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N TROD UÇ ÃO

Planejamento de Bacias Hidrográficas
Alex Gama de Santana, Dr.
Gama Engenharia de Recursos Hidricos.
Jaildo dos Santos Pereira, Dr.
Secretaria de Recursos Hídricos/
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I N T R O D U Ç ÃO

Este material foi produzido para o Curso de Especialização em Gestão dos Recursos
Hídricos à distância promovido pelas Universidades Federais de Santa Catarina –
UFSC - e de Alagoas – UFAL. A disciplina é Planejamento de Bacias Hidrográficas.
O Planejamento de bacias hidrográficas, dentro do contexto da gestão dos recursos
hídricos, complementa uma das ações necessárias à implementação das Políticas de
recursos hídricos Federal e Estaduais. O planejamento é um fundamento do atual
modelo de gestão das águas, que é o Modelo de Gestão Participava.
O curso inicia-se com a apresentação da estrutura do Sistema de Gestão de Recursos
Hídricos, composto pelos processos de desenvolvimento de Políticas, Planejamento e
Gerenciamento. Na seqüência é discutido, especificamente, o processo de
planejamento, destacando as visões de Planos de Recursos Hídricos e Planos
diretores de Bacias Hidrográficas. Os aspectos técnicos e políticos que definem a
bacia hidrográfica como unidade de planejamento serão também abordados. Assim,
detalham-se os aspectos a serem abordados em cada um destes processos, como:
abrangência espacial, níveis de informações e detalhamento de estudos e propostas
de ações, níveis setoriais. Por fim serão apresentados exemplos práticos do Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e de Plano Diretor de Bacia Hidrográfica
(PDRH).
Resumidamente as seqüências dos temas serão:
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1

INTRODUÇÃO

• o Planejamento na Gestão dos Recursos Hídricos;
• o Processo de Planejamento em Recursos Hídricos;
• planos de Recursos Hídricos: Nacional, Estadual e de Bacias Hidrográficas;
• o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
• exemplo de um PDRH de Bacia Hidrográfica.
O texto a seguir foi resumido do material do curso de Gestão das Águas, ministrado
pelo Prof. Eduardo Lanna, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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O PLANEJAMENTO NA
GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS

Apresentar os conceitos básicos da Gestão de
Recursos Hídricos e a inserção e importância do
planejamento no sistema de gerenciamento de
recursos hídricos.

É importante saber que o planejamento foi incorporado ao processo de Gestão dos
Recursos Hídricos a partir do atual Modelo de Gestão das Águas (ver a evolução dos
modelos de gestão das águas: burocrático, econômico-financeiro e gestão
participativa, no material do Professor LANNA – ANEXO 1).
O atual modelo de gestão das águas (ou modelo de gestão de recursos hídricos) – de
gestão participativa – tem o planejamento como um elemento componente do
Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos.
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O significado da essência do que vem a ser Gestão dos Recursos Hídricos, por sua
complexidade natural, é muitas vezes confundido e/ou concebido de forma errônea,
devido ao seu vasto universo de atuação. A frase "Gestão dos Recursos Hídricos"
normalmente é vista, ou aplicada, de forma isolada, com respeito aos seus
componentes. Pode-se definir a Gestão dos Recursos Hídricos como sendo um
sistema. Esta idéia será melhor entendida após definirmos o que é um sistema.
Um sistema pode ser definido como sendo um conjunto de elementos interrelacionados em vista de uma finalidade, ou pode-se dizer que é uma estrutura
(disposição funcional das partes de um todo). Dentro desta visão sistêmica podemos
desenhar nosso modelo de gestão, conforme Figura 2.1.
Dentro da análise sistêmica de recursos hídricos – parte de engenharia de recursos
hídricos trabalhada no planejamento - uma característica essencial da abordagem de
sistemas é o seu caráter iterativo e de avaliação permanente.
Para que se busque a melhor representação de um determinado sistema é
fundamental que se trabalhe em equipe multidisciplinar, porque com a
especialização dos indivíduos existe o risco de haver tendenciosidade na forma de
abordagem, quando o problema é tratado por apenas um especialista.

Figura 2.1

Visão da estrutura de um sistema de gestão dos recursos hídricos.

Muitas pessoas confundem a palavra gestão com gerenciamento. Como pode ser visto
na Figura 2.1, o gerenciamento é um elemento componente da gestão. Os elementos
componentes da gestão dos recursos hídricos, sem dúvida, devem interagir como
num sistema dinâmico. As inter-relações entre as políticas, a forma de planejar e
gerir os recursos hídricos devem ser sinérgicas, caso contrário o processo de gestão
pode ser comprometido ou funcionar de forma precária. Um exemplo desta
interdependência são os muitos Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRH) que
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não vingaram por pecarem em não considerar de forma explícita muitos princípios
básicos das políticas. Desta forma, portanto, muitos deles não são usados como
instrumentos no gerenciamento dos recursos hídricos, o que contraria os princípios
de nossa Política.

2.1

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A Gestão das Águas é uma atividade analítica e criativa voltada à formulação de
princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à
estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por objetivo final
promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos. Fazem parte
desta atividade os seguintes elementos cujas definições foram parcialmente
adaptadas de ABRH (1986):
• política das águas: trata-se do conjunto consistente de princípios doutrinários que
conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à
regulamentação ou modificação nos usos, controle e proteção das águas;
• plano de uso, controle ou proteção das águas: qualquer estudo prospectivo que
busca, na sua essência, adequar o uso, o controle e o grau de proteção dos recursos
hídricos às aspirações sociais e/ou governamentais expressas formal ou informalmente
em uma Política das águas, através da coordenação, compatibilização, articulação e/
ou projetos de intervenções;
• gerenciamento das águas: conjunto de ações governamentais destinadas a regular o
uso, o controle e a proteção das águas, e a avaliar a conformidade da situação corrente
com os princípios doutrinários estabelecidos de forma interativa e dinâmica.
Assim, pode-se resumir que tratar de questões ligadas à gestão dos recursos hídricos
deve-se entendê-la como um sistema, composto pelos elementos:
-

políticas, planejamento e gerenciamento; e

-

ainda que este sistema trabalha de forma interativa e dinâmica.
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As ações governamentais são refletidas através das leis, decretos, normas e
regulamentos vigentes. Como resultado destas ações fica fixado o que é denominado
por Modelo de gerenciamento das águas, entendido como a configuração
administrativa adotada na organização do Estado para gerir as águas. Por exemplo,
um modelo que vem sendo amplamente utilizado adota a bacia hidrográfica como
unidade administrativa ao contrário de serem adotadas unidades de caráter político
como o Estado, Município, etc.
No Brasil, a lei específica para o Gerenciamento das Águas é a lei 9.433 de 8 de
janeiro de 1997 que instituiu a Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.
Existem vários instrumentos legais que detalham e disciplinam as atividades do
setor. Estes instrumentos legais são provenientes de um modelo de gerenciamento
das águas orientado por tipos de uso o que estabelece freqüentemente conflitos,
superposições e a desarticulação da legislação, exigindo, portanto, aperfeiçoamentos.
Não se deve, porém, confundir o Sistema de gestão, citado inicialmente, com o
Sistema de gerenciamento definido na Lei da Águas (9.433/97).
As definições anteriores de gestão e gerenciamento das águas propõem uma
diferenciação entre as mesmas embora, freqüentemente, estas palavras sejam
tomadas como sinônimos. Neste texto a gestão é considerada de forma ampla,
abrigando todas as atividades, incluindo o gerenciamento. Este é considerado uma
atividade de governo.
• Sistema de gerenciamento das águas: conjunto de organismos, agências e
instalações governamentais e privadas, estabelecidos com o objetivo de executar a
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Política das águas através do Modelo de gerenciamento das águas adotado e tendo
por instrumento o Planejamento do uso, Controle e proteção das águas.
Existem diversas entidades públicas federais, estaduais e municipais, e privadas com
atribuições no gerenciamento. Esta estrutura organizacional e legal forma umas
administrações confusas, desarticuladas, organizadas por usos, que dificulta o uso
múltiplo e integrado dos recursos hídricos, exigindo aprimoramentos.
Em resumo, uma Gestão das águas eficiente deve ser constituída por uma Política,
que estabelece as diretrizes gerais, um Modelo de gerenciamento, que estabelece a
organização legal e institucional e um Sistema de gerenciamento, que reúne os
instrumentos para o preparo e execução do Planejamento do uso, Controle e
proteção das águas.
A necessidade de estudo e aperfeiçoamento da Gestão das Águas decorre da sua
complexidade que é decorrente de:
• desenvolvimento econômico: ocasionando o aumento das demandas de recursos
hídricos seja como bem intermediário, seja como bem de consumo final1;
• aumento populacional: trazendo a necessidade direta de maior disponibilidade de
recursos hídricos para consumo final e, de forma indireta, forçando um aumento de
investimentos na economia para criação de empregos e, com isso, uma maior
demanda de recursos hídricos como bem intermediário;
• expansão da agricultura: aumentando o consumo regional de recursos hídricos para
irrigação, com possíveis conflitos de uso, quando a água for escassa e já existirem
outros usuários concorrentes;
• pressões regionais: voltadas a reivindicações de uma maior eqüidade nas condições
inter-regionais de desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e bem-estar
social, pressionando os recursos hídricos no sentido do atendimento destes anseios;
• mudanças tecnológicas: trazem necessidades específicas sobre os recursos hídricos,
por um lado, e possibilitam novas técnicas construtivas e de utilização, modificando a
situação vigente de apropriação destes recursos; estas mudanças poderão permitir um
aumento físico dos sistemas de uso, de controle e de proteção, conseqüentemente, um
aumento da abrangência de seus efeitos, espacial e temporal;

1. Em economia, bem intermediário é um recurso usado na produção de outros bens ou recursos - também
chamado de fator de produção.
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• mudanças sociais: trazendo novos tipos de necessidades e demandas, ou modificando
o padrão das necessidades e demandas correntes das águas;
• urbanização: acarretando uma maior concentração espacial das demandas sobre os
recursos hídricos e impermeabilizando o solo com o conseqüente agravamento das
enchentes urbanas;
• necessidades sociais: que venham ocasionar alterações nos padrões espaciais e
temporais correntes do uso dos recursos hídricos, bem como trazer novos tipos de
demanda sobre a água em função da modificação dos hábitos e costumes da sociedade;
• necessidades ambientais: que venham intensificar as exigências relacionadas com a
qualidade ambiental, motivando a aprovação de legislação mais rigorosa relacionada
com as águas e os impactos ambientais do uso dos recursos hídricos;
• incerteza do futuro: permeando todos estes fatores existe a incerteza sobre quando,
como, onde e com que intensidade ocorrerão as necessidades e demandas
mencionadas, obrigando o planejador a exercitar imprecisos exercícios de futurologia.
A conseqüência é que diversos tipos de necessidade deverão ser contemplados, um
grande volume de recursos utilizados, grandes regiões serão afetadas na atividade de
Gestão das Águas. Com o conseqüente aumento físico dos projetos e da região que
será afetada, a atividade de planejar e de implantar os projetos levará mais tempo
havendo a demanda de que as necessidades futuras sejam previstas com antecedência
suficiente para que possam ser supridas quando ocorrerem.

2.2

ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

A Engenharia de Recursos Hídricos integra um processo de formação de capital no
qual o recurso natural básico é a água. Quando o padrão espacial de disponibilidade
de água, ou seja, a distribuição dos locais onde ela é disponível, não está adequado
com o padrão espacial das demandas dos centros de consumo, ou seja, a distribuição
dos locais onde existem demandas relacionadas com as águas, a solução para a
satisfação das demandas em suas plenitudes é a procura de água em outros locais
onde seja disponível. Isto pode levar a buscá-la no subsolo ou superficialmente, em
outras localidades. De forma oposta, quando o problema é excesso (cheias) a solução
poder ser obtida com a construção de canais, bueiros ou outras estruturas que
desviem parte das águas para locais onde possam ser acomodadas adequadamente.

8

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

O PLANEJAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Em todas as situações anteriores o padrão espacial de disponibilidade de água foi
alterado para adequá-lo ao padrão espacial das demandas.
Existe também a possibilidade de que as disponibilidades em determinado período
de tempo sejam suficientes para satisfazer as demandas no mesmo período,
referindo-se a questões quantitativas apenas. No entanto, existem subperíodos
internos ao período mencionado nos quais esta situação não ocorre e há carência de
água. Obviamente, neste caso deverão existir subperíodos com excesso de água. A
solução do problema anterior pode ser encontrada, como o foi antes, pela busca de
fontes hídricas em outros locais que serão utilizadas durante os subperíodos de
escassez. Outra possibilidade é a criação e exploração de reservas de água, ou
reservatórios.
Um reservatório visa a acumulação de água (ou formação de reservas) nos
subperíodos de excesso e uso das reservas previamente formadas nos subperíodos de
escassez. Isto poderá tanto atenuar cheias quanto estiagens, nas estações hidrológicas
úmidas e secas, respectivamente. Desta forma o padrão temporal de disponibilidade
da água pode ser alterado de forma a ser adequado ao padrão temporal das
demandas.
O padrão qualitativo das águas, tanto quanto o quantitativo, deve ser objeto de
consideração e de adequação das disponibilidades com as demandas. Ele é
intrinsecamente vinculado ao padrão quantitativo. Por exemplo, o comprometimento
qualitativo das águas de um rio pelo despejo de águas servidas pode ser atenuado
tanto pelo tratamento destas águas quanto pelo aumento das vazões para diluição
dos poluentes.
Concluindo, as funções da Engenharia de Recursos Hídricos são as adequações
espaciais e temporais, qualitativas e quantitativas dos padrões de disponibilidade aos
padrões das demandas de água. Para melhor avaliar a extensão desta tarefa há
necessidade de se discorrer sobre os usos da água.

2.2.1

TIPOS DE DEMANDAS

As demandas relacionadas às águas são intensificadas com o desenvolvimento
econômico, tanto no que se refere ao aumento da quantidade demandada para
determinada utilização, quanto no que se refere à variedade dessas utilizações.
Originalmente, a água era usada principalmente para dessedentação e outros usos
domésticos, criação de animais e outros usos agrícolas a partir da chuva e, menos
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freqüentemente, com suprimento irrigado. Na medida que a civilização se
desenvolveu outros tipos de necessidades foram surgindo, disputando águas muitas
vezes escassas e estabelecendo conflitos entre usuários. A Tabela 2.1 apresenta as
principais categorias de demandas de água. Elas acham-se inseridas em três classes:
- infra-estrutura social: refere-se às demandas gerais da sociedade nas quais a água
é um bem de consumo final;
- agricultura e aqüicultura: refere-se às demandas de água como bem de consumo
intermediário visando a criação de condições ambientais adequadas para o
desenvolvimento de espécies animais ou vegetais de interesse para a sociedade;
- industrial: demandas para atividades de processamento industrial e energético nas
quais a água entra como bem de consumo intermediário.
Quanto à natureza da utilização existem três possibilidades:
- consuntivo: referem-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural
diminuindo suas disponibilidades quantitativas, espacial e temporalmente;
- não-consuntivo: referem-se aos usos que retornam à fonte de suprimento,
praticamente a totalidade da água utilizada, podendo haver alguma modificação
no seu padrão temporal de disponibilidade quantitativa;
- local: refere-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água em sua fonte
sem qualquer modificação relevante, temporal ou espacial, de disponibilidade
quantitativa.
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CATEGORIAS

NATUREZA

Infra-estrutura
social

-

dessedentação
navegação
usos domésticos
recreação
usos públicos
amenidades

-

consuntivo
não-consuntivo
consuntivo
não-consuntivo
ambos
não consuntivo

Agricultura e
aqüicultura

-

agricultura
piscicultura
pecuária
uso de estuários
irrigação
conservação de banhados

-

consuntivo
não-consuntivo
consuntivo
não-consuntivo e local
consuntivo
local

Industrial

-

arrefecimento
mineração
hidroeletricidade
processamento industrial
termoeletricidade
transporte hidráulico

-

consuntivo
não-consuntivo
não-consuntivo
consuntivo
consuntivo
consuntivo

Em todas as
categorias
acima

- transporte, diluição e
depuração de efluentes

- não-consuntivo

- consideração de valores
de opção de uso, de
existência ou intrínseco

- não-consuntivo e local

Proteção
(preservação,
conservação e
recuperação)

Figura 2.1

DEMANDAS

Principais categorias de demandas de água. (Adaptado de Nações
Unidas, 1976).

A dessedentação, usos domésticos e usos públicos da água se referem àquelas
demandas que são supridas por sistemas de abastecimento de água. Estes sistemas
são dimensionados para atender às demandas que dependem diretamente da
população a ser atendida. A projeção demográfica determina a estimativa da
demanda. O suprimento pode ser realizado a partir de mananciais superficiais, rios
ou lagos (reservatórios), ou mananciais subterrâneos (aqüíferos). No caso de rios,
como o regime fluvial é variável, as condições críticas de abastecimento surgirão na
estação de estiagem. Quando com freqüência inaceitável a disponibilidade
quantitativa de água na seção de captação for inferior à demanda de suprimento,
poderá ser construído um reservatório de regularização. Seu objetivo será armazenar
água durante a estação úmida de modo a formar reservas hídricas que
complementarão as disponibilidades durante a estação seca.
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Os aqüíferos subterrâneos são reservas naturais que apresentam disponibilidade
quantitativa praticamente constante, quando não submetidos à sobre-explotação.
Esse termo designa a situação em que se extrai mais água de um aqüífero
subterrâneo que a sua recarga natural, o que ocasiona seu rebaixamento e
diminuição de disponibilidade quantitativa. Testes de bombeamento poderão
estabelecer taxas de extração adequadas.
Os padrões de qualidade para sistemas de abastecimento de água são muito exigentes
o que determina, em geral, o tratamento das águas em estações de tratamento de
água (ETA) previamente às suas distribuições e consumo. As águas subterrâneas
podem oferecer uma alternativa qualitativamente mais adequada. É mais facilmente
evitada a poluição de aqüíferos subterrâneos do que de rios ou lagos, embora na
despoluição destes mananciais ocorra exatamente o contrário. Daí a necessidade
estratégica de proteção dos aqüíferos subterrâneos, como reserva hídrica para as
futuras gerações, atividade que tem assumido a maior relevância em regiões
industrializadas e com alta densidade demográfica, que apresentam alta demanda,
acrescida de alto potencial de poluição.
Os sistemas de abastecimento de água produzem efluentes que podem ser
conduzidos a seus destinos finais por sistemas de esgotamento sanitário. Estes
sistemas podem ser tão simples como os de fossas sépticas, que apresentam alto risco
de poluição do aqüífero subterrâneo, como aqueles mais complexos que exigem a
coleta e transporte dos efluentes em redes de esgotos até uma Estação de Tratamento
de Esgotos (ETE) para, finalmente, serem lançados de volta ao rio ou em outros
corpos de água. O grau de eficiência do tratamento de esgotos determinará o impacto
qualitativo que este lançamento estabelecerá no corpo de água de destino. Um
problema que ocorre com grande freqüência deriva da ausência ou da inadequação
de tratamento de esgotos. Isso acarreta a poluição fluvial, com conseqüente aumento
do custo de abastecimento a usuários de jusante, seja devido à necessidade de
tratamentos de água mais elaborados, seja pela necessidade de suprimento em outros
mananciais não poluídos.
O uso da navegação relaciona-se a sistemas hidroviários. Estes sistemas têm por
objetivo permitir o transporte fluvial. A capacidade de transporte é técnica e
economicamente estabelecida pela largura do canal de navegação e, principalmente,
pela sua profundidade. A largura e profundidade natural podem ser ampliadas por
dragagens e derrocamentos do leito dos rios. Como o regime de vazões dos rios é
variável, a profundidade em cada seção fluvial varia ao longo do tempo, sendo crítica
durante a estiagem. Para aumentá-la pode-se implantar a montante da seção crítica
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reservatórios de regularização, visando ao aumento das vazões de estiagem. Outra
alternativa é a construção de barragens de navegação a jusante da seção crítica,
objetivando elevar o nível de água. Ambas as obras exigem a construção de eclusas de
navegação para permitir que os barcos as ultrapassem. A qualidade das águas não são
relevantes para estas demandas.
Já no caso de recreação e amenidades ambientais a qualidade das águas são tão ou
mais importantes que a quantidade. Mesmo nas situações em que não haja contato
direto, como na apreciação cênica, as exigências qualitativas são muito estritas.
As demandas de água na agricultura e pecuária ocorrem em estabelecimentos rurais,
podendo determinar a implantação de pequenos sistemas de abastecimento com
nenhum ou com sistema de tratamento simplificado. A quantificação da demanda
pode ser realizada em função da intensidade da atividade agrícola, número de
pessoas envolvidas e de cabeças de gado. A irrigação é estabelecida para suplementar
a disponibilização natural de água para os cultivos, realizada pelas chuvas. Em
regiões áridas ou semi-áridas a irrigação pode ser a única fonte hídrica na estação de
cultivo. O dimensionamento das demandas de água para irrigação é um processo
complexo que exige a realização de balanços hidroagrícolas que levam em
consideração o clima, o solo, as culturas, métodos de irrigação e área cultivada.
Devido às grandes demandas resultantes não é, em geral, economicamente eficiente
cogitar-se o tratamento de água.
A piscicultura, o uso de estuários e a preservação de pântanos e banhados
correspondem aos usos não-consuntivo e local, nos quais são criadas ou preservadas
condições para o desenvolvimento de espécies com valor comercial. No caso de
piscicultura, pode ser explorado o ambiente natural, ou implantado lago ou tanque
de peixes que reproduza as condições ideais. O uso de estuários aproveita as
condições especiais do contato entre água doce e salgada. A preservação de pântanos
ou banhados visa à manutenção da diversidade biológica destes ambientes para
propiciar o desenvolvimento de espécies de interesse econômico.
A demanda industrial da água decorre de seu aproveitamento para arrefecimento de
processos com geração de calor, como fonte de energia hidráulica ou para geração de
vapor com altas pressões, objetivando a geração de energia elétrica, como elemento
de desagregação ou diluição de partículas minerais, como insumo de processo
industrial e, finalmente, como meio fluido para transporte. Com exceção da geração
de energia em hidrelétricas, existe comprometimento de água no processo, seja por
evaporação ou por diluição de substâncias, que fazem consuntivos os usos industriais
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por tornarem a disponibilidade quantitativa reduzida ou a qualitativa degradada. A
demanda hídrica depende da produção. Restrições qualitativas podem estar presentes
nos processo de arrefecimento e geração de vapor, e quando a água entra como
insumo de processo industrial.
Em grande parte das atividades humanas e, especificamente, naquelas que usam a
água, existe a geração de resíduos. A água pode ser usada como meio de transporte
destes resíduos, e para suas diluições e depurações. Nestes processos de depuração a
água entra como veículo para substâncias como o oxigênio, fundamental para o
desenvolvimento de microorganismos aeróbios, que transformam os resíduos em
substâncias estáveis. A capacidade de manutenção deste processo de depuração em
corpos de água é relacionada com a quantidade de oxigênio diluído, a qual é limitada
e dependente da temperatura do meio. O processo de oxigenação é propiciado tanto
por turbulências na interface ar-água, sendo por isso intenso em cachoeiras ou
trechos fluviais agitados, como também pela atividade fotossintética de algas e
macrófitos submersos. O lançamento contínuo de resíduos oxidáveis na água pode
promover uma demanda acelerada de oxigênio, para sua oxidação biológica,
eventualmente superior à taxa de reoxigenação. Sob este desequilíbrio esgota-se o
oxigênio e perecem as formas de vida dele dependentes, incluindo peixes. Também
cessa o processo de degradação aeróbio e em seu lugar surgem condições anaeróbias,
as quais geram alterações substanciais no ecossistema, caso persista o desequilíbrio.
Estas alterações são percebidas como poluição, mas representam unicamente uma
adaptação às condições vigentes, sendo que o processo de degradação anaeróbia dos
resíduos continua até estabelecer-se um novo equilíbrio (MARQUES, 1993). Este
uso de água, quando limitado à capacidade de assimilação1 do meio hídrico e
quando não causa o desequilíbrio citado, não ocasiona poluição e nem os custos
sociais e ambientais dela decorrentes.
Outras formas de lançamento, cuja capacidade de assimilação é baixa ou nula, é a de
substâncias tóxicas, carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas. Elas causam danos
ambientais e sociais muitas vezes irreversíveis e que freqüentemente são
identificados apenas a longo prazo, quando não mais poderão ser penalizados os
causadores e nem tomadas medidas mitigadoras.
As demandas referentes à proteção das águas satisfazem a uma categoria mais
complexa de necessidades da sociedade moderna, relacionadas com as suas
1. A capacidade de assimilação é a carga de resíduos que causa alterações qualitativas até determinado nível
de tolerância. Este nível de tolerância pode variar e depende do uso ao qual as águas se destinam (ver
instrumento de enquadramento de águas em classes de usos preponderantes).
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vinculações com o ambiente natural. Elas podem ser pela preservação do meio
hídrico, significando sua manutenção no estado natural, ou pela conservação,
significando a manutenção no estado corrente, ou pela recuperação, quando implica
na melhoria da qualidade corrente, quando alguma alteração já poderá ter ocorrido
em relação ao estado natural. As demandas anteriores enfocavam a água como
recurso, com valor de uso. Nesta situação existem outros tipos de valores sociais que
devem ser considerados:
• O valor de opção de uso da água é valor derivado do seu uso potencial para promover
o bem-estar da sociedade.
Ele se contrapõe ao valor de uso que se refere ao uso corrente. No caso em tela a
referência é a um uso futuro provável. Esta classe de valores pode ser associada à
estratégia de preservação de opções, tendo em vista a incerteza inerente ao futuro de
longo prazo, que poderá tornar certos bens relacionados com a água com valor social
expressivo. Tal situação ocorreria na proteção a um banhado em face de sua
diversidade biológica, como fonte de possíveis riquezas no futuro. Quando o objetivo é
a preservação para as futuras gerações este valor pode ser denominado valor de
herança ou legado.
• Valor intrínseco é aquele associado aos recursos hídricos, independente da
possibilidade de seu uso, corrente ou potencial, para promover o bem-estar da
sociedade.
Aceita-se aqui a premissa filosófica de que não cabe ao ser humano a valoração do
ambiente, pois ele possui um valor em si. Alternativamente, existem valores
estabelecidos pela sociedade em uma base de "não uso", que determinam uma
satisfação social pela simples existência de um bem ambiental (valor de existência).
Para estes valores, a preservação de um rio (estado natural) teria um valor intrínseco
ou de existência, mesmo que nenhum uso corrente ou potencial pudesse ser atribuído
às suas águas.

2.2.2

USOS MÚLTIPLOS

No passado as pequenas necessidades hídricas podiam ser atendidas pelas
disponibilidades naturais sem maiores investimentos que aqueles necessários para a
captação da água. O desenvolvimento econômico foi mais intenso nas regiões de
relativa abundância de água. O aumento populacional e do próprio desenvolvimento
econômico acabaram por reduzir as disponibilidades em alguns locais e por tornar
atraentes outras regiões carentes de água, exigindo maiores investimentos para obtêlas.

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

15

O PLANEJAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A sociedade moderna ampliou consideravelmente a diversidade de usos das águas. O
quadro tornou-se complexo com o aparecimento de demandas conflitantes. Nas
regiões industrializadas, de exploração mineral e de concentração populacional,
ocorre a degradação das águas estabelecendo conflitos com usuários que necessitem
condições qualitativas melhores.
As disponibilidades de água podem ser inicialmente aproveitadas para o suprimento
de demandas singulares através de projetos que visem ao atendimento de um único
propósito. Por exemplo, uma região na qual é estabelecido um projeto de agricultura
irrigada. Devido ao efeito multiplicador destes projetos, é possível que, após algum
tempo, haja necessidade de satisfação de diversas demandas hídricas de outras
naturezas, induzidas pelo projeto inicial. Por exemplo, abastecimento doméstico,
navegação, controle de cheias, de estiagem, da poluição, etc. Logo, em um estágio
mais avançado de desenvolvimento econômico, existirão pressões para que o sistema
seja utilizado atendendo a múltiplos propósitos. Isso não impede, porém, que um
projeto pioneiro de desenvolvimento regional contemple, desde o inicio, diversos
usos. Por exemplo, um projeto de irrigação que preveja uma via navegável para
escoamento da produção, uma pequena hidrelétrica para fornecer energia para as
bombas de recalque, um parque industrial, de primeira geração, para processar a
produção agrícola. Isso tudo, sem esquecer o abastecimento doméstico de água e
energia elétrica aos agricultores.
Mais rotineiramente, no entanto, e por vício de estruturas institucionais organizadas
por setores da economia, as diversas finalidades poderão ser contempladas
independentemente por sistemas de recursos hídricos não integrados. Neste caso o
setor energético implementaria suas hidrelétricas, o agrícola seus distritos de
irrigação, o de transporte suas hidrovias, etc. A operação desses sistemas nãointegrados será desenvolvida sem contratempos até um estágio de utilização
intensificada em que serão estabelecidos conflitos entre os diversos usos da água.
Nesta situação surgirá a necessidade de harmonização dos diversos usos e sistemas,
seja por regulamentações, seja pela expansão da oferta, já em uma base de
gerenciamento integrado, de forma a ampliar ou adequar as disponibilidades
hídricas com as diversas demandas.
Os conflitos de uso das águas podem ser classificados como:
• conflitos de destinação de uso: esta situação ocorre quando a água é utilizada para
destinações outras que não aquelas estabelecidas por decisões políticas,
fundamentadas ou não em anseios sociais, que as reservariam para o atendimento de
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necessidades sociais, ambientais e econômicas; por exemplo, a retirada de água de
reserva ecológica para a irrigação;
• conflitos de disponibilidade qualitativa: situação típica de uso em corpos de água
poluídos;
existe um aspecto vicioso nestes conflitos, pois o consumo excessivo reduz a vazão de
estiagem deteriorando a qualidade das águas já comprometidas pelo lançamento de
poluentes. Esta deterioração por sua vez, torna a água ainda mais inadequada para
consumo;
• conflitos de disponibilidade quantitativa: situação decorrente do esgotamento da
disponibilidade quantitativa devido ao uso intensivo;
Exemplo: uso intensivo de água para irrigação impedindo outro usuário de captá-la,
ocasionando em alguns casos esgotamento das reservas hídricas. Este conflito pode
ocorrer também entre dois usos não-consuntivos: operação de hidrelétrica
estabelecendo flutuações nos níveis de água acarretando prejuízos à navegação.
Em conjunto com esses conflitos ocorrem incrementos das demandas hídricas devido
ao aumento populacional, agravando o problema de abastecimento, particularmente
nas regiões semi-áridas. Outro problema é o controle de inundações que se tornou
imperativo nas regiões que sofreram o efeito simultâneo da urbanização não
planejada, que impermeabilizou o solo e invadiu o leito maior dos rios, e do manejo
do solo não adequado, que assoreou os cursos de água.
O estágio de apropriação dos recursos hídricos no Brasil atingiu um nível em que
conflitos de uso são fartamente detectados nas regiões mais desenvolvidas ou mais
carentes de água. Além daqueles relacionados com a qualidade de água, notados nas
bacias urbanizadas e industrializadas, existem também conflitos quantitativos. Na
bacia do rio Jacuí, RS, ocorrem problemas dessa natureza entre a geração de energia e
a navegação, entre a navegação e a irrigação de arroz, e entre a irrigação do arroz e o
abastecimento de água. Este último conflito ocorre na Bacia do rio Araranguá, SC,
agravado por problemas qualitativos originados na mineração do carvão. Os
problemas de qualidade e quantidade de água na região metropolitana de São Paulo
exigem soluções a curto prazo. No rio São Francisco começam a ser intensificados os
conflitos entre a irrigação e a geração de energia, particularmente após as intenções
de transpor parte de suas águas para os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. No
Centro-Oeste e Norte ocorre a poluição dos rios pela atividade de mineração.
Conclui-se que o uso múltiplo das águas pode ser uma opção inicial, mas é também
uma conseqüência natural do desenvolvimento econômico. A integração harmônica

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

17

O PLANEJAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

destes usos é a opção existente e que tem como alternativa aos conflitos entre
usuários.

2.2.3

VANTAGENS DO USO MÚLTIPLO INTEGRADO

Ao implantar ou expandir um sistema de recursos hídricos com atendimento
integrado a múltiplos usos a capacidade final do sistema pode não ser
necessariamente igual à soma das capacidades individuais daqueles sistemas que
teriam capacidade de atender a um único uso cada um. Isso decorre da própria
natureza das demandas hídricas. Com freqüência, o padrão diário ou sazonal da
demanda de um tipo de uso pode ser tal que o sistema de suprimento trabalhe com
folga em determinados períodos. Durante estes períodos pode ser previsto, sem
qualquer expansão, o atendimento a outro uso.
Exemplo: suponha que um sistema dever abastecer de água um distrito de
agricultura irrigada. Apenas durante certos períodos do ano ocorrem déficits
agrícolas que necessitem ser atenuados pela irrigação. O sistema estaria sem uso no
restante do tempo. Seria possível, neste caso, prever um uso alternativo nestes
períodos de ociosidade. Deve ser notado porém que o sistema de abastecimento
agrícola durante o período sem uso pode estar na fase de formação de reservas
hídricas essenciais para garantir o abastecimento futuro. Não há nesta situação
possibilidade de se dar um uso alternativo à água em acumulação.
Outro tipo de possibilidade ocorre quando a captação e retorno de água destinada a
um uso não-consuntivo se faça de forma a permitir o seu uso alternativo. Neste caso
não existirão conflitos e o sistema pode atender a ambos os usos sem aumento de
capacidade. Porém, na medida em que os padrões temporais das demandas hídricas
alternativas não sejam coincidentes entre si e com o padrão temporal das
disponibilidades, pode haver conflitos.
Exemplo: suponha que um sistema seja composto por um reservatório que adequa o
padrão temporal da disponibilidade com o padrão temporal da demanda hídrica para
a geração de energia elétrica, um uso não-consuntivo. Caso se pretenda incluir o
atendimento ao abastecimento agrícola, o padrão temporal da demanda agrícola
dever ser sintonizado com o da demanda de energia elétrica. Em outras palavras, a
demanda de energia em qualquer instante deve exigir um turbinamento de água cujo
volume seja pelo menos igual à demanda agrícola. Na situação em que isso não
ocorra, o atendimento ao abastecimento agrícola poder ser feito apenas de forma
parcial.
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A promoção do uso conjunto sem expansão de sistemas de recursos hídricos pode ser
referida como compartilhamento do sistema. No exemplo apresentado, o
compartilhamento foi realizado sobre a própria descarga hídrica. Em outros casos
poder haver o compartilhamento das estruturas. Por exemplo, um reservatório dever
ter um vertedor para escoar grandes cheias. A dimensão do vertedor depende da
hidrologia da bacia de drenagem e não da capacidade do reservatório atender a uma
dada demanda hídrica. Assim, seja para promover o atendimento a uma demanda
singular ou a várias demandas, o vertedor terá a mesma dimensão e possivelmente o
mesmo custo. Ao serem agregadas ao sistema diversas demandas, o custo deste
vertedor poder ser rateado entre elas.
A segunda vantagem do uso múltiplo e integrado está nas economias de escala
captadas na implantação do sistema. Elas ocorrem quando os custos de investimento,
operação e manutenção por unidade da dimensão do projeto diminuem com a
dimensão total. Isso faz com que a construção de um projeto que atenda a vários usos
seja mais vantajosa do que se construir vários projetos isolados que atendam a usos
singulares. Esta vantagem é obtida em função de outro tipo de compartilhamento
decorrente da obtenção de uma maior produtividade do trabalho, por meio da
especialização, da maior diluição dos custos fixos que independem do numero de
usuários e de um maior poder de barganha com a aquisição de grandes quantidades
de insumos. Como este efeito decorre da escala maior do empreendimento, ele é
denominado economia de escala.

