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Resumo –  O Planejamento Ambiental é vinculado à organização do trabalho de uma equipe por 
meio de fases interativas, tendo como objetivo a harmonização das relações entre os homens e a 
natureza,  de  modo  que  os  impactos  resultantes,  que  afetam  negativamente  o  ambiente,  sejam 
minimizados, e que os impactos positivos sejam maximizados. Sendo assim, é possível visualizar o 
Plano  de  Recursos  Hídricos  como  um  dos  mais  importantes  instrumentos  de  planejamento 
ambiental no âmbito da gestão da água, uma vez que organizam os elementos técnicos de relevância 
e estabelecem os objetivos, diretrizes, critérios e intervenções fundamentais para o gerenciamento 
dos  recursos  hídricos,  tendo  em  vista  o  uso  sustentável.  O  presente  artigo  tem  por  objetivo 
apresentar  uma  discussão  do  PRH  como  instrumento  de  planejamento  ambiental,  a  partir  da 
confrontação entre elementos conceituais e aplicados, valendo-se de um estudo de caso para a Bacia 
do  Sorocaba  e  Médio  Tietê  no  Estado  de  São  Paulo.  O  artigo  está  organizado  em 4  seções: 
introdução; quadro conceitual e planejamento de recursos hídricos, o qual fornecerá subsídios para 
o estudo de caso do PBH da bacia do Sorocaba e Médio Tietê (3º seção) e considerações finais.

Abstract  –  The Environmental  Planning is bound to the organization of work of a team using 
interactive phases,  having as objective the harmonization of relations between man and nature,  so 
that the resulting impacts, adversely affecting the environment are minimized, and that the positive 
impacts are maximized. So is possible to visualize the Water Resources Plan as one of the most 
important tools of environmental planning in the context of water management, once that organize 
the  technical  elements  of  relevance  and establishes  the  objectives,  guidelines  and interventions 
fundamental to the management of water resources, with a view to sustainable use. This article is 
intended  to  present  a  discussion  of  the  WRP as  a  tool  for environmental  planning, from the 
confrontation between conceptual and applied elements, making use of a case study for the Basin of 
the Sorocaba and  Médio Tietê in São Paulo. The paper is organized into four sections: introduction, 
conceptual framework and planning of water resources, which provide subsidies for case study of 
the WRP Sorocaba and Médio Tietê (3rd section) and closing remarks.
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1. INTRODUÇÃO

 Incertezas devido as mudanças climáticas globais, alterações socioeconômicas, aumento nos 

níveis de consumo, contaminação dos corpos d’ água,  entre outros fatores, proporcionam novos 

desafios que já não podem ser resolvidos no âmbito do paradigma de gestão baseado em abordagens 

de comando e controle e em estratégias setorizadas. Atualmente, existe uma consenso crescente da 

necessidade  de  abordagens  integradas,  que  simultaneamente  levem  em  consideração  o 

desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente e a inclussão de diversos interesses na 

gestão  dos  recursos  hídricos.  (Pahl-Mostl  et  al.,  2008).  A  carência  por  planejamentos  mais 

abrangentes, dinâmicos e preocupados com o impacto ao meio ambiente torna-se mais evidente, 

sendo assim o planejamento adjetivado como ambiental começa a ser considerado para alcançar o 

desenvolvimento social, tecnológico e ambiental adequado.

A necessidade de proteção dos recursos hídricos, para as atuais e futuras gerações, e de um 

planejamento que assegurasse a quantidade e a qualidade da água para usos múltiplos se traduz em 

normas legais, a nível federal3, através da lei 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos  (PNRH)  e  a  criação  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos 

(SNGRH).  No entanto,  gerir  os  recursos  hídricos  não  significa  apenas  tomar  decisões  sobre  a 

melhor  forma de garantir  sua conservação e  a  sua alocação  para  diferentes  usos,  mas  também 

assegurar a aplicação dessas decisões, condicionando e alterando comportamentos, para tanto, os 

instrumentos de uma política  são elementos essenciais  para garantir  sua aplicabilidade (Correia, 

2005). 

Entre os instrumentos de gestão propostos pela lei 9.433/97 têm-se os Planos de Recursos 

Hídricos, que consistem em documentos resultantes do processo planejamento que define a agenda 

de recursos hídricos de uma região,  identificando os planos,  projetos, investimentos e ações de 

gestão prioritárias de maneira participativa. Possuem como objetivo central fundamentar e orientar 

a implementação da Política  Nacional  de Recursos Hídricos (PNRH) pautada nos princípios de 

participação, integração e descentralização da gestão da água (ANA, 2009). 

No que se refere à reflexão teórica e conceitual dos instrumentos definidos para orientar a 

execução da PNRH existem carências de investigações que aprofundem como estes instrumentos 

devem ser aplicados.   A delimitação conceitual  fornece subsídios para a reflexão da prática  de 

aplicação desses instrumentos, que podem estar sendo desvinculados dos objetivos propostos em 

3  Os estados brasileiros começaram a instituir sistemas estaduais de recursos hídricos antes da publicação da lei federal. 
O estado de São Paulo foi o pioneiro ao instituir a lei 7.633 de 1991, na seqüência o Ceará instituiu seu sistema por 
meio da lei 11.966 de 1992. Santa Catarina e o Distrito Federal promulgaram suas legislação em 1993, lei 9.002/93 e 
512/93 respectivamente.
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sua concepção original,  tornando-se subutilizados  e  fragilizados  no cumprimento  do seu papel, 

possuindo apenas efeitos documentais e servindo para legitimar ações já desenvolvidas antes do 

planejamento.

