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Nas etapas �nais de elaboração de Planos de Recursos a principal tarefa encontrada é 
sempre a elaboração dos Programas e Subprogramas, ação que comumente expõe a 
heterogeneidade de temas existentes no âmbito da gestão de recursos hídricos. As 
inúmeras ações propostas, geralmente de diversas naturezas e �nalidades, tem como 
obje�vo suprir as lacunas iden��cadas durante todo processo de elaboração dos planos, e 
deverão ser implementadas buscando um avanço no processo de gestão, visando 
principalmente gerenciar con�itos concernentes aos usos e usuários de recursos hídricos.

Da mesma forma em que há um consenso geral sobre a necessidade de implementar todas 
as ações propostas no âmbito dos Programas e Subprogramas para que o sistema de 
gestão de recursos hídricos evolua, também existe consenso sobre as di�culdades da 
implementação simultânea de todas as ações nos prazos determinados, principalmente 
pela eterna di�culdade de �nanciamento das ações. Por conta destas limitações, surge a 
necessidade da priorização, em relação ao tempo de implementação, de alguns 
Subprogramas em detrimento de outros.

O processo de de�nição destas prioridades é extremamente complexo, porque, do ponto de 
vista do planejamento da gestão de recursos hídricos, todas as ações tem sua importância 
rela�va no panorama geral do Plano. Entretanto, a limitação de recursos é um gargalo que 
não pode ser desprezado.

Desta forma, a construção de metodologias de hierarquização da implementação de 
programas de Planos de Recursos Hídricos é fundamental para a efe�vidade da gestão de 
recursos hídricos. É neste contexto que se apresenta a temá�ca deste ar�go.

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

2. OBJETIVOS

APRESENTAR A METODOLOGIA ELABORADA PARA DEFINIR A HIERARQUIZAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE GOIÁS (PERH/GO).

3. METODOLOGIA

Para tornar o processo de priorização mais e�ciente foi construída uma metodologia para 
orientar a hierarquização, baseada, primeiramente, na relevância das ações que fazem parte 
dos Subprogramas. O Índice de Relevância (IR) foi classi�cado em 5 (cinco) categorias: (i) 
Muito Alta; (ii) Alta; (iii) Média; (iv) Baixa; e, (v) Muito Baixa.

As relevâncias “Muito Alta” e “Alta” referem-se às ações que interferem diretamente com o 
sistema atual de gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista operacional, ins�tucional e 
legal. A relevância “Média” refere-se às ações que in�uenciam indiretamente o avanço do 
sistema de gestão, não sendo primordial sua implementação no curto prazo. As relevâncias 
“Baixa” e “Muito Baixa” referem-se às ações que in�uenciam localmente o sistema de gestão.

Para cada uma das categorias foi de�nida uma pontuação, que será atribuída de acordo com a 
avaliação do Subprograma, conforme é apresentado ao lado.

IR ÍNDICE DE RELEVÂNCIA

O segundo elemento que faz parte da matriz de hierarquização é o Índice de Prioridade (IP) do 
ponto de vista do usuário de água e também do órgão gestor de recursos hídricos. No caso do 
usuário de água as prioridades foram expostas durante a terceira rodada de Consultas 
Públicas do PERH/GO, realizada durante o mês de novembro de 2014. No caso da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos de Goiás (SECIMA), órgão gestor de recursos hídricos, as ações prioritárias 
foram destaque de um documento o�cial da Superintendência de Recursos Hídricos.

O IP estabelece a implementação de uma série de ações em três etapas: (i) Início Imediato; (ii) 
Médio Prazo; e, (iii) Longo Prazo. Para cada uma das categorias foi de�nida uma pontuação, que 
será atribuída de acordo com a avaliação do Subprograma, conforme é apresentado ao lado.

ÍNDICE DE PRIORIDADEIP

Por úl�mo, a matriz também leva em consideração um exercício de análise de Oportunidades 
e Ameaças, realizado durante a realização da primeira e segunda rodada de Consultas Públicas 
do PERH/GO. Os Subprogramas que possuíam relação direta com os elementos listados foram 
classi�cados como prioritários, a par�r do número de ocorrências, por Unidades de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH).

ÍNDICE DE OPORTUNIDADE E AMEAÇAIOA

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado se apresentou coerente em relação à realidade do Estado, validando a 
metodologia para o obje�vo desejado. É importante destacar que a metodologia não tem o 
intuito de desvalorizar um Subprograma perante o outro, mas sim permi�r que o 
planejamento ocorra em etapas ar�culadas com a realidade do sistema de gestão do Estado 
para o qual foi construída.

O critério estabelecido para de�nir o tempo de implementação Planos de Ações, baseado no 
resultado IH, foi a par�r do número absoluto ob�do por cada Subprograma. Com isso, 
estabeleceu-se o seguinte:

Plano de Ação de Curto Prazo (PAC)
implementação no intervalo de 1 a 4 anos: 
Subprogramas com classi�cação entre 60 e 65;

Plano de Ações de Médio Prazo (PAM)
implementação no intervalo de 5 a 12 anos: 
Subprogramas com classi�cação entre 59 e 40;

Plano de Ações de Longo Prazo (PAL) 
implementação no intervalo de 13 a 20 anos: 
Subprogramas com classi�cação entre 39 e 0;

Os pesos de cada índice foram de�nidos a par�r da calibração da fórmula. 

O Índice de Oportunidade e Ameaça (IOA) classi�ca os Subprogramas em 5 categorias: (i) 
Muito Alta; (ii) Alta; (iii) Média; (iv) Baixa; e, (v) Muito Baixa. Para cada uma das categorias foi 
de�nida uma pontuação, que será atribuída de acordo com a avaliação do Subprograma.

Com a de�nição da pontuação de cada Subprograma para cada um dos 3 (três) índices 
estabelecidos é então aplicada a fórmula do Índice de Hierarquização (IH) para obtenção da 
Hierarquização Final, cuja fórmula é apresentada a seguir.

ÍNDICE DE HIERARQUIZAÇÃOIH

IH  =  ( 4 x  IR )  +  ( 3 x  IP )  +  ( 2 x IOA )

índice de hierarquização 

índice de relevância
avaliação técnica dos subprogramas

índice de prioridade
avaliação dos subprogramas feita 
pelo órgão gestor e usuários da água

índice de oportunidade e ameaça
análise técnica realizada junto 

aos órgãos gestores e usuários de água 
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Para o estado de Goiás os subprogramas �caram distribuídos 
conforme �gura abaixo:
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Figura: Ameaças e Oportunidades


