/lei_8850.htm
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Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF 
(2004-2013). 
Componente I – Implantação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRHI) e do Plano da Bacia. 
Subcomponente: Gestão do plano 
I.1 - Gestão do plano e articulação das ações dos órgãos atuantes na bacia 
I.1.1 - Articulação entre programa de órgãos federais. 
I.1.2 - Articulação entre os sistemas de recursos hídricos e de meio ambiente. 
I.1.3 - Articulação entre o Governo Federal, os Estados, os Municípios e outros atores do sistema. 
I.1.4 - Articulação com o INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de desenvolver ações de regularização fundiária condizentes com 
as propostas de revitalização e recuperação hidroambiental da bacia.  
I.1.5 - Estabelecimento de mecanismos que contribuam para sustentabilidade financeira dos comitês de sub-bacias ou associações de usuários. 
I.1.6 - Construção e Celebração de pacto de gestão das águas da Bacia do São Francisco. 
I.1.7 - Desenvolvimento de ações visando assegurar a aplicação dos recursos oriundos do setor elétrico, relativo à cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
em ações de gestão e recuperação hidroambiental da bacia do rio São Francisco. 
I.1.8 - Estabelecimento de mecanismos objetivando a redefinição das aplicações dos recursos oriundos da Compensação financeira, paga pelo Setor 
Elétrico, para que sejam utilizados em projetos na bacia.  
 
Subcomponente: Fortalecimento interinstitucional 
I.2 - Fortalecimento institucional do CBHSF e da gestão participativa na bacia 
I.2.1 - Estruturação Secretaria Executiva e Câmaras Técnicas. 
I.2.2 - Apoio ao funcionamento e ações das Câmaras Consultivas Regionais. 
I.2.3 - Apoio aos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. 
I.2.4 - Institucionalização e implantação da Associação Pró-gestão das Águas. 
I.2.5 - Incentivo à criação e fortalecimento dos Comitês de Bacias de Rios Afluentes. 
I.2.6 - (A ação correspondente a esse número foi omitida no texto consultado).  
I.2.7 - Promoção de ações para aprovação nos Estados e nos Ministérios da destinação dos recursos oriundos das compensações ambientais e 
compensações financeiras pelo uso de recursos hídricos na Bacia. 
I.2.8 - Promoção de ações visando assegurar a participação do CBHSF e dos comitês de bacias de rios afluentes e associações de usuários, na definição 
de regras de operação das barragens e açudes. 
I.2.9 - Elaboração e produção de materiais de Comunicação e Divulgação das Ações do Comitê e de gestão hidroambiental. 
I.2.10 - Elaboração e produção Cartilha Divulgação Plano da Bacia. 
I.2.11 - Criação de Programa Editorial do CBHSF. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
I.2.12 - Montagem de Acervo e Memória da Bacia. 
I.2.13 - Implantação do Portal, Intranet e Extranet do CBHSF. 
I.2.14 - Estabelecimento de metodologias e mecanismos adequados aos processos de análise, discussão e tomada de decisões no âmbito do Comitê.  
I.2.15 - Elaboração e implantação de Sistema e Banco de Dados do CBHSF de suporte ao planejamento e decisão. 
I.2.16 - Capacitação dos Membros do CBHSF na gestão de recursos hídricos. 
I.2.17 - Processo de mobilização e eletivo para renovação do quadro de membros do CBHSF. 
 
I.3 - Fortalecimento dos órgãos de gestão de recursos hídricos 
I.3.1 - Institucionalização e operacionalização da Agência de Bacia. 
I.3.2 - Implementação dos instrumentos de gestão, especialmente o Sistema Estadual de Informações. 
 
I.4 - Implementação da capacitação dos membros do SIGRH 
I.4.1 - Treinamento e capacitação dos membros do SIGRHI e dos membros dos comitês. 
 