É fundamental identificar e refletir se a aplicação do instrumento Plano de Recursos Hídricos 

realmente fornece subsídios para administrar o recurso hídrico, organizar o espaço, identificar os 

conflitos de uso e conservação, propor alternativas, executar as intervenções necessárias, monitorar, 

controlar  e  preservar  a  água  e  demais  fatores  associados  esperados  em  um  instrumento  de 

planejamento ambiental (SANTOS, 2004).

Sendo  assim,  o  objetivo  deste  artigo  é  apresentar  os  resultados  parciais  da  pesquisa  de 

mestrado intitulada de “Análise do plano de recursos hídricos como instrumento de planejamento 

ambiental: um estudo de caso na bacia do Sorocaba/Médio Tietê, SP”, cujos objetivos por sua vez 

são: analisar o plano de recursos hídricos como instrumento de planejamento ambiental de bacias 

hidrográficas a partir da delimitação e posterior comparação do quadro conceitual e empírico em 

que se insere o instrumento, tendo como área de estudo a Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – UGRHI 10 – Tietê/Sorocaba, SP,  gerenciada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos 

Rios Sorocaba e Médio Tietê – CBH-SMT.

2. QUADRO  CONCEITUAL  -  PLANEJAMENTO  AMBIENTAL  E  PLANO  DE 
RECURSOS HÍDRICOS

O  quadro  conceitual  apresentado  adiante  considera  a  relação  entre  as  premissas  de  um 

planejamento ambiental, a legislação em vigor na área de estudo para gestão dos recursos hídricos e 

os seus princípios de participação, integração e descentralização como fundamentais para alcance 

pleno dos objetivos estabelecidos para o instrumento (figura 1). A apresentação da Diretiva- Quadro 

da Água, na qual os Planos de Bacias Hidrográficas são considerados instrumento essencial para o 

alcance de seus objetivos, no âmbito desse quadro conceitual, compartilha da mesma opinião que 

Correia (2005) que considera essa diretiva como um grande laboratório para as políticas da água, 

por definir linhas de rumo e objetivos comuns para a gestão da água que se ajusta a realidades 

diversas e contrastantes em termos geográficos e socioeconômicos, cujos resultados são importantes 

não apenas para as sociedades européias, mas para todo mundo por constituírem uma importante 

fonte de experiência e reflexão.
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Figura 1- Plano de recursos hídricos: planejamento ambiental e legislação de recursos hídricos.

2.1. Planejamento ambiental: principais conceitos e os planos

Planejamento ambiental  é um processo de coleta, organização e análise sistematizadas das 

informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou a escolhas acerca das 

melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua finalidade é atingir metas 

específicas no futuro, levando à melhoria de uma determinada situação e ao desenvolvimento das 

sociedades.  É  pautado  pelo  potencial  e  pelos  limites  do  meio  ambiente  e  não  pela  demanda 

crescente ou a má gestão política e administrativa (Santos, 2004).
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Para  Almeida  et.  al.  (2004),  o  “planejamento  ambiental  consiste  em  um  grupo  de  

metodologias e procedimentos para avaliar as conseqüências ambientais de uma ação proposta e 

identificar possíveis alternativas a esta ação (linha de demanda); ou um conjunto de metodologias 

e procedimentos que avalia as contraposições entre as aptidões e usos dos territórios a serem 

planejados (linha de oferta)”.

Franco (2001) apud Philippi Jr (2005) considera o planejamento ambiental como o esforço da 

civilização em prol da preservação e conservação dos recursos naturais de um território,  com o 

objetivo de garantir sua própria sobrevivência. Já Silva e Pruski, (2000), conceitua planejamento 

ambiental  como  a  coordenação,  compatibilização,  articulação  e  implementação  de  projetos  de 

intervenções  (estruturais  e  não  estruturais)  na  unidade  geográfica  de  planejamento  adotada,  de 

maneira a adequar o uso, o controle e a proteção do recurso natural às aspirações sociais e, ou, 

governamentais.

Segundo  Ross  (2009),  “o  planejamento  ambiental  articula-se  com  os  princípios  de  

desenvolvimento  sustentável,  o  que  significa  permear  todos  os  níveis  das  relações  sociais  e  

econômicas das sociedades humanas e dos vínculos que estas estabelecem com a natureza”. Para o 

autor,  a  relação  com  a  natureza  ou  com  os  bens  naturais  devem  considerar  a  perspectiva  de 

utilização com conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais. 

A utilização dos recursos naturais implica em uma apropriação do espaço onde os indivíduos 

e  a  natureza  não  podem mais  serem dissociados.  Eles  devem ser  considerados  como  parte  da 

ordenação do território, e essa estruturação deve ser mantida da forma mais integra possível pela 

atenuação das causas, minimização dos efeitos e reparação dos danos. Para tanto,  o estudo dos 

sistemas ambientais é fundamental, exigindo como ferramenta a interação entre várias disciplinas, 

para que cada uma delas em articulação com as demais apresente resultados e interpretações que 

levem ao diagnóstico do sistema estudado (Maglio; Philippi, 2005).

Os planejamentos ambientais são organizados nas etapas de pesquisa, análise e síntese. Para 

cumprir essas três etapas, o planejamento apresenta-se como um processo elaborado em fases que 

evoluem sucessivamente, sendo que o resultado de uma é a base para o desenvolvimento da fase 

seguinte. Cada fase tem componentes, metodologias e resultados específicos. O planejamento é um 

processo contínuo, portanto suas fases se encadeiam e se realimentam por meio das informações 

obtidas  passo  a  passo.  Na prática,  apesar  dos  planejamentos  ambientais  possuírem um mesmo 

ideário, a seqüência de fases utilizadas para um determinado fim é variável (Santos, 2004).

