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COMEÇANDO PELO 
PRINCÍPIO...

Lei 9433/97 

POLÍTICA DE RECURSOS 
HÍDRICOS

Mas...e o que é uma POLÍTICA?



 Política é o conjunto de princípios e medidas postos em prática por instituições 
governamentais (ou não) para a solução de certos problemas da sociedade. 

 No caso específico da política de recursos hídricos, os princípios e objetivos 
referem-se ao uso das águas, respeitando os objetivos da política social do País.

  

UMA POLÍTICA É FORMADA POR:

1) Objetivos a serem alcançados

2) Fundamentos (ou princípios) sob os quais deve ser erguida

3) Instrumentos ou mecanismos para implementá-la

4) Arcabouço legal  para lhe dar a sustentação 

5) Instituições para executá-la e fazer seu acompanhamento.
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A água seja tratada de forma JUSTA e RACIONAL

1. O domínio das águas

2. O valor econômico

3. Os  usos prioritários

4. Os usos múltiplos

5. A unidade de gestão

6. A gestão descentralizada
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

1. Os planos de recursos hídricos

2. O enquadramento dos corpos de água em classes

3. A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos

4. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos

5. A compensação a municípios

6. Os sistemas de informação de recursos hídricos

Plano
 É um documento que materializa, em texto, um planejamento, e viabiliza sua 

materialização em termos de ações. 
 Os planos podem ser temáticos e ter uma maior ou menor abrangência espacial. 
 Assim, têm sido formulados planos de recursos hídricos nacional, estaduais e planos 

de bacias.
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Plano Nacional de Recursos hídricos

Planos de Bacias Hidrográficas

Plano Estadual de Recursos Hídricos
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Articulação entre Planos de RH
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PNRH (2004) – Marco Histórico

Houve mudança de paradigma no modo de planejar RH:
• Planejamento clássico
• Planejamento “político” 

A elaboração do PNRH sustentou-se em dois eixos: 
• a produção de informações técnicas
• o processo de discussão com a sociedade
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Planejamento moderno:

O processo de planejamento moderno requer que haja 

participação da população envolvida desde os estágios iniciais. 

Uma das maneiras de proceder este envolvimento é a 

discussão com vários públicos durante o desenvolver do plano. 
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Planejamento clássico x político



NOVA GESTÃO DAS ÁGUAS:

• gestão "integrada, descentralizada e participativa” 

• participação do usuário – um dos pilares da nova gestão

• Historicamente – participação da sociedade no processo de planejamento tem sido muito 

incipiente

Ceará
 PERH (1992)
 Plano Diretor da Bacia do Curu (1996)
 Plano de RH da Bacia do Jaguaribe (1999)
 Plano de RH das Bacias Metropolitanas (2000)
 Eixos de Integração da Ibiapaba  (2000)
 Planos Bacias Hidrográficas - Acaraú, Coreaú, Litoral e Metropolitanas (2010) - COGERH
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Os planos de RH no Ceará
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E qual a importância
do planejamento?

Planejar é decidir antecipadamente:

 O QUE FAZER

 COMO FAZER

 QUANDO FAZER

 QUEM IRÁ FAZER

 Planejar é buscar o melhor caminho para se atingir os objetivos.



O plano consolida o 
planejamento

Os Planos são documentos que definem a  

AGENDA dos recursos hídricos, incluindo 

ações de gestão, projetos, programas e 

investimentos prioritários. 



O espaço físico onde se 
dará o planejamento...

Região Hidrográfica ou Bacia Hidrográfica?

Bacia Hidrográfica é uma 
área definida topograficamente, 

drenada por um curso d'água 
ou um sistema conectado de 
cursos d'água, tal que toda a 

vazão efluente seja 
descarregada através de uma 

simples saída



E, finalmente, quais os elementos de um 
plano de recursos hídricos?

1 32

Diagnóstico Prognóstico Planejamento

Plano propriamente dito

Conjunto de metas e diretrizes para que 
a realidade desejada seja alcançada

Programas para promover a 
transformação da realidade existente na 

realidade desejada
.



“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 
implicações futuras das decisões presentes”

Peter Ducker

OBRIGADA!
Ticiana Studart - UFC/FUNCAP

ticiana@ufc.br
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