Subcomponente: Educação Ambiental 
I.5 - Desenvolvimento e implementação de Programas Regionais de Educação Ambiental e Mobilização Social 
I.5.1 - Elaboração e implantação de um plano de educação ambiental específico, considerando as peculiaridades regionais e os planos existentes. 
I.5.2 - Criação de fundo para amparar a implementação de propostas, projetos de educação ambiental, sob gerência do CBHSF.  
I.5.3 - Estabelecimento de mecanismos para fortalecer e efetivar a participação da sociedade civil nos processos decisórios do CBHSF. 
I.5.4 - Desenvolvimentos de programas continuados de educação ambiental para agricultores, familiares de pescadores. 
I.5.5 - Produção de publicações/vídeos como parte de Programa Editorial de Educação Ambiental. 
 
Subcomponente: Instrumentos de gestão de recursos hídricos 
I.6 - Implementação dos instrumentos de regulação de uso dos recursos hídricos na bacia 
I.6.1 - Regulação do uso dos recursos hídricos. 
I.6.2 - Desenvolvimento do sistema integrado de outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
I.6.3 - Desenvolvimento do sistema de suporte à decisão, envolvendo simulações hidrológicas, hidráulicas e qualidade das águas. 
I.6.4 - Fiscalização e monitoramento dos focos de poluição e de risco de acidentes ecológicos.  
I.6.5 - Codificação dos cursos d'água da bacia do rio São Francisco. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
I.6.6 - Execução de cadastro de usuários de recursos hídricos e de sua estruturação em banco de dados georreferenciados.  
I.6.7 - Desenvolvimento de estudos e de processos de negociação com os usuários, visando a implantação da cobrança pelo uso dos  
recursos hídricos, na calha principal e nos afluentes. 
I.6.8 - Estudos para a avaliação da disponibilidade e sustentabilidade dos recursos hídricos para as Comunidades Indígenas na bacia.  
I.6.9 - Estudos de regionalização de vazões da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
 
Subcomponente: Monitoramento Hidroambiental 
I.7 - Monitoramento e fiscalização 
I.7.1 - Implantação do sistema de monitoramento. 
I.7.2 -Implantar um Monitoramento múltiplo (qualidade, quantidade, sedimentos, erosão e fauna aquática) e interinstitucional do rio.  
I.7.3 - Fiscalização e monitoramento integrado dos usuários. 
 
Subcomponente: Gestão da informação e pesquisa 
I.8 - Implementação e fortalecimento institucional da pesquisa 
I.8.1 - Criação e implantação da rede interinstitucional de pesquisa, tecnologia e monitoramento.  
I.8.2 - Criação de um fundo de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico em recursos hídricos.  
I.8.3 - Geração, difusão e transferência de conhecimento e tecnologia para os usuários. 
 
I.9 - Sistema de Informações 
I.9.1 - Implantação do sistema de Informações. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Componente II a – Uso Sustentável dos Recursos Hídricos 
Subcomponente: Gestão Racional das Águas 
II.a.1 - Promoção de usos múltiplos da água e redução de conflitos 
II.a.1.1 - Organização e disponibilização de banco de dados sobre solos, clima, culturas, manejo de irrigação e de parâmetros que orientem os processos 
de outorga.  
II.a.1.2 - Implantação de selo verde para uso racional da água na irrigação. 
II.a.1.3 - Realização de cursos e divulgação das informações por meio de seminários e publicações técnicas. 
II.a.1.4 - Criação do Grupo Técnico de Monitoramento.  
II.a.1.5 - Realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental sobre cheias artificiais a jusante de Xingó. 
II.a.1.6 - Avaliação do potencial ecoturístico. 
II.a.1.7 - Implantação do pólo de desenvolvimento ecoturístico do Baixo São Francisco. 
II.a.1.8 - Apoio a programas de reciclagem de águas em indústrias e em estações de tratamento de água. 
II.a.1.9 - Apoio a pesquisas para o desenvolvimento de processos avançados de reuso de efluentes de esgotos tratados. 
II.a.1.10 - Criação de programa de incentivo ao uso turístico do conjunto de lagos criados pelos reservatórios. 
II.a.1.11 - Criação de plano de ações objetivando minimizar conflitos de uso na região do lago de Sobradinho e a jusante. 
II.a.1.12 - Definição de estratégias de gestão de conflitos. 
II.a.1.13 - Implantação e operação de um Centro de Referência em irrigação. 
 