O produto  central  do processo de planejamento  é  o  plano,  onde devem estar  presente  as 

informações relativas à abrangência espacial e temática para enfrentar as situações ou problemas, 

conter as ações para proteção e conservação da biodiversidade e a implementação de diretrizes para 
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o desenvolvimento econômico e social compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais. 

Deve  considerar  a  política  ambiental  e  seus  princípios  e  mecanismos  institucionais  e  legais 

existentes no momento de sua formulação (Maglio; Philippi, 2005).

Um  plano  é  considerado  como  instrumento  de  planejamento  ambiental  quando  visar  o 

aprimoramento das relações entre o homem e a natureza, quando possuir objetivos e metas políticas 

claras  e  bem consolidadas  por  meio  de diretrizes  e  ações  propostas,  e  diagnósticos  elaborados 

considerando a interface entre recursos naturais e os homens. Também assume esse papel quando 

identifica aspirações da comunidade e meios para garantir a participação popular na elaboração do 

documento  e  gestão  da  área  de  estudo,  e  quando  caminha  para  um  desenvolvimento  local 

ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável (Santos, 2004).

No  Brasil,  em  função  de  todos  os  problemas  ambientais,  decorrentes  da  história  de 

desenvolvimento marcada por práticas econômicas predatórias, diante do desperdício dos recursos 

naturais  e  da  degradação  generalizada,  com perda  da  qualidade  ambiental  e  de  vida,  torna-se 

urgente  a  adoção  de  um planejamento  físico  territorial  não  só  com perspectivas  econômicas  e 

sociais,  mas  também  ambientais,  visando  ao  desenvolvimento  que  leve  em  conta  não  só  as 

potencialidades dos recursos naturais, mas, principalmente, as fragilidades dos ambientes naturais 

perante a inserção dos homens na natureza (Ross; 2009).

2.2. Plano de Recursos Hídricos: legislação federal e estadual de São Paulo

Considerando o planejamento ambiental de recursos hídricos temos como produto central os 

planos de recursos hídricos, estabelecidos como instrumento da política federal e de leis estaduais, 

como a do estado de Estado de São Paulo, lei 9433/97 e lei 7663/91 respectivamente. Segundo a Lei 

9.433/97, art. 6 são “... planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos”.

Os PRH devem ser  elaborados  por  bacia  hidrográfica,  por estado e  para o país.  O plano 

fundamental  é  o  plano de  bacia  hidrográfica,  unidade  territorial  de  planejamento  e  atuação  do 

SNRH.  Os  planos  estaduais  deverão  integrar  as  prioridades  apontadas  nos  planos  de  bacia 

hidrográfica. Já o plano nacional deverá estabelecer as prioridades nacionais, tendo como referência 

os planos estaduais.

Os principais tópicos, no âmbito da presente pesquisa, das legislações federal e estadual de 

São Paulo para gestão dos recursos hídricos são apresentados adiante (figura 2 e 3 respectivamente), 

tendo como ênfase os planos de recursos hídricos. 
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Figura 2 – Legislação federal de gestão dos recursos hídricos e planos de recursos hídricos

7
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos



Figura 3 – Legislação Estadual de São Paulo e os planos de recursos hídricos.
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A legislação vigente para a gestão dos recursos hídricos é pautada em princípios norteadores 

que  preconizam a  gestão  compartilhada,  tendo como base  de sustentação  a  descentralização,  a 

integração e a participação, com o objetivo de assegurar o uso sustentável da água. Esse modelo de 

gestão é considerado inovador e ainda representa um desafio na gestão da água no Brasil.  Nos 

tópicos seguintes esses princípios são abordados com maior profundidade. 

2.2.1. Integração

Segundo  a  GWP  (Global  Water  Partnership)  a  Gestão  Integrada  dos  Recursos  Hídricos 

(GIRH) é um processo que promove o desenvolvimento e a gestão coordenada da água, da terra e 

dos recursos relacionados, com o fim de maximizar o bem- estar social e econômico resultante de 

maneira  equitativa sem comprometer  a sustentabilidade dos ecossistemas vitais.  A GIRH não é 

apenas  um  conceito,  mas  sim  um  meio  de  alcançar  três  objetivos  estratégicos:  eficiência  na 

utilização; equidade, na distribuição de água entre os diferentes grupos sociais e econômicos; e a 

sustentabilidade ambiental, para proteção dos recursos hídricos e ecossistemas associados. 

A gestão integrada dos recursos hídricos assume várias dimensões: 1) integração no sentido 

de abranger os processos de transportes de massa de água que têm lugar na atmosfera, em terra e 

nos oceanos, ou seja, o ciclo hidrológico; 2) em relação aos usos múltiplos de um curso d’água, de 

um reservatório artificial ou natural, de um lago, de uma lagoa ou de um aqüífero, ou seja, de um 

corpo hídrico; 3) inter-relacionamento dos corpos hídricos com os demais elementos dos mosaicos 

de ecossistemas (solo, fauna e flora); 4) co-participação entre gestores, usuários e populações locais 

no  planejamento  e  na  administração  dos  recursos  hídricos;  5)  e  a  integração  dos  anseios  da 

sociedade por um desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental, na perspectiva de 

um desenvolvimento sustentável (Machado, 2003).

