PARECER SOBRE O PLANO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
OBJETIVO: Esta Nota Técnica descreve a posição da Câmara Técnica do Plano Nacional de
Recursos Hídricos (CTPNRH) sobre a proposta de PNRH apresentada a esta
Câmara pela SRH/MMA com vistas ao encaminhamento ao Conselho Nacional
de Recursos Hídricos.

1 Introdução
A CTPNRH tem a responsabilidade de dar apoio técnico ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH) no acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), Plano este que tem a coordenação de sua execução na Secretaria de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), que tem como suporte de execução técnica o Grupo
Técnico de Coordenação e Elaboração do Plano (GTCE), composto por técnicos da SRH/MMA e da
Agência Nacional de Águas (ANA). Este processo tem como ápice o Plenário do CNRH, que é a
instância institucional de aprovação do Plano.
A concepção de gestão de recursos hídricos tem se transformado desde as décadas de 80 e 90.
No âmbito dos recursos hídricos, o Estado Planejador-Investidor com decisão centralizada e
objetivando o crescimento econômico transforma-se em um Estado mediador de conflitos e
regulador, que utiliza a descentralização, a participação pública e uma visão integrada como método
e o desenvolvimento sustentável, com o seu tripé eqüidade social, eficiência econômica, e
sustentabilidade ambiental, como objetivo finalístico. Assim, as ações de planejamento e
investimento ficaram submetidas ao sistema de mediação de conflitos.
A esta mudança na função social da gestão de águas soma-se uma ampliação nas dimensões
da gestão de recursos hídricos que expande o horizonte da gestão da oferta (por exemplo,
incorporando novos mananciais dessalinizando água do mar ou fazendo reuso) e constrói novas
dimensões na gestão da demanda e na gestão de conflitos pelo uso da água. A este movimento somase um outro denominado no Plano por Tensão da Sustentabilidade, que consiste no conflito entre
desenvolvimento (entendido como crescimento econômico) e meio ambiente. Esta tensão estabelece
os limites entre o sistema de recursos hídricos (água para nós – água enquanto insumo econômico) e
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o sistema ambiental (água em si – água essencial aos ecossistemas); assim como, funda a dimensão
da sustentabilidade ambiental no gerenciamento de recursos contemporâneo.
Afluente a este movimento, o planejamento de recursos hídricos modifica-se. O
Planejamento de Recursos Hídricos, hoje, não segue mais o modelo de planejamento racional
clássico. O modelo adotado pelo planejamento de recursos hídricos brasileiro, principalmente após a
Lei n° 9.433, de 1997, é o modelo de planejamento político. O Plano, no contexto dessa mesma Lei,
é um espaço de reflexão com vistas à identificação de soluções de compromisso para os conflitos
potenciais ou manifestos, inerentes ao gerenciamento de recursos hídricos.
Engana-se gravemente quem pensa que o modelo de planejamento político como descrito
prescinde de uma sólida e rica base técnica. Os consensos poderão não ser alcançados ou poderão
produzir bons resultados apenas com muita sorte, se a sólida e rica base técnica não existir. A
qualidade de uma decisão em uma sociedade complexa como a atual é diretamente proporcional à
qualidade da base informacional e de conhecimento disponível. Só há boa decisão com boa base
técnica. O Plano necessita desta base técnica, caso se queira efetivo. Assim como deve ter
legitimidade: i) política e social, construída por meio da participação pública e ao conter soluções de
compromisso para a resolução dos conflitos entre os usos e usuários de água e entre a apropriação da
água pela sociedade e sua disponibilização como meio de suporte para a natureza; ii) institucional,
ao respeitar as instâncias de tomada de decisão legalmente instituídas, notadamente o ritual de
aprovação no CNRH; e, iii) técnica, ao utilizar uma base de informações não tendenciosa e que
reflita o melhor de nosso conhecimento técnico e científico disponível.
A CTPNRH esteve atenta a estas questões no processo de construção do PNRH.
Esta Nota Técnica é construída em cinco partes. Esta que se encerra é seguida por uma
história do desenvolvimento do PNRH; a terceira apresenta uma breve descrição do conteúdo do
PNRH; a quarta parte apresenta os elementos necessários para um plano segundo a legislação e
regulamentação e, finalmente, a quinta parte elabora algumas sugestões. Em grande parte, o histórico
de desenvolvimento do PNRH e o seu conteúdo foi elaborado a partir de extratos do documento
proposto para o PNRH.

2 Histórico do desenvolvimento do PNRH
A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos foram definidos pela Lei n° 9.433, de 1997. Esta Lei apresenta o PNRH, em seu
artigo 5°, como sendo seu primeiro instrumento de gestão e estabelece, em seu artigo 35, o Conselho
2