II.a.2 - Utilização sustentável  e proteção das águas subterrâneas 
II.a.2.1 - Elaboração de diagnóstico do estágio atual de conhecimento sobre o arcabouço litológico e estrutural dos aqüíferos existentes na bacia. 
II.a.2.2 - Caracterização detalhada de áreas-piloto e avaliação da qualidade das águas dos aqüíferos. 
II.a.2.3 - Avaliação e consolidação dos estudos efetuados. 
II.a.2.4 - Estabelecimento de diretrizes para uso e proteção, de forma sustentável, das águas subterrâneas. 
 
II.a.3 - Prevenção de impactos de eventos hidrológicos extremos e acidentes ecológicos 
II.a.3.1 - Elaboração de Programa e implantação de sistema de prevenção e Contingência de Acidentes Ecológicos. 
II.a.3.2 - Elaboração de Planos de Ação de Mitigação de Secas e de Enchentes. 
II.a.3.3 - Priorização de estudos para avaliação dos efeitos de cheias, considerando a gestão desses eventos, erros de avaliação, o atendimento à 
população e avaliação das obras de infra-estrutura hídrica.  
II.a.3.4 - Mapeamento e avaliação dos focos potenciais de riscos de acidentes ecológicos, para definição de monitoramento permanente. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Componente II b – Proteção e Recuperação Hidro-ambiental da Bacia 
Subcomponente: Preservação da biodiversidade 
II.b.1 - Preservação e recuperação da ictiofauna e promoção da pesca sustentável 
IIb.1.1 - Apoio à iniciativa para recuperação da ictiofauna. 
IIb.1.2 - Fomento ao desenvolvimento da pesca e aqüicultura. 
IIb.1.3 - Implantação de projetos de conservação e recuperação da biodiversidade. 
IIb.1.4 - Implantação de unidades de conservação na Bacia. 
IIb.1.5 - Elaboração de estudos para avaliação de impactos provenientes do uso de tanque rede nos reservatórios e leito do rio. 
IIb.1.6 - Estruturação da coleção de Ficoflora e de Invertebrados aquáticos.  
IIb.1.7 - Manejo e Gestão de Pesca na bacia. 
IIb.1.8 - Estudo da estrutura ictiofaunística e dos habitats fluviais. 
IIb.1.9 - Monitoramento e avaliação das iniciativas de peixamento espécies nativas. 
IIb.1.10 - Criação do Pólo de aqüicultura do Baixo São Francisco, precedido de estudos de capacidade de suporte ambiental e zoneamento. 
IIb.1.11 - Implantação do Centro de Referência de Aqüicultura e Pesca do Baixo São Francisco. 
IIb.1.12 - Intensificação da fiscalização da pesca predatória e fazer cumprir a Portaria N.º 059/03 do IBAMA, que trata da liberação em lagoas marginais na 
PIRACEMA. 
 
II.b.2 - Recuperação sócio-hidroambiental de áreas afetadas por barragens 
II.b.2.1 - Direcionamento das iniciativas de peixamento do rio com o intuito de priorizar o objetivo ecológico, com uso de espécies nativas e monitoramento 
de resultados. 
II.b.2.2 - Estudo de alternativas de produção de nutrientes a jusante de grandes barragens. 
II.b.2.3 - Estudo de soluções para a contenção de erosão marginal que não agridam a paisagem e a dinâmica do rio. 
II.b.2.4 - Atingimento de uma meta de recuperação de espécies de peixe nativas que serviram como indicadores de revitalização. 
Escolher uma espécie símbolo.  
II.b.2.5 - Aproveitamento hidroagrícola de pequenas e médias várzeas e possibilidade de resgate da função de berçário de espécies nativas. 
II.b.2.6 - Recuperação e controle do processo erosivo, aprofundamento do estudo da dinâmica do rio. 
II.b.2.7 - Levantamento batimétrico periódico do rio com elaboração de cartas de navegação. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Subcomponente: Unidades de Conservação 
II.b.3 - Implantação e manejo de áreas de preservação e de proteção à biodiversidade  
IIb.3.1 - Criação de mosaicos de conservação e preservação. 
IIb.3.2 - Identificação, análise e recuperação de áreas de preservação permanente. 
IIb.3.3 - Caracterização Ambiental de Áreas de Nascentes. 
IIb.3.4 - Criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação. 
IIb.3.5 - Preservação de mananciais, sítios espeleológicos e unidades de conservação. 
IIb.3.6 - Recuperação de Veredas e Lagoas Marginais.  
 