Gerir uma bacia hidrográfica numa perspectiva integrada,  como determina a legislação de 

recursos  hídricos,  “é  administrá-la  de  modo  a  evitar  a  sua  deterioração,  conservando  suas  

características  desejáveis  e  aprimorando  aquelas  que  necessitam  de  melhorias”. A  gestão 

ambiental dessa unidade de planejamento depende do entendimento de cada agente sobre seu papel, 

responsabilidades e atribuições e de adequados canais de comunicação com os demais agentes, para 

assim  evitar  ações  mutuamente  neutralizadoras,  confrontos  e  desgastes.  A  prevalência  dos 

interesses da coletividade sobre o particular deve ser defendida, enfatizando assim a necessidade de 

sistemas colegiados de autogestão ou co-gestão, formados por Comitês de Bacias (Machado, 2003)

O  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  funciona,  entre  outras  atribuições,  como  um  fórum 

integrador  de  políticas,  articulando  a  política  de  recursos  hídricos  com  a  política  ambiental, 

socioeconômica  e  de  uso  do  solo  (entre  outras),  tentando  alcançar  a  utilização  sustentável  dos 

recursos naturais.  
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O art.3 da PNRH caracteriza o reconhecimento da necessidade de uma gestão integrada dos 

recursos hídricos ao estabelecer suas diretrizes gerais de ação (figura 2). A política estadual de São 

Paulo também determina a gestão integrada em seus princípios e diretrizes de ação (figura 3). Sendo 

o plano o instrumento de orientação e fundamentação das leis federal e estadual, essas diretrizes 

devem ser consideradas em sua elaboração e implementação. 

2.2.2.  Descentralização

A descentralização, caracterizada como a transferência de diversas decisões do âmbito federal 

e  estadual  para  a  esfera  local  da  bacia  hidrográfica  na  condição  de  unidade  territorial  de 

planejamento  e  gestão,  tem  se  tornado  um  novo  paradigma,  onde  idéias  de  modernidade 

administrativa  e  de  democratização  das  tomadas  de  decisões  se  juntam  (Mascarenhas,  2006); 

(Cardoso,  2003);  (Lemos;  Oliveira,  2004).  Para  Pereira  e  Formiga-Johnsson  (2005),  a 

descentralização de uma política  pública depende de vários fatores,  entre os quais  se destaca o 

interesse,  de  uma  parte,  em  descentralizar,  e  da  outra,  de  receber  e  desempenhar  a  função 

descentralizada.  

Na gestão dos recursos hídricos, a descentralização efetiva uma parceria do poder público 

com  a  sociedade  civil  organizada  e  com  os  usuários  da  água  na  bacia.  Com  esse  arranjo 

institucional, o poder de decisão, passa a ser articulado e compartilhado, no âmbito dos comitês e 

dos conselhos de recursos hídricos (Mascarenhas, 2006).

Os comitês e conselhos desempenham um papel estratégico na PNRH, são eles que sintetizam 

os princípios da lei por materializarem a descentralização da gestão, contaram com a participação 

dos três setores da sociedade e terem a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Sendo assim, o 

êxito de seu funcionamento pode, em certa medida, significar o êxito da própria política das águas e 

de seus instrumentos. A legitimidade desses novos arranjos tem sido conferida não apenas pela lei 

das águas e pelas políticas nacionais e estaduais, mas também por políticas paralelas nos âmbitos 

nacional, estadual e até municipal (Cardoso, 2003). Possuem, entre outras funções, a competência 

estratégica  de  acompanhar  o  processo  de  elaboração,  aprovação  e  acompanhamento  da 

implementação do plano de recursos hídricos.

A descentralização e a participação pública podem melhorar os resultados das políticas por 

meio  de  uma  gestão  mais  eficiente  da  água  e  também  o  processo  político,  por  meio  da 

transparência, da prestação de contas e da tomada de decisão democrática (Lemos; Oliveira, 2004). 

Várias variáveis  podem afetar seu sucesso, incluindo (mas não limitando):  uma regulamentação 

adequada  (ou seja,  as  normas  ambientais);  disponibilidade  de  capital  social  e  educação cívica; 

definição  e implementação  de processos participativos;  criação de mecanismos de mediação  de 

conflito,  disponibilidade de recursos humanos e financeiros;  incentivos políticos;  e os níveis de 
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capacitação local e compromisso social (Agrawal; Ribot, 1999; Ribot, 2002 apud Lemos; Oliveira, 

2004).

Em  sociedades  cada  vez  mais  fragmentadas,  a  conformação  de  uma  esfera  pública 

democrática depende de negociação dos interesses, da aceitação das diferenças e da geração de 

objetivos comuns que permitam o desenvolvimento de ações solidárias (Pereira; Formiga-Johnsson, 

2005). 

2.2.3.Participação

A participação do público pode ser definida como o processo que permite a sociedade afetar 

os resultados das políticas, planos e programas e tem sido considerada como uma exigência para 

boa governança. Andre et. al. (2006) apud Demetropoulou et.al. (2010) define a participação do 

público como o envolvimento de indivíduos ou grupos que são positivamente ou negativamente 

afetados  ou interessados em uma proposta  de intervenção,  por exemplo,  um projeto,  programa, 

plano ou política, objetos de um processo decisório. A razão da importância da participação é a 

melhoria  do  processo  de  decisão,  por  meio  da  informação,  reconhecimento  das  necessidades, 

valores  e  demandas  da  população  afetada,  e  do  consenso  entre  a  sociedade  e  demais  atores 

envolvidos.

