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Resumo  

Planos de Bacia são instrumentos fundamentais para a gestão e planejamento dos recursos hídricos 

no âmbito das Bacias Hidrográficas, sendo os Comitês de Bacia responsáveis pela sua elaboração, 

atualização e divulgação conforme consta nas legislações. Visto a importância deste documento 

como um instrumento e da atual crise hídrica do Estado de São Paulo, o objetivo central deste 

trabalho foi realizar uma análise sobre a situação atual dos Planos de Bacia dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica do Estado de São Paulo, de modo a compreender como os comitês estão utilizando 

esses instrumentos na sua gestão, investigar sobre a disponibilidade e o acesso a esses documentos e 

contribuir com a divulgação de informações. Esta pesquisa foi realizada através de buscas na página 

da internet dos comitês de bacia hidrográfica e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo. Verificou-se que todos os Comitês de Bacia do Estado de São 

Paulo possuem Planos de Bacias, porém nem todos os planos estavam disponibilizados pelo 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ainda alguns desses planos encontram-

se desatualizados e com seus períodos de vigência vencidos, sendo que muitos não possuem 

revisões e atualizações periódicas.  

Palavras-Chave: Plano de Bacia, Comitês de Bacia Hidrográfica. 
 

 

SITUATION ANALYSIS OF RIVER BASIN PLANS IN SÃO PAULO STATE 

WATERSHED COMMITTES 
 

Basin plans are key tools for the management and planning of water resources in Watershed and the 

Basin Committees are responsible for their development, updating and dissemination as cited in 

legislation. Since the importance of this document as an instrument and the current water crisis in 

São Paulo State, the main objective of this study was to analyze the current status of the River Basin 

Plans of Watershed Committees in São Paulo State, in order to understand how the Committees are 

using these instruments in its management, investigate the availability and access to those 

documents and contribute to the dissemination of information. This research was conducted through 

the websites of Watershed Committees and the Integrated Water Resources Management of the São 

Paulo State. It was found that all Watershed Committees of São Paulo has River Basin Plans, but 

some of these Plans are outdated and their periods of validity has expired, and many do not have 

periodic reviews and updates. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após o processo de democratização, ocorrido no Brasil na década de 80, muitos avanços 

foram observados na Gestão dos Recursos Hídricos no país, entre eles a implementação da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), conhecida como a “Lei das Águas”. Baseada no 

modelo francês de gestão, a lei tem como parte dos seus fundamentos a gestão descentralizada e 

participativa da água, que deve ser realizada por bacias hidrográficas, considerando as diversidades 

econômicas, políticas, culturais, ambientais e físicas; locais e regionais; do Território brasileiro. 

Para que ocorra a gestão descentralizada, a PNRH cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, que é composto conforme Art. 33 da Lei 9.433 incisos de I a IV, por: 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas, Conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos dos poderes 

públicos federal, estaduais, dos Distritos Federais e municipais cujas competências se relacionem 

com a gestão de recursos hídricos e as Agências de Água ou de bacia. 

Na PNRH estão previstos instrumentos que auxiliam a gestão e planejamento como o 

Enquadramento dos Corpos de Água, a Outorga dos direitos de Uso dos Recursos Hídricos, 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, a Compensação à municípios, os Sistemas de 

Informação sobre os Recursos Hídricos e os Planos de Recursos Hídricos. Este último revela-se 

fundamental, pois além de ser o primeiro instrumento gerado, tem como função orientar e 

implementar a própria política, conforme o Art. 6º da Lei 9.433 , "os Planos de Recursos Hídricos 

são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos".  

Os planos devem ser elaborados em três esferas: Nacional, Estadual e para as bacias 

hidrográficas, conforme previsto no Art. 8º da Lei 9.433 “Os Planos de Recursos Hídricos serão 

elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País”, considerando as especificidades 

existente em cada esfera, a partir de um diagnóstico, normalmente baseado nos Relatórios de 

Situação dos Recursos Hídricos, que apresentam a caracterização detalhada dos principais aspectos 

relacionados à qualidade e à quantidade de recursos hídricos, a forma de gerenciamento dos 

recursos e os problemas decorrentes de seu uso. 

A partir do momento em que são criados os Comitês de Bacia hidrográfica, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos prevê como objetivo principal a aprovação dos Planos de Bacia que 

devem contemplar, entre outras coisas, as prioridades para outorga dos direitos de uso, metas de 

racionalização, diagnóstico dos recursos hídricos, medidas a serem tomadas, programas a serem 

desenvolvidos e as diretrizes e critérios para a cobrança. É imprescindível ressaltar que o Comitê de 

Bacia é um órgão colegiado tripartite composto por sociedade civil, usuários e poder público; 

atuando de forma deliberativa, consultiva e podendo arbitrar em primeira instância administrativa. 