II.b.4 - Recuperação/reflorestamento e proteção de áreas degradadas, de nascentes, margens fluviais e recargas de aqüíferos 
IIb.4.1 - Apoio ao manejo florestal, recomposição vegetal e preservação da vegetação remanescente. 
IIb.4.2 - Apoio a ações de controle de queimadas. 
IIb.4.3 - Criação de condições para se efetivar o Programa Produtor de Águas estabelecendo normas que estimulem a conscientização dos produtores 
rurais por meio de conhecimentos técnicos e material para cercamento das nascentes e olhos d’água.  
 
II.b.5 - Recuperação ambiental das áreas afetadas pelas atividades de mineração 
IIb.5.1 - Apoio à concepção e implantação de um sistema de controle e redução de riscos de contaminação das águas devidos à atividade de mineração de 
micro e médio porte. 
IIb.5.2 - Apoio à profissionalização e ordenamento das atividades de garimpo e extração de areia. 
IIb.5.3 - Elaboração de Plano de disciplinamento para as atividades de mineração. 
 
II.b.6 - Controle da erosão dos solos e assoreamento 
IIb.6.1 - Incentivos econômicos para práticas conservacionistas de manejo de solo. 
IIb.6.2 - Apoio a ações de transferência de tecnologia para adequação e conservação de estradas vicinais, construção de barraginhas, estradas vicinais, 
construção de barraginhas, plantio direto e tecnologias agrícolas alternativas. 
IIb.6.3 - Implantação projetos executivos já elaborados de manejo integrado em microbacias. 
IIb.6.4 - Implantação de medidas, ações e projetos de recuperação de pastagens. 
IIb.6.5 - Implantação de medidas, obras e ações de capt. e conserv. de água de chuva, com o objetivo de aumentar a oferta de água para usos múltiplos. 
IIb.6.6 – Estabilização das margens da calha e afluentes nos pontos críticos de processos erosivos. 
IIb.6.7 - Realização de estudos na busca de soluções alternativas para produção de sedimentos e nutrientes a jusante de Xingó. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Componente III a – Serviços Obras de Recursos Hídricos 
III.1 - Avaliação de regularização de vazões, uso múltiplo e controle de cheias  
III.1.1 - Estudos e projetos para implementação de reservatórios localizados nos afluentes do rio São Francisco, no Estado de Minas Gerais. 
 
III.2 - Controle da erosão em margens fluviais, desassoreamento e melhoria da navegabilidade da bacia 
III.2.1 - Operação sazonal de reservatório de Três Marias e adequação dos calados.  
III.2.2 - Avaliação do derrocamento a jusante de Sobradinho e campo de prova para estabilização do leito. 
III.2.3 - Produção de cartas náuticas georeferenciadas através de barco identificador de talvegue. 
III.2.4 - Estudos de viabilidade técnica e econômica para a implementação da hidrovia na calha e principais afluentes da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco. 
III.2.5 – Estudos da Dinâmica Fluvial dos compartimentos geomorfológicos fluviais do rio São Francisco. 
III.2.6 – Estudos e monitoramento dos processos erosivos marginais. 
III.2.7 – Estudos da evolução da Foz do rio São Francisco correlações com alterações no regime fluvial e elaboração cenários futuros. 
 