2.2.4

DESVANTAGENS DO USO MÚLTIPLO INTEGRADO

As desvantagens do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos são de caráter
gerencial. O compartilhamento dos recursos hídricos por diversos usuários dever
exigir o estabelecimento de regras operacionais freqüentemente complexas para que
a apropriação da água seja realizada de forma harmônica. Além disso, haverá
necessidade de centralização das decisões, com a possibilidade de serem estabelecidas
entidades multissetoriais de porte considerável e difícil administração. Ou a previsão
da articulação das políticas de entidades setoriais, através, por exemplo, de colegiados
administrativos. Em uma administração pública grandemente centralizada e
organizada por setores econômicos, a constituição destes tipos de arranjos apresenta
grandes dificuldades políticas e institucionais.
Não obstante este aspecto, é importante frisar que o uso múltiplo dos recursos
hídricos não é uma opção que faz o planejador, mas uma realidade que ele enfrenta
com o desenvolvimento econômico. As alternativas existentes são integrar estes usos
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de uma forma harmônica, em que pese a complexidade da administração, ou deixálos de uma forma desarticulada enfrentando, como conseqüência, conflitos entre os
usuários que comprometerão a eficiência do uso.

2.3

INTERDISCIPLINARIDADE DA GESTÃO DAS
ÁGUAS

GLENNE, citado por GOODMAN (1976), listou conhecimentos envolvidos na
atividade de Gestão das Águas, conforme apresentado na Tabela 2.2, após algumas
adaptações. Ela mostra ser impossível para uma única pessoa, ou mesmo um
pequeno grupo de pessoas, ter o domínio necessário destas disciplinas. Isso leva
necessariamente à formação de grupos interdisciplinares para a execução da Gestão
das Águas. Como conseqüência, surge o problema de inter-relacionamento de
profissionais com conhecimentos distintos. Para possibilitar isso, há necessidade de
que cada profissional atuante em uma equipe de Gestão das Águas tenha
conhecimentos básicos em diversas outras disciplinas que não aquela que domine.
Por exemplo, um especialista na área dos recursos hídricos deve ter uma boa base em
diversas disciplinas técnicas e conhecimentos gerais de diversas disciplinas
classificadas como não-técnicas ou semi-técnicas.

TÉCNICAS
DOMÍNIO PRINCIPAL

DOMÍNIO CONEXO

Hidráulica
Hidrologia
Saneamento ambiental
Saneamento básico
Estruturas hidráulicas
Erosão e sedimentação

Computação
Modelagem
matemática
Análise numérica
Instrumentação
Geoprocessamento
Sensoriamento
remoto
Estatística
Análise sistêmica

Tabela 2.2
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SEMI-TÉCNICAS

NÃO-TÉCNICAS

Planejamento territorial
Meteorologia
Oceanologia
Engenharia de minas
Geografia
Biologia
Botânica
Zoologia
Piscicultura
Turismo, recreação e lazer
Saúde pública
Antropologia
Geologia
Agronomia
Química
Ecologia

Economia
Administração
Direito
Ciências políticas
Sociologia
Psicologia
Comunicação
Pedagogia

Disciplinas do Planejamento dos Recursos Hídricos.

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

O PLANEJAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

REFLITA
Como considerar o planejamento setorial no
planejamento dos recursos hídricos? Por exemplo, como
o planejamento do setor de recursos hídricos poderá
considerar o planejamento do setor abastecimento de
água, irrigação ou de geração de energia?

PROCURE SABER
Em que momento o planejamento foi incorporado à
gestão dos recursos hídricos.

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- O atual modelo de gestão das águas (ou modelo de gestão de recursos
hídricos) - de gestão participativa - tem o planejamento como um elemento
componente do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos.
2.- Um sistema pode ser definido como sendo um conjunto de elementos
interrelacionados em vista de uma finalidade, ou pode-se dizer que é uma
estrutura (disposição funcional das partes de um todo).
3.- A Gestão das Águas é uma atividade analítica e criativa voltada à
formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos
orientadores e normativos, à estruturação de sistemas gerenciais e à
tomada de decisões que têm por objetivo final promover o inventário, uso,
controle e proteção dos recursos hídricos.
4.- Sistema de gerenciamento das águas: conjunto de organismos, agências e
instalações governamentais e privadas, estabelecidos com o objetivo de
executar a Política das águas através do Modelo de gerenciamento das
águas adotado e tendo por instrumento o Planejamento do uso, Controle e
proteção das águas.
5.- Em resumo, uma Gestão das águas eficiente deve ser constituída por uma
Política, que estabelece as diretrizes gerais, um Modelo de gerenciamento,
que estabelece a organização legal e institucional e um Sistema de
gerenciamento, que reúne os instrumentos para o preparo e execução do
Planejamento do uso, Controle e proteção das águas.
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3

O PROCESSO DE
PL ANEJAM ENTO EM
RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS

Apresentar a gestão dos recursos hídricos
como o resultado de um processo de
planejamento.

A Gestão das Águas deve ser resultado de um processo de planejamento. Este
processo é fundamentado em um modelo de gerenciamento das águas que constata a
separação entre as atribuições de oferta da água e as atividades de uso da água. Na
estrutura matricial apresentada, existiriam entidades de "coluna" responsáveis pelo
desenvolvimento de planos de uso de água, para suprimento a diversos setores ou
atividades. Estes seriam os Planos Setoriais de Uso dos Recursos Hídricos. As
colunas da matriz identificam alguns usos que poderiam ser colecionados
setorialmente, em função da organização prevista para o Estado, resultando, por
exemplo, em:

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
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- panos de Abastecimento e Saneamento Básico, reunindo os usos abastecimento e
assimilação de rejeitos;
- planos Agropecuários, relativos ao uso da água na agropecuária, incluindo a
irrigação;
- planos Energéticos, relativos ao uso da água para geração de energia;
- planos Viários, relacionados ao uso da água para promoção do transporte
hidroviário;
- etc.
As entidades, ou a entidade, que atua na "linha" desta representação matricial é
responsável pela oferta da água, compatibilizando as disponibilidades com os usos
demandados, nos aspectos quantitativos e qualitativos. Existirão padrões
quantitativos e qualitativos de água demandados pelos usuários e, também,
necessários à proteção do ambiente. Neste último caso existe a preocupação de que os
processos ecológicos pertinentes sejam protegidos (preservados, conservados ou
recuperados).
O uso da água afeta aos padrões qualitativos e quantitativos de sua ocorrência e,
portanto, o Gerenciamento da Oferta da Água deverá ser realizado tendo por base
um Plano Multi-Setorial de Uso, Controle e Proteção das Águas. Este plano articula,
compatibiliza, orienta e estabelece limites aos diversos Planos Setoriais de Uso dos
Recursos Hídricos, desenvolvidos pelas entidades de "coluna" na matriz, tendo em
vista a racionalização da apropriação do recurso hídrico e equacionamento dos
potenciais conflitos de uso, intersetoriais, e dos setores usuários com o ambiente.
Portanto, um Plano Multi-Setorial, do tipo descrito, estabelece diretrizes para
abordagem de potenciais conflitos intersetoriais. Por exemplo, entre o uso irrigação,
previsto em um plano do setor agropecuário, e o uso geração de energia
hidroelétrica, previsto em um plano do setor energético. Ele também cuida para que
a solução resultante não apenas concilie os interesses de ambos setores mencionados,
e dos demais, como também os interesses globais de apropriação dos recursos
hídricos, por parte de todos os setores usuários, com as demandas ambientais
relacionadas à água e aos demais recursos naturais que dela dependem. Desta forma
este plano deve ser vinculante, ou seja, ao vincular a si os planos setoriais ele
estabelece diretrizes gerais e restrições aos usos. Ele deve ser também articulador, ou
seja, uma vez obedecidas as diretrizes e restrições gerais, o espaço decisório
remanescente para as deliberações setoriais deve ser organizado de forma a assegurar
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o suprimento de usos já estabelecidos, de acordo com regras prévias ou ad hoc, tanto
no que se refere à quantidade quanto à qualidade.
A grande dificuldade organizacional subjacente a esta concepção é a necessidade de
vinculação e de articulação de diversos planos setoriais, que são também
diferenciados quanto à abrangência espaço-juridicional (país, região interestadual,
estado, região intraestadual, bacia, município, etc). Uma proposta de tratamento
desta dificuldade será apresentada a seguir.

3.1

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA
ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO

Para viabilizar a realização do planejamento há necessidade de se limitar a sua
abrangência espacial, a sua abrangência setorial e o seu detalhamento. Diversas
classes de documentos têm sido sugeridas para organizar o Planejamento das Águas.
A Tabela 3.1 apresenta uma classificação baseada na adotada pelo Conselho
Americano de Recursos Hídricos (U.S. NATIONAL WATER COMMISSION,
1972) e pela ELETROBRÁS.

JURISDIÇÕES
Internacional
Nacional
Regional interestadual
Estadual
Regional intraestadual
Local

Figura 3.1

3.1.1

SETORES
Multi-Setorial
Setorial
Funcional

ESTÁGIOS
Política de Recursos Hídricos
Plano de Enquadramento de Recursos Hídricos
Inventário ou Estudo de Pré-Viabilidade ou Plano Diretor
Estudo de Viabilidade
Projeto Básico
Projeto Executivo

Proposta de classificação dos planos de uso, controle e proteção das
águas

JURISDIÇÕES DE PLANEJAMENTO

As classes são auto-explicativas. O Planejamento Internacional envolveria questões
que afetam várias nações. Um exemplo possível seria relacionado à bacia do Prata ou
à Amazônica que já são objeto de tratados internacionais. O Planejamento Nacional
tem uma abrangência nacional, sendo que o projeto de lei da Política Nacional de
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Recursos Hídricos menciona um Plano Nacional de Recursos Hídricos. Os
Planejamentos Regionais poderão abranger uma região estendendo-se por vários
Estados, caso em que seria interestadual ou uma região situada em um único Estado,
quando seria intraestadual. Finalmente, os planejamentos estadual e municipal
envolveriam, respectivamente, o Estado e o Município.
A divisão do planejamento em jurisdições atende a própria divisão políticoadministrativa de uma nação. Existem competências no âmbito federal, estadual e
municipal. Existem Superintendências Regionais Brasileiras para as regiões Norte
(SUDAM) e Nordeste (SUDENE), organismos federais de planejamento cuja área
de atuação abrange vários estados situados em uma mesma região. Existem
legalmente cursos de água federais e estaduais, além de tipos de uso cuja outorga é
feita pela União (geração de energia, por exemplo) e outros que podem ser feitos pelo
Estado. Além de ser justificada por estes arranjos políticos-administrativos, a divisão
por jurisdição também é desejável cabe devido à necessidade de ser limitada a
abrangência espacial do planejamento, por questões operacionais.
É notada uma tendência ao desenvolvimento de planejamento no âmbito de bacias
hidrográficas. Eles poderiam ser enquadrados na classe de Planejamento Regional,
seja interestadual, seja intraestadual. Um plano para a bacia do rio São Francisco
seria regional interestadual. Um plano para a bacia do rio Guaíba, RS, seria regional
intraestadual. Há uma maior coerência neste tipo de limitação por bacia
hidrográfica, que enfatiza as inter-relações físicas entre os usos da água e a rede de
drenagem, do que nas demais, que são estabelecidas para atender exclusivamente
aspectos políticos-administrativos.

3.1.2

PLANEJAMENTO QUANTO AOS SETORES

No que diz respeito à setorização econômica, o planejamento pode envolver vários
setores, caso em que seria multi-setorial. Quando são envolvidas todas as funções de
um único setor da economia, trata-se de um planejamento setorial. Por exemplo,
planejamento agropecuário: que envolve a pecuária e a agricultura, irrigada ou não.
Quando o planejamento se refere a uma função apenas, será funcional. Por exemplo,
o planejamento da irrigação, que estabelece um programa nacional ou estadual. O
mais abrangente é o multi-setorial. Ele abrange e coordena o planejamento de todos
os setores. Planos Nacionais de Desenvolvimento são produtos do planejamento
multi-setorial. Um Plano de Uso, Controle e Proteção das Águas, também.
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Este plano dever considerar todos os usos, controles e medidas de proteção afetos às
águas visando as suas articulações e compatibilizações. Quando se trata com plano de
recursos hídricos, a rigor, o enfoque seria sobre a água destinada ao uso (recurso) e
não à preservação ou conservação.
Não existem exemplos brasileiros de Planejamento de Recursos Hídricos numa
escala nacional. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica publicou um
documento com o título Plano Nacional de Recursos Hídricos (DNAEE, 1985) que
agrupou os diagnósticos dos problemas de recursos hídricos nas principais bacias
hidrográficas brasileiras, sem apresentar propriamente um plano completo, mas seu
esboço preliminar. O Plano de Recursos Hídricos do Nordeste (PLRHINE) e o
Plano do Vale do São Francisco (PLANVASF) são exemplos de planos regionais
interestaduais de recursos hídricos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos do
Estado do Ceará (CEARÁ, 1990) é um exemplo de plano estadual e o Plano do Vale
do rio Jaguaribe (SUDENE, 1964) seria um exemplo de plano regional intraestadual,
no mesmo Estado.
O Planejamento Setorial e Funcional se dirige a um setor ou a uma função de dado
setor econômico. Devido à setorização institucional, que ocorre em vários países, este
planejamento é o mais comum. Existem no Brasil, relacionados com a área dos
recursos hídricos, a Política Nacional de Irrigação, que gerou os Programas Nacional
de Irrigação (PRONI) e de Irrigação do Nordeste (PROINE). Existem planos
nacionais de energia elétrica, por exemplo, oriundos de uma gestão de natureza
setorial. Podem ser encontrados também planejamentos nos âmbitos estaduais nestes
escopos.
A necessidade de planejamento por parte dos setores usuários de água é evidente
diante dos potenciais conflitos internos e externos do uso deste recurso, que têm sido
agravados com o incremento dos usos. A oportunidade de um planejamento multisetorial do uso, controle e proteção das águas talvez não seja tão evidente à primeira
vista. No entanto, deve ser entendida a íntima relação entre as águas e os setores
como o de transporte (hidrovias), saúde (saneamento), agricultura (irrigação),
urbano (abastecimento, saneamento, lazer, etc.) e energia (hidrelétrica). Na verdade,
esta separação em setores é resultado mais da organização político-administrativa do
que de uma clivagem real das atividades inerentes a cada um. Há uma clara
necessidade de coordenação entre as atividades envolvidas, que poderá ser obtida
apenas com a interveniência do planejamento multi-setorial.
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Outra necessidade para este tipo de planejamento surge dos macrozoneamentos
regionais, entre estes o chamado Zoneamento Ecológico-Econômico, a fim de que
estabeleçam as vocações de cada região e promovam um uso sustentável dos seus
recursos naturais. Os recursos hídricos são uns dos componentes principais deste
macrozoneamento e, por isso, um Planejamento Regional Multi-Setorial deve
originar o documento mencionado.

3.1.3

ESTÁGIOS DE PLANEJAMENTO

A Gestão das Águas deve ser orientada por um processo de planejamento que, para
ser efetivo, deve fazer uma adequada compatibilização entre a escala espacial
abordada e o nível de detalhe que é atingido. Quanto maior a escala, menor deverá
ser o detalhamento do plano. É preconizado um processo planejamento organizado
por estágios, diferenciados quanto à abrangência espacial e ao detalhamento das
análises.
O processo de planejamento adota a estratégia de ordenar temporalmente o preparo
dos planos, do mais geral e abrangente (política), ao mais específico e localizado
(projetos). Isto permite, antes de se passar ao detalhamento de programas e projetos,
a rápida localização dos problemas-chave e a realização de sínteses em situações nas
quais o maior esforço consiste em esclarecer as interações entre os diversos processos
atuantes no sistema para entender-se sua dinâmica e coerências internas. No
entanto, devido à complexidade das análises, existe o risco de se dificultar a
participação pública no gerenciamento. Uma alternativa para atenuar-se este risco é
fazer com que em primeira instância os estudos técnicos sirvam como insumo a uma
ampla discussão, da qual serão gerados os planos referenciados. Uma outra
alternativa para possibilitar a participação pública é encontrada na lei do Sistema de
Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul que, como será visto adiante, prevê a
manifestação dos interesses dos Comitês de Bacia Hidrográfica previamente ao
preparo do Plano Estadual de Recursos Hídricos que, por sua vez, vinculará o Planos
de Bacia Hidrográfica a serem preparados pelos mesmos Comitês. Ambos os planos
pré-referenciados são, obviamente, do tipo multi-setorial.
A Política de Águas, que pode ter um âmbito nacional, regional interestadual
(Nordeste brasileiro, por exemplo) ou estadual, é um estágio inicial de planejamento
em que a visão geral das demandas e potencialidades é mais relevante do que os
detalhes sobre programas e projetos a implementar. Deverá ser considerada a
distribuição de renda da população, dos recursos ambientais e o do uso do solo. Por
isto, a Política de Águas deve ser dirigida a jurisdições de planejamento mais amplas.
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A Tabela 3.2 apresenta os elementos que devem e podem ser considerados nesse tipo
de documento.

ABRANGÊNCIA ESPACIAL

ENTIDADES
INTERVENIENTES

NÍVEL DE DETALHAMENTO

País, região interestadual ou
Estado.

Conselho Nacional ou
Estaduais de Águas
(Recursos Hídricos) ou
de Meio Ambiente.

Estabelecimento
de
princípios
doutrinários e diretrizes gerais de
atuação visando à coordenação das
intervenções a serem implementadas na
Gestão das Águas.

País, região interestadual,
grandes bacias hidrográficas.

Conselho Nacional de
Águas
(Recursos
Hídricos), Comitê de
Bacias Hidrográficas

Identificação das necessidades, anseios e
oportunidades sociais, de problemas,
conflitos
e
vocações
ambientais
regionais; avaliações preliminares sobre
adequação dos recursos ambientais e
financeiros disponíveis para atender às
demandas; inventário dos dados e
informações
básicas
existentes;
recomendação de investigações para
aquelas sub-bacias que requeiram
análises mais detalhadas.

Bacia ou Sub-Bacia
Hidrográfica.

Comitês
de
Bacia
Hidrográfica
e
Conselhos Municipais
de Meio Ambiente

Avaliação das necessidades, anseios e
oportunidades sociais, de uma forma
ainda geral, e de programas alternativos
que prevejam medidas estruturais (obras
civis) e não estruturais para atendê-las.

Sub-bacia ou Micro-bacia.

Comitês
de
Bacia
Hidrográfica
e
Conselhos Municipais
de Meio Ambiente

Suficiente para permitir a decisão sobre
quais programas e projetos serão
executados.

Conselhos Municipais
de Meio Ambiente e
Entidades públicas com
atribuições específicas.

Detalhamento e orçamentação
programas e projetos.

Conselhos Municipais
de Meio Ambiente,
Associações
Comunitárias
ou
Entidades públicas com
Atribuições específicas.

Processamento
dos
desenhos
de
detalhamento das obras civis e dos
equipamentos, necessários às suas
execuções
e
montagens,
respectivamente; preparo de manuais de
usuário para orientação de programas.

Microbacia e projetos de
intervenção em bacias
hidrográficas.

Obra ou equipamento.

Tabela 3.2

de

Estágios de planejamento.

No Plano Geral de Uso, Controle e Proteção das Águas ainda não existe a
consideração específica sobre projetos. É a fase adequada para realização de estudos
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globais de impacto ambiental, que avaliem a compatibilização dos Planos com os
zoneamentos ecológico-econômicos ou outros documentos relacionados com o
estabelecimento de restrições gerais à apropriação dos recursos ambientais (incluindo
a água), dentro de uma visão regional. Apresenta os elementos que deverão constar e
que poderão ser abordados em um plano desta natureza. De forma resumida, a
tônica desse estágio de planejamento é dirigida ao inventário de informações, meios
disponíveis, soluções alternativas e áreas prioritárias para ações imediatas. São
recomendados estudos complementares de aspectos relevantes sobre dos quais
existem informações insuficientes.

Que devem obrigatoriamente
constar
- definição das metas e dos objetivos
estratégicos;
- estabelecimento de políticas de
desenvolvimento dos recursos
hídricos, limites orçamentários e
prioridades;
- disseminação de guias
programáticos; e
- avaliação da situação corrente,
projeção de sua evolução e dos
resultados esperados das decisões
realizadas nesse estágio.

Tabela 3.3

Que poderão também ser abordados:
- avaliação das demandas de água, sob um ponto de vista
global;
- hipotetização das metas e objetivos de planejamento;
- identificação de problemas e oportunidades nos quais o
uso e controle dos recursos hídricos são fatores básicos
atender às metas de planejamento.
- recomendação de metas e objetivos de planejamento;
- recomendação de decisões políticas;
- coordenação de prioridades;
- revisão de programas existentes ou propostos para atender
às metas de planejamento;
- compatibilização preliminar da Política de Recursos
Hídricos com as Políticas Setoriais
- proposta de Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.

Elementos componentes de uma Política de Águas.

A partir do preparo dos Planos Diretores de Bacia Hidrográfica existe a consideração
específica de programas e projetos, com intervenções na forma de medidas
estruturais e não-estruturais. O plano resultante deve se constituir em um guia para
o detalhamento das intervenções no estágio seguinte. Ele deverá identificar e
recomendar projetos a serem executados por entidades federais, estaduais,
municipais e privadas. A ênfase deverá ser dirigida a estabelecer os cursos de ação a
serem executados no futuro imediato, que se integrem às opções de ação que serão
disponíveis no futuro a longo prazo. O estudo dirige-se a programas, projetos e
medidas de caráter localizado sobre uma bacia hidrográfica, já havendo neste estágio
uma seleção prévia daqueles mais adequados com base em análises preliminares de
custo-efetividade, custo-benefício e de estudos de impacto ambiental. As alternativas
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selecionadas serão analisadas em detalhe no estágio seguinte. A Tabela 3.4 detalha os
elementos componentes deste estágio.

Que devem obrigatoriamente
constar
- avaliação geral das medidas
alternativas de atendimento às
metas e objetivos de planejamento
e de atendimento às restrições de
caráter ambiental;
- estabelecimento de prioridades de
atendimento a metas e objetivos
bem como a problemas e
oportunidades específicos;
- recomendação de projetos a
serem executados por entidades
públicas e privadas.

Tabela 3.4

Que poderão também ser abordados:
- estimativa das demandas de recursos hídricos, atuais e
futuras;
- estimativa das disponibilidade de recursos hídricos;
- avaliação preliminar das alternativas de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos;
- estimativas preliminares dos custos, benefícios e
conseqüências de programas, projetos e medidas
alternativas;
- comparação das alternativas em uma base de custoefetividade ou custo-benefício;
- cogitação de ações a serem executadas de imediato e no
futuro;
- recomendação de ações a executar de imediato e no
futuro, incluindo a seleção de projetos e medidas a serem
detalhados no estágio seguinte.

Elementos componentes de um Plano Diretor de Bacia Hidrográfica.

No Estudo de Viabilidade o detalhamento das análises deverá permitir estabelecer se
cada alternativa poderá ser implementada, a que custo, se existirão recursos
financeiros para sua implementação (Análise Financeira), os propósitos e usos que a
alternativa atenderá e em que escala e, finalmente, as conseqüências benéficas e
adversas de sua implantação, estabelecidas por análises econômica (custo-efetividade
e/ou custo-benefício), de impactos ambientais ou sociais. Do quadro resultante será
possível a recomendação da alternativa a ser implementada, sob ponto de vista
técnico. Contudo, todas as demais alternativas detalhadas no estudo deverão ser
apresentadas de forma que as decisões, a serem tomadas necessariamente por
negociação social, possam ratificar ou retificar de forma circunstanciada as
recomendações técnicas.
O nível de detalhamento das análises deverá ser suficiente para determinar se as
alternativas são efetivas, ou seja, se atendem aos propósitos de forma consistente com
as metas, objetivos e critérios estabelecidos previamente. Caso afirmativo, deverá
ainda ser verificado se as medidas e projetos são eficientes sob qualquer ponto de
vista, entre os quais se acham os de engenharia, econômico, ambiental, financeiro,
legal e político. A tabela detalha os elementos que o compõe.
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Após a seleção da alternativa a ser implementada passa-se à execução de Projetos ou
Regulamentos que estabelecerão os programas, os projetos, as obras e as medidas a
serem adotadas. Nesta fase realiza-se o Projeto Básico, no qual as obras ou medidas
não-estruturais são detalhadas e orçadas, tal como foram concebidas. Isto deverá
permitir a elaboração de documentos de licitação para preparo do Projeto Executivo,
etapa final do planejamento, que detalha as medidas estruturais e não-estruturais
previstas de forma a possibilitar a contratação da construção da obra, do
fornecimento de equipamentos e sua montagem, e de serviços diversos, incluindo o
monitoramento.

Que devem obrigatoriamente constar
- quantificação de demandas específicas de recursos hídricos e de padrões
de qualidade de água a serem implementados;
- quantificação das disponibilidades de recursos hídricos;
- confronto entre as demandas e disponibilidades, sob aspectos quantitativos
e qualitativos, espaciais e temporais;
- preparo de projetos preliminares e estimativas de custos;
- execução de análise econômica (custo-benefício e/ou custo eficiência),
financeira, de impactos ambientais e de impactos sociais;
- comparação entre as alternativas;
- recomendação, sob ponto de vista técnico, da alternativa, ou grupo de
alternativas, mais adequado.

Tabela 3.5

Elementos componentes de um Estudo de Viabilidade.

REFLITA
Como assegurar que o planejamento não será
dominado pelos técnicos em detrimento da participação
da sociedade e como qualificar a participação da
sociedade em questões com alta relevância técnica?

PROCURE SABER
Como é organizada a atividade de planejamento para
as diversas jurisdições (União, Estado, Bacias
Hidrográficas).
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A Gestão das Águas deve ser resultado de um processo de planejamento.
2.- O uso da água afeta aos padrões qualitativos e quantitativos de sua
ocorrência e, portanto, o Gerenciamento da Oferta da Água deverá ser
realizado tendo por base um Plano Multi-Setorial de Uso, Controle e
Proteção das Águas.
3.- É notada uma tendência ao desenvolvimento de planejamento no âmbito de
bacias hidrográficas.
4.- A Gestão das Águas deve ser orientada por um processo de planejamento
que, para ser efetivo, deve fazer uma adequada compatibilização entre a
escala espacial abordada e o nível de detalhe que é atingido.
5.- A partir do preparo dos Planos Diretores de Bacia Hidrográfica existe a
consideração específica de programas e projetos, com intervenções na
forma de medidas estruturais e não-estruturais.
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4

PLANOS DE RECURSOS
HÍDRICOS: NACIONAL,
ESTADUAL E DE BACIAS
H I D R O G R ÁF I C A S

OBJETIVOS

Apresentar os Planos de Recursos Hídricos, um dos
instrumentos da política de recursos hídricos, para as
diferentes escalas que prevê a legislação: Nacional,
Estadual e de Bacia Hidrográfica.
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4.1

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS 1

A Lei 9.433/97 da mencionada política dispõe que os Planos de Recursos Hídricos
deverão ser elaborados por bacias, por Estados e para o país (art. 8o), sendo planos
diretores que visam a fundamentação e a orientação da implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos (art. 7o). Eles
são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento comparável com o
período de implantação de seus programas e projetos, e terão o seguinte conteúdo
mínimo (art. 8o):
1. diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
2. análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;
3. balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em
quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
4. metas de racionalização de uso, aumento de quantidade e melhoria de
qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
5. medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos, e projetos a serem
implantados, para o atendimento das metas previstas;
6. responsabilidades para a execução das medidas, programas e projetos;
7. cronograma de execução e programação orçamentário-financeira associados às
medidas, programas e projetos;
8. prioridades para outorga de direitos de uso dos recursos hídricos;
9. diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
10. propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição, com vistas à proteção dos
recursos hídricos.
Nota-se que este detalhamento previsto é mais adequado ao âmbito de bacia e de
Estado do que o nacional, particularmente no que se refere aos conteúdos 5 a 7, e 10
anteriores. O ANEXO 2 apresenta uma proposta para elaboração de Plano Estadual
de Recursos Hídricos.
1.
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O Plano Nacional de Recursos Hídricos, previsto pela Lei 9.433/97, corresponderia à
Política das Águas. Ele deverá ser instrumento de integração espacial e setorial do
uso, controle e proteção das águas, vinculando os Planos Estaduais de Recursos
Hídricos e os Planos de Bacia Hidrográfica no sentido de estabelecer diretrizes,
prioridades e restrições de caráter básico e estratégico. Estes mesmo papéis deverão
ter os Planos Estaduais em relação aos Planos de Bacia Hidrográfica.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos corresponde ao Plano Geral de Uso,
Controle e Proteção das Águas. Planos de Bacia Hidrográfica têm sua
correspondência nos Planos Diretores de Bacia Hidrográfica da mesma figura.
Observa-se, porém, que a proposta desta figura é relacionada ao uso, controle e
proteção das águas e não apenas dos recursos hídricos (água destinada ao uso). Isto
faz a proposta apresentada mais abrangente, incorporando de forma mais efetiva as
questões ambientais nos objetivos de planejamento e não apenas nas restrições a
serem tratadas em estudos de impacto ambiental, após as principais decisões terem
sido tomadas.
Por causa disto, o processo de planejamento proposto apresenta um nível maior de
complexidade. Os Planos previstos deverão ser documentos dinâmicos que
repercutirão os avanços ocorridos no conhecimento da problemática de
desenvolvimento sustentado nacional, estaduais e por bacias hidrográficas
incorporando, ao crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a eqüidade
social, em conjunto com as alternativas para promovê-los. Sendo assim, deverá ser
atualizado sistematicamente.