Diante da relevância dos Planos de Bacia como instrumentos para a gestão e o planejamento, 

considerando a Política Nacional dos Recursos Hídricos e a atual crise hídrica que atinge o Estado 

de São Paulo, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise da situação atual dos Planos de 

Bacia dos Comitês do Estado de São Paulo, considerando a sua disponibilidade, vigência e 

atualização até o momento da redação deste trabalho, bem como investigar o acesso a informação 

por meio do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

(SIGRH). 
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A Política Estadual de Recursos Hídricos - Estado de São Paulo 

 

A Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo foi implementada através da 

Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que antecede a Política Nacional de 1997.  

Como instrumento para gestão, tal lei prevê a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

que curiosamente foi elaborado em 1990, pretérito a Lei Estadual. No Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de 1990 o Estado estava dividido em 21 Regiões Hidrográficas e previa que o Sistema de 

Gerenciamento deveria seguir pelo gradativo aperfeiçoamento e detalhamento do Plano Estadual, 

em interação com os Planos de Bacias Hidrográficas DAEE (1990). Posteriormente, a Lei nº 9.034, 

de 27 de dezembro de 1994 aprova 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(UGRHIs), atrelando os Comitês de Bacia a estas Unidades e consequentemente aos Planos de 

Bacia. Atualmente, o Estado conta com 21 Comitês de Bacia, conforme figura 1. As características 

dos Comitês, data da criação e outras informações podem ser visualizadas na Tabela 1. 

 
Figura 1 - Comitês de Bacia Hidrográfica do estado de São Paulo. 

Fonte: adaptado de www.sigrh.sp.gov.br, acesso em 01 de maio de 2015. 

 
Tabela 1 - Caracterização dos Comitês de Bacia no Estado de São Paulo. 

Código Comitê 
Instrumento  

de Criação 
Data de Criação Área aproximada População Município 

Atualizado  

em 

SP1 CBH da Serra da Mantiqueira Lei 7.663/91 6/27/2001 690 64.000 3 2/9/2015 

SP2 CBH do Sapucaí-Mirim e Grande Lei 7.663/91 12/30/1991 9.100 664.000 23 2/9/2015 

SP3 CBH do Rio Mogi-Guaçu Lei 7.663/91 12/30/1991 15.000 1.466.000 43 2/9/2015 

SP4 CBH dos Rios Sorocaba e Médio Tietê Lei 7.663/91 8/1/1996 11.800 1.812.000 50 2/9/2015 

SP5 CBH do Litoral Norte Lei 7.663/91 12/30/1991 1.950 275.000 4 2/9/2015 

SP6 CBH do Baixo Pardo-Grande Lei 7.663/91 12/30/1991 7.200 331.000 18 2/9/2015 

SP7 CBH do Alto Paranapanema Lei 7.663/91 12/30/1991 22.700 717.000 45 2/9/2015 

SP8 CBH dos Rios Turvo e Grande Lei 7.663/91 6/13/1997 15.900 1.220.000 66 2/9/2015 

SP9 CBH do Tietê-Batalha Lei 7.663/91 9/13/1996 13.100 520.000 36 2/9/2015 

SP10 CBH do Médio Paranapanema Lei 7.663/91 12/20/1994 16.700 660.000 46 2/9/2015 

SP11 CBH do São José dos Dourados Lei 7.663/91 12/30/1991 6.800 223.000 26 2/9/2015 

SP12 CBH do Baixo Tietê Lei 7.663/91 12/20/1994 15.600 746.000 51 2/9/2015 

SP13 CBH dos Rios Aguapeí e Peixe Lei 7.663/91 12/30/1991 24.000 806.000 74 2/9/2015 

SP14 CBH do Paraíba do Sul Lei 9.034/94 12/20/1994 14.400 1.967.000 36 2/9/2015 

SP15 CBH do Alto Tietê Lei 7.663/91 12/30/1991 5.900 190.305.000 36 2/9/2015 

SP16 CBH do Tietê/Jacareí Lei 7.663/91 12/30/1991 11.800 1.463.000 34 2/9/2015 

SP17 CBH da Baixada Santista Lei 9.034/94 12/20/1994 2.800 1.679.000 14 2/9/2015 

SP18 CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul Lei 7.663/91 12/30/1991 17.100 364.000 24 2/9/2015 