Na gestão dos recursos hídricos no Brasil,  a participação pública está  assegurada pela  lei 

9.433/1997, art. 1, inciso VI “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”, assim como no art. 39, onde 

determina a composição dos comitês de bacia, nos quais deve haver representantes do poder público 

(União,  Estados  e  dos  Municípios,  de  acordo  com  a  abrangência  da  bacia  hidrográfica),  dos 

usuários das águas e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

Na  política  estadual  de  recursos  hídricos  do  estado  de  São  Paulo  a  participação  pública 

também está prevista, sendo os comitês de bacia hidrográfica compostos, de acordo com o art. 24, 

de “I- representantes da Secretaria de Estado ou de órgãos e entidades da administração direta e  

indireta,  cujas  atividades  se  relacionam com o  gerenciamento  ou  o  uso  de  recursos  hídricos,  

proteção ao meio ambiente, planejamento estratégico e gestão financeira do Estado, com atuação  

na bacia correspondente; II- representantes dos municípios, contidos na bacia hidrográfica, III- 

representantes  de  entidades  da  sociedade  civil,  sediadas  na  bacia  hidrográfica,  respeitando  o 

limite máximo de um terço do número total de votos por: a) universidades, institutos de ensino 

superior  e  entidades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  tecnológico;  b)  usuários  das  águas,  

representados  por  entidades  associativas;  c)  associações  especializadas  em  recursos  hídricos,  

entidades de classes e associações comunitárias, e outras associações não governamentais.”
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No entanto, Cardoso (2003) considera comum o uso de subterfúgios para destituir de poder os 

espaços participativos na gestão dos recursos hídricos no Brasil, tais como: colocar uma maioria de 

participantes  da  esfera  pública,  não  convocar  para  reuniões,  não  ‘convidar’  a  participar 

organizações  de  oposição  ou  contestatárias,  a  indicação  de  representantes  sem poder  de  tomar 

decisão, ou mesmo limitar as competências da instância participativa.

Em planejamentos participativos a determinação dos níveis de participação, ou as etapas em 

que  ele  ocorre  é  um procedimento  importante.  A participação  pode  ocorrer  na formulação  das 

políticas,  na  determinação  dos  objetivos,  no  estabelecimento  de  estratégias,  na  seleção  de 

alternativas, na elaboração de programas, na alocação de recursos, entre outros. É recomendado que 

a participação ocorra no maior numero de níveis de decisão, assim o processo será mais autêntico e 

integrador. A imposição de uma nova organização territorial concebida por meio de discussões de 

especialistas  estranhos  ao coletivo  resulta  em um planejamento  desenraizado dos  seus  próprios 

propósitos e em documento com resultados restrito ao papel (Santos, 2004).  

O  plano  de  recursos  hídricos  assume  importante  papel  na  consolidação  do  processo 

participativo, pois tem por objetivo a construção de consensos na bacia hidrográfica, ampliando as 

possibilidades do planejamento tradicional. A perspectiva assumida é a de construção de objetivos 

comuns e de estabelecimento de consensos sobre os cenários desejados, em termos de viabilidade 

econômica, qualidade ambiental e do correspondente rateio de custos sociais (Porto; Porto, 2008). 

Segundo  Mascarenhas  (2006),  durante  o  processo  de  elaboração  do  Plano  de  Recursos 

Hídricos, o Comitê deverá promover a realização de consultas públicas envolvendo ao máximo os 

usuários e os atores sociais com larga representatividade na bacia. Busca-se com essa estratégia de 

planejamento  a  ampliação  da  divulgação  sobre  a  situação  dos  recursos  hídricos  da  bacia 

hidrográfica,  ouvir  os  anseios  da  sociedade,  compartilhar  experiências  e  legitimar  decisões, 

assegurando ao processo ampla participação e transparência.  No entanto, Cardoso (2003) ressalta 

que é freqüente nas audiências públicas realizadas para apresentar os planos de bacias, elaborados 

por  instituições  de  pesquisa  e  empresas  de  consultaria,  a  utilização  de  discursos  técnicos  que 

inviabilizam discussões e o levantamento de dúvidas. Outro fator ressaltado é o esgotamento de 

recursos  humanos  disponíveis  e  a  impossibilidade  de  representação  de  diversas  organizações 

existentes,  principalmente  de  municípios  pequenos,  devido  à  criação  de  diversas  instâncias 

participativas  criados  no  processo  de  municipalização,  podendo  acarretar  no  fortalecimento  de 

determinados atores (por participarem de diversas instâncias colegiadas), ou ao esvaziamento do 

comitê devido à sobrecarga dessas pessoas.

A forma com que a participação pública vai ser organizada, seu conteúdo e resultados são 

diretamente  dependentes  do contexto  social,  politico  e  econômico local.  Demetropoulou,  et.  al. 

12
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos



(2010), considera que a participação da sociedade não deve ser promovida sem alterações prévias 

do contexto  existente,  que consiste  em estimular  uma cultura  de participação  nos processos  de 

decisão política, a existência de uma cultura de cooperação e confiança entre a sociedade, estado e 

iniciativa privada e a modificação das práticas organizacionais e institucionais dominantes.