4.2

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO
USO, CONTROLE E PROTEÇÃO DAS
ÁGUAS

O Planejamento Geral do Uso, Controle e Proteção das Águas visa a conciliação dos
padrões de demanda social com os padrões de disponibilidade hídrica. Os padrões de
demanda social relacionados às águas são expressos pelo Meio Social através das
quantidades e qualidades de água que são demandadas ao longo do tempo e do
espaço. Eles dependem do meio, e de aspectos culturais, econômicos e sociais,
podendo ser altamente variáveis no tempo e no espaço. Devem ser derivados de
manifestações formais ou informais das aspirações sociais sendo, nas sociedades mais
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organizadas, expressos parcialmente nos planos setoriais de uso de água. O Meio
Político-Administrativo processa estas aspirações e determina diretrizes globais para
o planejamento. Estas duas vertentes devem alimentar um Sistema de Apoio à
Decisão, estabelecido no âmbito técnico, que se incumbe de estabelecer Cenários
Alternativos de uso, controle e proteção das águas, que podem ser atingidos pela
adoção de Alternativas de Intervenção.
O estabelecimento de diversos Cenários Alternativos é justificado pela
impossibilidade de serem realizadas projeções confiáveis das demandas e conhecidas
com precisão as disponibilidades de água. Os cenários devem descrever uma gama de
possibilidades suficientemente ampla de atendimentos às demandas setoriais de água
e às demandas ambientais com ela relacionadas. Para seus estabelecimentos haverá
necessidade de se considerar os anseios sociais manifestos na região bem como as
estratégias regionais, estaduais e federais de desenvolvimento. Como geralmente
existem grandes incertezas sociais e políticas, os cenários deverão abranger todas as
possíveis tendências de desenvolvimento. A título de ilustração, os seguintes cenários
poderão ser considerados:
• cenário A: traduzido por grande ênfase na proteção ambiental. O desenvolvimento
econômico será restrito a atividades não poluentes, com ênfase no turismo ecológico,
por exemplo. Haverá uma reavaliação da atividade agrícola, industrial e de ocupação
do solo, privilegiando as atividades antrópicas de caráter não degradador. A
minimização dos impactos ambientais será o objetivo de planejamento;
• cenário B: traduzido por grande ênfase no crescimento econômico. As águas serão
consideradas como recurso econômico e a degradação ambiental como um custo
associado e inevitável decorrente do aumento da geração de bens, serviços e empregos.
A maximização dos benefícios econômicos líquidos será o objetivo de planejamento;
• cenários C: traduzidos por diversas tentativas de conciliação entre o desenvolvimento
econômico e a proteção ambiental. Um critério de execução da atividade de
planejamento poderá estabelecer padrões de qualidade ambiental a serem alcançados
em diversas datas futuras. O objetivo de planejamento será a maximização dos
benefícios econômicos líquidos, como no cenário B. No entanto, serão introduzidas
restrições - emanadas dos padrões de qualidade ambiental estabelecidos - a serem
consideradas no processo de otimização econômica. Outro critério de execução da
atividade de planejamento será o estabelecimento de padrões de crescimento
econômico a serem implementados em datas futuras. O objetivo de planejamento será
a minimização dos impactos ambientais, como no Cenário A, restrita à consecução
dos objetivos econômicos.
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Os cenários C abrangem uma gama ampla de alternativas caracterizadas por
distintos padrões de qualidade ambiental ou de crescimento econômico.
Eventualmente poderão ser igualmente introduzidos cenários de eqüidade social.
Todos estes, e outros cenários a serem formulados, deverão ser levados à consideração
dos decisores para homologação preliminar.
Os planos atrelados aos cenários A e C, principalmente, devem estabelecer três níveis
de proteção das águas através da especificação de qual água deverá ser protegida no
estado natural (Preservação), qual deverá ser protegida no estado atual
(Conservação) e qual deverá ser recuperada até um padrão especificado
(Recuperação). As decisões nestes aspectos poderão levar à criação de Áreas de
Proteção Ambiental, e a Programas de Despoluição Ambiental. Seus resultados são
expressos por padrões de qualidade a serem alcançados ou mantidos tais como
aqueles resultantes de um processo de enquadramento de corpos de água em classes
de usos preponderantes, dentro do escopo da atual Resolução 20 de 1986 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
O estabelecimento destes cenários alternativos é uma tarefa complexa já que deve ser
baseado no conhecimento das necessidades e reivindicações de diversos atores
sociais. A coleção das forças políticas de cada segmento e suas aspirações, bem como
das demandas de segmentos sociais sem representação efetiva (como as populações
indígenas e as futuras gerações, que deverão ser representados pelo poder público ou
por organizações não-governamentais) formarão um quadro da correlação de anseios
que permitirá identificar suas possíveis resultantes, estabelecendo os cenários
factíveis.
Estabelecidos os cenário, e com eles os objetivos de uso, controle e proteção da água,
passa-se à avaliação das alternativas de intervenções para adequação das
disponibilidades e demandas hídricas. Via de regra, existe um grande número de
intervenções possíveis, com diferentes impactos econômicos, ambientais, sociais e
políticos. Existirão alternativas que otimizam o atendimento de um cenário sob cada
ponto de vista. Dificilmente, porém, a mesma alternativa poderá ser ótima sob todo e
qualquer ponto de vista. Por exemplo, dado um cenário, haverá uma alternativa de
intervenção que poderá ser ótima sob o ponto de vista econômico. Não é garantido,
porém que ela poderá ser ótima sob o ponto de vista ambiental ou social. A
alternativa ótima sob o ponto de vista ambiental poderá ser ineficiente sob o ponto de
vista econômico e, mesmo, social.
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A situação descrita é, portanto, de tomada de decisão em um ambiente de incerteza
do futuro (qual cenário ocorrerá?) no qual múltiplos objetivos deverão ser
considerados (econômico, social, ambiental, político, etc.). Como a escolha da
alternativa de intervenção na bacia deve ser necessariamente política, cabe ao meio
técnico montar um instrumento de análise, denominado Sistema de Apoio à
Decisão, que avalie os resultados de cada decisão no atendimento a cada objetivo e a
sua performance ante cada cenário de uso, controle e proteção das águas, em uma
primeira fase. Na segunda fase, diversas alternativas de intervenção na bacia deverão
ser selecionadas, tendo por base as diretrizes emanadas das entidades de decisão
política. Estas alternativas poderão ser levadas ao escrutínio dos decisores que, num
processo de negociação social, farão uma seleção preliminar e estabelecerão diretrizes
mais detalhadas a serem introduzidas no escopo da geração de alternativas. O meio
técnico deverá reavaliar as alternativas de intervenção em função das novas diretrizes
e o procedimento continuará até que os decisores obtenham a solução que, no seu
discernimento, atenda da melhor forma aos múltiplos objetivos existentes, diante dos
cenários alternativos.

4.3

A DINÂMICA DO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO

O processo de cenarização e de determinação de medidas de intervenção tem uma
dinâmica temporal na forma de um fluxo de materialização de ações. Esta dinâmica
é aplicada através da passagem por diversas fases que são expandidas sucessivamente
em termos de concretitude, na medida em que se passa de valores sociais às
intervenções e seu respectivo monitoramento. Este fluxo pode ser visto como uma
construção na forma de pirâmide na qual todas as fases afetam a todas as demais.
Porém, uma fase é mais afetada pela que estiver acima e afeta mais a que estiver
imediatamente abaixo.
O fluxo de materialização é iniciado na identificação de Valores Sociais. Estes são os
desejos e motivações básicas que governam o comportamento humano. Em certos
casos, valores podem ser explicitamente verbalizados. Por exemplo, a atribuição de
maior relevância à distribuição do que ao aumento de renda, à proteção ambiental do
que ao crescimento econômico de curto prazo. Mais freqüentemente, porém eles se
traduzem em metas implícitas, não formalizadas, que orientam, conscientemente ou
não, a ação social.
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Os Cenários são indicações genéricas relacionando os valores sociais ao meio. São
cenários o crescimento econômico, a segurança nacional, a eqüidade social, a
proteção ambiental, por exemplo. Objetivos são atrelados aos cenários e referem-se a
características do mundo físico. Atrelada à meta de desenvolvimento econômico
poderão haver objetivos de estímulo à indústria, à agricultura, aos serviços. Poderá
ser inclusive formada uma hierarquia de objetivos. Por exemplo, atrelado ao estímulo
à agricultura poderá ser melhor especificado o desenvolvimento da irrigação ou da
pesquisa agrícola, como objetivos de segunda ordem.
Os Padrões ou Indicadores são a materialização de objetivos de tal forma que se
possa identificar o seu atendimento. Continuando com os mesmos exemplos, um
padrão seria a quantidade de hectares que se propõe desenvolver para a agricultura
irrigada, ou dados quantitativos relacionados à pesquisa agrícola. Também, classes
de uso preponderante com que se deseja enquadrar os rios, seguindo a Resolução 20/
86 do CONAMA.
Políticas são fundamentadas nos padrões e indicadores a serem alcançados, e
estabelecem cursos de ação para serem usados no atendimento dos objetivos. Uma
Política de Irrigação estabeleceria os princípios adotados para atender aos objetivos
de desenvolver a área irrigada prevista. Uma Política Ambiental ou das Águas
poderia estabelecer as formas de se levar os cursos de água às classes em que foram
enquadrados.
Planos constituem-se no detalhamento das políticas, ou seja, dos cursos de ação, e
identificação das medidas que ao longo do período de intervenção levarão o meio ao
cenário estabelecido nas metas. Os programas são traduções dos planos no curto
prazo, estabelecendo o empenho de recursos de acordo com um cronograma. Os
projetos detalham tecnicamente os programas e orientam as intervenções e
respectivo monitoramento, etapa última, mas não derradeira, do processo de
planejamento e de seu respectivo fluxo de materialização das ações. Isto por que o
processo de planejamento deve se desenvolver de forma permanente, de acordo com a
modificação dos Valores Sociais, das informações existentes e das possibilidades
materiais de intervenção.
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PROGRAMAS/PROJETOS POLÍTICAS/PLANOS

PADRÕES/INDICADORES

OBJETIVOS HIERARQUIA 2 OBJETIVOS HIERARQUIA 1

Desenvolvimento econômico

Aumento da
produção de bens e
serviços
Diminuição de
prejuízos
devido a
causas
naturais

Eqüidade social
Aumento de
oportuni
dades
Melhorias
educaciona saúde
nais,
pública
culturais e
comunitá
rias

Estímulo
à industrialização

Controle
de endemias
rurais

Incremento de
x % da
Aumento Valor dos
renda
da proinvestilíquida
dução
mentos
regional e
agrícola estimufunção da
em y%
lados
diminuição de
prejuízo

Diminuição de
casos de
doenças
(número)

Número de
vagas escolares, de
bibliotecas,
de centros
de cultura,
etc.

de Saúde
Pública

Cultural

Estímulo
à agricultura

de Controle de
Inundações

de
Irrigação

InvestiInvestimentos
mento em
na
reserva- implanta
tórios e
ção de
áreas
diques
irrigadas

Tabela 4.1

Industrial

Sustentabilidade ambiental

Diminuição
das
diferenças
de renda per
capita
Aumento
de
oportuniProteção Proteção Proteção Proteção
dades
à água
à flora
à fauna ao solo
recreacionais Aumento da
oferta de
empregos
para pessoal
não qualificado

Freqüência de
atendimento

de Recreação

Crédito
Implantapara
Repovoção de
Programas
financia
amento
parques
de
mento a dos cursos
aquáticos
educação
investide água
às marbásica e
mentos
com
gens dos
comunitária
induspeixes
reservatriais
tórios

Número de
empregos
criados

Classe
de uso
preponderante
dos rios

de
Empregos

de
Águas

Estímulo a
indústrias
mão-deobra
intensivas

Tratamento
de efluentes

Superfície
protegida

Número
de
comunidades
protegidas

Superfíci
e protegida

de
de
ConserFlorestal Proteção
vação do
à Fauna
Solo

Criação
de
reservas Criação
florestais
de
e prote- reservas
ção de
animais
matas
ciliares

Programa de
microbacias

Exemplo de materialização de ações.

A Tabela 4.1 apresenta um exemplo de materialização de ações para uma bacia
hidrográfica hipotética. Embora os desdobramentos de cada meta possam ser
realizados sem maiores dificuldades, existe o problema de alocação de recursos entre
os programas estabelecidos. Os valores atribuídos à materialização de cada meta são
distintos para cada indivíduo, e variáveis, de indivíduo para indivíduo. Não há
possibilidade de quantificação de todos os valores e, mesmo aqueles quantificáveis,
poderão, na maior parte das vezes, o serem apenas em unidades não conversíveis
entre si. Devido a isto, não há possibilidade de existência objetiva de um ótimo, ou
seja, de uma solução para o problema de alocação de recursos que maximize a
satisfação social através uma função-objetivo ou de performance, que traduza
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inequivocamente esta satisfação. Unicamente com base em uma negociação social
será possível definir as decisões a serem implementadas.
Em situações como esta, a análise custo-benefício tradicional, aplicada para a
justificação sob a ótica econômica de uma intervenção específica, deve ser sempre
complementada por uma análise global de custo-efetividade com múltiplos objetivos.
Estes dois tipos de abordagem, análise custo-efetividade e o problema de múltiplo
objetivos, serão a seguir explicados de forma resumida.

4.4

ANÁLISE CUSTO-EFETIVIDADE E A
CONSIDERAÇÃO DE MÚLTIPLOS
OBJETIVOS NO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO

A Análise Custo-Efetividade pode ser utilizada nas decisões que atendam a múltiplos
objetivos que, ou não são quantificáveis, ou são quantificáveis apenas em unidades
não conversíveis entre si. O único requisito é poder ser estabelecido uma Meta a ser
atingida ou uma Missão a ser completada. No caso em pauta, a meta poderá ser
especificada por padrões ou indicadores que meçam o atendimento aos diversos
objetivos e a missão com o cumprimento de determinada iniciativa. Por exemplo, a
Meta relacionada à uma bacia poderia estipular um incremento de produção agrícola
a ser alcançado em determinado prazo, em toneladas.
Para aplicação desta análise os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos
(KAZANOWSKI, s/data):
• Deverá existir uma meta ou missão identificável e, pelo menos em teoria, alcançável.
Esta meta será gerada por uma negociação social preliminar, que deverá ser realizada
nos colegiados pertinentes, como um Conselho de Recursos Hídricos ou de Meio
Ambiente, um Comitê de Bacia e seus Subcomitês. Ela é materializada, em geral, por
padrões ou indicadores que possam ser quantificados ou expressos qualitativamente
sem dubiedade. Por exemplo, incremento de R$ X no valor econômico da produção
regional; ou eliminar a mortandade de peixes quando a vazão de estiagem for a 7Q10
(vazão de estiagem com 7 dias de duração e 10 anos de tempo de retorno).
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• Deverão existir soluções alternativas distintas para atingir-se a meta ou cumprir-se a
missão.
Caso não haja alternativas ou apenas uma alternativa, não existe problema a ser
resolvido: basta avaliar se os custos de implementação da alternativa podem ser
assumidos.
• As restrições que estabelecem limites à consecução da meta ou cumprimento da
missão devem ser discerníveis.
Existirão restrições econômicas, ambientais, sociais, políticas e legais, entre outras.
Devem ser possível as suas identificações e as relações que elas tem com a viabilização
do cumprimento da missão ou consecução da meta.
Uma negociação social preliminar estabelece a Meta ou a Missão, os Critérios de
Avaliação e as Soluções Alternativas. Neste tipo de negociação as declarações são
pouco formalizadas. As metas/missões manifestarão anseios sociais, por exemplo, o
crescimento econômico de uma bacia. Os critérios de avaliação indicarão os
interesses e preferências sociais mais gerais, por exemplo, os custos econômicos, os
custos sociais (desemprego, redução de investimentos na educação), ambientais
(poluição, desflorestamento), etc. As soluções alternativas serão igualmente definidas
com pouca precisão: desenvolver o potencial agrícola do solo com a irrigação, por
exemplo.
No âmbito da mediação técnica a Meta/Missão deverá ser materializada, o mais
detalhadamente possível, por padrões a serem atendidos ou indicadores
mensuráveis. Por exemplo, o crescimento econômico poderá ser traduzido em
"aumentar o produto bruto per capita em, pelo menos, 50% ao longo de 5 anos".
Os critérios informais de avaliação deverão ser formalizados em diversos critérios
objetivos (A, B, C, D,) que permitam avaliar a efetividade, a eficácia e a eficiência 1
das soluções. Por exemplo, custos econômicos serão quantificados pelos custos que
incidirão sobre os agentes residentes na bacia; os custos sociais pelo número de
famílias que deverão ser realocadas, cidades que serão inundadas por reservatórios;
os custos ambientais poderão ser medidos pelo aumento da taxa de DBO5 nos cursos
de água, pela redução das florestas nativas em hectares.

1. Efetividade: se os atributos da solução atendem aquilo a que é proposto - cenário ou missão;
Eficácia: se aquilo que é atingido (padrões ou indicadores) é relevante para caracterização do cenário ou da
missão;
Eficiência: se a solução demanda mínimo comprometimento de recursos (econômicos, sociais ambientais,
etc), com respeito às diversas alternativas de implementação (opção efetividade fixa), ou, alternativamente,
faça o uso mais eficiente dos recursos empregados (opção custo fixo).
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Os atributos das soluções alternativas, definidas na negociação social preliminar,
deverão ser especificados pela mediação técnica, possibilitando a avaliação sobre
como os padrões ou indicadores são atingidos, à luz dos critérios de avaliação. Por
exemplo, número de hectares irrigados, tipos de culturas e calendário agrícola.
Como as soluções alternativas terão atributos que atenderão de forma diferenciada
aos critérios de avaliação será esboçada uma função de compromisso. A Figura 4.1
ilustra uma função de compromisso que relaciona dois critérios de avaliação
vinculados respectivamente ao crescimento econômico e à proteção ambiental. Cada
ponto corresponde a uma solução alternativa que se poderia atingir. Apresenta-se
também a curva de soluções não-inferiores que pode ser obtida através de estudos
técnicos, desde de que se possa estabelecer uma escala, cardinal ou ordinal, para
medir as contribuições do projeto sob a ótica de ambos os critérios de avaliação. Esta
curva tem este nome devido à particularidade de que qualquer solução externa a ela,
como a representada pelo ponto (d), é inviável, por limitações físicas, técnicas e
ambientais, e restrições econômicas, políticas, sociais, legais, ou outras. Qualquer
ponto interno à curva e aos eixos ordenados é viável, mas não eficiente. Por exemplo,
a alternativa representada pelo ponto (a) poderia ser substituída pela alternativa (b),
que agrega maiores contribuições ao crescimento econômico, mantendo as mesmas
contribuições de (a) à qualidade ambiental, ou pela alternativa (c), que faz o inverso.

Figura 4.1

Função de compromisso (trade-off) hipotética entre critérios de
desenvolvimento econômico e de proteção ambiental

Sobre a curva de soluções não-inferiores não é possível haver deslocamento em um
ou outro sentido sem que o aumento de contribuições sob a ótica de um critério de
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avaliação tenha como conseqüência a perda para o outro. Ela é, portanto, uma
função de trade-off ou de compromisso, que deverá subsidiar a decisão. O problema é
qual o ponto de compromisso, ou a alternativa não-inferior, a ser adotada se não é
possível medir em mesmas unidades as contribuições a cada objetivo.
A análise desta função será a base do processo de negociação social final que decidirá
se as expectativas são atendidas por alguma solução alternativa. Caso não o seja
poderá haver a reformulação tanto das soluções alternativas, buscando-se outras mais
eficientes, eficazes ou efetivas, quanto da meta/missão, nos casos em que ela seja
considerada demasiadamente ambiciosa frente aos meios existentes para
implementá-la. Em ambos os casos retorna-se à negociação social preliminar.
Ao serem considerados apenas dois critérios de avaliação, como na Figura 4.1, as
soluções não-inferiores serão localizadas em um plano. Havendo mais critérios a
considerar, não será possível sequer visualizar a curva das soluções não-inferiores,
embora continue sendo possível identificar pontos a serem submetidos ao processo de
negociação. Existem diversas técnicas de negociação que permitem o encontro deste
ponto de compromisso. Todas elas, porém, são baseadas na consideração das
preferências dos participantes da negociação e visam ao estabelecimento de um
processo que acabe por identificar, quando possível, este ponto de compromisso.
Alguns detalhes adicionais devem ser comentados com referência aos passos para a
execução da análise custo-efetividade:
-

Passo 1. Definição dos objetivos ou propósitos que a solução deve atingir ou
suprir: meta/missão.
Neste passo é definida a razão de ser ou motivação da análise. Uma
característica fundamental é que cada meta/missão deve ser atendida/cumprida
por um único programa de investimentos. Por exemplo, a meta é alcançada
pelo aumento da produção agrícola. Diversas alternativas podem atender a este
objetivo:
-

desenvolvimento da irrigação;

-

mudança de cultivos;

-

conservação do solo ou uma combinação destas alternativas.

Busca-se a alternativa, ou a combinação de alternativas que melhor atenda ao
objetivo.
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Uma situação distinta ocorre quando se deseja saber os méritos comparativos
entre a despoluição hídrica e o aumento da produção agrícola na mesma
região, tendo por finalidade decidir para onde devem ser encaminhados os
investimentos. Neste caso os dois objetivos são desejáveis e não podem ser
atendidos por um mesmo programa. O que se deseja saber, neste caso, não é o
melhor programa para atender os objetivos, mas a melhor alocação dos
recursos disponíveis entre esses objetivos. Este é, portanto, um problema de
alocação ótima de recursos e não de custo-efetividade. Como a satisfação social
derivada do atendimento a ambos os objetivos não pode ser geralmente medida
em unidades idênticas ou conversíveis, deverá haver uma negociação social
destinada a definir, na função de compromisso entre os dois objetivos, qual a
solução a ser estabelecida.
O nível de generalidade pode ser um problema na definição da meta/missão. Se
ela for expressa em termos muito genéricos e ambiciosos, como "aumento da
qualidade de vida", as restrições que limitam a avaliação serão produto da
compreensão que o analista faz da meta/missão e não produto desta própria
meta/missão. Por outro lado, se a definição é muito específica, como aumentar
X hectares de arroz irrigado, poderá eliminar diversas alternativas
potencialmente eficientes, com outros cultivos, e outras tecnologias agrícolas.
Outra dificuldade de análise decorre do estabelecimento de meta/missão que é
inatingível pela tecnologia, recursos disponíveis e capacidade de
financiamento. Isto, no entanto, ficará claro durante a análise, fazendo com
que ao final de uma das etapas se retorne à definição da meta/missão (passo 1)
ou de soluções alternativas (passo 3). O processo de negociação poderá
eventualmente ser iniciado com objetivos demasiadamente otimistas, como
atingir a classe 1 da Resolução 20/96 do CONAMA em todo curso de água. As
soluções poderão inexistir ou demandar recursos superiores aos disponíveis ou
impactos econômicos e sociais superiores aos toleráveis. O processo de
negociação deverá ser reiniciado e, através de aproximações sucessivas, atingir a
solução factível.
Passo 2. Definir os padrões ou indicadores que caracterizam a meta/missão.
Neste passo devem ser estabelecidos os padrões ou indicadores que identificam
ou quantifiquem (ou materializem) a meta/missão. Eles deverão ser
suficientemente precisos para realizar esta identificação sem, entretanto,
tornarem-se uma restrição dissociada do interesse social que busca representar.
Por exemplo, a adoção como padrões de qualidade de água de um rio as classes
de uso preponderante da Resolução CONAMA 20/86 faz mais sentido do que
estabelecer valores específicos de concentrações mínimas de oxigênio dissolvido
e demanda bioquímica de oxigênio. O aumento da renda per capita de
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determinado segmento social é mais operacional do que estabelecer, a priori,
determinada distribuição de renda
Passo 3. Desenvolver soluções alternativas para atingir os padrões ou
indicadores.
Neste passo devem ser geradas soluções para atender os diferentes padrões. É a
fase mais criativa do processo. Busca-se tanto a eficácia da solução, ou seja, que
o padrão seja implementado, quanto sua eficiência, ou seja, que seja de
mínimo custo. No primeiro caso exemplificado acima poderão existir soluções
que prevejam tratamento de efluentes, outras que estabelecem restrições à
implantação de processos industriais poluentes na região e um terceiro grupo
que adote ambas as diretrizes anteriores. No segundo caso pode ser adotado o
desenvolvimento agrícola ou o desenvolvimento industrial ou o setor de
serviços. As conseqüências (ou atributos) das alternativas deverão ser
traduzidas em termos dos critérios de avaliação.
Passo 4. Estabelecimento de critérios de avaliação que relacionem os atributos
das soluções com os objetivos operacionais.
Diversos critérios poderão ser adotados, voltados a enfatizar contribuições ao
crescimento econômico, à eqüidade social e à sustentabilidade ambiental.
Exemplos inseridos no primeiro grupo são o custo de investimento e a geração
de divisas; no segundo grupo, o número de empregos gerados para população
de baixa renda e a criação de oportunidades culturais e de lazer; no terceiro,
preservação de matas nativas, e qualidade do ar e da água.
Passo 5. Seleção da abordagem custo-fixo ou efetividade-fixa.
Neste passo deve ser adotado um entre dois critérios: o do custo-fixo restringe as
soluções àquelas cujos custos (econômicos, sociais ou ambientais) não
ultrapassem determinado montante preestabelecido. Nesse caso define-se o
sacrifício e busca-se maximizar o retorno resultante. O critério da efetividadefixa estipula, em função dos critérios adotados, um conjunto de atributos que
devem ser atendidos pela solução, e determina-se a solução de menor custo
(social, ambiental e econômico) para atingi-lo. Nesse caso se preestabelece o
retorno e busca-se a minimização do sacrifício. Em um ou outro caso, a função
de compromisso será estabelecida em função de benefícios ou custos, nas suas
mais amplas concepções, respectivamente.
Passo 6. Determinação de atributos das soluções alternativas e suas traduções
em termos dos critérios de avaliação.
Este passo analisa cada solução à luz dos critérios de avaliação adotados. É a
fase mais analítica do processo de avaliação.
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Passo 7. Geração de arranjo soluções alternativas vs. critérios.
Os resultados do passo anterior permitirão o estabelecimento do arranjo que
relaciona as soluções e seus atributos com relação a cada critério.
Passo 8. Análise dos méritos das soluções alternativas: se for o caso, retornar ao
passo 1 ou 3.
Este arranjo permitirá a análise dos méritos de cada solução. Eventualmente
poderá ser constatada a inexistência de factibilidade das soluções geradas,
indicando necessidade de se repetir o processo a partir do passo 1. Caso
contrário, por negociação, poderá ser definida a solução que melhor atende aos
critérios estabelecidos.

4.5

PROPOSTA DE UM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS

Um sistema de gerenciamento das águas apresenta a forma que o poder público
adota para exercer de forma efetiva a administração das águas sob seu domínio. Ele é
constituído por diretrizes para o planejamento físico-territorial e por uma
organização institucional que executa estas diretrizes.
Para a formulação de um Sistema de Gerenciamento das Águas há necessidade de
serem considerados, pelo menos, dois outros arranjos institucionais (organizações e
legislação) que promovem o Gerenciamento Ambiental e os Programas de
Microbacias Hidrográficas. Eles afetam de diversas maneiras as intervenções na
bacia hidrográfica e de diferentes maneiras têm sido organizados, nem sempre
apresentando inter-relações formais. Além disto, tratando-se de um rio sob o domínio
federal, mas que conta com afluentes sob o domínio estadual, existe necessidade de
articulações nestes dois níveis jurisdicionais. Embora a Constituição Federal não
preveja o domínio municipal do que diz respeito às águas, ela prevê a participação
desta jurisdição no Gerenciamento Ambiental e no ordenamento do uso do solo.
Portanto, três níveis de jurisdições deverão ser considerados. O Modelo de
Gerenciamento das Águas proposto deverá prever as diversas articulações entre
intervenções e jurisdições, como sugestão para o aperfeiçoamento das práticas
correntes.
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A proposta aqui apresentada busca integrar as diversas iniciativas relacionadas ao
Gerenciamento das Águas e do Meio Ambiente em andamento na unidade de
planejamento da bacia hidrográfica, no âmbito municipal, estadual e federal. Ela
articula os Programas de Microbacias Hidrográficas, com os Sistemas Estadual e
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estes com os Sistemas Estadual
e Nacional de Meio Ambiente. A proposta deverá ser previamente acatada pelas
autoridades competentes. Ela serve de esboço de uma entre as várias alternativas
institucionais de Gerenciamento das Águas para qual a evolução institucional atual
poderá conduzir. Ela não reduz a abrangência de análise: qualquer outra alternativa
será provavelmente menos abrangente no que diz respeito aos âmbitos previstos de
negociação social, representando portanto a ruptura de algumas das linhas de fluxo
da figura e, de certa forma, facilitando o gerenciamento enquanto processo. Ao
mesmo tempo, esta ruptura resultará em um gerenciamento menos efetivo e com
maiores possibilidades de conflitos entre usuários, setores e instituições. De qualquer
maneira, seja qual for o processo adotado de Gerenciamento das Águas, ele não será
incompatível com a proposta apresentada, mas uma simplificação da mesma. Por
isto, as análises a serem realizadas serão de interesse seja qual for o âmbito em que
ocorre o gerenciamento.
O processo proposto de Gerenciamento das Águas articula as iniciativas em diversos
níveis de abrangência geográfica: da microbacia hidrográfica ao país como um todo.
No âmbito das microbacias o processo será desenvolvido tal como é realizado
atualmente, considerando as condicionantes a serem negociadas no âmbito
municipal, com a possível interveniência dos Conselhos Municipais de Defesa e
Conservação do Meio Ambiente (CODEMAs). Um dos temas a serem tratados, por
exemplo, é relacionado à qualidade de água usada para abastecimento público. O
conjunto de projetos das microbacias será submetido para aprovação ao Comitê de
Bacia Hidrográfica no qual se insere, considerando as condicionantes impostas pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente. A eventual
existência de Consórcios Intermunicipais de Bacias Hidrográficas poderá ser um
elemento facilitador no processo de negociação já que permitirá a articulação dos
executivos municipais: as sub-bacias com municípios consorciados já trariam os
resultados de suas negociações prontos, na forma de demandas ao Comitê. A este
Comitê caberia a consideração destas demandas de forma global na bacia
correspondente, a viabilização de forma mais efetiva da participação comunitária e o
tratamento de questões polêmicas que não possam ser decididas por consenso.
A existência de 5 instâncias de tramitação pode dar a idéia errônea de um processo de
planejamento excessivamente burocratizado. No entanto, não é esta a interpretação
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correta. O esquema proposto reproduz, em parte, a idéia básica do Sistema Nacional
do Meio Ambiente. A instância estadual poderá assumir seu papel desde que
estabelecendo condicionantes mais exigentes que os da instância nacional ou
regional, o mesmo se repetindo entre a do Estado e a da bacia hidrográfica, e entre
esta e o Município. Nem todas as decisões deverão necessariamente passar por todas
as instâncias. Apenas os aspectos que exigem a negociação, realizada em cada
entidade colegiada, deverão ser submetidos às mesmas.
Certas decisões poderão ser tomadas sem necessidade de discussão em entidades
colegiadas de nível mais alto. Por exemplo, a Constituição atribui aos municípios a
promoção de "adequado planejamento territorial" e aos estados os poderes para outorgar
o uso da água em seus rios para usos não relacionados à geração de energia. O
planejamento territorial do município continuaria sendo incumbência do município
quando não houver restrição imposta por leis estaduais ou federais. Também, a
solicitação de outorga dos usos não relacionados à geração de energia elétrica em rios
estaduais iria, no máximo, até ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, mesmo
assim, apenas em casos onde ocorram conflitos entre as pretensões dos diversos
usuários. Em qualquer caso, a participação de instâncias de representação direta da
sociedade, na forma dos integrantes dos Programas de Microbacias e dos Comitês de
Bacia Hidrográfica, subsidiaria os poderes municipal e estadual nas decisões. Nos
casos de interesse exclusivamente local, que se constituem boa parte das situações,
estes poderes simplesmente ratificariam as demandas apresentadas, já resultantes de
uma negociação prévia. Ou seja, o assunto poderia ser resolvido na própria
organização da Microbacia ou no Comitê (ou Subcomitê) de Bacia Hidrográfica.
Quando não existir uma instância intermediária, por exemplo, Conselho Municipal
Desenvolvimento e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA), a instância
superior assumiria suas atribuições.
Os Programas de Microbacias, na maior parte das situações, poderiam ser elaborados
pela própria comunidade com apoio técnico fornecido pela entidade de extensão
rural ou outra adequada. Esta mesma entidade, quando for o caso, poderia subsidiar
os CODEMAS na priorização dos programas no âmbito do respectivo município. As
instância superiores tratariam unicamente de priorizar as microbacias a serem
contempladas com investimentos, no âmbito da bacia ou região hidrográfica, de
estado ou país, dependendo das fontes de financiamento disponíveis. Se esta fonte se
destina ao município, o CODEMA estabeleceria a decisão final, por exemplo. O
importante é assegurar que aquilo que for realizado em uma microbacia, ou em toda
bacia hidrográfica, estará de acordo com os resultados da negociação social realizada
nos diversos âmbitos de abrangência. Conflitos de interesse entre os âmbitos
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nacional, estadual ou de bacia, com o local, poderão ocorrer em situações nas quais
existam interesses na preservação do ambiente natural em várias microbacias. Nesses
casos, mecanismos de desapropriação ou de compensação financeira, poderão ser
ativados para suprir as perdas econômicas dos habitantes locais, quando os interesses
ou a vontade da maioria preponderar sobre as demandas locais. Esta organização
institucional servirá como pano de fundo para a atividade de planejamento e ao
processo de gerenciamento por ele organizado, nos moldes descritos neste capítulo.

REFLITA
Como articular o Plano Nacional de Recursos Hídricos
com os planos dos diversos Estados?

PROCURE SABER
Quais Estados já dispõe de Plano de Recursos Hídricos
aprovados. ,
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A Lei 9.433/97 da mencionada política dispõe que os Planos de Recursos
Hídricos deverão ser elaborados por bacias, por Estados e para o país.
2.- Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a
fundamentação e a orientação da implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos
3.- Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de
planejamento comparável com o período de implantação de seus
programas e projetos
4.- O Plano Nacional de Recursos Hídricos, previsto pela Lei 9.433/97,
corresponderia à Política das Águas. Ele deverá ser instrumento de
integração espacial e setorial do uso, controle e proteção das águas,
vinculando os Planos Estaduais de Recursos Hídricos e os Planos de Bacia
Hidrográfica no sentido de estabelecer diretrizes, prioridades e restrições de
caráter básico e estratégico.
5.- O Planejamento Geral do Uso, Controle e Proteção das Águas visa a
conciliação dos padrões de demanda social com os padrões de
disponibilidade hídrica.
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5

O P L A N O N AC I O N A L
DE RECURSOS
HÍDRICOS
OBJETIVOS

Apresentar o processo de elaboração do Plano
Nacional de Recursos Hídricos, especificamente no
que se refere a sua articulação regional e nacional.

O texto que segue foi produzido pela equipe coordenação do Plano Nacional de
Recursos Hídricos – PNRH da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH/MMA e tem
como função de informar sobre o processo de desenvolvimento do PNRH,
especificamente no que se refere a sua articulação regional. Para essa atividade a
SRH/MMA, em articulação com a Agência Nacional de Águas – ANA, propõe a
aplicação da metodologia apresentada resumidamente a seguir, que conta com a
aprovação da Câmara Técnica do PNRH – CT-PNRH/CNRH. Será apresentada a
sistemática de articulação com os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, considerando as 12 Regiões Hidrográficas Nacionais.
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O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, criado
pela Constituição Federal de 1988 e instituído pela Lei 9.433/97 estabeleceu um
arranjo institucional claro, baseado nos princípios da gestão descentralizada e
participativa, adotando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão.
Os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos fundamentam-se nos
mesmos princípios estabelecidos na Constituição e são integrantes do Sistema
Nacional.
A composição do SINGREH contempla um conjunto de instâncias de deliberação e
outro conjunto de organizações. As organizações que compõe o SINGREH diferemse por suas funções, contemplando a formulação de políticas e implementação das
mesmas. As instâncias deliberativas do SINGREH são:
• o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH;
• os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
• os Comitês de Bacia Hidrográfica de Rios de Domínio da União; e
• os Comitês de Bacia Hidrográfica de Rios de Domínio dos Estados.
As organizações com função de formulação de políticas são o Ministério do Meio
Ambiente, por meio da sua Secretaria de Recursos Hídricos – SRH/MMA, e as
Secretarias de Recursos Hídricos/Meio Ambiente dos Estados, por meio de seus
órgãos competentes. As organizações com funções de implementação são a Agência
Nacional de Águas - ANA, as Agências de Bacia Hidrográfica e os demais Órgãos dos
Poderes Públicos Federais, Estaduais e Municipais cujas competências se relacionem
com a gestão de recursos hídricos.
A Lei 9.433/97 também estabelece um conjunto de instrumentos da Política Nacional
de Gestão de Recursos Hídricos, dentre os quais se destacam os Planos de Recursos
Hídricos como instrumentos de planejamento nas bacias de rios de domínio da
União, de rios de domínio dos Estados (Planos de Bacia Hidrográfica), os Planos
Estaduais e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Os Planos norteiam o processo
de gestão das águas e estabelecem diretrizes para a implementação dos demais
instrumentos da Política:
- o sistema de informações sobre recursos hídricos;
- o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes;
- a outorga de direito de uso da água, como instrumento de controle normativo; e
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- a cobrança pelo uso da água, como instrumento de controle econômico.
Os Planos de Recursos Hídricos, em função do âmbito territorial de planejamento,
prevêem ações de intervenção estruturais e não estruturais e o respectivo estudo de
viabilidade econômica, social e ambiental.
O nível de organização das instâncias e das instituições, e de implementação dos
instrumentos da Política, reflete o estado-da-arte da gestão de recursos hídricos no
País. A implementação dos instrumentos da Política e a estruturação do SINGREH
propiciam as condições favoráveis à solução de conflitos existentes ou potenciais. A
Figura 5.1 apresenta, de forma esquemática, os diferentes níveis e competências
institucionais no âmbito do SINGREH, para o planejamento dos recursos hídricos,
em função do âmbito territorial planejado.