Componente III b – Uso da Terra 
Subcomponente: Gestão e ordenamento do território 
III.4 - Apoio aos municípios para gestão sustentável do solo urbano e rural e do meio ambiente. 
III.4.1 - Assistência à atualização e aperfeiçoamento do código e leis de uso do solo urbano, saneamento ambiental e  drenagem urbana. 
III.4.2 - Assistência técnica e financeira para fiscalização do cumprimento de Leis, códigos e posturas municipais. 
III.4.3 – Melhoria da infra-estrutura viária rural mediante construção e readequação de estradas de rodagem e bacias de captação de águas pluviais, 
visando o controle da erosão. PPAG-MINAS. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Componente IV – Qualidade e Saneamento Ambiental 
Subcomponente: Saneamento básico 
IV.1 – Implementação de projetos e obras para universalização do abastecimento de água 
IV.1.1 - Projeto e execução de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água.  
IV.1.2 - Estudos p/ acesso ao saneamento ambiental em pequenos Municípios. 
IV.1.3 - Construção de sistemas de tratamento de água para o consumo humano, atendendo 100% da população da bacia. 
IV.1.4 - Implementação de medidas de controle da poluição difusa. 
 
IV.2 - Implementação de projetos e obras para melhoria dos níveis de coleta e do tratamento dos esgotos urbanos 
IV. 2.1 - Elaboração e implementação Projeto e execução de sistemas de coleta e tratamento de Esgotos. 
IV.2.2 - Elaboração e implementação de Projeto de reutilização de água de esgotamento sanitário simplificado para aproveitamento agrícola. 
 
Subcomponente: Resíduos 
IV.3 - Implementação de projetos e obras para melhoria dos níveis de coleta e disposição final de resíduos sólidos 
IV. 3.1 - Projeto e execução de sistemas de disposição final de resíduos sólidos no prazo de cinco anos. 
IV 3.2 - Implantação de coleta seletiva em 100% dos municípios da Bacia. 
 
Subcomponente: Controle da Poluição 
IV.4 - Implantação de projetos e obras para controle da poluição 
IV. 4.1 - Projeto para a identificação da poluição pontual e difusa na Bacia do rio São Francisco. 
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(continuação) Tabela D.1 - Relação das atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
– PBHSF (2004-2013). 
Componente V – Sustentabilidade Hídrica do Semi-árido 
Subcomponente: Convivência com o semi-árido 
V.1 - Abastecimento de água para a população rural 
V.1.1 - Implantação de cisternas rurais. 
V.1.2 - Implantação de sistemas simplificados de abastecimento, bem como capacitação para sua operação.  
V.1.3 - Recuperação e construções de cacimbas subterrâneas para abastecimento humano e hortas comunitárias. 
V.I.4 - Implantação de adutoras para atendimento dos pequenos produtores rurais nas sub-bacias do Semi-Árido do São Francisco. 
V.I.5 - Reaproveitamento do descarte dos dessalinizadores para a criação de peixes, conforme projeto da EMBRAPA, e para a adubação de cocos. 
V.I.6 - Implantação da adutora do rio Pajeú para abastecimento de 20 cidades. 
 
V.2 - Acumulação de água para suporte a atividade econômica 
V.2.1 - Construção de dispositivos para coleta de água de chuva “in-situ” barragens subt, barramento de contenção, impluvio) para o semi-árido, 
objetivando a racionalização do consumo de água na irrigação e aumento da disponibilidade hídrica. 
 
V.3 - Capacitação e treinamento de técnicas de convivência com a seca 
V.3.1 - Promover cursos específicos para capacitação das comunidades a serem beneficiadas com a instalação de equipamentos de convivência com  a 
seca (construção, operação e manutenção), bem como reaproveitamento de resíduos oriundos desses sistemas e equipamentos (dessalinizadores e 
sistemas simplificados de esgotos).  
V.3.2 - Adotar no programa do curso a metodologia participativa do “Programa um Milhão de Cisternas - P1MC”, para a construção das cisternas rurais. 
V.3.3 - Utilizar no programa do curso a metodologia do “Programa 2 + 1” da ASA, para as construções de dispositivos de coleta de água para a produção 
de alimentos. 
 