Nacional de Recursos Hídricos como sendo o fórum de acompanhamento da execução e aprovação
do PNRH.
O CNRH criou, por meio de sua Resolução n° 4, de junho de 1999, a Câmara Técnica do
Plano Nacional de Recursos Hídricos com a função de acompanhar, analisar e emitir parecer sobre
o Plano Nacional de Recursos Hídricos.
No âmbito desta Câmara Técnica foi construído o primeiro documento que funda a
formulação atual do PNRH. Trata-se do texto “O Plano Nacional de Recursos Hídricos Contribuição para a elaboração de diretrizes para a sua elaboração”, estruturado pelo Dr. Flávio
Terra Barth e aprovado durante a V Reunião Ordinária do CNRH, em 15 de dezembro de 2000.
A fim de estabelecer um suporte à execução técnica do PNRH, a CTPNRH iniciou uma
discussão que culminou, em 2002, na criação do Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do
Plano (GTCE), composto por técnicos da SRH/MMA e da ANA.
Outro trabalho significativo da CTPNRH correspondeu às discussões, estudos e análises com
vistas a aprovação da metodologia de divisão de bacias hidrográficas e da Divisão Hidrográfica
Nacional (Resoluções CNRH n° 30 e n° 32, de 11 de dezembro de 2002 e 25 de junho de 2003,
respectivamente), que se configura na base físico-territorial para a elaboração e implementação do
Plano.
Também merecem menção as análises da CTPNRH para: i) o estabelecimento do Documento
Base de Referência – DBR, que apresenta um diagnóstico inicial em relação aos recursos hídricos do
Brasil, bem como, uma proposta de estrutura para o PNRH; e, ii) a definição do escopo técnico,
metodológico e processual da construção deste Plano Nacional, isto é, do planejamento do Plano.
A inclusão do PNRH no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA – 2004/2007) e sua
priorização, assim como a montagem de uma equipe técnica no âmbito da atual gestão da
SRH/MMA foram fundamentais para a conclusão desta primeira etapa de construção do processo
PNRH.
A construção do PNRH foi realizada em duas vertentes, uma nacional e outra regional: i) na
vertente nacional se organizam os temas e questões estratégicas, de abrangência nacional, voltados
para efetivar a gestão integrada dos recursos hídricos; ii) na vertente regional, questões de caráter
estritamente regionais ou locais integram o estabelecimento da Visão Regional dos Recursos
Hídricos nas 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras, questões estas que tem suas implicações
interregionais, macroregionais e nacionais sistematizadas com vistas à incorporação no PNRH.
Estas duas vertentes se desenvolveram de forma integrada e em duas dimensões: uma de
participação pública e outra de produção de documentos técnicos (instrumentais e finais).
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A participação pública regional foi estruturada em torno das Comissões Executivas
Regionais (CERs) que incorporaram representação de todos os conselhos estaduais existentes, assim
como representante dos Estados, segmentos usuários e da sociedade civil. Em cada uma das doze
regiões hidrográficas da Divisão Hidrográfica Nacional foi realizada uma CER. A interação regional
proporcionada por estas CERs possibilitou importantes sinergias no Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, que podem ultrapassar o escopo da elaboração do PNRH. As
CERs organizaram seminários regionais de discussão do Plano. Adicionalmente, foram realizadas
audiências públicas em todos os Estados Federados, com um nível de participação heterogêneo em
sua representatividade.
A participação pública nacional se deu por meio de: seminários nacionais (construção de
cenários e consolidação de diretrizes, metas e programas); oficinas temáticas (Gênero e Água,
Aspectos Sócio-culturais da Água, Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços e Captação e
Manejo de Água de Chuvas) e setoriais (sociedade civil e usuários); videoconferência (promovida
pelo setor industrial); e apresentação das discussões do PNRH em eventos (tais como, VI Encontro
de Comitês de Bacias Hidrográficas e XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos).
Associado e concomitante ao processo de participação se deu à produção de um amplo
conjunto de documentos instrumentais que deram seqüência ao Documento Base de Referência.
Entre estes se destacam:
Ø

Os estudos realizados pela ANA: (1 - Disponibilidade e Demandas de Recursos

Ø

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 Lazer e sua Interface com o Setor de Recursos Hídricos; 8 Diagnóstico da Outorga de Direito de Usos dos Recursos Hídricos no País – Diretrizes e
Prioridades; 9 – Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos – Diagnóstico, Critérios e
Diretrizes; 10 – Proposta de Programas e Ações para o PNRH)
Cadernos Setoriais de Recursos Hídricos que trataram de temas, como:
indústria e o turismo; a agropecuária, aqüicultura e pesca; a geração de energia elétrica,
o saneamento ambiental e o transporte aquaviário.
Cadernos Regionais de Recursos Hídricos elaborados para cada uma das
regiões hidrográficas.
Documentos de Planejamento do Plano: Plano do Plano; Definição dos limites
de abrangência do escopo do plano nacional de recursos hídricos, assim como, as atas
da Câmara Técnica do Plano.

Ø
Ø

Este conjunto de documentos instrumentais são a rica base muitas vezes heterogênea e
contraditória sobre a qual o trabalho de sistematização, análise e consistência foram operados com
vistas à elaboração do conjunto de documentos finais do PNRH: I - Panorama e Estado dos
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Recursos Hídricos do Brasil; II - Águas para o Futuro: Uma Visão para 2020; III - Diretrizes; IV Programas Nacionais e Metas.

3 Do conteúdo do PNRH
Elabora-se a seguir uma breve síntese dos conteúdos da proposta de PNRH. Esta síntese é
composta: i) Objetivos do PNRH; ii) Estrutura do PNRH; iii) Diagnóstico; iv) Cenários; v)
Diretrizes; vi) Programas e Metas.

3.1 Objetivos do PNRH
O Plano Nacional tem o objetivo geral de “Estabelecer um pacto nacional para a definição
de diretrizes e políticas públicas, voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e
quantidade, gerenciando as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a
implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão
social”.
Estes objetivos estratégicos (finalísticos) são formulados contemplando três dimensões:
•

a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade
e em quantidade;

•

a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos
hidrológicos críticos;

•

a percepção da conservação da água como valor sócio-ambiental relevante.