Figura 5.1

Políticas públicas, tipos de planos, âmbitos geográficos e entidades
coordenadoras no processo de planejamento de recursos hídricos no
Brasil. Fonte: Documento Base de Referência – DBR/2003. SRH/MMA e
ANA

A compatibilização entre os diferentes níveis de atuação do SINGREH, em especial
para o planejamento de recursos hídricos, configura-se como um importante desafio.
Caberá ao PNRH estabelecer diretrizes estratégicas de maneira a fundamentar e
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orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do
SINGREH, bem como programas a serem desenvolvidos para chegar-se aos cenários
escolhidos. O PNRH trata de aspectos de abrangência nacional relacionados à gestão
de recursos hídricos e será o instrumento utilizado para articular as esferas de gestão
e orientar as tomadas de decisão. Para dar consecução a esse objetivo é fundamental a
articulação com os Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos, uma vez que muitas
das respostas almejadas serão decorrentes do diálogo entre as diferentes esferas de
gestão no decorrer da construção do PNRH.

5.1

O CONTEXTO DO PLANO NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem a responsabilidade de coordenar,
acompanhar a execução e deliberar sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos PNRH - conforme o Art. 35 da lei 9.433/97, inciso IX, alterado pela Lei 9.984/00.
Cabe também ao CNRH determinar as providências necessárias ao cumprimento de
suas metas. No exercício de sua atribuição o CNRH aprovou a resolução nº 4 em 10
de junho de 1999, criando uma Câmara Técnica específica com a atribuição de
acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o PNRH.
Complementando o quadro de referência para a elaboração do PNRH, o Decreto nº
4.755, de 20/06/2003, formaliza a atribuição da Secretaria de Recursos Hídricos –
SRH/MMA de coordenar a elaboração e auxiliar no acompanhamento da
implementação do PNRH.
Considerando a necessidade de se harmonizarem os diversos interesses setoriais pelo
uso da água e as políticas públicas na área dos recursos hídricos, e, ainda, agregar a
capacidade técnica e gerencial de entidades públicas, foi criado, no âmbito da
Câmara Técnica do PNRH, o Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do
PNRH – GTCE. Este grupo, composto por técnicos da Secretaria de Recursos
Hídricos – SRH/MMA e da Agência Nacional de Águas – ANA, tem como
incumbência subsidiar a elaboração do PNRH, por meio de apoio institucional,
técnico e logístico.
O GTCE/PNRH foi responsável pela elaboração do Documento Básico de
Referência do PNRH – DBR/2003 e pela proposição de metodologia para o processo
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de planejamento nacional aguados recursos hídricos, contemplando a articulação
com os Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos no âmbito territorial das 12 Regiões
Hidrográficas Nacionais. Ambos os produtos foram apresentados e discutidos na
Câmara Técnica do PNRH – CT-PNRH/CNRH, sendo referendados em sua
reunião dos dias 03 e 04 de março 2004. O Documento Base de Referência – DBR/
2003 encontra-se disponível na página do PNRH (http://pnrh.cnrh-srh.gov.br), não
obstante ainda passar por adequações em função das sugestões formalizadas pela
Câmara Técnica, encaminhadas na referida Reunião.

5.2

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO
PLANO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS

A elaboração do PNRH sustenta-se em dois eixos básicos que mantém um constante
diálogo: a produção de informações técnicas e o processo de discussão com a
sociedade. Configura-se, assim, como papel fundamental do Ministério do Meio
Ambiente - MMA elaborar os documentos referenciais e buscar, nos diversos
momentos de discussão com a sociedade, o aprimoramento das informações,
incorporando a visão dos diversos setores organizados da sociedade, que atuam ou
tem interesse nas questões relacionadas aos recursos hídricos. Com base nesses eixos,
a proposta metodológica para a elaboração do PNRH teve como ponto de partida as
seguintes premissas básicas:
1. a primeira versão do PNRH constitui-se em um ponto de partida para versões
posteriores a serem elaboradas, numa dinâmica de sucessivos aprimoramentos
e atualizações;
2. o PNRH deve ser então o resultado de um processo permanente de elaboração,
que aprimore, atualize, corrija e aprofunde os temas a serem considerados, na
medida das possibilidades e das demandas: essa premissa estabelece o PNRH
como resultado de um processo permanente de planejamento, embora deva,
em determinados momentos, ser produzida uma versão que atualize os
conhecimentos, diretrizes, metas e programas. Esta periodicidade deverá ser
proposta no próprio PNRH ou realizada de acordo com as demandas como,
por exemplo, das novas atualizações do Plano Plurianual - PPA;
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3. o PNRH deve orientar as políticas públicas de recursos hídricos no âmbito
nacional: estas orientações, na forma de diretrizes gerais, ao serem aprovadas
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, deverão estabelecer a
pauta de atuação das entidades públicas federais e as orientações para as
demais entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - SINGREH, no âmbito do território nacional;
4. o PNRH levará em consideração as análises e subsídios a serem apresentados
pelas entidades do SINGREH ou por qualquer entidade que atue com as
questões de recursos hídricos, sejam elas públicas, no âmbito federal, estadual e
municipal, sejam elas privadas, usuárias de água, sejam elas do terceiro setor,
organizações não-governamentais. Para permitir que isto ocorra deverá ser
previsto um Plano de Comunicação para a elaboração do PNRH, de forma a
divulgar informações pertinentes e receber, de forma ordenada, as
contribuições geradas no processo;
5. o processo de elaboração do PNRH, ao ser apoiado na participação ampla da
sociedade brasileira, o transformará em um documento que refletirá os seus
anseios quanto ao uso, controle e proteção das águas doces, águas estuarinas e
litorâneas em seu território.
Nesse sentido, todos os setores da sociedade, segmentos usuários e sociedade civil
organizada, com interesses e preocupação com a água, contribuirão na sua
elaboração, ajudando no processo de planejamento dos recursos hídricos do País. O
PNRH será um instrumento estratégico e implementável que contribuirá
fundamentalmente para a consolidação dos objetivos da Política Nacional de
Recursos Hídricos, assegurando à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos seus usos.
Partindo dessas premissas, o Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH define-se
como um plano estratégico de longo prazo, pactuado entre o Poder Público, os
segmentos usuários e o conjunto da sociedade, que visa a fundamentar e orientar a
implementação da política e do gerenciamento dos recursos hídricos, estabelecendo
as macro-diretrizes e grandes metas para as intervenções. Cabe ao processo de
elaboração do PNRH estabelecer diretrizes para alcançar o cenário desejado,
pactuado socialmente, na evolução da gestão dos recursos hídricos. Além disso, o
Plano deverá propor a implementação articulada de programas nacionais e regionais,
respeitando as diferentes esferas de planejamento, buscando a harmonização e
adequação das políticas públicas, em especial daquelas referentes aos setores
usuários de recursos hídricos, objetivando os usos racionais, múltiplos e sustentáveis
da água, com o respectivo controle social.
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Portanto, a metodologia para o desenvolvimento do Plano Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH baseia-se em um processo dinâmico e participativo, e terá como
um primeiro produto um conjunto de seis volumes, resultado das etapas
apresentadas na Figura 5.2, que conformam o processo de elaboração do PNRH.
Para a construção dos cenários futuros que subsidiarão o processo do PNRH foi
adotada a metodologia da Prospectiva Exploratória, aprovada pela Câmara Técnica
do PNRH. Segundo ela, os cenários serão estruturados a partir de estudos
prospectivos e dos possíveis comportamentos de variáveis, que representarão as visões
do conjunto de envolvidos sobre o futuro. As variáveis relevantes e suas correlações
serão propostas pela Câmara Técnica do PNRH e refinadas no debate com as
Comissões Executivas Regionais, com apoio técnico do GTCE/PNRH.
Necessariamente, esse processo deverá contar a participação dos principais atores e
das diferentes instâncias do planejamento dos recursos hídricos. Os cenários futuros
serão utilizados como referência para a definição de diretrizes, metas e programas do
PNRH.
Almeja-se, portanto, estabelecer uma dinâmica de produção de informação que
considere as variadas percepções da realidade pelos atores envolvidos, buscando,
também, a configuração de cenários que reflitam as diferentes leituras quanto ao
futuro. Com isso, busca-se pragmaticamente a articulação da informação técnica
produzida no âmbito do GTCE/PNRH, com as diferentes visões políticas dos atores
envolvidos.

Figura 5.2

Etapas do processo de elaboração do PNRN. Fonte: GTCE/PNRH.
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Apresenta-se a seguir, de forma resumida, a seqüência das etapas de desenvolvimento
do PNRH:
1. sensibilização e arranjo institucional: consiste na estruturação de acordos
institucionais que possibilitem o desenvolvimento dos trabalhos do PNRH.
São considerados essenciais as articulações com o Congresso Nacional, com as
representações dos setores dos segmentos usuários da água, com a sociedade
civil organizada, com os Governos Estaduais e com as demais esferas do
Governo Federal. Para essa articulação será respeitada a dinâmica do
SINGREH, sempre que os Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos ou os
Comitês de Bacia de rios de domínio da União estiverem estruturados;
2. estudos retrospectivos e avaliação de conjuntura no âmbito nacional:
tarefa desenvolvida pelo GTCE/PNRH que tem como objetivo produzir
informações técnicas estruturadas a partir de oficinas temáticas e de
consultorias especializadas, que deverão ser consolidadas como uma base
técnica para a elaboração dos cenários. Têm como foco as escalas global,
regional e nacional, e trarão essa macrovisão como subsídio ao
desenvolvimento das informações regionalizadas;
3. estudos e discussões regionalizadas: essa tarefa é desenvolvida
primordialmente pelas Comissões Executivas Regionais, com o apoio logístico
e técnico do GTCE/PNRH. As Comissões Executivas Regionais, como será
detalhado adiante, serão compostas por representantes dos segmentos da
sociedade civil, usuários da água e pelos diferentes níveis de planejamento do
SINGREH. O trabalho técnico de produção de informações regionalizadas
terá o apóio do GTCE/PNRH, por meio da contratação de especialistas
regionais;
a discussão regionalizada poderá ocorrer de diversas formas, conforme as
Comissões Executivas Regionais julgarem mais adequado para a região; no
entanto, deverá contar com pelo menos dois momentos bem definidos: a
realização de 12 Seminários Regionais Prospectivos, um para cada região, e a
realização de 27 Encontros Públicos Estaduais, um para cada estado e Distrito
Federal;
os Seminários Regionais Prospectivos objetivam explicitar as visões de futuro
dos atores envolvidos, a partir do debate em torno das informações de âmbito
regional, produzidas pelos consultores regionais na forma de Cadernos
Regionais. Ao final dessa etapa deve-se consolidar Documentos Síntese do
Seminário Regional Prospectivo, como subsídio para a próxima etapa;
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os Encontros Públicos Estaduais serão eventos que objetivam apresentar e
dialogar com a sociedade sobre as informações oriundas dos Seminários
Prospectivos Regionais. Almeja-se, ainda, colher sugestões do conjunto da
sociedade de cada Estado para consolidação de Visões Regionais dos Recursos
Hídricos;
4. consolidação dos cenários: consiste de etapa técnica objetivando consolidar os
Cenários e suas influências sobre os recursos hídricos nacionais, com base nas
12 Visões Regionais dos Recursos Hídricos, no PPA 2004-2007, nos estudos
realizados pelo Ministério do Planejamento sobre cenários para 2020, dentre
outros;
5. consolidação de diretrizes, metas e programas: etapa que objetiva
estabelecer as diretrizes, metas e programas do Plano Nacional de Recursos
Hídricos, em função dos cenários alternativos. Essa etapa se apoiará na
realização de Oficina de Trabalho, com participantes a serem ainda definidos;
6. seminário Nacional de Apresentação e Discussão dos Resultados do
PNRH: Objetiva apresentar ao conjunto das Comissões Executivas Regionais e
às diversas áreas do Governo o resultado do processo de discussão do PNRH,
consolidado em Diretrizes, Metas e Programas;
7. aprovação pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos: Conforme
estabelecido na Legislação, cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH.
Em decorrência desse processo será elaborado um conjunto de documentos
seqüenciais, que comporão o Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH. A
documentação do PNRH será disponibilizada à sociedade brasileira, apresentando os
resultados técnicos e políticos do processo desenvolvido, em uma linguagem
apropriada. São os seguintes os volumes do PNRH:
1. visão Nacional: visão panorâmica sobre os recursos hídricos em todo o Brasil;
2. diagnóstico: apresenta o diagnóstico dos recursos hídricos, avaliando sua
disponibilidade quali-quantitativa e as demandas pelo seu uso. Considera-se a
escala estratégica do PNRH para o âmbito territorial do País, das Regiões
Hidrográficas – RH´s e das Áreas Especiais de Planejamento – AEP´S.
Consolida os estudos retrospectivos e a avaliação de conjuntura nacionais e
regionais, além da estratégia dos atores relevantes no que se refere aos recursos
hídricos nacionais;
3. cenários e identificação de conflitos: apresentará os cenários de
planejamento e os conflitos potenciais, projetando o quadro futuro de
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disponibilidades e de demandas dos corpos hídricos nas RH’s e AEP´s. Por
meio dos cenários de planejamento e dos balanços simplificados entre
disponibilidades e demandas hídricas, em qualidade e quantidade, deverão ser
identificados conflitos potenciais em bacias críticas, e os problemas que exigem
intervenções emergenciais por parte do Governo Federal, isoladamente, ou em
parceria com os Estados, Municípios, usuários e sociedade;
4. diretrizes e metas: apresentará as metas de planejamento, em âmbito
nacional, e as diretrizes para o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos tendo em vista as informações e análises realizadas
previamente, os cenários e conflitos identificados. As diretrizes serão
mecanismos de governo, calcados nas premissas do desenvolvimento
sustentável, para a implementação da gestão de recursos hídricos no Brasil,
incluindo: adequação da base legal e institucional; propostas para implantação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; propostas de
articulação entre sistemas nacional e estaduais de recursos hídricos; capacitação
material e técnica permanente dos órgãos e entidades que constituem o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; etc.;
5. programas Nacionais e Regionais: colecionará propostas de medidas e
programas estruturais e não estruturais a serem implementados nos níveis
nacionais e em bacias ou AEP´ críticas. Entre elas poderão ser considerados:
proposta de criação de grupos de estudo ou de trabalho para analisarem
questões cuja amplitude e escopo não puderam ser respondidas no PNRH,
apoio ao fortalecimento institucional de Estados e Municípios para o
gerenciamento de recursos hídricos; apoio a programas de capacitação; apoio a
AEP´s ou regiões hidrográficas na solução de problemas emergenciais.
6. resumo executivo: fornecerá as informações e os resultados dos cinco volumes
anteriores, de maneira resumida, e em linguagem que elimine, sempre que
possível, o recurso a jargões técnicos. Nele serão destacadas as propostas de
metas, estratégias, diretrizes, medidas, programas e ações prioritárias para a
área de recursos hídricos no Brasil.
A seguir é apresentada a dinâmica da discussão regional do PNRH, com ênfase na
estruturação das Comissões Executivas Regionais.

70

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

5.3

COMISSÕES EXECUTIVAS REGIONAIS CER

As Comissões Executivas Regionais estruturar-se-ão em cada uma das doze Regiões
Hidrográficas brasileiras, estabelecidas pela Resolução CNRH N° 32, de 15 de
outubro de 2003, e desenvolverão um conjunto de atividades no seu âmbito
territorial, por meio das quais consolidarão seu espaço de atuação no processo de
desenvolvimento do PNRH. A configuração e atuação das CER´s seguem os
princípios do SINGREH, valorizando a descentralização e a participação da
sociedade.
O processo de discussão regional do PNRH está apoiado em dois eixos: o diálogo
entre as esferas de planejamento do SINGREH, e a consideração dos diversos
interesses setoriais e dos objetivos de ordem econômica, social e ambiental, muitas
vezes conflitantes. Incorpora-se ao processo o princípio da transversalidade,
necessário para que os resultados do PNRH alcancem a amplitude necessária para
compreender a complexidade das relações estabelecidas entre os diversos segmentos
da sociedade e os recursos hídricos.
Cada CER contará com a participação:
1. dos Estados e do Governo Federal,
2. dos segmentos de usuários da água,
3. da sociedade civil organizada com atuação naquela Região Hidrográfica.
A escolha dos membros das CER´s dar-se-á de acordo com as características
regionais, principalmente no tocante à estrutura organizacional e ao estágio de
implantação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados
partícipes da Região. A articulação para composição das CER´s entre os diferentes
Estados é de responsabilidade dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
quando estiverem implementados. A indicação dos membros das CER´s dar-se-á,
preferivelmente, após consulta aos membros do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos.
Quando os Estados não contarem com Conselhos de Recursos Hídricos ou esses não
estiverem ativos, essa atribuição será compartilhada entre os Governos Estaduais e os
representantes dos segmentos usuários da água e da sociedade civil junto ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH.
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A prática da representatividade de cada um dos membros das CER´s será
fundamental, visto que, em função do fluxo de informações representante/
representado busca-se estabelecer o processo de desenvolvimento do PNRH, criando
condições para alcançar sua necessária capilaridade. Almeja-se dessa maneira
propiciar as condições para incorporação ao PNRH das reflexões e das sugestões do
conjunto da sociedade. Neste sentido, as CER´s articular-se-ão com os Comitês de
Bacia Hidrográficas de rios de domínio da União e com os Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, caberá acompanhar o
desenvolvimento das ações das CER´s por meio da Câmara Técnica do PNRH –
CT-PNRH/CNRH. O Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do Plano GTCE/PNRH terá, entre outras, a função de articular os trabalhos desenvolvidos nas
12 Regiões Hidrográficas.
Almeja-se, assim, garantir a harmonização do conteúdo, profundidade e linguagem
dos produtos desenvolvidos no âmbito do PNRH, provendo a necessária interface
entre o processo de desenvolvimento do PNRH com o CNRH.

5.3.1

FUNÇÃO

As Comissões Executivas Regionais - CER terão a função de articulação técnica e
política visando a apoiar regionalmente o desenvolvimento e a execução do Plano
Nacional de Recursos Hídricos - PNRH.

5.3.2

ATIVIDADES

Conforme as funções definidas para as Comissões Executivas Regionais - CER, o
GTCE/PNRH, em consonância com a Câmara Técnica do PNRH – CT-PNRH/
CNRH, estabelece as atividades a serem desenvolvidas pelas CER´s.
Essas atividades deverão obedecer ao cronograma de execução do PNRH, tendo a
data referencial para a finalização da discussão regionalizada o mês de setembro de
2004. Cada CER poderá desenvolver atividades paralelas ao processo formal de
discussão do PNRH, em função das especificidades e da mobilização regionais,
visando agregar maior contribuição da sociedade aos resultados regionais, a serem
consubstanciados na Visão Regional dos Recursos Hídricos.
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As atividades de comunicação e de mobilização da sociedade poderão ser apoiadas
pela Coordenação Nacional do PNRH, em especial no que tange à viabilização de
parcerias e à programação visual.
As atividades a serem desenvolvidas no âmbito das CER´s, relacionadas ao PNRH,
deverão apoiar-se em uma linguagem visual comum, visando a fácil identificação
desse processo e a articulação de todas as ações de mobilização do PNRH.
Apresentam-se a seguir as principais atividades das Comissões Executivas Regionais:
• ATIVIDADE 1
Discussão dos Termos de Referência para elaboração dos estudos
retrospectivos e avaliações de conjuntura.
Ao discutir os Termos de Referência com as CER´s, o CGTE/PNRH objetiva
incorporar aos estudos as informações já disponíveis em cada região, estejam elas de
posse dos Governos Estaduais e Distrital, dos segmentos usuários da água ou das
organizações civis de recursos hídricos. Para a busca dessas informações, será
considerado preferencialmente o espaço dos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica, quando existentes, por estarem
legalmente instituídos e terem a atribuição de articular os agentes de cada Sistema
Estadual de Recursos Hídricos e de cada bacia hidrográfica.
Essa dinâmica também objetiva adequar o escopo dos estudos a serem contratados
pela Coordenação Nacional às especificidades e necessidades regionais, além de
valorizar a instância formal de articulação regional do SINGREH, ou seja, os
Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos. O CGTE/PNRH apresentará as CER´s
uma proposta de Termos de Referência.
PRODUTO: Termos de Referência para elaboração dos estudos retrospectivos e
avaliações de conjuntura.
• ATIVIDADE 2
Auxílio na produção dos Cadernos Regionais.
Os Cadernos Regionais consolidam informações referentes aos estudos
retrospectivos, avaliação de conjuntura, variáveis e atores relevantes no processo, para
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cada uma das 12 Regiões Hidrográficas. Na produção dos Cadernos Regionais as
CER´s terão a função de auxiliar o GTCE/PNRH na adequação das informações à
linguagem e à realidade de cada uma das Regiões. Deverão identificar com o estágio
atual dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e as características
socioculturais regionais, tendo como objetivo facilitar a comunicação à comunidade
regional do processo de planejamento em curso e as informações técnicas
produzidas. Essa atividade é fundamental para qualificar a participação nos
Seminários Regionais Prospectivos.
PRODUTO: 12 Cadernos Regionais, uma para cada Região Hidrográfica nacional.
• ATIVIDADE 3
Estruturação de Seminários Regionais Prospectivos.
Os Seminários Prospectivos serão estruturados para cada uma das 12 Regiões
Hidrográficas e objetivam identificar as visões regionais de futuro quanto aos
recursos hídricos, dos diferentes atores envolvidos. Têm como subsídio para a
discussão as informações e orientações apresentadas nos Cadernos Regionais. As
visões de futuro dos atores envolvidos serão subsídio para a construção dos cenários,
que, por sua vez, serão a base para a definição de diretrizes, metas e programas do
PNRH.
Para facilitar a apropriação das discussões e a estruturação dos Seminários Regionais,
cada uma das CER´s deverá considerar os aspectos sócio-culturais de sua região bem
como o estágio de implementação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Recomenda-se, também, que os membros das CER´s estabeleçam
discussões preliminares com seus pares, preferivelmente no âmbito dos Sistemas
Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
As CER´s deverão encarregar-se de prover a infra-estrutura e a logística necessárias à
realização dos Seminários Regionais. O CGTE/PNRH colocará a disposição de cada
Seminário Regional um moderador (pessoa com reconhecimento regional por sua
visão estratégica ambiental), um relator (membro da equipe do PNRH, com
experiência no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos), um
facilitador (com experiência em dinâmica de debates, responsável pela aplicação dos
questionários de consulta aos atores) e uma equipe de cenarização (da qual o
facilitador faz parte, juntamente com o GTCE/PNRH)1. A equipe básica
(moderação e relatoria) permitirá que os resultados dos 12 Seminários Regionais
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tenham formato e resultados passíveis de harmonização, possibilitando gerar
cenários nacionais com repercussões sobre os recursos hídricos.
Também participam dos Seminários Regionais os especialistas regionais, contratados
para a elaboração dos Cadernos Regionais, na condição de painelistas, além do
conjunto de debatedores indicados pela CER, segundo a proporcionalidade de
representação, permitindo a manutenção do equilíbrio entre os setores e os níveis de
planejamento estabelecido na própria composição das CER´s.
A Coordenação Nacional do PNRH estará incentivando a realização de eventos
paralelos aos Seminários Regionais, para mobilização da sociedade, almejando a
articulação das organizações sociais com interesse no tema, e a criação de espaços
que motivem o envolvimento da comunidade. Para isso, caberá a CER´s identificar a
existência dessa articulação regional e, caso exista, prever o espaço para que os
eventos de mobilização se insiram no processo do PNRH.
Após cada Seminário as respectivas CER´s, juntamente com seus relatores e
facilitadores, deverão consolidar os resultados em Documentos-Síntese dos
Seminários, com formato predefinido, incorporando os resultados obtidos e as
informações necessárias às etapas seguintes de cenarização.
PRODUTO: 12 Seminários Regionais realizados até setembro de 2004 e
Documentos Síntese dos Seminários entreguem ao CGTE/PNRH.
• ATIVIDADE 4
Articulação dos Encontros Públicos Estaduais para apresentação dos
resultados e sistematização de sugestões regionais de programas prioritários.
As CER´s apoiarão os Estados na estruturarão de eventos públicos com o objetivo de
apresentar os resultados do Seminário Regional Prospectivo à comunidade, informar
sobre as etapas subseqüentes de desenvolvimento do PNRH e colher sugestões de
programas regionais prioritários para os recursos hídricos, que extrapolem a
abrangência dos Planos Estaduais e dos Planos de Bacia.
Esses eventos, denominados Encontros Públicos Estaduais, serão abertos à toda a
comunidade, cabendo aos integrantes dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos

1. Equipe que será responsável pela aplicação do método Prospex de cenarização.
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ou aos Governos Estaduais, com o apoio das CER´s e da Coordenação Nacional,
mobilizar a sociedade e informar seu objetivo e contexto.
É imprescindível que as sugestões relativas aos programas prioritários do PNRH
estejam compatibilizadas com os Planos de Recursos Hídricos das bacias partícipes
da Região e com os Planos Estaduais de Recursos Hídricos existentes.
PRODUTO: realização de 27 Encontros Públicos Estaduais, em para cada estado e
Distrito Federal, e consolidação de proposição de programas prioritários.
• ATIVIDADE 5
Apoio ao GTCE/PNRH na consolidação dos documentos contendo a Visão
Regional.
Atividade que deverá consolidar a Visão Regional dos Recursos Hídricos com base
nos Documentos-Síntese dos Seminários e das sugestões advindas dos Encontros
Públicos Estaduais. Essa consolidação será realizada pelos relatores, que deverão
buscar apoio nas CER´s com o objetivo de referendar esses resultados e informações.
O documento deverá incorporar as informações e expectativas regionais e será
utilizado como subsídio à elaboração dos cenários do PNRH, quando da realização
do Seminário Nacional de Consolidação das Discussões.
PRODUTO: Documentos com as 12 Visões Regionais dos Recursos Hídricos, uma
para cada Região Hidrográfica.
• ATIVIDADE 6
Participação do Seminário Nacional de Apresentação e Discussão dos
Resultados do PNRH.
Caberá às Comissões Executivas Regionais, juntamente com os Relatores, participar
do Seminário Nacional de Apresentação e Discussão dos Resultados do PNRH.
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5.3.3

Figura 5.3

5.4

FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES DAS COMISSÕES
EXECUTIVAS REGIONAIS

Fluxograma de atividades das Comissões Executivas Regionais, com a
relação dos principais atores envolvidos em cada etapa.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS
COMISSÕES EXECUTIVAS REGIONAIS

O cronograma de desenvolvimento do PNRH está condicionado à data de sua
apresentação ao CNRH que, por sua vez, condiciona o cronograma de atividade das
CER´s. O quadro abaixo apresenta o cronograma proposto para as atividades das
CER´s:
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1º SEMESTRE de 2004
MESES
Atividade 1

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

Formação das CER´s e
discussão dos TDRs.
Cadernos Regionais /
Preparação Seminários
Prospectivos

Atividade 2

Seminários e Visões
Regionais

Atividade 3
2º SEMESTRE de 2004
MESES
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5

Atividade 6

Tabela 5.1

5.5

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Seminários e Visões
Regionais
Encontros Públicos
Estaduais
Consolidação das Visões
Regionais
Seminários Nac. p/
Apresentação e discussão
dos Resultados do PNRH.

Cronograma de atividades das Comissões Executivas Regionais.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
EXECUTIVAS REGIONAIS

O desenvolvimento do PNRH visa, entre outros objetivos, incentivar a consolidação
dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e, principalmente, a organização
da sociedade em torno da questão das águas, fomentando a discussão e a prática da
representatividade dos diferentes setores da sociedade e instâncias de governo
envolvidos. Nesse contexto, as Comissões Executivas Regionais terão um papel
fundamental, visto que deverão abarcar em sua composição o conjunto de escalas e
interesses que envolvem a Política Nacional de Recursos Hídricos, possibilitando
que o processo de negociação político-social decorrente do desenvolvimento do
PNRH explicite, entre outros aspectos, a relação entre as diferentes competências das
escalas de planejamento e gestão.
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A sistemática para a composição das CER´s coaduna-se com a estrutura legal e
institucional do SINGREH. Também, há que se considerar a diversidade de
realidades no estágio de implementação dos Sistemas Estaduais e Federal nas
diferentes Regiões Hidrográficas do País.
As CER´s terão funções políticas de articulação para o desenvolvimento do PNRH
nas Regiões Hidrográficas e funções técnicas de discussão das bases de informação
(Termos de Referência), de suporte a formatação dos Cadernos Regionais e
documentos contendo a Visão Regional. Cabe enfatizar que a instância deliberativa
no processo de desenvolvimento do PNRH é o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, cabendo às Comissões Executivas Regionais o papel de suporte e de
articulação.

5.6

DIRETRIZES GERAIS PARA A COMPOSIÇÃO
DAS CER´S

Serão estabelecidas 12 CER´s, uma em cada Região Hidrográfica Nacional,
procurando captar as especificidades regionais. A composição dessas Comissões
deverá ser adequada para suprir sua função política, sem perder de vista as funções
executivas. Portanto, sugere-se que tenham um tamanho mínimo de 12 membros e
máximo de 16. A prática da representatividade deverá ser incentivada e exercida no
decorrer de todo o processo de desenvolvimento do PNRH e será fundamental para a
consolidação das CER´s. Para sua composição deverá manter-se a proporcionalidade
apresentada a seguir, tendo em vista a busca da compatibilização entre as diferentes
escalas de planejamento e gestão, e das diferentes abordagens dos setores da
sociedade quanto dos recursos hídricos:
• 25% dos membros representantes dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos,
quando estiverem implementados, ou dos Governos Estaduais. Desse grupo deverá
ser escolhido o Coordenador Regional, ponto focal regional que representará a
Comissão durante o processo de desenvolvimento do PNRH;
• 25% dos membros representantes de segmentos usuários da água, com a condição de
estarem participando do Sistema Nacional (que abrange os Estaduais) de Recursos
Hídricos, isto é, quando os órgãos colegiados do SINGREH contarem com a presença
desse segmento;
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• 25% dos membros representantes de organizações da sociedade civil, com a condição
de estarem participando do Sistema Nacional (que abrange os Estaduais) de Recursos
Hídricos, isto é, quando os órgãos colegiados do SINGREH contarem com a presença
desse segmento;
• 25% dos membros representando a Administração Federal, seja via estrutura regional
dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, seja via Comitês de Bacia de rios de
Domínio da União.
Para as regiões onde não estiverem implementados os Sistemas Estaduais de
Recursos Hídricos e não houver Comitês de Bacia de rios de domínio da União a
indicação dos representantes dos segmentos usuários da água e das organizações da
sociedade civil, deverá ser encaminhada por meio de consulta aos membros
representantes dessas categorias no Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH.

5.6.1

SISTEMÁTICA PARA A INDICAÇÃO DOS MEMBROS

A definição dos membros das CER´s sustenta-se na dinâmica de representação dos
segmentos usuários da sociedade civil, dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos,
quando implementados, ou dos Governos Estaduais e das representações regionais
do Governo Federal. A coordenação das CERs será dos representantes dos Sistemas
Estaduais de Recursos Hídricos que se inserem em cada região, ou dos Governos
Estaduais quando os sistemas não estiverem implementados ou operando. Os
membros das CER´s serão definidos em consulta aos membros dos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos, ou, ainda, via consulta aos representantes das
categorias no Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH.
A alteração das representações nas CER´s deverá dar-se por meio de comunicação
formal dos respectivos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos à Coordenação
Nacional. Caberá à Coordenação Nacional o papel de mediação entre os interessados
caso não haja consenso interno entre os postulantes a representantes dos grupos em
alguma Região. É recomendável que as vagas reservadas aos segmentos usuários da
água e às organizações da sociedade civil sejam ocupadas por representantes do
maior número de setores possível dentro de cada categoria.
O processo de composição das CER´s, especificamente as vagas reservadas aos
representantes dos segmentos usuários da água e organizações da sociedade civil,
será precedido de divulgação junto aos membros do CNRH visando que seus
membros exerçam seu papel de articulação setorial. Paralelamente a esse processo
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será solicitado aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, em consulta aos
Comitês de Bacias Hidrográficas, que se articulem regionalmente e indiquem os
representantes dos segmentos de setores usuários e da sociedade civil da bacia. Essa
dinâmica visa ampliar o debate para os participantes dos Sistemas Estaduais de
Recursos Hídricos. Os Municípios poderão habilitar-se no grupo de segmentos
usuários da água, tendo em vista a prestação dos serviços de saneamento básico.
Especificamente no que se refere às vagas reservadas aos representantes dos Sistemas
Estaduais de Recursos Hídricos, poderão ser indicados os membros das Diretorias
dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, responsáveis pelos órgãos gestores
estaduais (ou por estes indicados) e membros das Diretorias de Comitês de Bacia
existentes. Dentre estes será definida a Coordenação da CER em face da necessária
formalização da articulação do PNRH com os Sistemas de Recursos Hídricos
Estaduais.
As vagas destinadas à representação do Governo Federal poderão ser ocupadas pelas
Diretorias dos Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União e
escritórios regionais de órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo
Federal. Sempre que existirem Comitês de Bacia de rios de domínio da União
atuando nas regiões, esses terão, no mínimo, uma (01) vaga reservada nas respectivas
CER´s.
Recomenda-se que o pleito de toda organização ou instituição a uma vaga nas
CER´s seja acompanhado de manifestação expressa de disponibilidade para o
exercício da função, bem como a concordância com as diretrizes e funções
estabelecidas pela Coordenação Nacional1.
REFLITA
As grandes diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Recursos Hídricos serão obedecidas pelos planejamentos
setoriais?