SP19 CBH do Piracicaba, Capivari, Jundiaí Lei 7.663/91 12/30/1991 14.200 4.992.000 61 2/9/2015 

SP20 CBH do Pontal do Paranapanema Lei 7.663/91 12/30/1991 12.400 476.000 26 2/9/2015 

SP21 CBH do Rio Pardo Lei 7.663/91 12/30/1991 9.000 1.092.000 27 2/9/2015 

Fonte: adaptado de www.cbh.gov.br, acesso em 01 de maio de 2015. 
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Diretrizes para os Planos de Bacia do Estado de São Paulo 

No Plano Estadual de Recursos hídricos do Estado consta a preocupação com as metodologias 

que seriam adotadas para a elaboração dos Planos de Bacia, com a preocupação de se adotar a visão 

regional participativa, com detalhamento das informações, apoiado em instrumentos jurídicos 

adequados, visando o uso racional e qualidade da água, entre outros, com planejamento de no 

mínimo 12 anos, conforme a Deliberação CRH nº 146, de 11 de dezembro de 2012  

Situação dos Planos dos Comitês do Estado de São Paulo 

A fim de alcançar o objetivo principal deste trabalho, foi realizado um levantamento sobre a 

situação dos planos de bacia, através de pesquisa na página da internet dos comitês de bacia 

hidrográfica, disponibilizados em Comitês de Bacia Hidrográfica, e na página da internet do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Com tal 

levantamento pretendeu-se contribuir para a divulgação da informação, bem como investigar a 

disponibilidade de informação sobre os planos, bem como para a gestão e futuros planejamentos 

dos recursos hídricos, fazendo deste trabalho uma base de consulta das situações até 2015. A seguir 

estão os levantamentos realizados. 

UGRHI 01 - CBH da Serra da Mantiqueira: O Plano de Bacia teve início em 2003, com 

adequação à Deliberação CRH nº 62 de 2006, sendo aprovado por plenária em 18 de dezembro de 

2009, através da deliberação 008/09. O Plano abrange todas as diretrizes propostas pelo Plano 

Estadual de 1991, com ações previstas para o curto (2012), médio (2019) e longo prazo (2029), 

incluindo ainda ações de duração continuada. Desde 2003, o plano foi atualizado plurianualmente, 

constando na página da internet a última atualização de 2009. 

UGRHI 02 - CBH do Paraíba do Sul: O Plano de Bacia não foi encontrado na página do comitê 

(http://www.comiteps.sp.gov.br/) que esteve fora do ar durante a realização do presente trabalho e 

demais informações também não estavam disponibilizadas na página da internet do SIGRH. Após 

contato via e-mail foi disponibilizado o Plano com data de 2010, e ano de referência de 2011-2014, 

constando ações para curto (4 anos), médio (8 anos) e longo (12 anos) prazos. A elaboração do 

Plano foi pautada na Deliberação CRH nº 62/2006.  

UGRHI 03 - CBH do Litoral Norte: As ações de pesquisa para o plano de bacia foram realizadas 

pelo IPT, com início em 2000 e meta para 2003 conforme relatório divulgado em 2002 e 

abrangência para 2020. Os Plano de Bacia encontrados são de referência dos anos de 2002, 2012-

2015. As ações foram programadas para as sub-bacias do litoral norte, e em 2013 foram divulgados 

planos de ação para o Plano, conforme 5 eixos. Vale ressaltar que no relatório consta a dificuldade 

de obter informações a respeito da área pela falta de dados. 

UGRHI 04 - CBH do Rio Pardo: O Plano de Bacia do Comitê do Pardo foi elaborado em 2008 e 

se refere aos horizontes 2008/2011, 2012/2015 e 2016/2019, respectivamente identificados como de 

curto, médio e longo prazo. O desenvolvimento dos trabalhos do Plano de Bacia do Pardo foi 

orientado pela Deliberação CRH nº. 62/2006 e adotado com referência a documentação e dados 

existentes dos Relatórios de Situação dos anos de 2000, 2007 e 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

e 2014.  

UGRHI 05 - CBH do Piracicaba, Capivari, Jundiaí: O primeiro Plano de Bacia foi elaborado 

para os anos de 1994-1995. O Plano atual data de 2011, com abrangência 2010 a 2020 com 
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propostas de atualização do “Enquadramento dos Corpos d'Água e de Programa para Efetivação do 

Enquadramento dos Corpos d'Água até o ano de 2035”, sendo elaborado com os recursos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União nas Bacias PCJ, que vem sendo 

aplicada desde 2006. 