3.2 Estrutura do PNRH
O Plano utiliza as seguintes definições para diretrizes, programas e metas:
•

Diretrizes são orientações gerais, que consubstanciam princípios de caráter
permanente, e orientaram a tomada de decisão traduzida na proposição dos
programas e subprogramas;

•

Programas estabelecem os marcos operacionais para o alcance dos objetivos, geral
e estratégicos;

•

As Metas devem traduzir a efetividade da ação proposta e ser estabelecidas de
forma realísticas. Têm cinco características desejáveis, a saber: especificidade;
mensurabilidade; exeqüibilidade; relevância e tempo.
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O PNRH tem o seguinte conteúdo:
I - Panorama e o Estado dos Recursos Hídricos do Brasil;
II - Águas para o Futuro: Uma Visão para 2020;
III - Diretrizes;
IV - Programas Nacionais e Metas
A seguir descreve-se em linhas gerais estes conteúdos.

3.3 Diagnóstico (Panorama e Estado dos Recursos Hídricos do Brasil)
Os conteúdos I e II são apresentados no primeiro volume do PNRH. Este volume se inicia
descrevendo um histórico da construção do Plano Nacional, suas bases conceituais e metodológicas,
incluindo-se o processo de participação pública que envolveu algo em torno de sete mil atores
sociais. Faz um histórico do desenvolvimento da gestão integrada dos recursos hídricos no Brasil e
apresenta a base jurídica e institucional do modelo de gestão de recursos hídricos vigente no País,
discutindo os instrumentos de gestão e as instâncias institucionais do sistema nacional de recursos
hídricos. Estabelece, em seguida, a situação atual da implementação da política nacional de recursos
hídricos: instrumentos, colegiados e articulação com outras políticas públicas.
São discutidos a análise da conjuntura macroeconomia e o contexto das relações
internacionais sobre os recursos hídricos, assim como os aspectos associados aos biomas brasileiros
e à utilização da água pelas populações tradicionais.
Aborda ainda a análise da situação atual dos recursos hídricos no que tange às ofertas
superficiais e subterrâneas, quantitativas e qualitativas, bem como às demandas por recursos
hídricos, realizando-se um balanço hídrico ao final, que identifica o seguinte:
•

uma grande extensão territorial do Brasil encontra-se em condição excelente para
atendimento das demandas diante da oferta de água, possibilitada pela vazão
média dos rios;

•

há sub-regiões das bacias hidrográficas do Atlântico Leste, Sudeste, Sul e Uruguai
que se encontram em condição confortável, podendo ocorrer problemas
localizados de abastecimento diante da oferta de água possibilitada pela vazão
média;

•

há sub-regiões das bacias hidrográficas do Atlântico Nordeste Oriental, Leste e
Sudeste que se encontram em condição preocupante, com ocorrência de
problemas de abastecimento diante da oferta de água possibilitada pela vazão
média;
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•

há sub-regiões das bacias hidrográficas do Atlântico Nordeste Oriental, Leste e
Paraná que se encontram em condição crítica, com ocorrência de problemas
críticos de abastecimento diante da oferta de água possibilitada pela vazão média;

•

há sub-regiões da bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental que se
encontram em condição muito crítica, com ocorrência de graves problemas de
abastecimento diante da oferta de água possibilitada pela vazão média.

A Tabela 1 resume o balanço hídrico realizado.
Tabela 1: Balanço Hídrico Atual do PNRH (Volume 1, Pág 178)

Em escala nacional, o principal problema de qualidade de água é o lançamento de esgotos
domésticos, pois apenas 47% dos municípios brasileiros possuem rede coletora de esgoto e somente
18% dos esgotos recebem algum tratamento. A carga orgânica doméstica total do país é estimada em
6.389 t.DBO5,20/dia.
A poluição orgânica de origem industrial tem sido reduzida de maneira significativa em
alguns Estados, como ocorreu em São Paulo com relação aos efluentes das usinas de açúcar e de
álcool, que passaram a ser utilizados no processo de fertirrigação. Na percepção dos gestores
ambientais dos municípios, as principais causas para a poluição da água são: o despejo de esgoto
doméstico (75%), o uso de agrotóxicos e de fertilizantes na agricultura (43%), os resíduos oriundos
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da criação de animais (39%) e a disposição inadequada de resíduos sólidos (39%). Observa-se que,
das quatro causas, duas (despejo de esgoto doméstico e disposição inadequada de resíduos sólidos)
são tipicamente de áreas mais urbanizadas e duas (uso de agrotóxicos e de fertilizantes na agricultura
e resíduos oriundos da criação de animais) de áreas rurais.
As regiões mais críticas com relação ao IQA (categorias ruim e péssima) localizam-se nas
proximidades das principais regiões metropolitanas e estão associadas principalmente ao lançamento
de esgotos domésticos. Merecem destaque as seguintes bacias e suas respectivas cidades principais:
•

Região hidrográfica do Paraná: bacias do Alto Iguaçu (Curitiba), Alto Tietê (São
Paulo), Piracicaba (Campinas), Meia Ponte (Goiânia), Rio Preto (São José do Rio
Preto);

•

Região hidrográfica do São Francisco: bacia do rio das Velhas, Pará e Paraopeba
(Belo Horizonte);

•

Região hidrográfica Atlântico Leste: bacia dos rios Joanes e Ipitanga (Salvador);

•

Região hidrográfica Atlântico Sul: bacia dos rios dos Sinos e Gravataí (Porto
Alegre);

•

Região hidrográfica Atlântico Sudeste: bacia do rio Paraíba do Sul (Juiz de Fora),
bacia do rio Jucú (Vitória);

•

Região hidrográfica do Paraguai: bacia do rio Miranda (Aquidauana).