PROCURE SABER
Quem é o responsável pela elaboração do Plano
Nacional de Recursos Hídricos e quem é responsável
pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos no seu
Estado?

1. Para outros esclarecimentos favor contatar: Secretaria de Recursos Hídricos – SRH/MMA – SGAN Quadra 601
– Edifício CODEVASF – 4° Andar – Coordenação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Tel.: 61-317 1008.
E-mail: pnrh@cnrh-srh.gov.br. Sitio Eletrônico: http://pnrh.cnrh-srh.gov.br.
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- A compatibilização entre os diferentes níveis de atuação do SINGREH, em
especial para o planejamento de recursos hídricos, configura-se como um
importante desafio.
2.- Caberá ao PNRH estabelecer diretrizes estratégicas de maneira a
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e do SINGREH, bem como programas a serem desenvolvidos para
chegar-se aos cenários escolhidos.
3.- O PNRH trata de aspectos de abrangência nacional relacionados à gestão
de recursos hídricos e será o instrumento utilizado para articular as esferas
de gestão e orientar as tomadas de decisão.
4.- Para dar consecução a esse objetivo é fundamental a articulação com os
Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos, uma vez que muitas das respostas
almejadas serão decorrentes do diálogo entre as diferentes esferas de
gestão no decorrer da construção do PNRH.
5.- O Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem a responsabilidade de
coordenar, acompanhar a execução e deliberar sobre o Plano Nacional de
Recursos Hídricos
6.- A Secretaria de Recursos Hídricos - SRH/MMA tem entre suas atribuições
coordenar a elaboração e auxiliar no acompanhamento da implementação
do PNRH.
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6

EXEMPLO DE UM PDRH
D E B AC I A
H I D R O G R ÁF I C A / P D R H
RIO CORURIPE
OBJETIVOS

Apresentar um exemplo real de Plano de Recursos
Hídricos de bacia hidrográfica e, dessa forma,
contribuir para que o aluno possa desenvolver uma
visão crítica do processo de planejamento.

A seguir serão apresentadas informações concisas de um Plano Diretor de Recursos
Hídricos de Bacia Hidrográfica (PDRH) para ilustrar na prática o resultado de um
PDRH, que servirá, também, como base para uma avaliação crítica do aluno, quanto
ao conteúdo do Plano com base nos conceitos apresentados.
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A reprodução deste material foi autorizada pela Secretaria Executiva de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais (SEMARHN) de Alagoas. O material que
se segue são partes do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe – Alagoas.
O PDRH do rio Coruripe foi dividido em quatro produtos parciais:
1. Tomo I - Diagnóstico e estudos básicos
-

Vol. 1/4 - Meios físico e biótico

-

Vol. 2/4 - Sócio-economia e inventário dos recursos hídricos

-

Vol. 3/4 - Desenhos

-

Vol. 4/4 - Anexos

2.

Tomo II - Plano diretor

3.

Tomo III - Modelo de gerenciamento integrado

4.

Tomo IV - Documento síntese

Devido ao grande volume de informações contidas nestes volumes, o texto base, aqui
apresentado será do Tomo IV - DOCUMENTO SÍNTESE. O índice deste volume,
juntamente com outros materiais deste volume é apresentado no Apêndice 6.1.

6.1

APRESENTAÇÃO DO PDRH DO RIO
CORURIPE

Este relatório apresenta o Tomo IV - DOCUMENTO SÍNTESE, integrante do
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe, objeto
do Contrato no 011/2000, firmado entre a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos
e Irrigação - SERHI e a Latin Consult Engenharia SC Ltda.
O Documento Síntese está estruturado em treze Capítulos, que apresentam, de
forma integrada e conclusiva, os resultados dos estudos de diagnóstico e de
planejamento dos recursos hídricos da bacia do rio Coruripe, a proposta do modelo
de gerenciamento integrado da bacia, a programação dos investimentos para as ações
de desenvolvimento, apoio e implementação do Plano, e a configuração do Sistema
de Informações da Bacia do Coruripe.
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Conforme recomendado nos Termos de Referência, o Plano Diretor foi desenvolvido
segundo um modelo conceitual adequado, que permite a sua compatibilização com
os sistemas estadual e nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Neste
sentido, é apresentada no Capítulo 2 uma síntese metodológica do processo de
elaboração do Plano, abordando os requisitos legais e institucionais; a conceituação
do processo de planejamento dos recursos hídricos; o marco conceitual do Plano
Diretor e, finalmente, a metodologia dos estudos setoriais.
O Capítulo 3 apresenta a caracterização da bacia do rio Coruripe, destacando
aqueles aspectos fisiográficos e antrópicos que condicionam as disponibilidades e as
demandas hídricas e o contexto ambiental da bacia.
O Capítulo 4 apresenta uma síntese dos estudos de diagnóstico e de inventário dos
recursos hídricos da bacia do rio Coruripe, enfocando aqueles aspectos que serviram
de base para o planejamento e para a formulação das ações do Plano Diretor. Nesse
sentido, são abordados os seguintes aspectos:
- análise da rede hidrométrica;
- recursos hídricos superficiais;
- estudos hidrogeológicos;
- disponibilidades hídricas; e
- qualidade das águas.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados dos estudos das demandas hídricas na
bacia do rio Coruripe, envolvendo a caracterização das demandas de recursos
hídricos atualmente existentes na bacia e situação atual do balanço disponibilidades
x demandas.
No Capítulo 6 são apresentados os resultados dos estudos de análise prospectiva e de
planejamento dos recursos hídricos na bacia, tendo como objetivo o estabelecimento
de um cenário sustentável de equilíbrio entre as demandas e as disponibilidades,
envolvendo os seguintes tópicos:
- definição dos cenários para a bacia do Coruripe;
- análise prospectiva do crescimento das demandas;
- análise prospectiva do incremento das disponibilidades;
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- análise prospectiva das ações não estruturais no âmbito dos cenários;
- análise prospectiva do balanço disponibilidades x demandas;
- proposição do cenário desejado e da correspondente configuração do sistema
hídrico.
O Capítulo 7 apresenta as metas e estratégias do Plano Diretor, em consonância com
os resultados dos estudos de cenários e com as políticas e diretrizes estaduais e
federais para o gerenciamento dos recursos hídricos.
Nos Capítulos 8 a 10 são apresentadas e detalhadas as proposições visando o alcance
das metas do Plano Diretor, organizadas em ações de desenvolvimento (Cap. 8),
voltadas para o aproveitamento dos recursos hídricos; ações de apoio (Cap. 9),
voltadas para a melhoria do conhecimento do sistema regional, em seus aspectos
físicos, bióticos e antrópicos; e ações de implementação (Cap. 10), orientadas para a
implantação e para o acompanhamento do Plano Diretor.
O Capítulo 11 apresenta a descrição do Banco de Dados da Bacia do Coruripe, que
consolida os dados e as informações resultantes dos estudos do Plano Diretor,
contemplando também a sua articulação com os sistemas estadual e nacional de
informações sobre recursos hídricos.
O Capítulo 12 apresenta a proposta do Modelo de Gerenciamento Integrado da Bacia
do Coruripe, contemplando a organização de um sistema institucional
descentralizado e participativo, capaz de viabilizar a administração eficiente das
disponibilidades e das demandas hídricas, e que compatibilize as ações dos diversos
órgãos e entidades públicas e privadas atuantes na bacia do Coruripe.
Finalmente, no Capítulo 13 é apresentada a programação dos investimentos do Plano
Diretor, incluindo a proposição das ações consideradas prioritárias.

6.2

SÍNTESE METODOLÓGICA

Conforme previsto nos Termos de Referência, a elaboração do Plano Diretor foi
desenvolvida segundo um modelo conceitual de adequada generalidade, que permita
a sua compatibilização com os sistemas produtivos do estado de Alagoas, com o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e com o Sistema
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Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Afim de atender a essas
interfaces, a primeira fase da elaboração do Plano teve como objetivo a análise dos
requisitos políticos, legais e institucionais que condicionam a gestão dos recursos
hídricos na bacia do Coruripe.
A adequada caracterização desses requisitos e condicionantes representa um
pressuposto essencial para que o Plano possa se constituir em um efetivo
instrumento de gestão dos recursos hídricos e de orientação das intervenções
públicas e privadas na bacia. Este capítulo introdutório tem como objetivo
caracterizar o quadro de referência metodológico que norteou a elaboração do Plano
Diretor, abordando os seguintes elementos:
- requisitos legais e institucionais;
- conceituação do processo de planejamento dos recursos hídricos;
- metodologia dos estudos setoriais.

6.3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA DO
RIO CORURIPE

Com uma área geográfica de 27.731 km2, o estado de Alagoas está localizado na
região Nordeste, tendo grande parte do seu território inserido no Polígono das Secas.
Apesar de suas pequenas dimensões, o estado apresenta características fisiográficas
diversificadas, que condicionam a existência de seis diferentes unidades
geoambientais:
-

o Sertão Alagoano, sob domínio do clima semi-árido do Polígono das Secas;

-

o Sertão do São Francisco, também semi-árido, porém, condicionado pelo
sistema hidrográfico do São Francisco;

-

a Zona do Agreste, de transição entre a região semi-árida e o litoral; e

-

as regiões semi-úmidas da Zona da Mata, do Litoral e do Baixo São Francisco,
sob domínio do clima litorâneo.

Geograficamente, o estado de Alagoas se caracteriza com uma área de transição,
sendo condicionado a oeste pela região semi-árida do Polígono das Secas, a leste pela
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faixa litorânea semi-úmida, e ao sul pela bacia do rio São Francisco. Refletindo essa
diversificada paisagem fisiográfica, o sistema hidrográfico apresenta uma rede de
drenagem bastante densa, constituída por 44 bacias hidrográficas principais:
-

19 bacias tributárias do rio São Francisco, que banha toda e parte sudeste do
estado, em uma extensão de cerca de 300 km; e

-

25 bacias do Atlântico, que drenam a parte leste do estado, em uma extensão de
cerca de 220 km.

O rio Coruripe é um dos mais importantes sistemas hídricos componentes da
complexa rede hidrográfica alagoana. Trata-se de um rio de domínio estadual, em
virtude de ter todo o seu percurso inserido no território do estado. A sua bacia
hidrográfica está localizada na parte central do estado, estando delimitada pela
coordenadas geográficas 9o15’ e 10o10’ de latitude sul e 36o05’ e 36 o45’ de longitude
oeste. Limita-se ao norte com a bacia do rio Paraíba; a oeste com as bacias dos rios
Traipu e Piaui; e a leste com as bacias dos rios São Miguel, Jiquiá, e Poxim. Na foz,
faz limites com as drenagens dos riachos Lagoa do Pau, ao norte, e Feliz Deserto, ao
sul.
A bacia do rio Coruripe possui uma área geográfica de 1.562 km2, abrangendo terras
de treze municípios: Arapiraca, Belém, Campo Alegre, Coité do Nóia, Coruripe,
Igaci, Junqueiro, Limoeiro de Anadia, Mar Vermelho, Palmeira dos Índios, Tanque
d'Arca, Taquarana e Teotônio Vilela. O principal acesso à área é feito a partir de
Maceió, através da rodovia federal pavimentada BR-101, que cruza a parte central da
bacia no sentido norte/sul.
A bacia do Coruripe se caracteriza por sua forma alongada, com extensão de cerca de
140 km, e largura variando entre o mínimo de 6 km na sua parte central, até um
máximo de 30 km na parte superior. O sistema hidrográfico é constituído pelo curso
d'água principal, do rio Coruripe, e por diversos afluentes de pequeno porte, a
maioria intermitentes, destacando-se pela margem direita os riachos Panelas,
Vitorino, Peixe e Riachão, e pela margem esquerda, os riachos Canabrava, Lunga,
Passagem, Francisco Alves, Cruzes, Urutu e São José.
O rio Coruripe nasce nas proximidades do município de Palmeira dos Índios, a uma
altitude de aproximadamente 550 m. Nos seus 28 km de extensão iniciais, o rio tem o
seu curso orientado no sentido geral N – S, infletindo, após esse trecho, para o
sentido sudeste, até sua confluência com o Oceano Atlântico. As declividades mais
acentuadas ocorrem no trecho inicial, onde apresenta um desnível de 160 m em um
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trecho de 25 km de extensão. A bacia hidrográfica do Rio Coruripe tem uma forma
muito particular já que, no meio dela, nas proximidades da cidade de Limoeiro de
Anadia, a bacia sofre um pronunciado estreitamento, sendo o leito bastante
encravado nesta região. Neste trecho, a bacia funciona praticamente como um canal
condutor das precipitações ocorridas em suas cabeceiras.
A maior parte da bacia se encontra sob domínio do clima tropical úmido Awhi
(Köppen), com transições para um clima tropical no extremo leste, sob influência da
zona litorânea, e para um clima semi-árido na parte oeste. O regime pluviométrico
da bacia se caracteriza por uma precipitação média anual da ordem de 1.100 mm,
porém com grande variação espacial, oscilando entre um mínimo de 650 mm/ano na
região de Arapiraca, na parte alta da bacia, e um máximo de até 1.500 mm/ano na
região de Pindorama, na faixa litorânea. O trimestre mais chuvoso ocorre entre maio
e julho, em praticamente toda a bacia, enquanto os meses menos chuvosos se
concentram no período de verão, entre os meses de outubro a dezembro.
O regime térmico se caracteriza por apresentar temperaturas sempre elevadas, com
média anual sempre superior a 18o, e amplitude térmica da ordem de 5o. A umidade
relativa do ar apresenta pouca variação mensal, com valores entre 70 e 86%, e média
anual de 79,3%. Os ventos sopram predominantemente nas direções E e SE, durante
todos os meses do ano, com velocidades médias em torno de 3,8 m/s.
Os valores da evaporação, medidos na estação de Palmeira dos Índios, apresentam
uma média anual de 1.673 mm, com maiores níveis no período de verão, quando
chega a atingir um máximo de 232 mm/mês. A evapotranspiração potencial (ETP)
foi calculada pelo método de Thornthwaite, apresentando valores máximos da ordem
de 1.400 mm/ano na parte litorânea da bacia, na cidade de Coruripe, diminuindo no
sentido da parte norte da bacia, onde atinge valores inferiores a 1.300 mm/ano na
estação de Palmeira dos Índios.
Os valores da evapotranspiração real observados na bacia se apresentam sempre
inferiores à ETP, em virtude das precipitações na região serem sempre inferiores à
ETP, o que resulta em déficits hídricos significativos. As menores taxas de
evapotranspiração real são verificados na parte central da bacia, em Anadia, onde
alcança valores da ordem de 977 mm/ano, crescendo no sentido da faixa litorânea,
onde chegam a atingir 1.000 mm/ano na estação de Coruripe.
Em termos de cobertura vegetal, a bacia do rio Coruripe apresenta três formações
principais:
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-

a Floresta Estacional Semidecidual, dominante nas áreas de relevo mais
movimentado a norte e a nordeste de Palmeiras do Índios;

-

a Caatinga, que predomina em toda a parte semi-árida da bacia; e

-

a Floresta Ombrófila Densa, característica das partes média e baixa da bacia,
sob domínio de clima semi-úmido, tendo sido substituída de forma quase total
pelos canaviais.

De modo geral, a bacia se caracteriza pela intensa ocupação antrópica, onde
aparecem pouquíssimos remanescentes da vegetação original, com áreas contínuas
pequenas e de forma fragmentada.
A qualidade ambiental da bacia se caracteriza pela presença de diversas áreas
suscetíveis a processos de salinização e erosão. Os processos de salinização se devem
basicamente à influência marinha nas regiões costeiras e ao clima semi-árido na
região do Agreste, onde se verifica déficit hídrico permanente, com a
evapotranspiração maior do que a precipitação, o que faz com que os sais presentes
na solução do solo ascendem pelo processo de evaporação da água, levando a uma
maior concentração na superfície do solo.
Nos solos de clima semi-árido, a utilização de água com altas concentrações de sais
na agricultura irrigada e/ou o manejo inadequado dos sistemas de irrigação, seja por
excesso de água ou por drenagem ineficiente, podem levar a um aumento
significativo da salinização desses solos, diminuindo seu potencial produtivo e
muitas vezes comprometendo economicamente a agricultura.
As áreas de alto risco de erosão apresentam relevo forte ondulado a montanhoso, com
solos rasos associados aos Inserbergues Residuais e Encostas Estruturais. Essas áreas
apresentam sérias restrições à ocupação, devido ao risco de ocorrência de
movimentos de massa, além de corresponderem às áreas de nascentes, protegidas por
lei. Outras áreas de risco estão localizadas na parte semi-árida da bacia, e apresentam
relevo movimentado e solos com alta suscetibilidade à erosão. Na parte baixa da
bacia os riscos de erosão estão associados às encostas dos tabuleiros, onde a presença
de solos de permeabilidade lenta e a mudança textural abrupta favorecem os
processos erosivos.
Em termos demográficos, a bacia hidrográfica do rio Coruripe compreende, total ou
parcialmente, treze municípios, que apresentavam uma população total de 500.205
habitantes no ano 2000, equivalente a cerca de 17,8% da população estadual. Esses
municípios apresentam uma alta densidade populacional, da ordem de 130 hab/km2.
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A taxa de crescimento demográfico foi de 2,78% ao ano no período 1960/1991, sendo
que essa taxa de crescimento vem caindo, tendo sido de 2,05% no período 80/91, e
caindo para 1,42%, quando se considera o período 80/96.
No período 1991/2000, a população apresentou uma taxa de crescimento de apenas
0,70%. Verifica-se que esse crescimento é resultante exclusivamente do aumento da
população urbana, que cresceu a uma taxa de 1,47% no período, enquanto a
população rural se manteve praticamente estável.
A bacia apresenta uma base econômica bastante diversificada, compreendendo
cultivos em larga escala de cana de açúcar, milho, feijão, fumo e coco, usinas de
açúcar e álcool de grande porte, como a Coruripe, Guaxuma e a Seresta, e a pecuária
de leite, estando localizado em Palmeira dos Índios o maior laticínio do Estado.
Essas atividades geram diversos impactos ambientais sobre os ecossistemas da bacia,
cuja avaliação é apresentada na Tabela 6.1 a seguir.

ATIVIDADES IMPACTANTES

CARACTERÍSTICAS
VALOR

INTENS.

DURAÇÃO

PERMAN.

Esgotos domésticos de Belém

negativo

baixa

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Coité do Nóia

negativo

baixa

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Coruripe

negativo

média

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Igaci

negativo

baixa

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Lim. de Anadia

negativo

baixa

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Palm. dos Índios

negativo

alta

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Taquarana

negativo

baixa

permanente

reversível

Esgotos domésticos de Teotônio Vilela

negativo

alta

permanente

reversível

Efluentes do Lat. Palmeira dos Índios

negativo

baixa

permanente

reversível

Efluentes da Usina Seresta

negativo

alta

permanente

reversível

Efluentes da Usina Coruripe

negativo

alta

permanente

reversível

Retorno de águas de irrigação

negativo

baixa

permanente

reversível

Tabela 6.1

Atividades Impactantes na Bacia do Coruripe.
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6.4

ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS

Este Capítulo apresenta uma síntese dos estudos de diagnóstico e de inventário dos
recursos hídricos da bacia do rio Coruripe, enfocando aqueles aspectos que serviram
de base para o planejamento e para a formulação das ações do Plano Diretor. Nesse
sentido, são abordados os seguintes aspectos:
• análise da rede hidrométrica;
• recursos hídricos superficiais;
• estudos hidrogeológicos;
• disponibilidades hídricas;
• qualidade das águas.

6.4.1

ANÁLISE DA REDE HIDROMÉTRICA

Rede Pluviométrica
Para o desenvolvimento dos estudos hidrológicos foram inventariadas 25 estações
pluviométricas. As entidades responsáveis pela operação dos postos pluviométricos,
como ANEEL e SUDENE detêm a maior parte dos postos inventariados nesta
região. Foram escolhidas apenas as estações que se situam relativamente próximas à
área de estudo, e que dispõem de informações suficientes, resultando em um total de
13 estações. Destas, uma boa parte teve sua operação abandonada no início da década
de 90 por conta da extinção dos órgãos mantenedores. Algumas delas foram
reativadas mas outras permaneceram desativadas.
A partir da análise dos dados disponíveis, foi adotado o período 1935 a 1983 como
básico para a realização dos estudos hidrológicos. Alguns postos não dispunham de
informações em intervalos contidos neste período, razão pela qual não foram
considerados, em uma primeira análise, sendo preenchidos aqueles que os dados
continham falhas.
O preenchimento das falhas das séries pluviométricas foi executado em nível mensal,
ainda que se saiba que perante os dados anuais, os dados mensais apresentem um
maior grau de aleatoriedade. O preenchimento foi executado a fim de se extinguir as
falhas existentes no período de observação dos postos, o que significa que não houve
extensão dos períodos disponíveis de observações.
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Para o preenchimento das séries, foram utilizados, seqüencialmente, os seguintes
procedimentos:
-

agrupamento dos postos pluviométricos com base na semelhança de caracteres
geo-fito-climáticos;

-

raio de influência entre os postos e características topográficas, a exemplo da
altitude dos postos;

-

ajuste da curva duplo-acumulada; preenchimento da série original dos postos
de apoio; e

- finalmente, análise de consistência e preenchimento de falhas.
Rede Fluviométrica
A bacia do rio Coruripe dispõe de uma única estação fluviométrica cadastrada pela
ANEEL, código 39980000, localizada no rio Coruripe, próximo à localidade de
Camaçari, no ponto de coordenadas 10 o01'52" e 36 o18'18". Foram obtidas junto à
ANEEL as informações dessa estação, constantes de:
-

séries de vazões médias diárias;

-

séries de cotas médias diárias;

-

resumo de medições de descargas líquidas; e

-

equações de curva-chave.

A partir desses dados, foi feito o preenchimento das falhas existentes na estação
fluviométrica, aplicando-se o programa computacional utilizado pela ANEEL, o
MSDHD - Microsistema de Dados Hidrometereológicos, para, a partir da curvachave da estação selecionada, transformar em descarga os dados de cota média diária.

6.4.2

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Para o planejamento dos recursos hídricos na bacia do Coruripe foi desenvolvido o
estudo para definição dos valores básicos de vazões, que servem de referência para a
análise do comportamento das disponibilidaes hídricas nos diversos cenários. Esses
estudos envolveram os seguintes aspectos:
-

curvas de permanência de vazões;
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-

vazões mínimas; vazões máximas; e

-

variação sazonal das disponibilidades.

Curva de Permanência de Vazões
O estabelecimento das vazões de referência para a outorga dos direitos de uso dos
recursos hídricos é feito através da curva de permanência, que representa a
distribuição de freqüência acumulada das vazões diárias, sendo estas ordenadas em
ordem decrescente. Esta curva é um elemento de análise muito utilizado na
hidrologia e responde a várias questões fundamentais, como por exemplo: qual a
vazão que permanece no leito do rio – ela ou superior – em 90% do tempo? A
resposta para esta pergunta pode ser extraída da referida curva.
A curva de permanência do rio Coruripe foi elaborada a partir da série de dados de
vazões do posto fluviométrico de Camaçari (Código 39980000), onde se dispõe de
uma série de dados históricos de vazões diárias com extensão de 21 anos (1978 a
1998). A Figura 6.1 a seguir mostra a curva de permanência deste posto. A curva de
permanência das vazões mostra que na maior parte do tempo as vazões são da ordem
decimal, variando entre zero e 20 m3/s. Na Figura 6.2 é mostrada a mesma curva de
permanência, porém com maior detalhamento na faixa de vazões até 20 m3/s.
A análise desta curva permite verificar que as vazões com níveis de garantia de
ocorrências mais elevados, apresentam valores relativamente baixos, caracterizando
um regime de escoamento bastante variável nos valores de vazão. A vazão com 90%
de garantia (Q90), ou seja, a vazão que permanece no leito do rio, ou é ultrapassada,
em 90% do tempo, é igual a 1,66m3/s. Sendo esta uma vazão muito baixa, o que
comprova os problemas de disponibilidade hídrica enfrentados pelos usuários das
águas do rio Coruripe.
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Figura 6.1

Curva de permanência das vazões diárias no posto de Camaçari.

Figura 6.2

Detalhe da curva de permanência no posto de Camaçari.
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Vazões Mínimas
A observação da curva de permanência já mostra alguns números relativos a vazões
mínimas, sendo verificada a existência de valores zeros no seu histórico de vazões. A
análise das estatísticas dos valores diários de vazões mostra a existência de 38 valores
iguais a zero, numa amostra de 7.514 valores, o que significa que aproximadamente
0,5% da amostra é igual a zero.
O valor estatístico geralmente utilizado como referência de vazões mínimas é a Q7,10.
Este valor de referência representa uma vazão média mínima de sete dias
consecutivos (média móvel) com um período de retorno de 10 anos. É uma vazão
muito utilizada para se trabalhar índices de qualidade de água, sendo recomendada
na legislação ambiental como a vazão de referência nos estudos de capacidade de
assimilação dos corpos d'água. Os estudos hidrológicos desenvolvidos sobre a série de
vazões diárias do posto fluviométrico de Camaçari, indicam, para o rio Coruripe uma
Q7,10 de 0,273m3/s. A Tabela 6.2 e a Figura 6.3 a seguir apresentam diversos valores
de médias mínimas de sete dias consecutivos para diversos períodos de retorno.

Tabela 6.2

98

TR (ANOS)

VAZÃO

VALOR (m³/s)

02

Q7,2

1,64

04

Q7,4

1,12

06

Q7,6

0,79

08

Q7,8

0,60

10

Q7,10

0,27

12

Q7,12

0,16

14

Q7,14

0,13

16

Q7,16

0,09

18

Q7,18

0,06

20

Q7,20

0,02

Valores de Q7 no Posto de Camaçari.
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Figura 6.3

Vazões mínimas de 7 dias para diferentes TR no posto Camaçari.

Vazões Máximas
As vazões máximas diárias, para o posto fluviométrico de Camaçari, foram estudadas
através de dois métodos estatísticos, os quais são bastante utilizados em análises de
valores extremos de vazão:
-

o método de Gumbel; e

-

o método Log-Pearson.

As figuras contendo os gráficos dos ajustes destas funções para análise de máximos,
através da probabilidade de excedência destes extremos e do tempo de retorno, estão
apresentadas no Tomo I - Vol 2/4 - Sócio-economia e Inventário de Recursos
Hídricos.
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Variação Sazonal das Disponibilidades
Nos estudos de disponibilidades, é importante a caracterização do comportamento
das vazões ao longo do ano, o que servirá de base para a análise do confronto mensal
entre demandas e disponibilidades. Para essa análise da variação sazonal das
disponibilidades, foram desenvolvidas séries sintéticas de vazões médias mensais,
geradas através do modelo Chuva-Vazão MODHAC2000, calibrado para o posto
fluviométrico de Camaçari. As figuras a seguir mostram a distribuição percentual dos
escoamentos médios mensais, as vazões médias mensais, e o comparativo entre as
vazões geradas e observadas, para o período 1963/1991.

Figura 6.4
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Distribuição percentual dos escoamentos mensais no rio Coruripe.
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Figura 6.5

6.4.3

Vazões médias mensais no rio Coruripe (1963 a 1991).

ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a bacia do Coruripe apresenta duas
situações distintas: em sua parte superior, não existe quase nenhum aproveitamento
de recursos subterrâneos de grande porte; enquanto na sua parte inferior,
especificamente no município de Coruripe, já disposto sobre o aqüífero Barreiras, o
abastecimento da sede municipal se dá por poços subterrâneos, bem como boa parte
dos povoados situados nas proximidades do mar.
No contexto do Plano Diretor, os estudos das águas subterrâneas abrangeram o
seguinte escopo:
- avaliação das condições hidrogeológicas da bacia e estudo estatístico dos poços
tubulares existentes, apresentada no presente Item; e
- avaliação das potencialidades e disponibilidades hídricas subterrâneas, apresentada
no item referente às disponibilidades hídricas da bacia.
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O estudo hidrogeológico teve como objetivo estabelecer um macrozoneamento da
bacia do rio Coruripe, quanto ao potencial de ocorrência de aqüíferos, levando-se em
consideração fatores como:
- lineamentos estruturais (falhas e fraturas);
- descrição geomorfológica (observando-se a declividade associada);
- estudo dos tipos de solo (correlacionando-se a quantidade de sedimentos argilosos,
arenosos, etc.); e principalmente,
- as litologias, considerando-se as rochas-fontes e sua permeabilidade, além de
outros fatores.
Esses estudos foram consolidados no mapa de potencial hidrogeológico, apresentado
no Vol. 3/4 - Desenhos, o qual oferece subsídios e diretrizes ao planejamento
regional, servindo como base para futuros estudos mais detalhados da hidrogeologia
local.
Foram definidas quatro escalas para caracterizar-se a gradação da potencialidade de
ocorrência de aqüíferos subterrâneos na bacia do Coruripe - muito alto, alto, médio e
baixo potencial, às quais correspondem os limites representados no citado Desenho.
A. Potencial muito alto
Corresponde às áreas com cotas mais baixas, próximas à foz do rio Coruripe,
formadas por sedimentos Quaternários Marinhos, de textura arenosa. Essa
região recebe influência das águas de origem continental e também das águas
de origem marinha, devido à proximidade com o Oceano Atlântico.
Compreende restingas, cordões arenosos e as áreas de delta do rio Coruripe.
Essas áreas apresentam características favoráveis à exploração mais intensiva
dos aqüíferos. Podem ser esperados valores elevados de transmissividade
(superiores a 10-2 m2/s), e permeabilidade (maior que 10-3 m/s) e vazões
específicas maiores que 10m3/h.m.
Quanto à qualidade da água, devido à proximidade do mar, é provável nesses
aqüíferos a ocorrência de elevados teores de sal, resultando em valores elevados
de sólidos totais (valores superiores a 1.000 mg/l).
B. Potencial alto
Essas áreas são formadas por sedimentos argilo-arenosos do Grupo Barreiras
do Terciário, sedimentos da Formação Penedo e depósitos aluvionares de
textura variada e ocorrência de turfas. Por serem todos sedimentos
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inconsolidados, favorecem a ocorrência de aqüíferos. Todavia, pode haver
estratos argilosos e siltosos que dificultem a formação desses aqüíferos.
Os tabuleiros do Grupo Barreiras podem apresentar espessuras variando de 40
a mais de 100 m. Nos topos desses tabuleiros existem regiões onde é necessário
perfurar-se mais de 50 m para encontrar água. Há relatos, na região, de poços
com 30 a 40 m de profundidade, que tiveram que ser ainda mais aprofundados,
chegando a 70 m, para encontrar água. Também há relatos em áreas de
Barreiras que sofreram abatimento pelo rebaixamento do nível estático dos
aqüíferos.
É conhecido o aqüífero Barreiras, no litoral sul do Estado de Alagoas. Os
sedimentos mais arenosos da formação Barra de Itituba e falhamentos bem
definidos na área, favorecem a formação de aqüíferos. Nessa formação são
raros, mas podem ocorrer sedimentos calcários-argilosos impuros, que limitam
a ocorrência de aqüíferos. Nos depósitos aluvionares localizados no vale fluvial
o nível estático dos aqüíferos é raso, o que os tornam vulneráveis à
contaminação. A aplicação de vinhoto no solo proveniente das Usinas que
processam a cana-de-açúcar na região pode aumentar tais riscos.
Os dados referentes às características hidrodinâmicas dos aqüíferos são os
seguintes:
-

transmissividade: pode variar de 10-4 a 10-2 m2/s;

-

permeabilidade: varia de 10-5 a 10-3 m/s;

-

vazão: de 0 a 10 m3/h.m.

Quanto à qualidade da água, nas regiões dominadas pelo Grupo Barreiras
encontram-se quantidades baixas de Sólidos Totais (menores que 250 mg/l).
No Vale Fluvial pode-se encontrar valores elevados (maiores que 1.000 mg/l).
C. Potencial médio
São áreas formadas por pacotes sedimentares de menor espessura em
comparação aos sedimentos das áreas de alto potencial, sobrepostos ao
cristalino em áreas de pediplanação da região agreste. Os solos dessas áreas em
sua maioria são profundos, bem drenados, permeáveis, que favorecem a
infiltração e percolação da água, podendo dessa maneira alimentar aqüíferos
existentes no contato entre as rochas do cristalino e os sedimentos sobrepostos.
Essa classificação também se refere a regiões do cristalino com ocorrência de
fraturas. Podem existir áreas no cristalino que embora tenham sido classificadas
como de potencial médio, venham a apresentar potenciais mais elevados,
embora sua delimitação apenas seja possível com base em estudos mais
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detalhados. A litologia dessas áreas se refere a coberturas detríticas, materiais do
Grupo Barreiras de menor espessura, seqüência de gnaisses bandados e
ortognaisses do Complexo Girau do Ponciano.
Os dados referentes às características técnicas desses aqüíferos permitem
esperar vazões na faixa de 0 a 10 m3/h/m. Quanto à qualidade da água, nas
regiões que abrangem os terrenos do Cristalino, encontram-se quantidades de
médias a altas de Sólidos Totais (maiores que 750 mg/l).
D. Potencial baixo
Correspondem às áreas do Domínio Cristalino, em superfícies de pediplanação
relacionadas, principalmente, ao Domínio Rio Coruripe. Nessas áreas não
foram verificadas fraturas ou falhamentos nos levantamentos geológicos
existentes, que pudessem favorecer a formação de aqüíferos, embora estudos
mais detalhados, em escalas maiores, possam indicar tais ocorrências.