UGRHI 06 - CBH do Alto Tietê: O Plano de Bacia deste comitê foi elaborado e divulgado no ano 

de 2009, e corresponde à atualização do Relatório de Situação desenvolvido em 2002, considerando 

as evoluções ocorridas nos últimos cinco anos. Na primeira etapa é apresentado um Diagnóstico 

Analítico da Bacia do Alto Tietê e a segunda etapa constitui o Plano de Ações Estratégicas com 

horizonte até o ano de 2020. Foram encontrados relatórios de situação dos anos de 2010, 2011, 

2012 e 2014. 

UGRHI 07 - CBH da Baixada Santista: O primeiro Relatório de Situação foi elaborado em 1999 

e o primeiro Plano de Bacia abrange o período de 2003-2006, sendo estes documentos fundamentas 

para a confecção do Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista para o quadriênio 2008-2011. 

Este último data de 2009 com divulgação na página da internet em 2010.  

UGRHI 8 - CBH do Sapucaí-Mirim e Grande: As discussões do plano de bacia, bem como 

mobilizações, tiveram início em 1999. O primeiro plano data de 2003, com revisões anuais, sendo a 

última revisão aprovada 2009, com alcance até 2019. Na pagina da internet é possível encontrar o 

plano de 2003 que abrange as diretrizes propostas e metodologias do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de 1991. 

UGRHI 9 - CBH do Rio Mogi-Guaçu: O Plano possui data de 2008, sendo divulgado em 2009, 

com abrangência de 2009 a 2011, prevendo revisão a cada quatro anos. O Plano abrange as 

diretrizes propostas e metodologias, porém não divulgas as metas dos próximos 12 anos. Na página 

da internet os anos posteriores apresentam apenas os relatórios de situação atualizados de 2008, 

2010, 2011, 2012 e 2013. 

UGRHI 10 - CBH dos Rios Sorocaba e Médio Tietê: O primeiro relatório de situação como 

subsídio para a elaboração do plano data de 2005, sendo o plano de bacia divulgado em 2006, e sua 

aprovação em 2007, possui abrangência até 2020. A atualização foi realizada em 2009, com 

divulgação para este mesmo ano. O plano cumpre todas as diretrizes e metodologias propostas pelo 

Plano Estadual de 1991. 

UGRHI 11 - CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul: O primeiro Plano de Bacia data de 2002. 

O Plano atual foi elaborado com abrangência para os anos de 2008 a 2011, com divulgação em 

2009. Considera todas as ações, estruturais e não estruturais, que afetem a disponibilidade / 

demanda de água associado à qualidade, levando em consideração as análises e as recomendações 

feitas no PERH 2004-2007. Os relatórios de situação encontrados datam de 2009, 2010, 2011 e 

2012. 

UGRHI 12 - CBH do Baixo Pardo-Grande: O Plano de Bacia começou a ser elaborado em 2006, 

com divulgação em 2008 e aprovação em 2009. As abrangências das metas são pensadas 

trienalmente, até 2019. O plano está de acordo com as diretrizes e metodologias do Plano Estadual 

de 1991. Ocorreram revisões do Plano em 2009, com divulgação em 2011; e relatórios de situação 

em 2008, 2011, 2012 e 2013. 
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UGRHI 13 - CBH do Tietê/Jacareí: O Plano encontrado para esta Bacia data de 2008, com a 

divulgação feita em 2012. Conforme conteúdo disponibilizado, este Plano “tem a finalidade de 

atualização de dados e informações, mas, sobretudo, de efetuar revisão do planejamento, para 

atender a Deliberação nº 62 estabelecida pelo CRH em 04 de setembro de 2006”, com metas de 

longo prazo até 2019. Os relatórios de situação foram realizados todos os anos de 2009 a 2014. 

UGRHI 14 - CBH do Alto Paranapanema: Plano de Bacia datado de 2002, com divulgação em 

2003 a partir de diagnósticos de 2002, porém na página da internet só é apresentada a equipe técnica 

de elaboração do Plano na data mencionada. Posteriormente foram apresentados relatórios de 

situação de 2008 a 2014, e o Plano de Bacia com meta de 2012 a 2015, postado na íntegra, com data 

de 2012. O plano contempla todas as diretrizes e metodologias do Plano Estadual de 1991. 

UGRHI 15 - CBH dos Rios Turvo e Grande: O primeiro Plano de Bacia data de 2002, com 

postagem em 2003. Porém não foi encontrado o arquivo deste Plano. É somente em 2009 que o 

Plano é publicado, com abrangência até 2019. O Plano contempla as diretrizes e metodologias 

propostas no Plano Estadual de 1991. Posteriormente foram publicados dois relatórios de situação 

de 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014. 