As peculiaridades de algumas regiões estabelecem para o planejamento de recursos hídricos
um recorte diferente que os das bacias hidrográficas. Estas regiões foram denominadas de Situações
Especiais de Planejamento. Formam elas: i) Áreas Suscetíveis à Desertificação; ii) Pantanal; iii)
Transposição do Sistema Cantareira; iv) Operação do Sistema Hidráulico do Rio Paraíba do Sul; v)
Bacia da Lagoa Mirim. A estes se somam outras que se encontram descritas de forma dispersa em
outras partes do texto: amazonia, águas subterrâneas, áreas urbanas e o semi-árido nordestino.
O texto ressalta a importância das águas subterrâneas que são responsáveis pelo
abastecimento de 15,6% dos domicílios brasileiros. O trabalho identifica as províncias
hidrogeológicas e destaca a Bacia Sedimentar do Paraná com 40% das reservas brasileiras.
Este volume se encerra definindo os Desafios e Oportunidades para a Gestão das Águas do
Brasil, incorporando temas como as oportunidades e os desafios dos principais setores usuários de
água, os conflitos pelo uso da água e as perspectivas para o aproveitamento sustentável da água.
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3.4 Cenários
Os cenários sobre os quais se construirá o planejamento se deu a partir da aplicação do
método da prospectiva exploratória, metodologia inovadora no âmbito do planejamento dos recursos
hídricos.
O horizonte de planejamento escolhido é de 2020. O recorte dos horizontes temporais para o
PNRH - 2007, 2011, 2015 e 2020 -considerados como emergenciais, de curto, médio e longo prazo.
A construção dos cenários foi realizada em sete etapas: i) Estudo retrospectivo do sistema a
ser cenarizado; ii) Descrição da situação desse sistema; iii) Identificação dos seus condicionantes de
futuro (processo de identificação no sistema de recursos hídricos de suas invariantes e incertezas
críticas, assim como seus atores mais relevantes e personagens centrais no processo de geração de
cenários); iv) Investigação morfológica (a partir de uma matriz construída com as incertezas críticas,
e suas hipóteses plausíveis, articulando-as de forma racional e coerente, gera-se a filosofia e a lógica
dos cenários que se deseja, sempre seguida da análise de coerência dos cenários construídos); v)
Testes de plausibilidade dos cenários gerados; vi) Desenvolvimento dos cenários; vii) Comparação e
quantificação dos cenários.
Para a construção dos cenários foi utilizada uma ampla base de informações, da qual pode-se
destacar: i) as tabelas de variáveis (53) e atores (23) definidas pela CTPNRH/CNRH; ii) os
resultados das reuniões das Comissões Executivas Regionais – CERs, que classificaram as variáveis
por sua motricidade e impacto e indicaram os atores mais relevantes; iii) os estudos territoriais
consolidados pelas CERs (Cadernos Regionais) e setoriais (Cadernos Setoriais); iv) o Volume 1 do
PNRH (Panorama Nacional e Estado dos Recursos Hídricos); v) entrevistas com especialistas, em
número de 23; vi) a literatura existente e disponível sobre recursos hídricos no Brasil, em particular
os estudos realizados pela ANA para apoiar o PNRH; vii) a realização de duas oficinas nacionais
para construir os cenários com esse material.
Para se construir cenários é necessário uma metodologia que permita identificar, com
precisão, quais são os atores e as variáveis mais relevantes do sistema que se deseja cenarizar, no
caso, o sistema de recursos hídricos no Brasil em 2020. A metodologia adotada na cenarização
destaca a identificação de incertezas críticas, da multiplicidade de atores relevantes e de invariâncias
que persistem em quaisquer dos cenários que venham a ser considerados para a elaboração do
PNRH.
Três cenários plausíveis para o Brasil 2020, construídos tomando em consideração o
conjunto de Incertezas Críticas, e designados como:
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Água para Todos
O mundo cresce de maneira contínua e nele o Brasil adota modelo de
desenvolvimento que reduz a pobreza e as desigualdades sociais, com bom índice de
crescimento econômico e políticas sociais consistentes e integradas.
As atividades econômicas se expandem em todo o País, bem como a infra-estrutura
urbana, com fortes, porém declinantes, impactos sobre os recursos hídricos, graças a
uma gestão operativa, significativos investimentos de proteção dos recursos hídricos
e a adoção de novas tecnologias. O País encontra uma forma mais eficaz no uso das
águas, incluindo o uso múltiplo.
Água para Alguns
O mundo e o Brasil são regidos por forte dinamismo excludente, com expansão das
atividades econômicas no País, fortes impactos sobre os recursos hídricos e aumento
da desigualdade social.
Crescem fortemente as usinas hidrelétricas e medianamente a rede de saneamento. A
degradação dos recursos hídricos é notória, com uma gestão liberal, planos
inoperantes, participação social formal e pouca regulamentação e fiscalização no uso
das águas. Assim, os conflitos crescem e a degradação compromete a qualidade dos
recursos hídricos. O uso múltiplo das águas é parcialmente resolvido nas áreas de
exportação.
Água para Poucos
O Brasil não aproveita as poucas oportunidades de um mundo instável e fragmentado,
tem pequeno crescimento das atividades econômicas e da infra-estrutura urbana, com
manutenção dos índices de pobreza e desigualdade social.
Os investimentos em proteção de recursos hídricos são pequenos, seletivos e
corretivos, sob uma gestão burocrática. Os conflitos e problemas em torno dos
recursos hídricos crescem, particularmente nas regiões hidrológicas já deficientes e
localidades problemáticas. Não há expansão significativa da hidroeletricidade. A
contaminação das águas subterrâneas, em algumas regiões hidrológicas, se agrava.
Ademais, uma análise detida dos cenários prospectivos, da contextualização do
desenvolvimento macroeconômico, bem como da ampla matriz de diretrizes e demandas por
programas, permite constatar determinados fatores, denominados de invariâncias, apresentados a
seguir, que estão sempre presentes e apresentam repercussões fundamentais sobre os recursos
hídricos.
Invariâncias
•