6.4.4

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

As disponibilidades hídricas na bacia são totalmente determinadas pelo rio Coruripe,
visto que os seus afluentes são intermitentes ou apresentam disponibilidades
insuficientes para o atendimento das demandas. Para efeito de estimativa das vazões
disponíveis, foram consideradas duas seções de controle: uma na própria estação de
Camaçari e outra próxima à Usina Seresta, onde foram geradas duas séries de vazões,
para os 20 anos que antecedem ao período disponível (1977/1998). Deste modo,
dispõe-se de dados de vazões cobrindo o período de 41 anos, de janeiro de 1958 a
dezembro de 1998.
Recursos Hídricos Superficiais
Em função das características fisiográficas e hidrológicas, e das seções com dados
disponíveis, a bacia do Coruripe foi dividida em cinco trechos, cuja avaliação das
disponibilidades hídricas é apresentada a seguir.
1. TRECHO I - A montante do Açude Igaci
Neste trecho, o rio Coruripe praticamente não apresenta disponibilidade
hídrica para o atendimento das demandas, por se tratar de um trecho
intermitente, com vazão insignificante e, além do mais, o teor de salinidade da
água apresenta restrições para a maioria dos usos.
2. TRECHO II - Açude Igaci
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Este barramento está localizado no trecho superior da bacia do Coruripe,
próximo à sede municipal de Igaci, e se constitui no maior açude da região. Foi
implantado pela extinta Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFOCS,
atualmente Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, e o
seu projeto é datado de 1938. O açude possui uma capacidade de
armazenamento de 3 milhões de metros cúbicos, sendo a sua bacia hidráulica
alimentada pelos contribuintes das cabeceiras da bacia hidrográfica do rio
Coruripe. O açude é dotado de vertedouro sem comportas, e geralmente não
promove o vertimento, o que aconteceu excepcionalmente no ano de 2000, por
ter sido ele atípico, com precipitações elevadas.
Aparentemente, pode-se supor que o açude foi superdimensionado, já que não
é freqüente o seu extravasamento. Além disso, o reservatório apresenta uma
progressiva elevação da concentração de sais, decorrente do fato de ser
alimentado por tributários normalmente salinos. Esse processo é agravado pela
não renovação da massa líquida, associado a uma elevada taxa de evaporação,
típica da região semi-árida, o que reforça o aumento da concentração de sais no
açude.
Por este motivo, as águas do açude não são utilizadas para nenhuma forma de
consumo humano, atendendo apenas à dessedentação de animais, recreação e
atividades esporádicas de pesca artesanal. Esse é um dos graves problemas
enfrentados em toda a região do semi-arido alagoano, e se verifica em todos os
açudes públicos implantados pelo DNOCS, cujas águas não podem ser
utilizadas para consumo. Nestas condições, o Açude Igaci não apresenta
disponibilidade imediata para o atendimento das demandas da região. Tendo
em vista, entretanto, o volume de água disponível, será proposto um estudo de
avaliação das condições atuais do açude e das possibilidades de sua
recuperação, para atendimento às demandas de sua área de influência.
3. TRECHO III - Açude Igaci até a Usina Seresta
A análise da série de dados gerada indica para a seção da Usina Seresta uma
vazão média de longo prazo de 5,58 m3/s. Considerando-se a área de
contribuição desta seção, de 1.247 km2, resulta uma produção hídrica média
(vazão específica) de 4,37 l/s.km2.
4. TRECHO IV - Usina Seresta até a Estação Camaçari
A estação fluviométrica de Camaçari dispõe de séries de dados para o período
1977/1998. Para esta seção de controle foram também geradas as séries
adicionais, totalizando um período de 41 anos de dados. A análise desses dados
indica uma vazão média de 9,36 m3/s. A área de drenagem da Estação
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Camaçari é de 1.453 km2, o que resulta em uma capacidade de produção
hídrica (vazão específica média) de 6,44 l/s.km2.
A análise da série de dados históricos disponíveis, sem considerar os valores
gerados, indica para a estação Camaçari uma vazão média de 7,87 m3/s. A
seção Camaçari foi um tanto modificada nestes últimos anos, e a extrapolação
para as séries geradas indica valores superiores aos da série histórica,
possivelmente motivado por não se poder alternar mais entre os parâmetros
históricos e as condições atuais. Faz sentido a estação Camaçari ter uma vazão
gerada superior à média histórica, já que na região tem-se um grande potencial
hídrico de subsuperfície.
Apesar dos valores apresentados resultarem baixos, na maior parte do tempo,
seria possível a implantação de um barramento na parte baixa da bacia do
Coruripe. A vazão média de 7,87 m3/s, na pior hipótese, seria suficiente para o
atendimento de uma área de 5 a 6 mil hectares irrigados, considerando o valor
de 1,0 l/s.ha resultante da estimativa das demandas hídricas.
Será necessário considerar, também, a água utilizada para consumo industrial.
Esta parcela pode ser reaproveitada com um tratamento, de tal forma que
pudesse ser devolvida ao rio ou mesmo ser imediatamente aplicada no campo,
como já é feito atualmente, diluindo a vinhaça.
5. TRECHO V - A Jusante da Estação Camaçari
A partir da estação Camaçari, o rio Coruripe dispõe da vazão de 7,86 m3/s,
média histórica verificada na estação de Camaçari. Os usos para consumo
humano, entretanto, são restringidos pela qualidade da água, degradada pelas
atividades impactantes a montante, e pela influência das águas marinhas
litorâneas. Neste trecho, os usos possíveis seriam para a irrigação, a pesca e para
o turismo.
Recursos Hídricos Subterrâneos
As disponibilidades hídricas da bacia foram analisadas sob dois aspectos:
• possibilidades de exploração das água subterrâneas;
• estimativa do volume anual explotável.
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Possibilidades de Exploração das Águas Subterrâneas
Em razão da escassez de recursos hídricos, vigente na parte semi-árida da bacia, e do
comprometimento da qualidade das águas no trecho inferior, a exploração dos
aqüíferos subterrâneos se apresenta como uma das poucas alternativas para o
incremento da oferta hídrica na região. Neste sentido, apresenta-se a seguir uma
avaliação das possibilidades de exploração dos aqüíferos ocorrentes na bacia.
Em toda a porção oeste e norte da bacia predomina o aqüífero Cristalino, que se
estende desde a cidade de Palmeira dos Índios até as proximidades da cidade de
Teotônio Vilela. Em grande parte da área, a recarga deste sistema fica condicionada
apenas à ocorrência de chuvas, que são notadamente escassas e concentradas,
características estas que definem a baixa potencialidade do aqüífero.
O sucesso na exploração desses mananciais requer uma avaliação de critérios
geológico-estruturais que definam, localmente, a sua potencialidade em termos
quantitativos. Entretanto, a baixa porosidade fissural condicionada pelas fraturas e
fendas abertas na rocha, associada ao caráter intermitente dos rios e riachos da
região, faz com que, de maneira geral, a exploração de água subterrânea no Alto
Coruripe seja bastante limitada.
As vazões produzidas pelo aqüífero Cristalino na região são normalmente baixas,
apresentando média em torno de 1,5 m3/h e vazão específica média de 0,35 m3/m.h,
com valores geralmente elevados de sólidos totais, cloreto e dureza, o que torna
restritiva a possibilidade de utilização para abastecimento das populações.
O aqüífero Quaternário representado pelo pacote de sedimentos geralmente
arenosos, inconsolidados, e de idade Quaternária, que compõem as planícies
litorâneas, apresenta boas possibilidades de exploração devido a valores elevados de
porosidade e permeabilidade, condicionando uma capacidade de armazenamento
relativamente alta. A região do município de Coruripe pode ser caracterizada como
um sistema com excelente produção de água.
A real possibilidade de aproveitamento destas águas apenas pode ser confirmada
através de estudos localizados que definam índices de qualidade e vazões suficientes
para demandas previstas.
No aqüífero Cristalino, a tecnologia para locação dos poços ainda segue o critério da
associação da rede de drenagem com os alinhamentos estruturais definidos por falhas

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

107

E X E M P L O D E U M PDR H D E B A C I A H I D R O G R Á F I C A / P D R H R I O C O R U R I P E

e fraturas derivadas de esforços tectônicos regionais ou de alívio de pressão em
processos erosivos.
Em se tratando de planejamento para aproveitamento dos recursos hídricos
subterrâneos, as baixas vazões apresentadas pelos poços e a qualidade insatisfatória
das águas para abastecimento humano e irrigação, inviabilizam a sua indicação como
disponibilidade hídrica na parte onde está situado o cristalino.
Uma das possibilidades de aproveitamento dos mananciais subterrâneos para
abastecimento humano é através do uso de dessalinizadores que, na maioria dos
casos, reduz o teor de sais para limites aceitáveis. Entretanto, a tecnologia de osmose
reversa deve ser analisada com bastante ressalva, quando se preconiza o seu uso em
larga escala, como solução definitiva para os problemas de abastecimento através de
mananciais subterrâneos salinizados da região semi-árida do Nordeste.
O processo de osmose reversa atua como uma barreira para sais dissolvidos e
moléculas inorgânicas com purificação de 95 a 99%. Os equipamentos padrões do
mercado apresentam capacidade de 12, 25 e 50 m3 por dia, produzindo águas com
teores de sais dissolvidos abaixo de 500 mg/l, vazões estas que seriam suficientes para
abastecer pequenos aglomerados urbanos situados em zonas onde não haja
disponibilidade de mananciais superficiais e os mananciais subterrâneos apresentemse comprometidos devido à alta salinidade. Não se pode considerar o preço destes
equipamentos como proibitivos, pois o custo social da falta d’água nestas regiões não
pode ser valorado.
Entretanto, as maiores restrições a esta tecnologia não estão no preço dos
equipamentos e, sim, nos problemas ambientais associados ao processo de
purificação da água. O uso indiscriminado de dessalinizadores pode causar
contaminação dos solos e dos já comprometidos mananciais superficiais, através do
lançamento de altas concentrações de sais que são eliminados como rejeito.
Além dos problemas técnicos e ambientais, a prática tem mostrado que pequenas
comunidades beneficiadas com esta tecnologia, muitas vezes não podem arcar com
os custos de funcionamento e manutenção.

6.4.5

QUALIDADE DA ÁGUAS

Os estudos da qualidade das águas da bacia do Coruripe indicam um alto nível de
degradação das suas águas, decorrente das diversas atividades impactantes
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desenvolvidas na bacia, principalmente os lançamentos de efluentes de esgotos
urbanos, os efluentes industriais e as atividades de irrigação.
Os estudos de qualidade das águas foram desenvolvidos com base em três séries de
amostragens realizadas na bacia, nos períodos 1995/1996, 1997/2000, e na época
atual, no contexto da elaboração do Plano Diretor.
As análises realizadas nas duas primeiras campanhas certamente foram realizadas
para algum fim específico, provavelmente para o controle dos impactos das atividades
canavieiras, uma vez que foram realizadas sempre a montante e a jusante das usinas.
Entretanto, a não disponibilidade de informações relativas à situação produtiva das
usinas simultaneamente à ocasião da coleta das amostras, inviabiliza a sua utilização
para uma análise da contribuição das usinas para a poluição hídrica da bacia, ou
mesmo da situação do rio Coruripe e seus afluentes.
Ainda assim, a análise dos resultados das duas primeiras campanhas de amostragem
permite algumas constatações:
a. durante o período de 1995 a 1996, verificou-se um incremento de até duas
unidades nos valores do parâmetro sólidos sedimentáveis, quando o rio passava
pelas usinas, fato este que não é observado nas análises relativas ao período de
1997 a 2000, o que pode ser considerado uma melhoria dos processos
industriais, caso ambas as amostragens sejam representativas de tendências
gerais;
b. em alguns casos, verifica-se um incremento de até 8º C na temperatura das
águas do rio entre montante e jusante da usina, o que é muito alto,
considerando-se a diluição no corpo hídrico, o que denota que não havia uma
preocupação quanto à temperatura dos efluentes lançados;
c. verifica-se também que o pH sofre quedas bruscas ao passar pelas usinas
(normalmente dentro da faixa de 6,0 a 8,0 a montante e em torno de 5,0 a
jusante), o que vem confirmar a influência da acidez do efluente lançado;
d. o valor do OD passa de valores bastante homogêneos, a montante das usinas
(aproximadamente 7,0), para valores próximos de zero a jusante das mesmas;
e. os valores de DBO e DQO sofrem consideráveis incrementos, entre os pontos
de montante e jusante das usinas.
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As análises bacteriológicas realizadas para a Prefeitura de Jequiá da Praia, em 1999,
embora realizadas em um único dia, revelam que a balneabilidade das praias da
região é precária, sendo condicionada à situação de maré cheia, o que caracteriza a
poluição do corpo hídrico avaliado, que pode ser por poluição pontual local.
Devido à proximidade da foz do rio Jequiá da foz do rio Coruripe, estas análises
indicam também a provável situação da qualidade das águas na faixa costeira da
bacia do Coruripe.
Além dessas análises disponíveis, cujos resultados são acima comentadas, foram
realizadas, adicionalmente, no contexto da elaboração do Plano Diretor, coletas de
água para análises físico-químicas e biológicas nos seis locais relacionados a seguir.
A sua localização é indicada na Figura 6.6, a seguir.

Figura 6.6

Localização dos pontos de coleta de amostras.

P1 - no reservatório da barragem de Igaci;
P2 - no cruzamento da rodovia AL-220 com o rio Coruripe, em Limoeiro de
Anadia;
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P3 A - a montante da usina Seresta;
P3 B - a jusante da usina Seresta;
P4 - no cruzamento da rodovia AL-105 com o rio Coruripe;
P5 - no cruzamento da rodovia AL-101 com o rio Coruripe.
Nesta campanha de análise foram determinados os seguintes parâmetros:
• potencial Hidrogeniônico - pH;
• oxigênio Dissolvido - OD, em mg/l;
• demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em mg/l;
• demanda Química de Oxigênio - DQO, em mg/l;
• sólidos sedimentáveis - SS, em mg/l;
• condutividade Elétrica, em ms/cm;
• temperatura do ambiente, em ºC;
• temperatura da água, em ºC;
• coliformes Fecais, em NMP/100ml;
• coliformes Totais, em NMP/100ml;
• fósforo, em mg/l;
• nitrogênio total, em mg/l;
• concentração de mercúrio, em mg/l;
• concentração de cádmio, em mg/l;
• concentração de chumbo, em mg/l;
• sólidos Totais, em mg/l.
Os resultados dessas análises são apresentados na Tabela 6.3 a seguir. Os resultados
das três campanhas de amostragem analisadas não são suficientes para que se chegue
a conclusões definitivas sobre a qualidade dos recursos hídricos da bacia do rio
Coruripe, pois são representativos de uma única amostragem, com coletas de
amostras simples, e em condições de coleta não especificadas.
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Mesmo assim, tais resultados apontam para a confirmação da severa poluição das
águas desse corpo d'água, decorrente das intensas atividades agrícolas e
agroindustriais, de grande porte, que se desenvolvem na bacia, e dos lançamentos de
efluentes de esgotos domésticos de diversos núcleos urbanos, sem nenhum
tratamento.

PARÂMETROS

RESULTADOS
P1

P2

P3A

P3B

P4

P5

8,9

8,3

8,0

6,6

7,7

6,7

8

8,5

8,3

<1

6,6

<1

Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO, em mg/l

10,69

10,54

4,96

122,4

22,69

44,88

Demanda Química de Oxigênio - DQO,
em mg/l;

285,5

89,57

56,16

208,9

33,44

284,5

<1

<1

<1

3,6

<1

<1

3440

4.510

2.000

1.849

1.163

5.220

Temperatura do ambiente, em ºC

30

32

29

32

28

28

Temperatura da água, em ºC;

28

28

25

30

25

25

Coliformes Fecais, em NMP/100ml;

1.600

1.600

300

90.000

1.600

16.000

Coliformes Totais, em NMP/100ml;

340

900

240

24.000

500

16.000

Fósforo, em mg/l;

0,76

0,205

0,075

0,254

0,36

0,86

Nitrogênio Total, em mg/l;

5,96

7,45

1,49

10,42

<1

<1

Concentração de mercúrio, em mg/l;

nd

nd

nd

<0,001

nd

<0,001

Concentração de cádmio, em mg/l;

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Concentração de chumbo, em mg/l;

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2.072

2.877

1.107

1.147

731

2.714

Potencial Hidrogeniônico - pH
Oxigênio Dissolvido - OD, em mg/l;

Sólidos Sedimentáveis, em mg/l;
Condutividade Elétrica, em ms/cm;

Sólidos Totais, em mg/l.

1 - Coletas realizadas no dia 23/10/200 entre 8 e 15 horas.
2 - Os valores, em células sombreadas, encontram-se acima dos limites da Classe 2 (Resolução 020/86
do CONAMA).

Tabela 6.3

Resultados de análises de águas do rio Coruripe.

A avaliação dos resultados das análises das águas do rio Coruripe, apresentada a
seguir, está de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação federal, qual seja a
Resolução nº 20 de janeiro de 1986 do CONAMA, no que se refere às principais
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fontes de poluição da região, que são os esgotos sanitários domésticos e as indústrias
de laticínios e canavieira. De acordo com a citada Resolução do CONAMA, as águas
dos corpos hídricos da região podem ser consideradas como Classe 2 e devem se
enquadrar nos limites estabelecidos para tal classe.
- O pH, que deve se enquadrar entre 6,0 e 9,0, sofre bruscas quedas quando
encontra grandes cargas de poluição, o que se justifica pelo maior trabalho
bacteriológico e pelo acesso de efluente mais ácido, como ocorre no caso das usinas.
Essa alteração no pH impede a manutenção dos ecossistemas e altera as condições
de solubilidade, o que favorece a assimilação de toxicidade pelos microorganismos
e, conseqüentemente, pela cadeia alimentar.
- O OD, em qualquer amostra, não deve ser inferior a 5mg/l O2. O elevado teor de
OD apresentado em P1(11mg/l) não pode ser tomado como conseqüência de
condições ambientais saudáveis, sem o conhecimento da situação em que ocorreu a
coleta. Este valor elevado, quando avaliado em conjunto com os demais parâmetros
ali analisados, leva a crer que pode estar acontecendo exatamente o oposto, já que
as gerações de OD ocorrem, de forma intensa, em situações de extrema poluição
por matéria orgânica, o que favorece o crescimento bacteriano. As usinas
consomem todo o OD disponível, uma vez que os pontos situados a jusante de
duas das maiores da região (P3B e P5) apresentam OD praticamente zero.
- DBO5 a 20ºC até 5mg/l O2 e DQO: não há limites estipulados para DQO na
resolução do CONAMA. O único ponto que apresentou a DBO abaixo do limite
estipulado foi o P3A, que é aquele a montante de uma usina, sendo também o que
apresenta o menor número de coliformes, indicando realmente uma menor
contaminação, que é violentamente incrementada em seguida, quando o rio cruza
os umbrais da usina e da região urbana. É importante ressaltar que os valores de
DBO e DQO apresentados são comparáveis aos de efluentes de esgoto e
industriais.
- SS (materiais sedimentáveis): até 1,0 ml/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Mais
uma vez os valores do parâmetro avaliado foram incrementados e excedidos para
valores comparáveis aos de efluentes industriais a jusante da usina.
- A Condutividade não é limitada pela resolução do CONAMA, uma vez que é
parâmetro que dá a idéia da presença de sais dissolvidos na água e a resolução
atende a diversos padrões de salinidade. Os valores encontrados sinalizam para
elevados teores de salinidade, incompatíveis com águas doces, porém já esperados
por se tratar de região canavieira, atividade esta responsável pela salinização das
águas e do solo.
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- A Temperatura da água a ser lançada nos corpos receptores deverá ser inferior a
40ºC, sendo que a elevação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a
3ºC. Embora as temperaturas das águas encontradas possam ser consideradas
elevadas, não se pode dizer que estejam acima de limites, uma vez que o
CONAMA não limita este parâmetro. Entretanto, a usina que fica à jusante do
ponto P3A e à montante do ponto P3B eleva a temperatura do rio de 25 para 30ºC,
ou seja 5 graus, o que é bem acima dos 3ºC permitidos.
- Quanto a Coliformes Totais e Coliformes Fecais, a legislação estipula que para uso
de recreação de contato primário, deverá ser obedecido o Art. 26 desta Resolução.
Para os demais usos, não deverá ser excedido o limite de 1.000 coliformes fecais por
100 mililitros em 80% ou, mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em
qualquer mês; e, ainda, no caso de não haver na região meios disponíveis para o
exame de coliformes fecais, o índice limite será de 5.000 coliformes totais por 100
mililitros em 80% ou, mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em
qualquer mês.
De acordo com o exposto nada se pode dizer quanto a este parâmetro, já que, para
tal, a água deverá ser avaliada no mínimo 5 vezes em um período de um mês.
Entretanto, mais uma vez os pontos a jusante das usinas apresentaram os maiores
valores tanto de coliformes fecais quanto de coliformes totais.
- O limite para Fósforo Total é 0,025mg/l P, e o limite para o valor de Nitrogênio
Total é obtido através dos limites de Nitrito(1,0 mg/l N), Nitrato(10,0 mg/l N) e
Amônia não ionizável(0,02 mg/l NH3). Os valores encontrados para esses
nutrientes ultrapassam em muito os limites, sendo aqueles comumente
encontrados em efluentes com elevados teores de matéria orgânica.
- O limite para o teor de Mercúrio é 0,0002 mg/l Hg, para Cádmio 0,001 mg/l Cd e
para Chumbo 0,03 mg/L Pb. Embora não tenha sido constatada a presença de
Cádmio e Chumbo, foi encontrado Mercúrio nos pontos P3B e P5 em
concentrações <0,001mg/l, o que ultrapassa o limite de tolerância.
- Os valores de Sólidos Totais não são especificamente estipulados, mas podem ser
avaliados através dos limites para sólidos dissolvidos totais (500mg/l). Os valores de
Sólidos Totais encontrados foram muito altos e muito acima dos dados pretéritos
que se tem registrados para os rios da região, o que impossibilita comentários mais
conclusivos sobre os mesmos.
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6.5

ESTUDOS DE DEMANDAS

Este Capítulo apresenta os resultados dos estudos das demandas hídricas na bacia do
rio Coruripe, envolvendo os seguintes tópicos:
• demandas de recursos hídricos atualmente existentes na bacia;
• situação atual do balanço disponibilidades x demandas.
Demandas Atuais
A utilização do rio Coruripe para o atendimento das demandas ao longo da bacia é
severamente restringida pelas deficiências da qualidade das águas deste manancial.
Na parte superior da bacia, essas restrições decorrem do caráter intermitente do curso
d'água, que apresenta vazões nulas durante vários meses do ano, alem do alto teor de
salinidade de suas águas.
Nos trechos médio e baixo, onde as vazões já se apresentam disponíveis durante todo
o ano, as restrições decorrem da degradação da qualidade das águas, provocadas
pelos lançamentos de efluentes de esgotos urbanos de diversas cidades, pelos
lançamentos de efluentes das Usinas, e pelas águas de drenagem das áreas de
irrigação da cana de açúcar.
Já na parte baixa da bacia, sob influência da zona marítima, além dos descartes de
efluentes das usinas e de esgotos urbanos, as águas do rio apresentam alto teor de
salinidade, devido à intrusão das marés. Nesta área, tem-se informações sobre a
existência de um dique com comportas, construído pelo extinto DNOS e atualmente
fora de operação, destinado a controlar a intrusão da cunha salina.
Devido a essas condições, a qualidade das águas do rio Coruripe apresenta severas
restrições para os usos considerados legalmente prioritários - abastecimento humano
e a dessedentação animal, servindo apenas, com restrições, para os usos na irrigação
dos cultivos de cana-de-açúcar e nos processos industriais das usinas.
Em épocas fora do período de moagem, verificam-se usos restritos, para a
dessedentação de animais, no trecho médio da bacia, situado entre as Usinas Seresta
e Coruripe, onde o rio já apresenta boas condições de vazão.
Essas restrições de qualidade fazem com que nenhuma das sedes municipais
localizadas na bacia seja abastecida pelas águas do rio Coruripe. A cidade de
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Palmeira dos Índios, por exemplo, tem o seu sistema alimentado a partir da
Barragem da Carangueja, no rio Paraíba, enquanto a cidade de Coruripe é abastecida
através de poços tubulares. Todos os demais núcleos urbanos de porte são atendidos
através de adutoras, que importam água de outras bacias.
Nessas condições, não deverá haver, em princípio, expectativas de demandas para
abastecimento urbano a partir do rio Coruripe. No entanto, com a implantação do
Plano Diretor, existe a perspectiva da recuperação da qualidade das águas, através da
eliminação das fontes de poluição, além do possível incremento das disponibilidades,
a partir da implementação das ações de desenvolvimento dos recursos hídricos.
A partir dessas considerações, os estudos de demandas partiram da consideração das
seguintes necessidades hídricas na bacia:
• abastecimento urbano das sedes municipais localizadas na bacia;
• abastecimento rural, para a população rural dispersa, na parte dos municípios inserida
na bacia;
• dessedentação de rebanhos;
• abastecimento do processo industrial das Usinas Coruripe e Seresta;
• irrigação da cana de açúcar.
Tendo em vista o caráter sazonal das principais demandas atualmente existentes na
bacia - a irrigação da cana de açúcar e o abastecimento do processo industrial das
Usinas, fortemente concentrados em alguns meses do ano, optou-se por estimar as
necessidades hídricas em termos de volume anual demandado. Este valor pode ser
facilmente convertido na vazão contínua equivalente, para efeito do cômputo do
balanço hídrico.
O resumo dos estudos de demandas é apresentado a seguir.
a.

Abastecimento urbano
Para a estimativa da demanda anual para o abastecimento urbano, foram
consideradas as sedes municipais inseridas na bacia, adotando-se os
coeficientes de consumo variáveis com a população, conforme indicado nos
estudos de Inventário. A estimativa da necessidade hídrica anual para o
abastecimento urbano está apresentada na Tabela 6.4.

116

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

E X E M P L O D E U M PDR H D E B A C I A H I D R O G R Á F I C A / P D R H R I O C O R U R I P E

N

Cidades

Per-cápita
(l/hab.dia)

Vol. anual
(m3)

01

Belém

1.823

100

66.540

02

Coité do Nóia

2.521

120

110.420

03

Coruripe

17.281

150

946.135

04

Igaci

5.884

150

322.149

05

Limoeiro de Anadia

2.110

120

92.418

06

Palmeira dos Índios

47.121

150

2.579.875

07

Taquarana

4.336

120

189.917

08

Teotônio Vilela

29.842

150

1.633.850

Totais

Tabela 6.4

População

110.918

5.941.304

Demanda anual para abastecimento urbano.

b. Abastecimento rural
A estimativa da demanda para o abastecimento rural difuso considera a
população rural inserida na bacia, adotando um coeficiente de consumo de 80
l/hab.dia.
Demanda rural = 97.073 hab x 80 x 365 / 1.000 = 2.834.532 m3/ano.
c.) Dessedentação de rebanhos
Para a estimativa das necessidades hídricas requeridas para a dessedentação de
animais, foram considerados os efetivos dos rebanhos por município, os quais
foram convertidos em equivalente/bovino, de acordo com os seguintes critérios:
-

01 bovino = 50 l/cabeça.dia

-

01 eqüino, asinino ou muar = 0,5 equivalente bovino

-

01 ovino, caprino ou suíno = 0,20 equivalente bovino.

A parte do rebanho bovino/equivalente por município, considerada na bacia do
rio Coruripe, foi calculada aplicando-se o percentual da área do município
inserida na bacia. Deste modo, a necessidade hídrica anual para dessedentação
dos rebanhos foi estimada em:
-

Vol. anual = 86.467 equivalente/bovino x 50 l/dia x 365/1.000 = 1.578.023
m3/ano.
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d. Abastecimento agroindustrial
Na bacia do rio Coruripe existem três unidades agroindustriais de grande
porte: a Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A. - ILPISA, no
município de Palmeira dos Índios, que vem a ser o maior laticínio do estado de
Alagoas, e as Usinas Seresta e Coruripe, localizadas nos trechos médio e baixo
da bacia.
A ILPISA apresenta um consumo de água bruta, em seu processo industrial, da
ordem de 400 m3/dia, captados a partir da adutora da barragem de Carangueja,
na bacia do rio Paraíba, fora, portanto, da bacia do rio Coruripe. O processo
industrial gera uma vazão de efluentes da ordem de 250 m3/dia. A empresa
dispõe de processo de tratamento de efluentes, através de tanques de
decantação e tratamento biológico em lagoas, não apresentando, à primeira
vista, impactos quantitativos e qualitativos sobre os recursos hídricos da bacia.
Deste modo, as demandas hídricas para o abastecimento agroindustrial na
bacia do rio Coruripe são representadas pelas vazões retiradas para alimentação
dos processos de produção de açúcar de álcool nas duas Usinas existentes na
bacia: a Usina Seresta e a Usina Coruripe.
Os principais usos de água nos processos de fabricação do açúcar e do álcool
são constituídos por:
-

água de lavagem da cana-de-açúcar;

-

água condensada dos evaporadores;

-

água das colunas barométricas;

-

água de lavagem dos pisos e equipamentos;

-

água do resfriamento dos aparelhos da destilaria e

-

água de descarga das caldeiras.

As principais quantidades e características dessas demandas são apresentadas a
seguir.
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-

Água de lavagem da cana-de-açúcar - a vazão varia de 2.000 a 7.000 litros
de água por tonelada de cana, dependendo da disponibilidade de água,
podendo ser admitida uma média de 6.000 litros/ton. Segundo informações
das Usinas, por serem ricas em nutrientes, as águas de lavagem são
reaproveitadas para irrigação da cana de açúcar.

-

Águas condensadas dos evaporadores - representa, em média, uma
vazão de 500 a 550 litros por tonelada de cana.
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-

Águas das colunas barométricas (fase de condensação) - vazão de 10.000
a 20.000 litros por tonelada de cana.

-

Águas de lavagem dos pisos e equipamentos - Normalmente, as usinas
interrompem a produção uma vez por semana para a lavagem dos
equipamentos, enquanto os pisos são lavados diariamente. A vazão é
bastante variável, podendo-se considerar que o volume total de água de
limpeza situa-se em torno de 200 a 300 m3 /usina para os equipamentos e,
em torno de igual volume para a lavagem dos pisos.

-

Água de resfriamento dos aparelhos da destilaria - Constitui um
circuito fechado, havendo apenas as perdas de processo. Essa água não
entra em contato direto com qualquer poluente do processo produtivo,
entretanto pode causar poluição térmica, pois sua temperatura média é de
40ºC.

-

Água de descarga das caldeiras - Normalmente é reaproveitada, para, em
conjunto com a vinhaça, ser utilizada na irrigação das lavouras de cana.

A partir dessas informações coletadas junto às usinas, foram estabelecidas as
seguintes demandas médias para o processo industrial:
-

6.000 litros de água de lavagem da cana de açúcar, por tonelada de cana
processada, totalmente reaproveitada;

-

500 litros de água de evaporadores, por tonelada de cana processada;

-

12.000 litros de água de colunas barométricas, por tonelada de cana
processada.

Com base nesses números, chega-se a uma demanda total de 12,5 m3 por
tonelada de cana de açúcar. Para a avaliação da vazão retirada do manancial,
foram considerados os seguintes pressupostos adicionais:
-

processo de moagem é concentrado em um período de 06 meses;

-

devido ao reaproveitamento e reciclagem das água de processo pelas usinas,
foi admitido um consumo de água de 50%, o que significa uma retirada
efetiva do manancial de apenas 50% da demanda estimada.

Com base nesses pressupostos, tem-se a estimativa da vazão demandada para o
processo industrial das Usinas, conforme indicado na Tabela 6.5.
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Usinas

Cana
Process.*
(T/ano)

Demanda
total
(m 3/ano)

Vazão
média
(m 3/s)

Vazão
retirada
(m3/s)

Coruripe

2.024.752

25.309.400

1,627

0,814

Seresta

437.618

5.470.225

0,352

0,176

TOTAL

2.462.370

30.779.625

1,979

0,989

* Fonte: ASSUCAL - Safra 1999/2000

Tabela 6.5

Demanda hídrica para o processo industrial das Usinas.

e.) Irrigação da cana-de-açúcar
A estimativa das demandas hídricas para irrigação foi procedida com base nas
condições edafoclimáticas da região e, adotando-se a cultura da cana de açúcar
como referência para efeito do cômputo do uso consuntivo, por ser esta a
cultura predominante na bacia, tanto em termos de área cultivada, como em
termos de valor econômico.
O cálculo da evapotranspiração potencial de referência foi determinado pelo
método de Thornthwaite, enquanto a precipitação efetiva foi determinada pelo
método de Hargreaves. A partir desses elementos, foram calculadas as líquidas
de irrigação da cana-de-açúcar, mês a mês, para a bacia do Coruripe.
Com base na necessidade de irrigação líquida mensal, adotou-se uma
eficiência de aplicação de água de 70%, considerado compatível com o método
de irrigação normalmente utilizado para a irrigação do cultivo da cana-deaçúcar - sistema de aspersão de alta pressão, tendo sido obtidas, então, as
demandas mensais brutas. Adotando-se, ainda, uma jornada de bombeamento
de 16 horas diárias, de forma a reduzir os custos operacionais relativos à energia
consumida, já que assim a operação do sistema dar-se-á fora do horário de
ponta da concessionária de energia elétrica, obteve-se então a demanda
específica para a irrigação.
Essa demanda teórica de água para a irrigação da cana de açúcar dificilmente é
alcançada, devido à insuficiência da disponibilidade do rio Coruripe,
principalmente nos seus períodos de baixa vazão, quando ocorrem as maiores
necessidades de irrigação. Por esse motivo, são geralmente aplicadas lâminas
inferiores à demanda, e de maneira complementar às precipitações.
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Através de levantamentos efetuados junto às usinas, foram obtidas informações,
sobre as áreas de cana de açúcar atualmente irrigadas, e sobre as expectativas de
crescimento dessas áreas irrigadas, conforme indicado na Tabela 6.6.

DISCRIMINAÇÃO
Usina Seresta
Usina Coruripe
Fornecedores
Totais

ÁREAS IRRIGADAS (ha)
Atual

Futura

Total

4.200

4.200

8.400

12.400

7.600

20.000

5.000

5.000

10.000

21.600

16.800

38.400

Fonte - Usina Coruripe e Usina Seresta.

Tabela 6.6

Áreas irrigadas na bacia do Coruripe.