2.3. Experiências internacionais: o plano de gestão de bacias hidrográfica na gestão 
da água na União Européia

A Water  Framework  Directive  (WFD),  ou  Diretiva  –  Quadro  da  Água  (DQA),  como  é 

conhecida  nos  países  de língua portuguesa,  entrou em vigor  em 22 de dezembro de 2000. Ela 

estabelece um quadro de ação comunitária para os Estados-Membros da União Européia, visando 

estabelecer uma abordagem integrada para proteção, melhoria e utilização sustentável da água na 

Europa.  Através do estabelecimento de elementos e procedimentos de gestão, a DQA introduz uma 

abordagem holística  para a  gestão da água  com base  no planejamento  de bacias  hidrográficas, 

considerado  o  modelo  mais  eficiente  para  gestão  integrada  do  que  os  modelos  baseados  em 

fronteiras  administrativas  e  políticas.  Suas  disposições  abrangem  as  águas  superficiais, 

subterrâneas, bem como as águas de transição e costeiras. 

Políticas como a DQA possuem como precedente as preocupações sobre o estado da água, 

onde fortes interesses econômicos eram frequentemente priorizados contra o interesse do público 

em geral (Hering, 2010). É um dos exemplos mais avançados do mundo em termos de legislação 

ambiental de recursos hídricos, pois nesse documento é evidenciada a preocupação com os recursos 

hídricos  não  apenas  como  recurso  econômico,  mas  também  como  meio  fundamental  para 

sustentabilidade da vida. A preocupação não se reflete apenas no controle da poluição, mas sim no 

alcance e manutenção da integridade ecossistêmica 

 Os principais objetivos da DQA são: aumentar o âmbito da proteção da água a todas as águas 

superficiais e subterrâneas e águas costeiras; alcançar um bom estado (como definido pela própria 

diretiva) para a maioria das águas na Europa até 2015; desenvolver uma abordagem integrada entre 

os limites de emissão e as normas de qualidade para gerenciar a qualidade e quantidade da água; 

facilitar a valorização econômica dos  recursos hídricos;  aumentar os  níveis de  consulta e 

participação do público durante a gestão da água (Carter; Howe, 2006).

A abordagem ecossistêmica é defendida como meio de se alcançar o objetivo de recuperação 

e  conservação  do  bom  estado  ecológico  dos  corpos  d’  água,  adotando  a  gestão  integrada, 

descentralizada e participativa. Segundo a “Declaração Européia para uma Nova Cultura da Água 

(2005)”, outros fatores de grande relevância nessa diretiva é a importância atribuída à integração 

dos deltas, dos estuários e de plataformas litorâneas na gestão das bacias hidrográficas, afastando-se 

do modelo tradicional que atribui que a água de rio “está perdida ao mar” e reconhecendo suas 
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funções  importantes  na  sustentabilidade  dos  ecossistemas  litorâneos.  AWFD  altera  também  o 

tradicional  pensamento  em  relação  aos  riscos  de  inundação,  ao  dar  prioridade  as  ações  de 

recuperação dos rios como amortecedor natural, ao invés do tradicional modelo de priorização em 

infra-estrutura. Essa abordagem também está presente ao tratar sobre os períodos de escassez de 

água, priorizando a melhoria da capacidade de conservação natural da água dos aqüíferos. 

O  instrumento  chave  da  DQA  é  o  Plano  de  Gestão  de  Bacias  Hidrográficas  (PGBH), 

documentos que representam o principal mecanismo para implementação dos objetivos da diretiva, 

entre os quais se destaca a maior participação pública e a construção de consensos na gestão da 

água. A elaboração do PGBH é um processo de planejamento detalhado, que inclui elementos bem 

definidos, procedimentos e fases (figura 4) e sua estrutura final deve conter os seguintes elementos: 

1) descrição geral  da bacia  hidrográfica;  2) descrição das pressões e impactos  significativos  da 

atividade humana no estado das águas superficiais e subterrâneas; 3) identificação e mapeamento de 

áreas  protegidas;  4)  mapeamento  das  redes  de  monitoramento  da  água;  5)  lista  dos  objetivos 

ambientais; 6) resumo das análises econômicas; 7) resumo do programa de medidas; 8) registo de 

quaisquer programas mais detalhados e planos de gestão para sub-bacias,  setores, problemas ou 

tipos de água, juntamente com um resumo de seu conteúdo; 9) um resumo das medidas tomadas 

para consulta e informação pública, com os resultados e as alterações no plano consequentes dessas; 

10)  uma lista  das  autoridades competentes e os pontos  de contato,  e os  procedimentos para a 

obtenção de a documentação de apoio e informação (Frederiksen, 2008).

Figura 4 - Processo de planejamento de bacias hidrográficas. Fonte: SOCOPSE (2009).
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A atualização desses planos devem ser realizadas a cada 6 anos, contando com a avaliação e 

justificativas  de  não alcance  dos  objetivos  propostos  no  plano anterior,  visando a  melhoria  do 

processo pela aprendizagem prática. 

Um dos principais desafios relacionados a implemetação da DQA e dos PBH é a tradução dos 

dados sobre  as  comunidades  bióticas em  informações para as  medidas  de  recuperação.  Em 

princípio, essas medidas já foram realizadas para o primeiro ciclo de PBH, no entanto, na realidade, 

as ligações entre o estado ecológico e os programas de medidas são obscuras na maioria dos planos, 

devido,  principalmente,  ao atraso  no  desenvolvimento dos  sistemas de  avaliação e início dos 

programas de fiscalização.  Além disso,  não houve nenhuma orientação central disponíveis, para 

garantir a transferência dos resultados da avaliação ecológica em decisões de gestão (Hering, et. al., 

2010) 

Apesar de a implementação da DQA ainda ser um grande desafio para os Estados- Membros 

da  EU,  demandando  tempo  e  recursos  consideráveis  para  desenvolvimento  de  ferramentas, 

obtenção  de  dados  e  preparação  dos  PGBH,  esse  processo  também  tem  sido  um  incentivo 

importante para padronização da classificação e metodologia de monitoramento de toda Europa. 