V.4 - Projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para promover novas tecnologias de gestão, uso e conservação 
de recursos hídricos na região   
V.4.2 – Apoio ao desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao semi-árido para racionalização do consumo de água na irrigação e aumento da 
disponibilidade hídrica. 
 



APÊNDICE E 
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Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
I.1.1 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
I.1.3 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 2 0 0 
I.1.4 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.1.6 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.1.7 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.1.8 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.1 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.2 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
I.2.4 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
I.2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.2.8 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.9 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.10 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.11 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.12 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.13 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.14 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.15 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.16 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.2.17 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.3.1 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
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(continuação) Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
I.3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
I.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.5.1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 
I.5.2 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.5.3 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
I.5.4 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 
I.5.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.6.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 
I.6.2 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 
I.6.3 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
I.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.6.5 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.6.6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
I.6.7 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
I.6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.6.9 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.7.1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I.7.2 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.7.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
I.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I.9.1 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
II.a.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
II.a.1.3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
II.a.1.4 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 
II.a.1.5 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.6  1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
II.a.1.7 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.1.10 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.11 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.12 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 
II.a.1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.2.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
II.a.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
II.a.2.3 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.a.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
II.a.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.3.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
II.a.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.a.3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
IIb.1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.10 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
IIb.1.11 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
IIb.1.12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
II.b.2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.3 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.6 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.2.7 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.3.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
II.b.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.3.4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
II.b.3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
II.b.3.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
II.b.4.1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 
II.b.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.4.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
II.b.5.1 2 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
II.b.5.2 2 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
II.b.5.3 2 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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(continuação) Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
II.b.6.1 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 
II.b.6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.7 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
III.1.1 1 0 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
III.2.1  0 0 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
III.2.2 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
III.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III.2.4 0 2 NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 
III.2.5 AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
III.2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III.2.7 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
III.4.1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
III.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III.4.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IV.1.2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
IV.1.3 2 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 
IV.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
IV.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
IV.2.2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV.3.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.1 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio estadual. 

Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de domínio estadual PBHSF 
MG PE AL SE BAHIA 

Ação AFM VEL PGG TNB PAJ PIA GSJ CJC PCS COR ARG MBG VJM SAL MDS 
IV.3.2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V.1.1 NA NA 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 
V.1.2 NA NA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
V.1.3 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V.1.4 NA NA 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 1 1 
V.1.5 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V.1.6 AE AE AE AE 1 AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE 
V.2.1 NA NA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
V.3.1 NA NA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V.3.2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
V.3.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
V.4.2 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Legenda: 

0 Ação não contida no plano de afluente 

1 Ação contida no plano de afluente 

2 Ação similar ou com meta distinta do PBHSF 

 
AFM – Afluentes mineiros 
VEL – Rio das Velhas 
PGG – Rio Pontal, Garças, GI-6, GI-7 e GI-8 
TNB – Rio Terra Nova, Brígida, GI-4, GI-5 e GI-9 
PAJ – Rio Pajeú e GI-3 
PIA – Rio Piauí 
GSJ – Rios Gararu, Salgado, Rch Jacaré, Pilões, Betume e outros 
CJC - Rios Curituba, Jacaré, Capivara, Campos Novos e outros 

PCS – Rio Paramirim, Carnaíba de Dentro e Santo Onofre 
COR - Rio Corrente 
ARG - Rio Grande: trecho Alto Rio Grande  
MBG - Médio e baixo rio Grande e tributários da margem esquerda do Lago do Sobradinho  
VJM - Rio Verde e Jacaré, margem direita do Lago do Sobradinho 
SAL –Rio Salitre 
MDS – Bacias Hidrográficas da margem direita do Submédio São Francisco 
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Tabela E.2 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano Decenal de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) e 
as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio da União. 