O uso das águas na irrigação é fortemente condicionado pelas limitadas
disponibilidades hídricas do manancial. Como as maiores necessidades de
irrigação ocorrem exatamente nos períodos de vazões baixas, as lâminas
teóricas de irrigação dificilmente podem ser aplicadas, praticando-se apenas a
chamada irrigação complementar ou "de salvação".
Segundo informações das usinas, os volumes reais de água necessários para a
irrigação da cana de açúcar variam entre 60 a 80 mm por mês. Admitindo um
valor médio de 70 mm/mês, e considerando-se um mês de 31 dias, com 24
horas de bombeamento, tem-se uma demanda média de 2,61x10-4 m3/s por
hectare, o que resulta em uma demanda de 5,64 m3/s, para a área irrigada total
de 21.600 hectares. Quando se considera um período de bombeamento de 20
horas/dia, esta demanda cresce para 6,77 m3/s.
Essa demanda, naturalmente, é variável em função da lâmina de irrigação
efetivamente aplicada nas culturas. Para simular esse comportamento, foram
determinadas as vazões para diversos valores da lâmina mensal, variando de 40
a 90 mm. Além disso, as demandas unitárias determinadas em cada caso, foram
aplicadas às áreas irrigadas atualmente existentes e às áreas previstas de
expansão.
A Figura 6.7 a seguir apresenta os gráficos de evolução das demandas para
irrigação, na bacia do rio Coruripe, para essas diversas hipóteses.
Uma das principais características das demandas para a irrigação é a sua
variação sazonal ao longo do ano. As características edafo-climáticas da bacia

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

121

E X E M P L O D E U M PDR H D E B A C I A H I D R O G R Á F I C A / P D R H R I O C O R U R I P E

do Coruripe condicionam que as necessidades hídricas da cana-de-açúcar
sejam fortemente concentradas em um período de sete meses consecutivos, que
se estende de setembro a março, conforme indicado na Figura 6.8.

Figura 6.7

Projeção das vazões de irrigação em função da lâmina mensal
aplicada.

Figura 6.8

Distribuição mensal das demandas para irrigação.
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f.

Demandas Totais
A partir dos elementos acima apresentados, foram determinadas as demandas
atuais de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Coruripe, com a
seguinte distribuição:

N

Discriminação

Volume anual
(m 3/ano)

Vazão
(m3/s)

%

01

Abastecimento urbano

5.941.304

0,188

4,10

02

Abastecimento rural

2.834.532

0,090

1,96

03

Dessedentação de rebanhos

1.578.023

0,050

1,09

04

Abastecimento agro-industrial

30.779.625

0,976

21,24

05

Irrigação da cana de açúcar*

103.753.440

3,290

71,61

Totais

144.886.924

4,594

100,00

* Admitida a irrigação de salvação, com a lâmina mínima de 40 mm/mês.

Tabela 6.7

Demandas hídricas totais na bacia do Coruripe.

Figura 6.9

Demandas hídricas atuais na bacia do Coruripe.
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6.6

BALANÇO DISPONIBILIDADE X DEMANDA

O balanço atual entre as disponibilidades e as demandas hídricas na bacia do
Coruripe foi analisado sob dois aspectos diferentes:
• balanço anual disponibilidades x demandas;
• balanço mensal, considerando a sazonalidade das demandas e das disponibilidades.
Balanço hídrico anual
Para efeito de cômputo do balanço anual, as demandas hídricas anuais existentes na
bacia foram confrontadas as disponibilidades superficiais e subterrâneas.
A disponibilidade superficial foi estimada com base na vazão com 90% de
permanência, anteriormente determinada.
Q90 = 1,660 m3/s
O volume anual disponível, com garantia de 90% é de:
Vdisp = Q90 x 365 x 24 x 3600 = 1,660 m 3/s x 365 x 24 x 3600 = 52.349.760 m3/ano.
O balanço hídrico, em termos de demandas anuais é apresentado na Tabela 6.8.

Superficiais

52.349.760

Disponibilidades

Demandas

58.656.960
Subterrâneas

6.307.200

Abastecimento urbano

5.941.304

Abastecimento rural

2.834.532

Dessedentação de rebanhos

1.578.023

Abastecimento agroindustrial

30.779.625

Irrigação da cana-de-açúcar*

103.753.440

144.886.924

86.229.964

Déficit
Percentual de atendimento das demandas

40,5%

* Admitida a irrigação de salvação, com a lâmina mínima de 40 mm/mês.

Tabela 6.8
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Balanço anual disponibilidades x demandas na bacia do Coruripe.
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A análise da Tabela 6.8 permite verificar que as disponibilidades da bacia do
Coruripe atendem a apenas 40,5% das demandas da bacia. Devido às restrições de
qualidade da água, a disponibilidade existente é utilizada atualmente apenas para a
irrigação da cana de açúcar e para abastecimento das Usinas.
Balanço hídrico mensal
Conforme comentado no item referente ao cálculo das demandas, uma das principais
características das demandas para a irrigação é a sua variação sazonal ao longo do
ano. As características edafo-climáticas da bacia do Coruripe condicionam que as
necessidades hídricas da cana-de-açúcar sejam fortemente concentradas em um
período de sete meses consecutivos, que se estende de setembro a março, conforme
indicado na Figura 6.8 apresentada.
Para essa análise da variação sazonal das disponibilidades, foram utilizados os dados
das séries de vazões disponíveis no posto fluviométrico de Camaçari,
correspondentes ao período 1978-1998, calculados no Item 6.4.2 deste capítulo.
A Tabela 6.9 e a Figura 6.10, a seguir, apresentam o confronto mensal entre as
disponibilidades hídricas e as demandas para irrigação e abastecimento industrial das
Usinas. A análise desses dados permite deduzir que o aproveitamento das
disponibilidades hídricas da bacia dependerá de implantação de barragens de
regularização, com o objetivo de compensar a defasagem temporal entre as demandas
e as disponibilidades.
Neste sentido, foram desenvolvidos estudos sobre a implantação de um barramento
no rio Coruripe, visando a regularização da vazão e o conseqüente incremento da
disponibilidades. A aplicação do MODHAC para a estação fluviométrica de
Camaçari, conduziu a uma média de longo período de da ordem de 11,00 m3/s. Neste
caso, considerando uma regularização de 70% da média de longo prazo, seria
possível uma vazão regularizada de 7,70 m3/s, o que seria suficiente para o
atendimento das demandas para irrigação e abastecimento industrial, no cenário
atual.
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MESES

DEMANDAS*(m3/s)

DISPONIBILIDADE (m3/s)

BALANÇO

Jan

6.74

3.12

-3,62

Fev

6.08

3.77

-2,31

Mar

6.74

4.88

-1,86

Abr

1.14

7.94

6,80

Mai

1.18

13.18

12,00

Jun

1.14

12.93

11,79

Jul

1.18

20.61

19,43

Ago

1.18

11.17

9,99

Set

6.52

6.57

0,05

Out

6.74

3.97

-2,77

Nov

6.52

3.02

-3,50

Dez

6.74

3.16

-3,58

* Irigação da cana-de-açúcar + abastecimento das Usinas.

Tabela 6.9

Figura 6.10
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Confronto mensal demandas x disponibilidades.

Balanço mensal disponibilidades x demandas.
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6.7

ANÁLISE PROSPECTIVA E ESTUDOS DE
CENÁRIOS

Este capítulo apresenta os resultados dos estudos de planejamento dos recursos
hídricos, tendo como objetivo o estabelecimento de um cenário sustentável de
equilíbrio entre as demandas e as disponibilidades hídricas na bacia do rio Coruripe.
Os estudos de cenários envolveram os seguintes tópicos:
• definição dos cenários para a bacia do Coruripe;
• análise prospectiva do crescimento das demandas;
• análise prospectiva do incremento das disponibilidades;
• análise prospectiva das ações não estruturais no âmbito dos cenários;
• análise prospectiva do balanço disponibilidades x demandas;
• proposição do cenário desejado e da correspondente configuração do sistema hídrico.

6.7.1

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS PARA A BACIA DO
CORURIPE

Os pressupostos utilizados para os estudos de cenários na bacia do Coruripe estão
apresentados no Tomo II - Plano Diretor. Com base nesses pressupostos, foram
considerados três Cenários, explicitados a seguir, como base para a o planejamento
dos recursos hídricos na bacia do Coruripe.

Tabela 6.10

CENÁRIOS

PRESSUPOSTOS

A

Cenário tendencial, com ênfase no crescimento econômico,
conjugado com medidas limitadas de controle e proteção
ambiental

B

Cenário dirigido para ênfase na proteção ambiental,
refletindo um crescimento econômico moderado e ações
abrangentes visando a preservação e melhoria do quadro
ambiental

C

Cenário desejável, com crescimento equilibrado entre as
demandas e disponibilidades hídricas, atendendo a um
crescimento econômico controlado, em sintonia com um
quadro de conservação e melhoria ambiental

Resumo dos Cenários para a Bacia do Coruripe.
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6.7.2

ANÁLISE PROSPECTIVA DA EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS

Os estudos prospectivos de demandas levaram em conta as seguintes necessidades
hídricas na bacia:
• abastecimento urbano das sedes municipais localizadas na bacia;
• abastecimento rural, para a população rural dispersa, na parte dos municípios inserida
na bacia;
• dessedentação de rebanhos;
• abastecimento do processo industrial das Usinas Coruripe e Seresta;
• irrigação da cana-de-açúcar.

N

Atual (2000)
Discriminação Demanda Vazão
%
(m3/ano) (m3/s)
Abastecimento

1 urbano

Abastecimento

2 rural

Dessedentação

3 de rebanhos

Abastecimento

4 agroindustrial
Irrigação da

5 cana-de-açúcar
Totais

Tabela 6.11

6.7.3

Curto prazo (2005)
Demanda Vazão
(m3/ano) (m3/s)

%

Médio prazo (2010)
Demanda Vazão
(m3/ano) (m3/s)

%

Longo prazo (2020)
Demanda Vazão
(m3/ano) (m3/s)

%

5.941.304

0,188

4,10

6.490.813

0,206

4,46

6.999.854

0,222

3,92

8.278.246

0,263

4,26

2.834.532

0,090

1,96

2.834.532

0,090

1,95

2.834.532

0,090

1,59

2.834.532

0,090

1,46

1.578.023

0,050

1,09

1.650.323

0,052

1,13

1.725.937

0,055

0,97

1.918.508

0,061

0,99

30.779.625

0,976

21,24

30.779.625

0,976

21,15

30.779.625

0,976

17,23

30.779.625

0,976

15,84

103.753.440 3,290

71,61

103.753.440

3,290

71,31

136.224.523 4,320

76,29

150.476.622 4,772

77,45

144.886.924 4,594 100,00 145.508.733

4,614 100,00 178.564.471 5,663

100,00 194.287.533 6,161 100,00

Projeção das demandas hídricas na bacia do Coruripe.

ANÁLISE PROSPECTIVA DO INCREMENTO DAS
DISPONIBILIDADES

Os estudos de alternativas para o incremento das disponiblidades hídricas na bacia
do Coruripe envolveram os seguintes tópicos:
• simulação do sistema hídrico com o Programa PROPAGAR;
• proposta de configuração do sistema hídrico;
• avaliação das oportunidades de barramentos.
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Simulação do Sistema Hídrico
A partir da análise das séries de dados diários de vazões do posto fluviométrico de
Camaçari, verifica-se que, para o período de dados 1978-1998, o rio Coruripe
apresenta uma vazão média de longo período de 8,13 m3/s. Em princípio, pode-se
admitir que esta disponibilidade possa atender às demandas atuais, da ordem de 6,00
m3/s. Essa hipótese, porem, não se configura na prática, devido à incompatibilidade
entre as distribuições sazonais das disponibilidades e das demandas, ao longo do ano.
Além disso, o regime fluviométrico do rio Coruripe se caracteriza pela baixa
permanência de vazões. A análise da curva de permanência conduz a uma Q90 de
1,66 m3/s, o que inviabiliza totalmente as possibilidades de atendimento das
demandas atuais.
Para possibilitar o atendimento das demandas deve-se considerar a alternativa de
implantação de um barramento no rio Coruripe, visando a regularização da vazão, o
que poderia compensar a defasagem temporal entre as demandas e as
disponibilidades hídricas. As séries de dados de vazões do posto fluviométrico de
Camaçari apresentam uma vazão média de longo período de 8,13 m3/s.
Teoricamente, esta seria a vazão máxima regularizável, caso houvesse um
barramento neste rio, com fins de regularização de vazão. Entretanto, devido a
diversos fatores, o valor de vazão regularizável está sempre abaixo da média de longo
período.
Para uma estimativa preliminar, foi considerado que aproximadamente 70% da vazão
média de longo período seria passível de regularização, através de um barramento
bem dimensionado, o que resultaria em uma vazão regularizada de 5,70m3/s. Nesta
hipótese, seria possível o atendimento das demandas atuais, da ordem de 6,00 m3/s.
No entanto, pode-se verificar que seria impossível o atendimento às demandas
futuras projetadas.
Para subsidiar os estudos de simulação das disponibilidades hídricas potenciais do rio
Coruripe, foram desenvolvidas séries sintéticas de vazões médias mensais, geradas
através de um modelo Chuva-Vazão, previamente calibrado para o posto
fluviométrico de Camaçari e, posteriormente, estendido à série de vazões deste posto.
Para isso, foi calibrado o modelo Chuva-Vazão, conhecido como MODHAC2000 –
Modelo Hidrológico Auto Calibrável, desenvolvido pelo Prof. Lanna, do IPH –
Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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O MODHAC foi calibrado para o período 1978/1991, que foi período no qual se
obteve precipitação média mensal com boa qualidade para calibração. O período de
dados de vazões geradas foi entre 1963 e 1991, totalizando 29 anos de dados (348
meses). Com isto, foi possível analisar os escoamentos médios na calha do rio, no
período 1963 a 1977, o que conduziu a uma média de longo período da ordem de
11,00 m3/s. Neste caso, considerando uma regularização de 70% da média de longo
prazo, seria possível uma vazão regularizada de 7,70 m3/s. Trata-se entretanto de
uma hipótese otimista, e pouco realista quando se considera o horizonte de
planejamento de 20 anos estabelecido para o Plano Diretor.
Para a análise do potencial de regularização do rio Coruripe, foi desenvolvida a
simulação mensal do balanço hídrico de um reservatório fictício, o qual daria como
resposta a vazão média mensal regularizada. Esta vazão, inclusive, é utilizada como
referência para outorga de direito de uso dos recursos hídricos em Alagoas. Para essa
simulação, foram considerados volumes acumulados desde 100.000 m3 (0,10 hm3) até
100.000.000 m3 (100 hm3).
Quando se considera o período de abril a agosto, tem-se um volume médio escoado
de 230,00 hm3, e, adotando uma retirada média de 6,00 m3/s durante os sete meses
consecutivos, têm-se um volume de retiradas estimado em 113,00 hm3, o que em
princípio, indica a possibilidade atendimento das demandas atuais.
Evidentemente, um balanço hídrico de reservatório deverá considerar outras
variáveis como evaporação, perdas por infiltração, dentre outros fatores adversos.
Além disso, deve-se considerar as descargas mínimas garantidas para jusante de tais
barramentos, que neste caso seria a vazão ecológica, estimada com base na Q7,10 que
é igual a 0,27 m3/s, o que representa uma descarga garantida anual de
aproximadamente 9,00 hm3.
As simulações do barramento foram desenvolvidas com a utilização do Programa
PROPAGAR, e os relatórios de saída das simulações estão apresentados no Tomo II Plano Diretor.
Proposta de Configuração do Sistema hídrico
Os estudos de simulação do sistema hídrico do rio Coruripe, desenvolvidos com a
aplicação do PROPAGAR, indicam a possibilidade do aumento das disponibilidades
hídricas através da implantação de barragens de regularização. Com o objetivo de
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aprofundar o estudo dessas possibilidades, foram analisadas algumas alternativas de
localização para esses barramentos.
A Usina Coruripe vem desenvolvendo estudos visando aumentar as disponibilidades
hídricas para o suprimento de suas áreas irrigadas. Os estudos preliminares indicam
a possiblidade de implantação de um barramento no rio Coruripe, próximo à ponte
do Poção. Neste local foram desenvolvidos estudos de simulação e otimização, no
intuito de se estabelecer uma configuração prévia de disposição e acumulação, capaz
de viabilizar uma regularização que atenda, pelo menos, às demandas atuais da
bacia.
Levantamentos topográficos já realizados no local, possibilitaram o estabelecimento
da Curva cota x área x volume, que serviu de base para os estudos de otimização do
barramento. Para a capacidade máxima de acumulação, de 100.000.000 m3 (100,00
hm3), obteve-se uma vazão regularizada da ordem de 6,80m3/s, o que, em princípio,
possibilitaria o atendimento das atuais demandas hídricas da bacia.
Essa alternativa apresenta o inconveniente de concentrar toda esta disponiblidade em
um só local, dificultando a atendimento das demandas do trecho médio da bacia,
onde estão localizados diversos centros de demandas, a exemplo da Usina Seresta, da
cidade de Teotônio Vilela, e de vários outros núcleos urbanos importantes.
Para atender a uma melhor distribuição espacial das disponibilidades hídricas dentro
do espaço geográfico da bacia, a configuração ideal do sistema hídrico seria a
implantação de dois barramentos: o primeiro, identificado como Barragem Coruripe
I, localizado no sitio já estudado, logo acima da ponte do Poção, onde se poderia
dispor de volume de acumulação, por exemplo, da ordem 60,00 hm3; a outra
barragem, identificada como Coruripe II, seria implantada no trecho a montante da
ponte da BR-101, com um volume de acumulação da ordem de 40,00 hm3.
A Barragem Coruripe I seria dimensionada para atender prioritariamente ao
abastecimento urbano das cidades localizadas na sua área de influência, e,
secundariamente, às necessidades de irrigação da Usina Coruripe e dos fornecedores
de cana dessa região, alem do abastecimento industrial da própria Usina Coruripe.
De igual modo, a Barragem Coruripe II teria como objetivo atender prioritariamente
aos núcleos urbanos localizados na sua área de ifnluência, que enfrentam atualmente
sérias deficiência no seu abastecimento, e, secundariamente, às necessidades de
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irrigação da Usina Seresta e de fornecedores de cana da região, além de atender à
demanda industrial da Usina.
A implantação desses barramentos, entretanto, é fortemente condicionada pelos
problemas de degradação da qualidade das águas, que atualmente se verificam na
bacia do Coruripe. Neste sentido, a viabilização do sistema hídrico proposto
dependerá do controle das fontes de poluição, através da implementação do
Programa de Monitoramento, do licenciamento ambiental e do respectivo
monitoramento, bem como da implementação da outorga para o lançamento de
efluentes.
A configuração proposta, prevendo volumes de acumulação de 60 e 40 hm3, nas
barragens Coruripe I e Coruripe II, respectivamente, representa uma primeira
aproximação da configuraçào ideal do sistema hídrico do rio Coruripe. Os estudos de
simulação e otimização partiram de algumas hipóteses simplificadoras, que deverão
ser aprofundadas, quando da realização dos estudos de viablidade dos barramentos.
Além da implantação dos novos barramentos, propõe-se também o desenvolvimento
de estudos visando a recuperação do Açude de Igaci, situado na parte superior da
bacia, onde já existe uma disponibilidade hídrica de 3.000.000 de metros cúbicos,
praticamente sem utilização.
Avaliação das Oportunidades de Barramentos
A presente atividade teve como objetivo o desenvolvimento dos estudos de
viabilidade de implantação de um barramento no rio Coruripe, na parte baixa da
bacia, em um sítio localizado a montante da ponte Poção. A Usina Coruripe vem
desenvolvendo alguns estudos preliminares desse aproveitamento, cujos resultados
são mostrados nos quadros e figuras a seguir, que apresentam uma visão geral do
barramento; os dados e as curvas cota x área x volume; e as curvas de regularização
de volumes e vazões, para os períodos de simulação 1978/1998 e 1963/1991.
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Ponto

Cota (m)

Volume (m3)

Área (m2)

Volume (hm3)

Área (km2)

1

30

0

0

0,000

0,000

2

31

1.100

3.665

0,001

0,004

3

32

10.345

16.345

0,010

0,016

4

33

38.696

43.516

0,039

0,044

5

34

120.759

140.398

0,121

0,140

6

35

317.745

249.133

0,318

0,249

7

36

688.570

509.235

0,689

0,509

8

37

1.362.650

986.360

1,363

0,986

9

38

3.079.820

2.425.930

3,080

2,426

10

39

6.151.770

3.319.410

6,152

3,319

11

40

10.026.000

3.968.000

10,026

3,968

12

41

14.527.400

4.461.190

14,527

4,461

13

42

19.491.800

4.882.270

19,492

4,882

14

43

24.866.600

5.247.230

24,867

5,247

15

44

30.628.900

5.616.820

30,629

5,617

16

45

36.817.200

5.999.010

36,817

5,999

17

50

74.706.100

8.041.890

74,706

8,042

18

53

103.128.000

9.276.640

103,128

9,277

Tabela 6.12

Dados da curva Cota x Área x Volume da Barragem Coruripe.
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Figura 6.11

Barragem Coruripe I - Curva Área x Volume

Figura 6.12

Barragem Coruripe I - Ajuste da função área x volume
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Figura 6.13

Barragem Coruripe I - Ajuste da função de regularização de vazão Período 1963/1991.

Figura 6.14

Localização dos Aproveitamentos Coruripe I e Coruripe II.
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6.7.4

ANÁLISE PROSPECTIVA DAS AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS

A aplicação das ações não estruturais no âmbito dos Cenários propostos deverá
certamente acarretar impactos na evolução das futuras demandas de água,
principalmente nos usos urbanos, industriais e de irrigação.
As ações não estruturais são organizadas em dois grupos: as ações de
“racionalização” do uso da água, que contenplam as propostas de ações visando a
recuperação de consumos desperdiçados: e os “instrumentos de gerenciamento”,
visando o maior controle de uso, e a serem implementados através da nova estrutura
institucional para o setor de recursos hídricos no Estado de Alagoas.
A decisão sobre as medidas não estruturais a serem implementadas deverá se
discutida no âmbito do futuro Comitê da Bacia, com o assessoramento técnico da
SERHI, da CASAL e dos demais interessados.

6.7.5

CONFIGURAÇÃO DO CENÁRIO DESEJADO

Os estudos prospectivos de evolução do balanço disponibilidades x demandas, acima
apresentados, indicam no cenário de longo prazo a possibilidade do pleno
atendimento das demandas hídricas na bacia do Coruripe, a partir do incremento das
disponibilidades e da recuperação da qualidade das águas.
Para o alcance desse cenário, será necessária a implementação das seguintes ações:
A- Aumento das disponibilidades
-

Implantação da Barragem Coruripe I até o ano 2005.

-

Implantação da Barragem Coruripe II até o ano 2010.

-

Desenvolvimento de estudos para exploração das águas subterrâneas.

B- Recuperação da qualidade das águas
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-

Recuperação da qualidade das águas do Açude de Igaci.

-

Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Palmeiras dos
Índios e Coruripe e conclusão do SES de Teotônio Vilela.

-

Eliminação dos lançamentos de efluentes das Usinas Coruripe e Seresta.

-

Controle das águas de drenagem nas áreas irrigadas.

-

Recuperação da vegetação ciliar e das áreas degradadas na bacia.
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C- Gerencimento das demandas
-

Implantação de programas de controle de perdas nos Sistemas de
Abastecimento de Água.

-

Racionalização da demanda industrial através do reúso da água.

-

Racionalização das demandas de irrigação através da melhoria na
eficiência dos sistemas.

-

Implantação dos instrumentos de outorga.

-

Implantação dos processos de licenciamento ambiental.

-

Implantação da cobrança como instrumento de gestão do uso racional da
água.

-

Melhoria do nível de informação dos usuários através da Educação
Ambiental.

D- Gestão da bacia
-

6.8

Implantação do Comitê da Bacia.

METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO
DIRETOR

Com base nos resultados do diagnóstico e dos estudos de cenários, e em consonância
com as políticas e diretrizes para o setor de recursos hídricos no estado de Alagoas,
anteriormente explicitadas, este capítulo apresenta os objetivos e as metas do Plano
Diretor para a gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Coruripe, abrangendo os
seguintes aspectos:
- definição das hipóteses básicas para a gestão dos recursos hídricos na bacia;
- estabelecimento dos objetivos estratégicos do Plano Diretor;
- formulação das metas a serem alcançadas.
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SETORES

PROGRAMAS E PROJETOS
Implantação da Barragem Coruripe I

Infra-estrutura Hídrica

Implantação da Barragem Coruripe II
Recuperação do Açude de Igaci
Implantação de Sistemas Adutores

Saneamento Urbano

Redução de Perdas nos SAA
Implantação de SES de Palmeira dos Índios e Coruripe e
conclusão do SES de Teotônio Vilela
Implantação de Barragens Galgáveis

AÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO

Saneamento Rural

Implantação de Barragens Subterrâneas
Perfuração de Poços Tubulares
Implantação de SES Simplificados

Águas Subterrâneas

Estudo de Exploração dos Aqüíferos Subterrâneos

Outros Usos: Piscicultura

Desenvolvimento da Piscicultura no Açude de Igaci
Recuperação da Vegetação Ciliar
Monitoramento Ambiental de Projetos

Recuperação Ambiental

Licenciamento Ambiental de Atividades Poluentes
Outorga dos Usos para Lançamento de Efluentes
Eliminação de Fontes de Poluição Hídrica
Criação de Unidades de Conservação
Elaboração de Base Cartográfica Digital
Melhoramento da Rede Hidrométrica
Zoneamento Ecológico-econômico

AÇÕES DE APOIO

Monitoramento da Qualidade das Águas
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
Modelo de Qualidade das Águas
Sistema de Informações de Recursos Hídricos
Enquadramento Ambiental da Bacia
Implementação do Comitê da Bacia
Outorga do Direito de Uso
Cobrança pelo Uso das Águas

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

Articulação Municipal
Programa de Educação Ambiental
Implantação da Agenda 21 Local
Formação de Pessoal para a Gestão de Rec. Hídricos
Financiamento do Plano
Monitoramento do Plano

Tabela 6.13
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6.9

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOS

O Plano de Ações de Desenvolvimento compreende o elenco de proposições de
programas, projetos e estudos de pré-investimentos voltados diretamente para o
aproveitamento dos recursos hídricos. Essas ações são organizadas de acordo com os
diversos setores de atividades relacionadas com os usos das águas, sendo que, no caso
da bacia do Coruripe, foram identificados os seguintes setores:
- infra-estrutura hídrica;
- saneamento urbano;
- saneamento rural;
- exploração das águas subterrâneas;
- outros usos: piscicultura;
- recuperação ambiental.
Apresenta-se a seguir uma síntese dessas proposições, cujo detalhamento está
apresentado no Tomo II - Plano Diretor.

6.10

AÇÕES DE APOIO

O Plano de Ações de Apoio compreende o elenco de proposições de medidas e
atividades destinadas a viabilizar a melhoria do conhecimento do sistema regional,
nos seus aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, e voltadas, notadamente, para:
I- estudo das sub-bacias hidrográficas;
II- instalação de postos de coleta de dados; e
III- levantamento e controle da qualidade das águas.
Neste sentido, foram definidas as seguintes ações de apoio ao Plano Diretor:
- elaboração de base cartográfica digital do Estado;
- melhoramento da rede hidrométrica;
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- zoneamento ecológico-econômico;
- monitoramento da qualidade das águas;
- pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
- modelo de qualidade das águas;
- sistema de informações de recursos hídricos.

6.11

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

O Plano de Ações de Implementação compreende o elenco de proposições de
medidas e atividades destinadas a viabilizar a implantação e o acompanhamento do
Plano Diretor, incluindo as medidas de caráter jurídico, institucional e financeiro,
bem como as atividades de monitoramento do próprio Plano. Neste sentido, foram
definidas as seguintes ações:
- enquadramento ambiental da bacia;
- implementação do Comitê da Bacia do Coruripe;
- outorga do direito de uso das águas;
- cobrança pelo uso das águas;
- financiamento do Plano;
- articulação municipal;
- monitoramento do Plano;
- programas de educação ambiental;
- formação de recursos humanos para o gerenciamento de recursos hídricos;
- agenda 21 Local.
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REFLITA

O conteúdo do Plano de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe é adequado
para um documento dessa natureza?

PROCURE SABER
Quais bacias hidrográficas de seu Estado já dispõem de
Planos de Recursos Hídricos?
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PONTOS

A

DESTACAR

1.- O rio Coruripe é um dos mais importantes sistemas hídricos componentes
da complexa rede hidrográfica alagoana. Trata-se de um rio de domínio
estadual, em virtude de ter todo o seu percurso inserido no território do
estado.
2.- A utilização do rio Coruripe para o atendimento das demandas ao longo da
bacia é severamente restringida pelas deficiências da qualidade das águas
deste manancial.
3.- As disponibilidades da bacia do Coruripe atendem a apenas 40,5% das
demandas da bacia.
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ANEXOS

AN EXO S
ANEXO 1
EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS
A evolução dos mecanismos institucionais (legais e organizacionais) e financeiros
para o Gerenciamento das Águas ocorreu ao longo de três fases. Em cada uma destas
fases foram adotados modelos gerenciais cada vez mais complexos, mas que, não
obstante isso, possibilitaram uma abordagem mais eficiente do problema:
-

o modelo burocrático;

-

o modelo econômico financeiro; e

-

o modelo sistêmico de integração participativa.

Esses modelos guardam identidade com três modelos de gestão identificados pelos
estudiosos da administração de organizações (TONET e LOPES, 1994):
-

modelo burocrático;

-

modelo sistêmico; e

-

modelo sistêmico contingencial.
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MODELO BUROCRÁTICO
Este modelo começou a ser implantado no final do século XIX, sendo seu marco
referencial estabelecido no Brasil no início da década de 30 com a aprovação do
Decreto no 24.643 de 10 de Junho de 1930, denominado Código de Águas. Nele, o
objetivo predominante do administrador público é cumprir e fazer cumprir os
dispositivos legais. Tem como principais características a racionalidade e a
hierarquização. Para instrumentalização deste processo, em face da complexidade e
abrangência dos problemas das águas, é gerada uma grande quantidade de leis,
decretos, portarias, regulamentos e normas sobre uso e proteção, alguns dos quais se
tornam inclusive objeto de disposições constitucionais. Como conseqüência, a
autoridade e o poder tendem a concentrar se gradualmente em entidades públicas, de
natureza burocrática, que trabalham com processos casuísticos e reativos destinados
a aprovar concessões e autorizações de uso, licenciamento de obras, ações de
fiscalização, de interdição ou multa, e demais ações formais de acordo com as
atribuições de diversos escalões hierárquicos.
As principais falhas desse modelo, identificadas pelos estudiosos da administração de
organizações (Tonet e Lopes, 1994), são que as reações e comportamentos humanos
são considerados previsíveis e que a excessiva atenção dada aos aspectos formais
impede a percepção dos elementos dinâmicos:
-

o meio em que a organização se insere;

-

a personalidade dos atores que nela contracenam; e

-

as relações de poder que permeiam a organização.

As anomalias resultantes são:
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-

a visão fragmentada do processo de gerenciamento, fazendo com que os atores
exacerbem a importância das partes de sua competência e se alheiem dos
resultados finais pretendidos e que justificam a própria existência do
gerenciamento;

-

o desempenho restrito ao cumprimento de normas e o engessamento da
atividade de gerenciamento por falta de flexibilidade para o atendimento de
necessidades não rotineiras;

-

dificuldade de adaptação a mudanças internas e externas, com tendência a
perpetuação de normas de procedimento mesmo após a extinção dos fatos que
as geraram;

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANEXOS

-

centralização do poder decisório nos escalões mais altos, geralmente distantes
do local em que ocorre a demanda de decisão, com demoras desnecessárias e
descompromisso da parte que recebe as demandas, mas não tem o poder de
atendê-las;

-

padronização no atendimento a demandas, que nem sempre considera
expectativas ou necessidades específicas, resultando em conflitos que reforçam
a percepção da ineficiência e da falta de eficácia, comprometendo a imagem do
sistema de gerenciamento;

-

excesso de formalismo, do qual decorrem controles sobre controles, exigindo
pessoal para acompanhamento, registro de dados e supervisão de trabalhos,
acúmulo de papéis em diversas vias, morosidade no processo de comunicação e
de ação, etc.

-

pouca ou nenhuma importância dada ao ambiente externo ao sistema de
gerenciamento, que possui demandas nem sempre percebidas; as pressões
externas, quando acentuadas, são vistas como ameaças indesejadas e não como
estímulos ao desenvolvimento e à inovação.