(Hering et. al., 2010), além de ser uma importante oportunidade para o incentivo da modificação do 

contexto cultural de gestão na água com a introdução da abordagem ecossistêmica, com ênfase na 

gestão ambiental e na melhoria do processo de participação social. 

3. PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ

As Bacias  Hidrográficas  dos rios  Sorocaba e  Médio Tietê,  definida  como a “Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 10 – Tietê/Sorocaba” compreende umas das seis 

UGRHI da Bacia do Rio Tietê, que por sua vez pertence à Região Hidrográfica da Bacia do Paraná, 

de acordo com a divisão hidrográfica do Brasil adotada pelo IBGE e pela ANA. 

A  UGRHI  10  está  localizada  no  centro-sudeste  do  Estado  de  São  Paulo  (figura  5)  e  é 

composta  por  54  municípios,  sendo  que  34  possuem sede  em seu  território  e  os  20  restantes 

possuem apenas porções rurais. É dividida em seis sub-bacias, sendo que três drenam para o rio 

Tietê (Médio Tietê Inferior, Médio Tietê Médio e Médio Tietê Superior)  e as outras três drenam 

para o rio Sorocaba (Baixo Sorocaba, Médio Sorocaba e Alto Sorocaba). 

Os PBH da UGRHI 10 compreendem o  relatório técnico IPT nº 91.265-205 de dezembro 

2006 (aprovado em fevereiro de 2007) e a sua revisão (complementação), o relatório técnico nº 

104.269-205 de outubro 2008, que teve como objetivo o atendimento ao conteúdo da deliberação 

CRH nº 62 (estabelecida já em fase de conclusão do primeiro Plano de Bacia).  

15
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos



Figura 5 - Localização da UGRHI 10 (Médio Tietê/Sorocaba) no estado de São Paulo (Fonte: CETESB, 2003).

A  elaboração  e  revisão  ou  complementação  do  PBH  foram  realizadas  pelo  Instituto  de 

Pesquisa  Tecnológica  (IPT)  em  parceria  com  o  grupo  de  trabalho  denominado  Unidade  de 

Gerenciamento  do  Plano  (UGP)  no  âmbito  da  Câmara  Técnica  de  Planejamento  de  Recursos 

Hídricos  (CT-PLAGRH)  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos  rios  Sorocaba  e  Médio  Tietê, 

aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 20 de dezembro de 1994, por meio da 

deliberação CRH-7, em conformidade com a lei N° 7.663 de 30 de dezembro de 1991. 

O primeiro PBH foi desenvolvido através de reuniões entre os membros da UGP, visando o 

acompanhamento  e  coordenação  dos  trabalhos  técnicos  realizados  pelo  IPT  e  a  organização  e 

realização de consultas públicas para discussão e definição das prioridades  regionais,  dentro da 

bacia. Visando a elaboração desse plano, anteriormente foi realizada a atualização do relatório zero 

da bacia, elaborado inicialmente em 1995 pelo próprio comitê e atualizado em 2005 pelo IPT com o 

acompanhamento e coordenação da UGP. O objetivo desse trabalho não foi a geração de dados 

primários,  e  sim  a  sistematização  de  dados  atualizados  existentes  e  a  inserção  de  cartas 

georreferenciadas, a indicação de ausência de dados também é um dos resultados do Relatório Zero.

Para o comitê  esse relatório  foi considerado como elemento de diagnóstico essencial  para 

elaboração do PBH que considera as suas áreas críticas como ponto de partida para a discussão das 

prioridades,  definição das metas de curto,  médio e longo prazo e definição de projetos e ações 

necessários. 
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 A elaboração e aplicação do PBH da UGRHI 10 atende ao princípio norteador da Política 

Estadual  de  Recursos  Hídricos,  ou  seja,  “que  a  água,  recurso  natural  e  essencial  à  vida,  ao  

desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de 

qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras”. Em um sentido amplo, 

objetiva “organizar os elementos técnicos de interesse e estabelecer objetivos, diretrizes, critérios e  

intervenções  ou ações necessárias para o gerenciamento dos recursos hídricos,  como inserção 

participativa dos diversos setores envolvidos com o tema e considerando os horizontes de curto,  

médio e longo prazo” (IPT, 2006).

Num sentido mais especifico, o PRH teve como objetivos a construção de um diagnóstico 

participativo e a difusão dos resultados de desenvolvimento do Relatório Zero da Bacia do Sorocaba 

e Médio Tietê- atualização 2005, contribuindo assim para ao entendimento e conscientização no que 

se  diz  respeito  à  situação  dos  recursos  hídricos  da  UGRHI;  a  criação  de  oportunidades  para, 

diferentes setores e segmentos do Comitê e da sociedade em geral, discutir acerca dos problemas 

que impactam os recursos hídricos, bem como as possíveis ações ou soluções; a fomentação da 

idéia de estabelecimento compartilhado do planejamento dos recursos hídricos; e a conscientização 

dos  atores,  instituições,  entidades,  empresas  e  organismos  diversos,  detentores  de  dados  e 

informações de interesse público ao gerenciamento dos recursos hídricos, para a disponibilização e 

inserção dos mesmos na elaboração dos instrumentos de planejamento da Bacia, destacando-se o 

PRH (IPT, 2006).