PBHSF Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de 
domínio da União  

Ação PAR VEG MOX IPA CAP TRA 
I.1.1  AC AC AC AC AC AC 
I.1.2  0 0 0 0 0 0 
I.1.3  1 0 2 2 2 2 
I.1.4  AC AC AC AC AC AC 
I.1.5  0 0 0 0 0 0 
I.1.6  AC AC AC AC AC AC 
I.1.7  AC AC AC AC AC AC 
I.1.8  AC AC AC AC AC AC 
I.2.1  AC AC AC AC AC AC 
I.2.2  AC AC AC AC AC AC 
I.2.3  0 0 1 1 1 1 
I.2.4  AC AC AC AC AC AC 
I.2.5  1 1 1 1 1 1 
I.2.7  0 0 0 0 0 0 
I.2.8  AC AC AC AC AC AC 
I.2.9  AC AC AC AC AC AC 
I.2.10  AC AC AC AC AC AC 
I.2.11  AC AC AC AC AC AC 
I.2.12  AC AC AC AC AC AC 
I.2.13  AC AC AC AC AC AC 
I.2.14  AC AC AC AC AC AC 
I.2.15  AC AC AC AC AC AC 
I.2.16  AC AC AC AC AC AC 
I.2.17  AC AC AC AC AC AC 
I.3.1  AC AC AC AC AC AC 
I.3.2  2 1 2 1 2 1 
I.4.1 0 0 0 0 0 0 
I.5.1 0 0 0 2 0 2 
I.5.2 AC AC AC AC AC AC 
I.5.3 AC AC AC AC AC AC 
I.5.4 1 0 0 2 0 2 
I.5.5 2 0 0 0 0 0 
I.6.1  0 1 0 0 0 0 
I.6.2  2 2 2 0 2 0 
I.6.3  0 1 0 1 0 1 
I.6.4  1 0 1 0 1 0 
I.6.5  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.6.6  2 2 2 2 2 2 
I.6.7  0 2 0 2 0 2 
I.6.8  0 0 0 0 0 0 
I.6.9  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.7.1 1 1 1 1 1 1 
I.7.2 AG  AG  AG  AG  AG  AG  
I.7.3 0 2 0 0 0 0 
I.8.1  0 0 0 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.2 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano 
Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF 
(2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio da 
União. 

PBHSF Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de 
domínio da União  

Ação PAR VEG MOX IPA CAP TRA 
I.8.2  0 0 0 0 0 0 
I.8.3  0 0 1 0 1 0 
I.9.1 AC AC AC AC AC AC 
II.a.1.1 0 0 0 0 0 0 
II.a.1.2 0 0 0 0 0 0 
II.a.1.3  0 0 1 0 1 0 
II.a.1.4 AC AC AC AC AC AC 
II.a.1.5 AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.6  0 0 1 0 1 0 
II.a.1.7 AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.8 0 0 1 0 1 0 
II.a.1.9  0 0 0 0 0 0 
II.a.1.10 AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.11  AE AE AE AE AE AE 
II.a.1.12 2 0 0 2 0 2 
II.a.1.13 0 0 1 0 1 0 
II.a.2.1 2 1 2 0 2 0 
II.a.2.2  0 1 0 0 0 0 
II.a.2.3 AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.a.2.4  1 2 0 0 0 0 
II.a.3.1 0 0 0 0 0 0 
II.a.3.2 1 0 0 0 0 0 
II.a.3.3 0 0 2 0 2 0 
II.a.3.4 1 0 1 0 1 0 
IIb.1.1  1 0 0 0 0 0 
IIb.1.2  1 0 0 0 0 0 
IIb.1.3  0 0 0 0 0 0 
IIb.1.4  0 0 0 0 0 0 
IIb.1.5  0 0 0 0 0 0 
IIb.1.6  0 0 0 0 0 0 
IIb.1.7  1 0 0 0 0 0 
IIb.1.8  0 0 0 0 0 0 
IIb.1.9 0 0 0 0 0 0 
IIb.1.10  AE AE AE AE AE AE 
IIb.1.11  AE AE AE AE AE AE 
IIb.1.12  NA NA NA NA NA NA 
II.b.2.1 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.2 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.3 AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.2.4 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.5 0 0 0 0 0 0 
II.b.2.6 AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.2.7 AG  AG  AG  AG  AG  AG  
II.b.3.1 0 0 0 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.2 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano 
Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF 
(2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio da 
União. 