o crescimento dos problemas de saneamento ambiental;

•

a expansão das atividades rurais, particularmente da irrigação;
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•

as hidrelétricas continuarão a ser implantadas em qualquer cenário, ainda que
de modo condicionado pelas exigências ambientais, de transporte aqüaviário,
de multiuso e de respeito às populações atingidas;

•

a necessidade de conservação de aqüíferos estratégicos, especialmente o
Aqüífero Guarani;

•

o perigo de que o SINGREH seja burocratizado e perca operatividade;

•

a necessidade de conhecimentos, bem como de desenvolvimento e adoção de
novas técnicas de utilização dos recursos hídricos e de tratamento de efluentes;

•

os investimentos para o manejo eficaz dos recursos hídricos.
As invariâncias, associadas a uma visão de futuro, dispõem os elementos necessários à

definição da chamada estratégia robusta para implementação do PNRH que consistem, entre outras
ações, em promover: i) gestão e planejamento integrados; ii) a consolidação do SINGREH; iii) a
articulação política dos recursos hídricos e dos setores usuários; iv) caráter preventivo das ações; v)
impor aos agentes econômicos a internalização dos custos de seus danos sociais; vi) superação
(conservando e transformando) o sistema de comando e controle; v) promoção do aproveitamento
múltiplo; vi) articulação intersetorial; vii) planejamento para a realização dos investimentos; viii)
comunicação social; ix) monitoramento e avaliação do planejamento; x) atualização sistemática do
planejamento.

3.5 Diretrizes
Sobre a estratégia robusta foram construídos cinco conjuntos de macro-diretrizes do PNRH:
Ø

O primeiro conjunto de macro-diretrizes tem por objeto a inserção do
País nos contextos global, latino-americano e caribenho, para fins de
identificação e acompanhamento de demandas sobre produtos que utilizam
água como insumo de produção, considerando, também, interesses
geopolíticos na gestão de bacias de rios transfronteiriços e fronteiriços,
bem como o cumprimento de acordos, convenções e tratados
internacionais celebrados pelo Brasil. Assim como, vetores endógenos de
desenvolvimento. Este conjunto de macro-metas tem foco na capacitação
do País, do ponto de vistas dos recursos hídricos, para cumprir com seus
objetivos geopolíticos.

Ø

O segundo conjunto de diretrizes do PNRH deve ser o próprio
ordenamento institucional da gestão integrada dos recursos hídricos no
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Brasil (GIRH), que deve tratar do modelo institucional adotado, dos
instrumentos de gestão previstos e de ações de capacitação e de
comunicação social que confiram suporte a todos os atores envolvidos e
ao funcionamento do Sistema e de suas ferramentas de atuação. Três
classes de macro-metas são desenvolvidas neste ponto: i) a primeira diz
respeito aos aspectos legais e institucionais (qualificar e aprimorar a
atuação dos entes do SINGREH; consolidar marco legal e institucional
existente;

apoiar

os

sistemas

estaduais;

identificar

fontes

de

financiamento); ii) aspectos institucionais (identificar usos e usuários de
água; melhorar e consolidar conhecimento em recursos hídricos; sistemas
de outorga; de fiscalização; instrumentos de planejamento; sistema de
cobrança; compensação financeira; sistemas de informação e apoio à
decisão); iii) ação transversal para a gestão integrada dos recursos hídricos
(estudos e pesquisas; produção do conhecimento e promoção da inovação;
disponibilidade hídrica e clima; pesquisa e difusão para integração de
ecossistemas de águas doces e florestais; disponibilidade para populações
tradicionais; formação de recursos humanos; aperfeiçoamento dos meios
de interlocução social).
Ø

O terceiro conjunto de macro-diretrizes do PNRH trata de suas
articulações intersetoriais, inter e intra-institucionais, reconhecidamente
essenciais para a efetividade da GIRH. Duas classes de macro-metas são
desenvolvidas neste ponto: i) coordenação dos investimentos em gestão e
desenvolvimento de recursos hídricos (desenvolvimento sustentável e
inclusão social; orientar a programação do PPA 2008-2011; articulação do
SINGREH com setores usuários e instituições formuladoras de políticas
públicas; articulação do SINGREH com os sistemas estaduais; agenda próativa entre os formuladores de políticas públicas para o estabelecimento
concreto de uma relação entre a política de recursos hídricos e políticas
públicas correlatas); ii) a articulação intersetorial da GIRH com vistas ao
uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos (gestão em áreas sujeitas a
eventos hidrológicos críticos, notadamente o semi-árido nordestino; gestão
de cheias urbanas; participação das populações na preservação de eventos
hidrológicos críticos; gestão da oferta; gestão da demanda; gestão dos
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conflitos; coordenação de ações com o setor de saneamento; manejo de
micro-bacias e conservação de solos; integridade dos ecossistemas;
hidroelétricas).
Ø

O quarto conjunto de macro-diretrizes contempla uma perspectiva
espacial, definindo unidades geográficas de intervenção, onde os limites
não necessariamente coincidem com o de uma bacia hidrográfica, que
requerem ações e atividades ajustadas à natureza e tipologia de problemas
regionais que se mostrarem bastante característicos, exigindo, por essa
razão, que as linhas de atuação dos programas e subprogramas já
propostos nessas áreas venham a sofrer uma especialização determinada
por realidades específicas.