De acordo com minutas de reuniões do grupo de trabalho UGP, o plano assume importante 

papel de elemento orientador de projetos ou ações que são desenvolvidas em toda a bacia por todos 

os seguimentos, especialmente pelas prefeituras. Também possuem importante papel na definição 

dos critérios e na pontuação para priorização de projetos financiados pelo FEHIDRO4 e na busca de 

outros recursos financeiros para sua aplicação. Para tanto, é destacada a importância do processo 

participativo na sua elaboração.

Além da participação prevista por meio dos comitês de bacia hidrográfica a elaboração do 

plano teve o processo participativo ampliado pela realização de consultas públicas realizadas por 

sub-bacias,  tendo  como  público-alvo  líderes  comunitários,  sindicatos,  promotoria  pública, 

associações de classe, instituições de ensino, igrejas, empresários, poder público, imprensa e ONGs. 

A metodologia adotada foi a divisão em grupos de acordo com temas (desmatamento; água: oferta 

versus demanda  e  desperdícios;  poluição  e  vulnerabilidade;  erosão  e  assoreamento)  para  assim 

levantar os problemas e elencar as soluções. Posteriormente foi realizada uma audiência pública 

contando com a participação das seis sub-bacias visando à priorização dos temas e ações para o 
4 FEHIDRO: Fundo Estadual de Recursos Hídricos criado para dar suporte financeiro a Política Estadual de Recursos 
Hídricos de São Paulo
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PBH. As consultas públicas também abordaram a importância da elaboração dos planos diretores, 

por meio da apresentação intitulada de “competências dos municípios e plano diretor” realizada 

pelo  CEPAM  (Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  de  Administração  Municipal)  e  a  divulgação  a 

situação atual da bacia, por meio da apresentação dos resultados obtidos no Relatório Zero.. 

As  reuniões  entre  o  IPT e  a  UGP deram continuidade  ao estabelecimento  de ações  para 

implementação nos períodos de curto (2008/2011), médio (2012/2015) e longo (2016/2019) prazo. 

O estabelecimento das fontes de recursos financeiros para a aplicação do plano também ocorreu 

seguindo essa dinâmica de reuniões. A disponibilização anual do FEHIDRO, a cobrança pelo uso da 

água, prevista até então para o ano de 2008, foram os principais meios financeiros elencados, no 

entanto  o  total  de  recursos  necessários  ultrapassava  os  limites  de  arrecadação,  sendo  assim  a 

necessidade de busca de outros aportes financeiros é destacada no plano. 

O primeiro PBH do Sorocaba e Médio Tietê foi aprovado pelo CBH-SMT em 09 de fevereiro 

de  2007,  cinco  meses  após  a  publicação  da  deliberação  CRH  nº  62,  na  qual  os  prazos  e 

procedimentos  para  a  elaboração  dos  PBH  foram  apresentados  visando  à  uniformização  do 

conteúdo  mínimo  presente  nos  planos  e  a  facilitação  no  processo  de  elaboração  dos  Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos. 

A deliberação CRH nº 62 determinou que os planos fossem elaborados ou complementados 

para atendimento da mesma até o primeiro semestre de 2008 e atribui como penalidade ao não 

cumprimento desse prazo a redução em 50% da cota anual do FEHIDRO. Posteriormente, por meio 

de nova deliberação (CRH nº 79), o prazo dos comitês foi adiado para 31 de dezembro de 2008.

A revisão ou complementação do PBH do Sorocaba e Médio Tietê foi aprovada em outubro 

de 2008. Essa complementação adotou a mesma dinâmica de trabalho do primeiro plano, na qual o 

grupo de trabalho UGP por meio de reuniões acompanhou e coordenou o trabalho técnico do IPT. 

Atualmente, o plano está em novo processo de revisão considerando o horizonte de planejamento 

2012-2023. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama conceitual atribuído aos planos de recursos hídricos como um instrumento de 

planejamento ambiental considera esse como um importante instrumento para o planejamento da 

gestão  da  água  no  Brasil,  por  incorporar  novos  paradigmas  como  a  participação  social  e  a 

construção de consensos entre  diferentes  atores,  a gestão integrada,  a análise  preventiva,  e não 

apenas mitigadora, e a tomada de decisão a partir de diagnósticos bem elaborados considerando as 

relações entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos.
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A partir da delimitação empírica do processo de elaboração do plano de bacia hidrográfica do 

Sorocaba e Médio Tietê, que se encontra em fase de obtenção de dados, pretende-se realizar uma 

análise comparativa com a teoria e com o quadro institucional e ressaltar como esse instrumento 

vem sendo  trabalhado  na  prática  e  apontar  os  principais  avanços  e  limitações  ao  alcance  dos 

objetivos  propostos  em um instrumento  de planejamento  ambiental,  incluindo a  delimitação  da 

estrutura  metodológica  adotada,  a  análise  do  processo  participativo,  a  gestão  integrada  e 

descentralizada  da  água  e  o  alcance  do  instrumento  como  um elemento  mediador  de  diálogo, 

divulgação  e  conscientização  da  situação  atual  dos  recursos  hídricos.  Os  resultados  parciais 

apontam que os objetivos atribuídos ao instrumento PBH na bacia condiz com as premissas de 

planejamento  ambiental,  assim  como  os  esforços  para  ampliação  do  processo  participativo  e 

divulgação da situação atual dos recursos hídricos, no entanto dificuldades relacionadas à inserção 

dos municípios no planejamento, inexistência de dados atualizados, e a ausência de participação 

efetiva de todos os integrantes no âmbito das câmaras técnicas e grupos de trabalho também estão 

sendo observadas na análise dos dados obtidos.
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