PBHSF Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de 
domínio da União  

Ação PAR VEG MOX IPA CAP TRA 
II.b.3.2 1 0 1 0 1 0 
II.b.3.3 0 0 0 0 0 0 
II.b.3.4 1 0 1 1 1 1 
II.b.3.5 1 0 0 0 0 0 
II.b.3.6 1 0 0 0 0 0 
II.b.4.1 1 1 1 1 1 1 
II.b.4.2 0 0 0 0 0 0 
II.b.4.3 1 2 0 0 0 0 
II.b.5.1  1 NA NA NA NA NA 
II.b.5.2  0 NA NA NA NA NA 
II.b.5.3  1 NA NA NA NA NA 
II.b.6.1 0 0 0 2 0 2 
II.b.6.2 1 0 0 0 0 0 
II.b.6.3 1 0 0 0 0 0 
II.b.6.4 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.5 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.6 0 0 0 0 0 0 
II.b.6.7 AE AE AE AE AE AE 
III.1.1  AE AE AE AE AE AE 
III.2.1  AE AE AE AE AE AE 
III.2.2 AE AE AE AE AE AE 
III.2.3  0 0 0 0 0 0 
III.2.4  0 0 0 0 0 0 
III.2.5  AG  AG  AG  AG  AG  AG  
III.2.6  0 0 0 0 0 0 
III.2.7  AE AE AE AE AE AE 
III.4.1 0 0 0 1 0 1 
III.4.2 0 0 0 0 0 0 
III.4.3 0 0 0 0 0 0 
IV.1.1 0 1 1 1 1 1 
IV.1.2 0 1 1 1 1 1 
IV.1.3 0 0 2 2 2 2 
IV.1.4 0 0 0 0 0 0 
IV.2.1 1 1 1 1 1 1 
IV.2.2 0 0 2 0 2 0 
IV.3.1 2 0 2 2 2 2 
IV.3.2 0 0 0 0 0 0 
IV.4.1 0 0 0 0 0 0 
V.1.1  NA 0 1 1 1 1 
V.1.2 NA 0 2 0 2 0 
V.1.3 NA 0 0 0 0 0 
V.1.4 NA 0 2 2 2 2 
V.1.5 NA 0 0 0 0 0 
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(continuação) Tabela E.2 - Análise comparativa entre as atividades propostas no Plano 
Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF 
(2004-2013) e as ações propostas nos planos de bacias de afluentes de domínio da 
União. 

PBHSF Planos de bacias de afluentes do rio São Francisco de 
domínio da União  

Ação PAR VEG MOX IPA CAP TRA 
V.1.6 AE AE AE AE AE AE 
V.2.1 NA 0 2 0 2 0 
V.3.1 NA 0 0 0 0 0 
V.3.2  NA NA NA NA NA NA 
V.3.3 NA NA NA NA NA NA 
V.4.2 NA 0 0 0 0 0 

 
 
Legenda: 

0 Ação não contida no plano de afluente 

1 Ação contida no plano de afluente 

2 Ação similar ou com meta distinta do PBHSF 
 
PAR - Rio Paracatu 
VEG - Rio Verde Grande 
MOX - Rio Moxotó 
IPA - Rio Ipanema 
CAP - Rio Capiá 
TRA - Rio Traipu 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Recife, dezembro de 2006. 
	 
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
	  SUMÁRIO
	76
	82
	83
	84
	84
	89
	 
	114
	117
	120
	 
	251
	 
	Palavras-chave - gestão de recursos hídricos, planos de recursos hídricos, planejamento de recursos hídricos, bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
	ABSTRACT 
	1 - INTRODUÇÃO 
	Objetivo geral 