Ø

O quinto conjunto de diretrizes diz respeito ao modelo de gerenciamento
executivo e de monitoramento e avaliação da implementação do PNRH,
dado o caráter continuado a ele conferido, com previsão de atualizações
periódicas, decorrentes de possíveis mudanças de orientação, incorporação
do progresso ocorrido, bem como de novas perspectivas, decisões e
aprimoramentos que se fizerem necessários.

3.6 Programas e Metas
Os programas propostos para o PNRH foram divididos em quatro componentes, a saber:
Ø

O primeiro componente se justifica pelo fato do SINGREH,
elemento indispensável à viabilização de resultados finalísticos do
PNRH, e em cujo contexto se inserem os Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, não se encontrar totalmente
implementado. Assim, o componente encerra ações programáticas
voltadas para o próprio ordenamento institucional da gestão integrada
dos recursos hídricos no Brasil, bem como para os instrumentos da
política de recursos hídricos, além de ações de capacitação e
comunicação social.

Ø

O segundo componente aborda as articulações intersetoriais,
interinstitucionais e intrainstitucionais, centrais para efetividade da
gestão integrada dos recursos hídricos, tratando de temas relacionados
aos setores usuários e aos usos múltiplos dos recursos hídricos.
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Ø

O terceiro componente expressa ações em espaços territoriais cujas
peculiaridades ambientais, regionais ou tipologias de problemas
relacionados à água conduzem a um outro recorte, onde os limites não
necessariamente coincidem com o de uma bacia hidrográfica, e que
necessitam de programas concernentes à especificidade de seus
problemas (Situações Especiais de Planejamento).

Ø

O quarto componente resulta da necessidade de promover avaliações
sistemáticas do processo de implementação do Plano Nacional de
Recursos Hídricos e do alcance de seus resultados, visando apoiar as
necessárias atualizações.

As duas primeiras componentes têm seu nível de detalhamento em programas e subprogramas enquanto as duas últimas foram detalhadas ao nível de programa. O Quadro 1 apresenta
os programas e subprogramas propostos para o PNRH.
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QUADRO 1: Programas do PNRH
COMPONENTE DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DOS
RECURSOS HÍDRICOS - GIRH NO BRASIL
I.
Programa de Estudos Estratégicos sobre Recursos Hídricos
SUB PROGRAMAS: (Estudos Estratégicos sobre Contexto Macro-econômico Global e Inserção; Geopolítica da
GIRH no Contexto Latino-americano e Caribenho; Estudos Estratégicos sobre Cenários Nacionais de
Desenvolvimento e Impactos; Regionais que Afetam a Gestão de Recursos Hídricos; Implementação Prática de
Acordos Internacionais em Corpos de Água Transfronteiriços e Fronteiriços e Desenvolvimento de Instrumentos
de Gestão e de Apoio à Decisão, Compartilhados com Países Vizinhos; Estudos para a Definição de Unidades
Territoriais para a Instalação de Modelos; Institucionais e Respectivos Instrumentos de Gestão de Recursos
Hídricos)

II.

Programa de Desenvolvimento Institucional da GIRH no Brasil

SUB PROGRAMAS: (Organização e Apoio ao SINGREH; Apoio à Organização de SEGRHs Adequação,
Complementação e Convergência do Marco Legal e Institucional; Sustentabilidade Econômico-Financeira da
Gestão de Recursos Hídricos).

III.

Programa de Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de
Gestão de Recursos Hídricos

SUB PROGRAMAS: (Cadastro Nacional de Usos e Usuários; Gestão de Recursos Hídricos; Integrados ao
Gerenciamento; Costeiro Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região Amazônica; Gestão Sustentável de
Recursos Hídricos e Convivência com o semi-árido Brasileiro; Rede Hidrológica Quali-Quantitativa Nacional;
Processamento, Armazenamento, Interpretação e Difusão Informação Hidrológica; Metodologias e Sistemas de
Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos; Subprograma Nacional de Fiscalização do Uso de Recursos
Hídricos; Planos Recursos Hídricos, Enquadramento de Corpos Hídricos em Classes Uso; Aplicação de
Instrumentos Econômicos à Gestão de Recursos Hídricos; Sistema Nacional de Informações de Recursos
Hídricos, Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Decisão).

IV.

Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação e Comunicação Social em
Recursos Hídricos.

SUB PROGRAMAS: (Desenvolvimento, Consolidação de Conhecimento e de Avanços Tecnológicos em Gestão
de Recursos Hídricos; Capacitação e Educação Ambiental com Foco em Recursos Hídricos; Comunicação
Social em Recursos Hídricos).