Diante disto, a autoridade pública se torna ineficiente e politicamente frágil ante os
grupos de pressão interessados em outorgas, concessões, autorizações e
licenciamentos para benefícios setoriais ou unilaterais. A inadequação desta situação
tem como conseqüência o surgimento e agravamento dos conflitos de uso e proteção
das águas, que realimentam o processo de elaboração de instrumentos legais, dentro
da assertiva de que "se alguma coisa não está funcionando é por que não existe lei
apropriada". Isto acaba por produzir uma legislação difusa, confusa, muitas vezes
conflitante e quase sempre de difícil interpretação, com o conseqüente agravamento
dos problemas da administração pública que de um quadro de atuação ineficiente
passa para outro de total inoperância. Nesta situação, surge uma reação contrária,
sintetizada pela frase "já existem leis suficientes, havendo simplesmente necessidade
de serem aplicadas". Neste caso remete-se a culpa do fracasso do modelo à lentidão
da justiça e à inoperância, ou mesmo venalidade, do poder público, conjugados com
atitudes ambientalmente criminosas dos agentes econômicos. O Gerenciamento das
Águas torna-se uma questão de polícia, desconhecendo-se que estes sintomas têm
como causa fundamental a carência de um sistema efetivo, eficaz e eficiente para sua
promoção.
Apesar de ter fracassado na produção de um gerenciamento eficiente das águas no
Brasil, este modelo encontrou condições propícias para ser reformulado com o
preparo das novas constituições federal e estaduais, a partir de 1988. A ótica, do que
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poderia ser denominado por modelo neo burocrático, é que agora seria possível o
preparo de leis adequadas, pela produção de uma legislação totalmente nova e, desta
vez, articulada e eficiente, em conjunto com seus licenciamentos, outorgas, controles
e punições. No entanto, deve ser compreendido que, por um lado, a legislação
anterior não foi resultado da incompetência dos administradores, juristas e
legisladores, mas da limitação do processo que tal opção propicia. Sendo assim, ao
ser novamente adotado este modelo, a tendência é de se cometer outra vez os mesmos
erros. Por outro lado, a dificuldade em se aplicá-lo não resulta unicamente da
incompetência ou venalidade da administração pública, ou da lentidão da justiça,
mas das limitações do próprio modelo. Há necessidade, portanto, de um modelo de
gerenciamento das águas operacionalizado e instrumentalizado por uma legislação
efetiva, que encontre no processo civil ou criminal uma alternativa extrema de
negociação, mas nunca sua única opção para promoção do desenvolvimento
sustentável.
MODELO ECONÔMICO FINANCEIRO
Este modelo pode ser considerado como um desdobramento da política econômica
preconizada por John Maynard Keynes que destacava a relevância do papel do
Estado como empreendedor, utilizada na década de 30 para superar a grande
depressão capitalista e que teve como uma das conseqüências a criação nos EEUU da
Tennessee Valley Authority em 1933, como a primeira Superintendência de Bacia
Hidrográfica. É também fruto do momento de glória da Análise Custo-Benefício,
cujas bases de aplicação aos recursos hídricos foram estabelecidas pelo Flood Control
Act, novamente nos EEUU, em 1936. No Brasil tem como marco de sua aplicação a
criação, em 1948, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF).
Ele é caracterizado pelo emprego de instrumentos econômicos e financeiros,
ministrados pelo poder público, para promoção do desenvolvimento econômico
nacional ou regional, e indução à obediência das disposições legais vigentes. Pode
aparecer com duas orientações: em uma delas ele é alicerçado em prioridades
setoriais do governo. Tem como força motora programas de investimentos em setores
usuários dos recursos hídricos, como saneamento, irrigação, eletrificação, etc., e
como entidades privilegiadas autarquias e empresas públicas. Na outra orientação,
mais moderna, ele busca o desenvolvimento integral e, portanto, multi-setorial da
bacia hidrográfica. Esta segunda orientação é mais rara devido à organização
institucional do Estado ser orientada por setores econômicos, dificultando e até
inviabilizando o preparo de planos multi-setoriais. As Superintendências de Bacia
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Hidrográfica ficam vinculadas, via de regra, ao ministério ou à secretaria estadual
setorial cujas atribuições são limitadas ao setor específico.
Dentro da visão da administração de organizações esse modelo guarda similaridades
com o modelo sistêmico. Os instrumentos econômicos e financeiros são aplicados
tendo em vista uma concepção de sistema:
-

setorial, como o de saneamento;

-

o de energia ou integral, como o sistema da bacia hidrográfica.

São reconhecidas as necessidades e limitações impostas pelo meio, e estabelecidos
planos estratégicos para consecução da missão da organização. É entendido que não
existe um único método para isso, sendo buscado o mais efetivo.
A principal falha desse modelo é que adota concepção relativamente abstrata para
servir de suporte para a solução de problemas contingenciais: o ambiente mutável e
dinâmico exige grande flexibilidade do sistema de gerenciamento para adaptações
freqüentes e diversas. No caso do Gerenciamento das Águas ele esbarra na
necessidade de criar um enorme Sistema que compatibilize as intenções espaciais e
temporais de uso e proteção das águas, ficando ainda mais evidenciada a necessidade
de flexibilidade. Esta dificuldade leva à definição de sistemas parciais, relativamente
fechados, como demonstra a experiência brasileira. Nessa orientação, a injeção de
recursos financeiros acarreta o desenvolvimento dos setores selecionados pelos
programas governamentais. Isto pode causar um desbalanceamento entre os diversos
usos dos recursos hídricos e destes usos com os objetivos de proteção das águas. Pode
ocorrer uma apropriação excessiva e, mesmo, perdulária, por certos setores, o que
restringe a utilização social e, mesmo, economicamente ótima da água, por um lado.
Possibilita a intensificação do uso setorial não integrado em certas bacias de
importância econômica acarretando quase sempre os mesmos conflitos do modelo
burocrático, agora com caráter intersetorial e, até mesmo, intrassetorial. Finalmente,
tende ou a subdimensionar a questão ambiental, ou a superdimensioná-la, no
processo do planejamento integrado da bacia, dando origem a processos traumáticos
e muitas vezes histéricos de contestação por parte de grupos desenvolvimentistas ou
ambientalistas.
Não obstante estas críticas, este modelo, mesmo com a orientação setorial adotada,
representa um avanço em relação ao anterior já que, pelo menos setorial e
circunstancialmente, possibilita a realização do planejamento estratégico da bacia e
canaliza recursos financeiros para implantação dos respectivos planos diretores. Isto
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permite a ocorrência de um certo grau desenvolvimento no uso, no controle ou na
proteção das águas. Pode falhar porém na promoção do gerenciamento integral, pois
não assegura o tratamento global de todos os problemas e oportunidades de
desenvolvimento e proteção já que depende das diretrizes estabelecidas pelo poder
público que eventualmente é distante e insensível aos problemas locais e
organizacionalmente é restrito ao tratamento setorial. Tende a criar entidades
públicas com grandes poderes que estabelecem conflitos com outras preexistentes,
resultando em impasses políticos de difícil solução. E tem uma grave conseqüência
que aparece quando os programas são encerrados: muitas vezes são perdidos grandes
investimentos realizados para propiciar um uso setorial dos recursos hídricos que
não será mais privilegiado no futuro ou a bacia se torna extremamente vulnerável a
atividades com potencial de degradação ambiental.
As críticas a esse modelo podem ser contestadas pela argumentação de que algumas
bacias brasileiras apresentam tal grau de carência quantitativa ou de deterioração
qualitativa, real ou potencial, que somente programas de desenvolvimento ou
proteção, envolvendo grandes investimentos, poderão solucioná-los. O
estabelecimento de programas de investimentos não é aqui condenado e nem poderia
sê-lo. O que se alega é que o Gerenciamento das Águas não pode ser efetivado
exclusivamente por programas setoriais, através da mediação do poder executivo. Há
necessidade de estabelecimento de um modelo de gerenciamento que possibilite o
desenvolvimento econômico integral, ou seja, multi-setorial da bacia, socialmente
eficiente e ambientalmente sustentável, o que implica no fomento, na articulação e
na coordenação dos programas que sejam necessários para atender demandas e
oportunidades de curto e longo prazo, e não apenas a implementação de programas
setoriais não integrados e de caráter transitório. Um modelo que aumente a eficácia
da geração e emprego de instrumentos legais, ao contrário de produzir uma
legislação caótica. Enfim, há necessidade de um Modelo de Gerenciamento das
Águas com a capacidade de abordar como um todo os problemas e oportunidades de
desenvolvimento (crescimento econômico, eqüidade social e sustentabilidade
ambiental), gerando e aplicando com eficiência os instrumentos legais e econômicos
necessários, integrando e articulando as instituições públicas, privadas e
comunitárias interessadas, dentro de uma concepção sistêmica, e por isto multi e
inter-setorial, do gerenciamento.
Este modelo pode ser obtido com a segunda orientação do modelo econômicofinanceiro, que visa ao desenvolvimento integral da bacia hidrográfica. O problema
desta opção, já comentado previamente, é a necessidade de criação de entidades
multi-setoriais de grande porte que concorrem pelo espaço político e administrativo
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com as demais entidades públicas setoriais atuantes na bacia. Isto dificulta muitas
vezes a necessária articulação interinstitucional e com usuários e comunidade.
MODELO SISTÊMICO DE INTEGRAÇÃO PARTICIPATIVA
Trata se do modelo mais moderno de Gerenciamento das Águas, objetivo estratégico
de qualquer reformulação institucional e legal bem conduzida. Ele é caracterizado
pela:
-

publicização das águas, pela qual o Estado assume seu domínio, legal ou para
efeitos práticos;

-

descentralização de seu gerenciamento, através da qual o Estado, sem abrir
mão de seu domínio sobre a água, permite que o seu gerenciamento seja
realizado de forma compartilhada com a sociedade, mediante a participação de
entidades especialmente implementadas;

-

adoção do planejamento estratégico na unidade de intervenção da bacia
hidrográfica;

-

utilização de instrumentos normativos e econômicos no gerenciamento das
água, de acordo com diretrizes do planejamento estratégico.

Um bem estratégico como a água, na medida em que seja abundante, pode ser
tratado como um bem livre, ou seja, qualquer um pode usá-lo na quantidade que
necessite sem causar problemas aos demais usuários. Esta situação vigia no passado,
antes que o uso da água assumisse as proporções que hoje apresenta nas regiões mais
desenvolvidas. Quando este bem se torna escasso há necessidades de serem
estabelecidas formas de controlar desta apropriação. Uma delas é permitir o
estabelecimento de direitos de propriedade e de comercialização sobre a água
deixando ao mercado o seu controle. Devido a diversos problemas de obtenção de
eficiência social neste tipo de controle, devidamente analisados nos textos de
Economia Ambiental, uma outra forma de controle é adotada, isoladamente ou em
conjunto com a anterior. Nela, o Estado assume o domínio da água. Isto ocorre no
Brasil, de forma constitucional, e na França, para efeitos práticos.
Diante das dificuldades que um controle centralizado poderia acarretar o Estado,
apesar de manter o domínio sobre a água, descentraliza o seu gerenciamento
permitindo a participação da sociedade através de entidades especialmente
implementadas. Para tanto é estabelecida uma concepção sistêmica, na forma de uma
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matriz institucional de gerenciamento, responsável pela execução de funções
gerenciais específicas, e pela adoção de três instrumentos:
- INSTRUMENTO 1. Planejamento estratégico por bacia hidrográfica.
Baseado no estudo de cenários alternativos futuros, estabelecendo metas
alternativas específicas de desenvolvimento sustentável (crescimento econômico,
eqüidade social e sustentabilidade ambiental) no âmbito de uma bacia
hidrográfica. Vinculados a estas metas são definidos prazos para concretização,
meios financeiros e os instrumentos legais requeridos.
- INSTRUMENTO 2. Tomada de decisão através de deliberações multilaterais
e descentralizadas. Implementação da negociação social, baseada na constituição
de um Comitê de Bacia Hidrográfica no qual participem representantes de
instituições públicas, privadas, usuários, comunidades e de classes políticas e
empresariais atuantes na bacia. Esse comitê tem a si assegurada a análise e
aprovação dos planos e programas de investimentos vinculados ao
desenvolvimento da bacia, permitindo o cotejo dos benefícios e custos
correspondentes às diferentes alternativas.
- INSTRUMENTO 3. Estabelecimento de instrumentos normativos e
econômicos. Tendo por base o planejamento estratégico e as decisões, são
estabelecidos os instrumentos normativos pertinentes e formas de estímulo à
racionalização do uso da água e de captação de recursos financeiros necessários
para implementação de planos e programas de investimentos.
No que diz respeito ao planejamento estratégico por bacia hidrográfica, deve ser
entendido que os interesses de uso, controle e proteção das águas provêm de diversos
setores. Há necessidade de serem conhecidos, ou pelo menos hipotetizados, os
diversos planos setoriais de longo prazo, quantificando e hierarquizando as
intenções de uso, controle e proteção de forma que seja possível a elaboração de um
plano multi setorial de longo prazo que buscará articular os interesses entre si e estes
com as disponibilidades dos recursos hídricos. Como no planejamento de longo
prazo não há possibilidade de obtenção de previsões confiáveis, estabelece se a
necessidade de formulação de cenários alternativos de uso, controle e proteção das
águas que servirão de base para os planos setoriais. Não é possível estabelecer se o
cenário mais provável de ocorrer. Em uma sociedade, demandas e valores mudam, e
assim não será encontrada em qualquer momento uma solução final para os
problemas. O planejamento deve ser um processo contínuo de julgamentos e
decisões para atender a novas situações em um futuro incerto. Sendo assim, muitas
decisões que comprometeriam o atendimento de determinados setores na ocorrência
de dado cenário deverão ser evitadas e o Gerenciamento das Águas deverá privilegiar
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aquelas decisões que preservem opções futuras de uso, controle e proteção. De
acordo com Tonet e Lopes (1994)
"o comportamento passivo, de aguardar a manifestação da demanda para então
procurar atendê-la, deixa a organização vulnerável, compromete a eficiência e muitas
vezes inviabiliza soluções rápidas e práticas, exigindo maior montante de recursos para
corrigir desvios que poderiam ser evitados. No ambiente mutável é preciso antecipar-se
às demandas; quando há. grupos de interesses conflitantes é preciso, ainda, antecipar-se
à própria necessidade para poder atendê-la no menor tempo possível..."
O planejamento estratégico contrasta com os programas circunstanciais do modelo
econômico financeiro por considerar unificadamente os problemas de
desenvolvimento (crescimento econômico, eqüidade social e sustentabilidade
ambiental) da bacia no longo prazo. Como conseqüência, são previstos os programas
de estímulo econômico e os instrumentos legais requeridos para atendimento das
demandas econômicas, sociais e ambientais.
O SEGUNDO INSTRUMENTO prevê o estabelecimento de uma forma de
negociação social no âmbito da unidade de planejamento formada pela bacia
hidrográfica. Essa negociação não é preconizada apenas como forma de democratizar
o Gerenciamento das Águas. Nem deve ser confundida com uma tentativa de se
estabelecer o assembleísmo na tomada de decisões. Ou seja, qualquer decisão sendo
obrigatoriamente tomada em uma assembléia de representantes dos interessados. Seu
propósito vem de duas constatações importantes e que se constituem em grandes
dificuldades para um gerenciamento eficiente. Em primeiro lugar, o uso e a proteção
das águas é promovido por um grande número de entidades, de caráter público ou
privado. Estas entidades possuem graus distintos de poder político sendo geralmente
privilegiadas, embora nem sempre, as entidades públicas e, entre estas, as de nível
federal mais que as estaduais, e estas mais que as municipais. Quando a apropriação
das águas atinge um nível próximo ao das suas disponibilidades qualitativas e
quantitativas surgem os conflitos que envolvem diversas entidades, usos setoriais e
locais da bacia. Isto é agravado em presença da degradação. A solução destes conflitos
é difícil, mesmo existindo entidade responsável por esta tarefa. Via de regra, ela terá
inúmeras atribuições que dificultam o seu pleno exercício por falta de pessoal, tempo
ou canais de comunicação e, inclusive, conhecimento pleno da natureza dos
problemas. Não obstante será dela requerida a tomada de decisões críticas, pois
envolvem a restrição ao atendimento de interesses, o que pode dar margem a
contenciosos políticos e legais, sem se falar nas possíveis manobras de bastidores que
resultam em pressões ilegítimas. O resultado é que nem sempre a solução que

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

155

ANEXOS

promove a maior satisfação social, a curto e a longo prazos, será adotada. Em certos
casos nenhuma solução é tomada, diante da complexidade do problema, deixando
que "os conflitos se resolvam por si mesmos", o que acarreta grandes prejuízos sociais e
ambientais.
A constituição do Comitê de Bacia Hidrográfica visa a promoção de uma negociação
social através da formação de um fórum no qual todos os interessados possam expor
seus interesses e discuti-los de forma transparente e inequívoca. Parte do pressuposto
que o poder público deve efetivamente assumir a propriedade dos recursos hídricos e
estabelecer controles sobre o seu uso, de acordo com o que dispõem a Constituição.
No entanto, o Gerenciamento das Águas é complexo e envolve diversos interesses
conflitantes. Sendo assim, o poder público, sem abdicar ao seu papel de gestor e
coordenador, deve reconhecer a necessidade de promover uma descentralização do
gerenciamento, permitindo a interveniência dos representantes dos diversos
segmentos interessados. De acordo com Tonet e Lopes (1994)
"as formas de participação têm origem na crescente conscientização de que o
direcionamento e a influência para a obtenção de objetivos comunitários depende da
forma como o poder é utilizado e da maneira como são tratados os conflitos de
interesse. Surgem, de um lado, como aspiração democrática da sociedade, que aos
poucos vem acentuando suas práticas nesse sentido... De outro lado, surge como
estratégia para aumentar a eficácia e a efetividade na gerência. Isto porque, devido a
permitir envolver os interessados em todas as etapas do processo de busca de objetivos,
tem maior probabilidade de fazer ocorrer os resultados esperados e de atender as
expectativas dos atores."
Esta interveniência viabiliza o estabelecimento da decisão que, na visão da maioria
dos participantes do comitê, melhor atenda aos interesses comuns, com as limitações
impostas pelo poder público para atender aos interesses mais amplos do Município,
do Estado, da Nação ou das futuras gerações. Desta forma, evita se a possibilidade de
que o Gerenciamento das Águas se desenvolva nos bastidores, e traz sua execução ao
contexto de uma ampla participação e pleno conhecimento dos interesses e das
conseqüências das decisões adotadas.
Uma outra constatação surge de uma reflexão sobre as causas da falência dos
modelos historicamente adotados para o Gerenciamento das Águas. Uma delas é
que, como é dito popularmente "as leis muitas vezes não pegam" ou seja, apesar de
existirem, nem sempre são acatadas e as entidades com poderes de implementá las
não querem ou não têm condições operacionais de evitá lo. Existem duas formas de
corrigir este problema. Uma é reforçar o poder de polícia das entidades responsáveis,
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o que exige grandes investimentos em pessoal e equipamentos, e a tomada de
medidas coercitivas impopulares e de difícil sustentação política. Muitas vezes,
retorna se à principal causa da falência deste modelos, imaginando se que os
problemas serão solucionados por novas imposições legais. Outra, mais racional, é
fazer com que os agentes entendam as razões da existência das leis e de que forma
suas infrações poderão afetar o bem-estar das gerações presentes e futuras. A
constituição de um comitê com atribuições no Gerenciamento das Águas de uma
bacia é uma das formas de se obter este entendimento fazendo com que cada
participante controle sua própria atuação, impeça a atuação anti-social de outros, e
reforce a atuação das entidades com atribuições de controle, visando o bem comum
dos interessados na bacia hidrográfica.
O TERCEIRO INSTRUMENTO engloba uma série de alternativas, necessárias
ante a constatação de que o livre mercado, por si só, não é eficiente para a promoção
do uso socialmente ótimo dos recursos hídricos. Isto requer:
- a implementação de instrumentos normativos especificamente desenvolvidos
para a bacia, na forma de programas ou planos diretores, enquadramentos dos
cursos de água em classes de uso preponderante, criação de áreas de interesse
ecológico ou de proteção ambiental, etc.;
- a outorga do uso dos recursos hídricos, incluindo o licenciamento de
lançamentos de resíduos, através de cotas;
A outorga é um instrumento discricionário que os poderes públicos, federal e
estaduais, proprietários constitucionais das águas, dispõem para promover o seu uso
adequado sob o ponto de vista da sociedade como um todo, limitando, por um lado,
os poderes dos comitês de bacia. Por outro lado, ao fundamentar os critérios de
outorga nos interesses deste mesmo comitê, permite a adoção de um instrumento de
racionalização quando outros mecanismos de indução não funcionam.
Finalmente, há a adoção de instrumentos que atuam sobre o mercado:
-

a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, incluído aí o lançamento de
resíduos nos corpos de água;
este instrumento que pode ser usado para gerar recursos para investimentos na
bacia, primordialmente, e para estimular o uso socialmente adequado da água,
em caráter complementar, sendo uma aplicação dos princípios poluidorpagador ou usuário-pagador;

-

o rateio de custo das obras de interesse comum entre os seus beneficiários.
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Trata-se de desdobramento do instrumento anterior, que conjuga o caráter
financeiro com a promoção da justiça fiscal, impondo o custeio de uma obra
aos seus beneficiários diretos. É necessário entender que o Gerenciamento das
Águas comporta investimentos de grande monta. Eles se dirigem a medidas
estruturais, tais como reservatórios, sistemas de abastecimento e de esgotos, de
irrigação, criação e fiscalização de reservas, etc. E também a medidas não
estruturais voltadas a consecução do gerenciamento propriamente dito, na
forma de operação de entidades devidamente equipadas de pessoal e material,
promoção de programas de extensão rural e educação comunitária, etc. Não se
pode pretender que toda a sociedade pague por isso através de impostos mas
que parcela substancial dos recursos financeiros seja gerada na própria bacia,
onde se encontram os beneficiários diretos dos investimentos. Duas das formas
de geração de recursos financeiros são a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
e, mais diretamente, o rateio das obras de interesse comum entre seus
beneficiários. A execução destes instrumentos de participação financeira nos
investimentos pode ser facilitada na medida que seu estabelecimento e
aplicação sejam realizados com ampla participação dos envolvidos. Esta é mais
uma das justificativas para a criação do Comitê da Bacia e ocorre na linha do
princípio no taxation without representation (nenhuma taxação sem
representação) que orientou a criação dos parlamentos nas democracias
modernas.
A questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos causa muitas vezes violentas,
quando não destemperadas, manifestações de grupos ou pessoas que alegam que "o
Estado já cobra impostos demasiados para o retorno que dá à sociedade". Entendem
ser esta cobrança mais uma forma de aumento de imposto e por isto a desaprovam
enfaticamente. Este instrumento, sendo entendido adequadamente, poderia, no
entanto, fazer parte até mesmo das recomendações de discursos neo-liberais que
fundamentam estas reações. A idéia subjacente é que a bacia deve gerar os recursos
financeiros para seus próprios investimentos, assim como o faz um condomínio de
edifício. Como não existe almoço grátis, a alternativa à cobrança é o financiamento
dos investimentos justamente pelos impostos que seriam cobrados à toda sociedade e
não àquele segmento diretamente beneficiado, que se insere na bacia. Isto poderá,
inclusive, reforçar os argumentos sobre a necessidade de diminuição de impostos,
pois seria estabelecido um instrumento de arrecadação alternativo que tem a
vantagem de poder ser controlado pelos próprios pagadores, através da atuação do
Comitê de Bacia. Nas bacias sem capacidade de pagamento haveria ainda
necessidade de buscar-se nos impostos pagos por toda sociedade suas fontes de
financiamento. Neste caso, haveria a legitimação deste instrumento por estar
coadunado com objetivos de eqüidade social, como os de diminuição de diferenças
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regionais, estabelecimento de pólos alternativos de desenvolvimento, ampliação da
fronteira agrícola, melhoria da distribuição de renda, etc.
Em resumo, os instrumentos comentados facultam o comprometimento consciente
da sociedade e dos usuários dos recursos hídricos com os planos, programas e
instrumentos legais requeridos para o desenvolvimento da bacia hidrográfica. É
criada uma vontade política regional, que junto com a geração de recursos
financeiros, torna se o vetor mais relevante do sucesso da Administração Pública na
promoção do uso e proteção das águas.
Na ótica da administração de organizações esse modelo poderia ser classificado como
sistêmico contingencial. Segundo este modelo, sendo a organização um sistema
aberto, o que nela ocorre depende e resulta do que ocorre no ambiente. É, portanto,
enfatizado o ambiente em que se insere a organização, e como suas necessidades
mutáveis e diversificadas agem sobre a dinâmica da organização, e a resultante rede
de relações formadas em decorrência das demandas surgidas e das respostas emitidas.
Nada é fixo, tudo é relativo e, por isto, leva à valorização do papel da negociação
social pelo Gerenciamento das Águas, prevendo a criação de instâncias específicas
para realizá-lo.
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ANEXO II
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS
HÍDRICOS
Levando em consideração as propostas apresentadas, fundamentadas nas normas
legais que estabelecem diretrizes para o Planejamento de Recursos Hídricos, será
aqui apresentada uma concepção para Planos Estaduais de Recursos Hídricos que
poderá orientar o preparo de documentos de referência para os processo de licitação
relacionados. Três tipos de planos são previstos na Lei 9.433/97:
1. o Plano (de Recursos Hídricos) da Bacia Hidrográfica, resultado das
compatibilizações de demandas setoriais na bacia hidrográfica sendo
desenvolvido sob a responsabilidade de um Comitê de Bacia Hidrográfica, e
2. o Plano (Estadual ou Distrital) de Recursos Hídricos resultado da
compatibilização dos diversos Planos de Bacia Hidrográfica no âmbito da
respectiva unidade federativa sendo desenvolvido sob a responsabilidade do
órgão responsável pelo Gerenciamento da Oferta dos Recursos Hídricos;
3. o Plano Nacional de Recursos Hídricos, resultado da compatibilização dos
diversos Planos Estaduais no âmbito do território nacional, e dos interesses
setoriais nacionais, sendo desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos do
MMA, que é o órgão nacional responsável pelo Gerenciamento da Oferta dos
Recursos Hídricos.
Esta concepção teórica reflete uma situação idealizada e, portanto, se aplica a uma
realidade também ideal. As realidades que são enfrentadas diferem desta última de
diversas maneiras e, por isto, a concepção teórica deve sofrer diversos tipos
adaptações. Atualmente tem sido observado no país o desenvolvimento de vários
Planos de Bacia Hidrográfica, muitas vezes denominados "Planos Diretores", nos
quais se observa que, em conjunto com a compatibilização dos interesses setoriais
relacionados à água, são também propostas Ações de Desenvolvimento Setorial,
transformando o Plano de Bacia Hidrográfica em um verdadeiro Plano de
Desenvolvimento Regional. Isto tem ocorrido, principalmente, em regiões onde o
principal estrangulamento ao desenvolvimento é resultado de carências na infraestrutura hídrica e, por isto, os investimentos na área de recursos hídricos tornam-se
o principal vetor de desenvolvimento regional. Nesta situação existe o risco do órgão
público envolvido, às vezes uma Secretaria de Recursos Hídricos, se tornar uma
super-secretaria e estabelecer conflitos de competência com a secretaria de

PLANEJAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

161

ANEXOS

planejamento, e com as demais secretarias setoriais, exigindo, assim, complexas
operações de engenharia institucional.
Em outras regiões mais desenvolvidas do país, as ações de desenvolvimento são
muitas vezes assumidas ou por entidades setoriais específicas, ou pela iniciativa
privada, de forma autônoma ou complementar. É a estes casos que a concepção
teórica apontada melhor se adapta. Esta é, preponderantemente, a situação que
ocorre nos Estados do Sul/Sudeste e no Estado X, onde entidades com peso
institucional considerável atuam nos diversos setores econômicos.
Tendo em vista o exposto, uma proposta conceitual para o Planejamento de Recursos
Hídricos deve prever:
1. o diagnóstico da disponibilidade hídrica das bacias envolvidas, em termos
quantitativos e qualitativos;
2. o diagnóstico das demandas atuais dos recursos hídricos e suas projeções,
diretamente, ou através da análise dos planos, programas, ou ações setoriais
relacionadas aos recursos hídricos, nas entidades setoriais pertinentes, no
âmbito da bacia ou Estado pertinente e no de outros Estados com interesses nos
mesmos mananciais; onde forem notadas oportunidades de desenvolvimento
não utilizadas deverá haver uma abordagem pró-ativa, antecipando-se aos
interesses setoriais específicos;
3. articulação/compatibilização das demandas hídricas no âmbito de bacias
hidrográficas, considerando as disponibilidades hídricas, com interveniência de
comitês de bacia hidrográfica, caso estejam instalado;
4. articulação/compatibilização do ordenamento acima realizado, por bacia
hidrográfica, com planos de ordenamento territorial e de desenvolvimento
regional, no âmbito estadual ou nacional, resultando no Plano de Recursos
Hídricos, na unidade específica.
Estas atividades deverão ser realizadas de acordo com as diretrizes a serem a seguir
apresentadas, que serão parte essencial do Termo de Referência. No caso em apreço
as diretrizes são orientadas para um Plano de Recursos Hídricos no âmbito de um
Estado ou do Estado X. Ele agrega Planos de Bacia Hidrográfica e, por isto, as
diretrizes para estes acham-se integradas à proposta. Supõe-se que o Estado X (ou o
Distrito Federal) seja o interessado na contratação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos (ou o PRH do Estado X). Ele deverá ter um órgão contratante, na forma de
uma secretaria ou departamento com atribuições no Gerenciamento da Oferta dos
Recursos Hídricos, que será denominado ÓRGÃO ESTADUAL DE RECURSOS
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HÍDRICOS, aqui denominado como OERH. Haverá, eventualmente, uma lei
estadual que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, com seus princípios e
suas diretrizes, que deverão orientar o preparo do PRH do Estado X, em conjunto
com a Lei Federal 9.433/97 e a legislação pertinente.
A 4.1.1. Escopo geral dos trabalhos
Os trabalhos a serem contratados visam ao preparo do Plano de Recursos Hídricos
para o Estado X e compreendem as partes abaixo relacionadas a serem executadas
pela CONTRATADA conforme o que dispõe este TERMO DE REFERÊNCIA e o
que disporá o CONTRATO.
PARTE A - Diagnóstico das disponibilidades hídricas das bacias hidrográficas do
estado X
PARTE B - Diagnóstico e prognóstico das demandas hídricas no Estado X
PARTE C - Alternativas de compatibilização das disponibilidades e demandas
hídricas nos aspectos quantitativos e qualitativos
PARTE D - planos diretores de articulação dos recursos hídricos das bacias do
Estado X
PARTE E - Plano de gerenciamento integrado dos recursos hídricos do Estado X
PARTE F - Capacitação material e pessoal do OERH do Estado X
Estas partes, embora devendo ser elaboradas de forma articulada e harmônica, serão
apresentadas em documentos separados, que abordarão os itens abaixo resumidos:
PARTE A - DIAGNÓSTICO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO ESTADO X
1.
2.
3.
4.
5.

Levantamento, análise de consistência e adequação das informações existentes
Extensão temporal das informações
Análise de risco
Espacialização das informações
Levantamento e análise preliminar de alternativas para incremento das
disponibilidades quantitativas de água
6. Síntese do diagnóstico das disponibilidades hídricas
7. Proposta de rede de coleta de informações hidrológicas
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PARTE B - DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS DEMANDAS HÍDRICAS NO
ESTADO X
1. Cadastro de usuários de água
2. Levantamento, análise de consistência, quantificação e adequação das
informações existentes
3. Identificação e análise de planos, programas e ações setoriais de uso dos
recursos hídricos
4. Cenarização e projeção temporal das demandas em cada cenário
5. Estimativa da produção de resíduos em cada cenário
6. Espacialização das informações
7. Levantamento e análise preliminar de medidas mitigadoras alternativas para
redução da carga de resíduos e de controle quantitativo das demandas hídricas
8. Síntese do prognóstico

SEMINÁRIO I - Águas do Estado X: diagnóstico, prognóstico, análise preliminar
dos problemas e de suas soluções.

PARTE C - ALTERNATIVAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
E DEMANDAS HÍDRICAS NOS ASPECTOS QUANTI-TATIVOS E
QUALITATIVOS
1. Confronto das disponibilidades e demandas hídricas no tempo e no espaço nos
aspectos quantitativos e qualitativos
2. Análise de alternativas para compatibilização quali-quantitativa de acordo com
cenários de desenvolvimento
3. Análise de alternativas para enquadramentos dos corpos de água em classes
de usos preponderantes

PARTE D - ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS HÍDRICAS NAS BACIAS DO
ESTADO X
1. Análise dos Planos de Recursos Hídricos das bacias de rios compartilhados
com outros Estados e suas conseqüências nas águas do Estado X
2. Articulação dos interesses relacionados às águas das bacias
compartilhadas: propostas técnicas
3. Articulação dos interesses relacionados às águas das bacias
compartilhadas: propostas institucionais (organizacionais e legais)

SEMINÁRIO II - Águas do Estado X: Análise de alternativas de compatibilização
quali-quantitativa entre os interesses do Estado X, dos Estados vizinhos e da União.
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PARTE E - PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO ESTADO X
1. Proposta de um Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado
X
2. Proposta do Plano de Recursos Hídricos do Estado X
3. Proposta de medidas emergenciais e de programas, projetos e ações

SEMINÁRIO FINAL - Águas do Estado X: Avaliação do Plano de Gerenciamento
Integrado dos Recursos Hídricos do Estado X.

PARTE F - CAPACITAÇÃO MATERIAL E PESSOAL DO OERH DO ESTADO X
1. Aquisição e implantação dos aplicativos utilizados no desenvolvimento do
Plano no OERH.
2. Desenvolvimento de programa de treinamento do pessoal técnico do
OERH, ou de técnicos por ela indicados, abrangendo o conhecimento da
base teórica que sustenta as metodologias e técnicas que são aplicadas, e
a operação dos aplicativos utilizados.

A elaboração do TRABALHO será realizada através da aplicação das melhores
técnicas disponíveis, adequadas aos problemas abordados. Deverá também prever
uma ampla participação de entidades públicas, usuários da água e de organizações da
sociedade civil que tenham interesses nas águas do Estado X através da realização
dos seminários supra-relacionados, aos quais será dada ampla publicidade. Estes
seminários terão por objetivo:
1. informar a sociedade a respeito dos problemas das águas do Estado X e das
alternativas de solução;
2. discutir com os diferentes segmentos da sociedade as alternativas de
intervenção, de forma a serem obtidos subsídios para a atuação e para as
decisões a serem tomadas pelas entidades competentes;
3. estimular a organização da sociedade e a formação de entidades participativas,
na forma de Comitês de Bacia Hidrográfica e do Conselho de Recursos
Hídricos do Estado X, de acordo com o que é previsto na lei federal 9.433 e na
lei estadual pertinente, se houver.
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A organização dos seminários estará a cargo da CONTRATADA, incluindo todas as
despesas necessárias à sua realização. A coordenação será assumida pelo OERH, que
estabelecerá as regras para a sua execução.
Detalhamento das partes e atividades
Neste detalhamento são enfatizados aos resultados requeridos - as questões
metodológicas são deixadas ao discernimento das LICITANTES e servirão como
base para a pontuação que estabelecerá a nota técnica a ser atribuída à PROPOSTA.
Nesta pontuação será valorizada a adequação das técnicas e métodos propostos às
informações disponíveis e aos resultados requeridos.
Embora não seja exigida a apresentação nas PROPOSTAS um capítulo específico
sobre "conhecimento do problema" as LICITANTES deverão angariar previamente
ao seu preparo os conhecimentos pertinentes sobre os recursos hídricos do ESTADO
X, incluindo a base de dados disponível, de forma a estarem plenamente habilitadas
a propor as metodologias mais adequadas para a execução do TRABALHO com um
nível de qualificação que esteja, no mínimo, à altura e, preferentemente, ultrapasse o
"estado-da-arte".
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