COMPONENTE DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, INTERINSTITUCIONAL
E INTRAINSTITUCIONAL DA GIRH
V.
Programa de Articulação Intersetorial, Interinstitucional e
Intrainstitucional da Gestão de Recursos Hídricos.
SUB PROGRAMAS: (Avaliação de Impactos Setoriais na Gestão de Recursos Hídricos; Compatibilização e
Integração de Projetos Setoriais e Incorporação de Diretrizes de Interesse para a GIRH).

VI.

Programa de Usos Múltiplos e Gestão Integrada de Recursos Hídricos

SUB PROGRAMAS: (Gestão em Áreas Sujeitas a Eventos Hidrológicos Críticos, Gestão da Oferta, Ampliação,
Racionalização e Reuso de Água; Gestão de Demandas, Resolução de Conflitos, Uso Múltiplo e Integrado de
Recursos Hídricos; Saneamento e Gestão Ambiental de Recursos Hídricos no Meio Urbano; Conservação de
Solos e Água – Manejo de Micro-bacias no Meio Rural)

VII.

Programas Setoriais voltados aos Recursos Hídricos

SUB PROGRAMAS: (Despoluição de Bacias Hidrográficas; Otimização do Uso da Água em Cultivos Irrigados)

COMPONENTE DE PROGRAMAS REGIONAIS DE RECURSOS HÍDRICOS
VIII.
Programa Nacional de Águas Subterrâneas
IX.
Programa de Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao Gerenciamento
Costeiro
X.
Programa de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região
Amazônica
XI.
Programa de Conservação das Águas no Pantanal
XII.
Programa de Gestão Sustentável de Recursos Hídricos e Convivência com
o Semi-árido Brasileiro
COMPONENTE DE GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRH
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Propõe-se seis metas ao PNRH. As descrições, atores, indicadores de desempenho e
observações são utilizados no Plano para definir as suas metas. As cinco metas propostas são:
1.

Elaborar e aprovar, no âmbito do CNRH, o documento
denominado Estratégia de Implementação do PNRH.

2.

Desenvolver, propor e aprovar, no âmbito do CNRH, um Sistema
de Gerenciamento Orientado para os Resultados do PNRH –
SIGEOR.

3.

Detalhar, no nível operacional, e implementar o Sistema de
Implantação, Monitoramento e Avaliação do PNRH e o
Subsistema de Informações de Monitoramento e Avaliação do
PNRH, vis a vis a implementação de ações para o fortalecimento
dos instrumentos de gestão, especialmente o Sistema Nacional de
Informações de Recursos Hídricos.

4.

Detalhar, no nível operacional, o programa estabelecido para o
Componente de Desenvolvimento da GIRH no Brasil - Programa
III - Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de
Gestão de Recursos Hídricos e 5 dos seus 9 Subprogramas. iCadastro Nacional de Usos e Usuários; ii- Rede Hidrológica
Quali-Quantitativa
Armazenamento,

Nacional;
Interpretação

iiie

Difusão

Processamento,
de

Informação

Hidrológica; viii- Sistema Nacional de Informações de Recursos
Hídricos; ix- Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Suporte
à Decisão.
5.

Detalhar, no nível operacional, os Programas e Subprogramas
estabelecidos e aprovados, juntamente com o PNRH, para os
Componentes Gestão Nacional e Gerenciamento Integrado.

6.

Detalhar, no nível operacional, os Programas e Subprogramas
estabelecidos e aprovados, juntamente com o PNRH, para o
Componente de Programas Regionais de Recursos Hídricos:
o
o
o
o
o

Programa VIII: Programa Nacional de Águas Subterrâneas;
Programa IX: Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao
Gerenciamento Costeiro;
Programa X: Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na Região
Amazônica;
Programa XI: Conservação das Águas no Pantanal;
Programa XII: Gestão Sustentável de Recursos Hídricos e
Convivência com o Semi-árido Brasileiro;
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4 O conteúdo do PNRH e a Lei
A Lei n° 9.433, de 1997, dedica a Seção I do Capítulo IV aos Planos de Recursos
Hídricos (PRH). Estabelece no art. 6° que os planos visam fundamentar e orientar a
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e no art. 7°, que os PRH são
planos de longo prazo e que devem ter o seguinte conteúdo mínimo:
“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 de 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;
V. medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem
implantados, para atendimento das metas previstas;
VI. (VETADO)
VII.(VETADO)
VIII. prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX. diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
X. propostas para a criação de áreas sujeitas a restrições de uso, com vistas à
proteção dos recursos hídricos.”
Este conteúdo mínimo foi satisfeito por esta proposta de PNRH. O Panorama e
Estado dos Recursos Hídricos do Brasil; e Águas para o Futuro: Uma Visão para 2020
contemplam os aspectos dos Parágrafos I, II e III do citado art. 7° e identifica áreas críticas
sujeitas a restrição de uso por meio do balanço hídrico, Parágrafo X. As Diretrizes e
Programas Nacionais e Metas tratam, entre outros assuntos, dos aspectos relativos aos
Parágrafos IV e V. Existem diretrizes e programas que tratam especificamente da outorga de
direito de uso e da cobrança em escala compatível com o Plano Nacional de Recursos
Hídricos, respeitando o princípio da subsidiariedade.

5 Recomendações
A CTPNRH definiu como critérios de avaliação do mérito da proposta de PNRH
para envio ao CNRH os seguintes atributos desejáveis em um Plano Nacional:
i)
ii)
iii)
iv)

Satisfação dos conteúdos mínimos definido pelo sistema legal e normativo;
Consistência interna dos conteúdos apresentados no Plano;
Validade (correção) dos conteúdos apresentados no Plano;
Completude quanto à incorporação dos conteúdos dos principais temas nacionais;
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v)

Concisão na abordagem dos temas, identificando os aspectos fundamentais e não
incorporando questões de menor relevância;
vi)
Legitimidade institucional ao respeitar as instâncias de tomada de decisão
legalmente instituídas, notadamente o ritual de aprovação no CNRH;
vii)
Legitimidade técnica ao utilizar uma base de informações não tendenciosa e que
reflita o melhor do conhecimento técnico e científico disponível;
viii) Legitimidade política e social construída por meio da participação pública e ao conter
soluções de compromisso para a resolução dos conflitos entre os usos e usuários de
água e entre a apropriação da água pela sociedade e sua disponibilização como meio
de suporte para a natureza;
A avaliação da CTPNRH é no sentido de que o PNRH proposto:
i)

Contém os conteúdos mínimos exigidos pela legislação sendo
satisfatório quanto a este critério.

ii)

Há consistência interna depois de incorporados os aperfeiçoamentos
sugeridos na ata da XLI Reunião da Câmara Técnica do Plano Nacional
de Recursos Hídricos, sendo satisfatório quanto a este critério.

iii)

Há validade depois de incorporados os aperfeiçoamentos sugeridos na
ata da XLI Reunião da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos
Hídricos, sendo satisfatório quanto a este critério.

iv)

Teve completude ao incorporar os temas discutidos com a Câmara
Técnica e anteriormente comunicados ao CNRH. Alguns temas
(notadamente nos programas) não tiveram os detalhamentos finais
desejáveis, cabendo futuramente emendas complementares ao PNRH.
Com esta ressalva, O Plano é satisfatório quanto a este critério.

v)

O Plano tem o atributo desejável da concisão, principalmente quando se
trata das diretrizes, programas e metas. Sendo satisfatório quanto a este
critério.

vi)

O trâmite previsto da proposta de PNRH no CNRH garante parcialmente
a legitimidade institucional da proposta, sendo a divisão de
responsabilidade na implementação do Plano um outro momento da
garantia da legitimidade institucional. Recomenda-se que a divisão de
responsabilidade na implementação prevista nos programas do PNRH
seja indicativa e as instituições responsáveis pela implementação
(operadoras) da Política Nacional de Recursos Hídricos, em momento
futuro, apresentem uma definição desta divisão de responsabilidades.
Com esta ressalva, o Plano é satisfatório quanto a este critério.

vii)

O conjunto dos estudos instrumentais ao processo de construção do
Plano e o grupo de trabalho da SRH/MMA e da ANA que
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desenvolveram os documentos garantem a legitimidade técnica, da
mesma forma que as discussões no âmbito da CTPNRH e dos diferentes
grupos de técnicos envolvidos no processo de participação pública.
Sendo, portanto, satisfatório quanto a este critério.
viii)

A construção do PNRH procurou operacionalizar um processo de
participação pública que desse visibilidade às discussões no espaço
público de atuação dos grupos de interesses no tema de recursos hídricos.
Os mecanismos de fluxo da informação técnica que viabilizaram o
processo de discussão tiveram sucesso em algumas ações e apresentaram
necessidade de aprimoramento em outras discussões. Há elementos para se
avaliar positivamente este processo e se identificar os aprimoramentos
necessários. O Plenário do CNRH poderá avaliar com mais propriedade
este critério.
As discussões de mérito político e social das proposições realizadas na proposta do

PNRH são de competência do CNRH, só a ele cabendo esta tarefa. A esta CTPNRH cabe
exclusivamente uma avaliação especializada e a procura da construção de consensos a partir
destas avaliações.
Sob estas ponderações, a CTPNRH avalia que o documento de proposição do
PNRH está em condições satisfatórias. Assim, encaminha este relatório e proposta de
minuta de resolução à CTIL, para avaliação no âmbito de sua competência, e posterior
encaminhamento ao plenário do CNRH para enriquecimento do debate e objetivando
ter seu mérito apreciado com vistas à aprovação.
Adicionalmente, a CTPNRH recomenda:
Ø

Os programas de VIII a XII, que não tiveram o detalhamento
nesta proposta de Plano, deverão ser detalhados e submetidos ao
CNRH.

Ø

Anualmente, que seja elaborado um relatório denominado de
Panorama e Estado dos Recursos Hídricos no Brasil

Ø

O Plano deverá ser revisto em períodos de quatro anos, podendo
sofrer emendas complementares, corretivas ou de ajuste a
qualquer tempo. A cada biênio necessariamente, ou quando se
fizer necessário, as diretrizes, programas e metas deverão ser
republicados com as referidas emendas.

Ø

A revisão do Plano deverá ser focada nos cenários, diretrizes,
programas e metas, sendo o diagnóstico elaborado a partir da
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compilação dos relatórios anuais de Conjuntura dos Recursos
Hídricos no Brasil, no período entre Planos.
Ø

O CNRH deverá aprovar os conteúdos. Estes conteúdos poderão
ser futuramente editorados com vistas publicações mais
massivas dos conteúdos do Plano. Estas publicações deverão,
no entanto, incorporar todo o escopo do PNRH.

Ø

A SRH/MMA deverá propor ao CNRH uma estratégia de
retorno e desdobramento dos conteúdos do Plano, em caráter
regional.

Ø

A CTPNRH deverá evoluir no estabelecimento dos critérios de
avaliação do PNRH, aprimorando métodos quantitativos e
objetivos de avaliação.

Brasília, 13 de janeiro de 2006.
Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos
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