UGRHI 16 - CBH do Tietê-Batalha: O Plano de Bacia data de 2009 pelo CETEC - Centro 

Tecnológico da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação. No Plano não consta a abrangência, 

apesar de citar o curto, médio e longo prazo, porém contempla as outras diretrizes do Plano 

Estadual. O relatório de situação é do mesmo ano do Plano. 

UGRHI 17 - CBH do Médio Paranapanema: O Plano de Bacia data de 2007, com divulgação 

para o mesmo ano, tendo como base o relatório zero de 1999. Não foram encontrados relatórios de 

situação e planos posteriores. Apesar de atingir as diretrizes e metodologias propostas no Plano 

Estadual, não consta os anos de abrangência do Plano no curto, médio e longo prazo. Foram 

encontrados relatórios de situação de 2007 a 2013. 

UGRHI 18- CBH São José dos Dourados: Foi encontrado o Plano de Bacia que data de 2008, 

com divulgação para o mesmo ano. O Plano, realizado pelo IPT, está de acordo com as diretrizes e 

metodologias do Plano Estadual e possui abrangência até 2019. Os relatórios de situação datam de 

2007 e 2013. Não foi localizada atualização posterior ao Plano. 

UGRHI 19 - CBH do Baixo Tietê: A mobilização para o Plano de Bacia tem início em 2007, com 

planos de trabalho e oficinas e sumário executivo, onde consta um resumo das oficinas 

participativas. Não foi encontrado o Plano de Bacia em vigência na página da internet indicada no 

início deste capitulo. Existem dois relatórios de situação, respectivamente em 2009 e 2010. 

UGRHI 20/21 - CBH dos Rios Aguapeí e Peixe: Foi encontrado texto com caracterização da 

bacia, datado de 2000. Somente na página da internet do respectivo Comitê é que foi localizado o 

Plano de Bacia, com data de 2009 e abrangência para 2020, cumprindo com as diretrizes e objetivos 

do Plano Estadual, sendo que a mobilização para a criação do Plano teve início em 2004. Os 

relatórios de situação encontrados abrangem todos os anos de 2007 a 2013.  

UGRHI 22 - CBH do Pontal do Paranapanema: O CBH do Pontal do Paranapanema elaborou 

seu primeiro Plano de Bacia em 1999 e sua revisão acorreu em 2008 visando à atualização de metas 

e ações, com sua vigência para o quadriênio 2009/2012, sendo este finalizado em 2012, baseado na 

Deliberação CRH n. 62/2006. Porém com a substituição desta pela Deliberação CRH n.º 146/2012, 
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que aprova novos critérios para elaboração dos Planos de Bacia, foi realizada uma nova adequação 

deste Plano de Bacia. Foram encontrados relatórios de situação de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Diante deste trabalho foi possível observar que todos os Comitês de Bacia do Estado de São 

Paulo possuem Planos de Bacias, porém nem todos os planos estavam disponibilizados pelo 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos ou na página da internet do respectivo 

Comitê. Alguns desses planos encontram-se desatualizados e com seus períodos de vigência 

vencidos, sendo que muitos não possuem revisões e atualizações periódicas. É preciso considerar 

que a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos só será possível com a 

democratização e o acesso à informação. 

A maior parte dos comitês no Estado de São Paulo foi criada na década de 90, com exceção 

do Comitê da Serra da Mantiqueira (SP1), criado em 2001, e foi constatado que a maioria dos 

Planos de Bacia foi primeiramente elaborada por esses comitês a partir dos anos 2000, com exceção 

do Comitê do Piracicaba, Capivari, Jundiaí e do Comitê do Pontal do Paranapanema, que tiveram 

seus primeiro Planos de Bacia elaborados em 1993 e 1999, respectivamente. Apesar dos Planos de 

Bacia serem previstos como instrumentos de planejamento para orientar a sociedade e os tomadores 

de decisão para a recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos das bacias 

correspondentes, são produtos ainda extremamente técnicos, com linguagem de difícil compreensão 

e com difusão restrita.  

 Outra questão importante quanto aos Planos é que muitos ainda estão baseados na 

Deliberação CRH nº 62 de 2006, sendo que seria necessária uma adequação e atualização desses 

Planos para atender a nova Deliberação CRH n.º 146/2012, que aprova novos critérios para 

elaboração dos Planos de Bacia. Então, será necessário realizar novas análises detalhadas dos 

Planos, considerando entrar em contato com os Comitês, para completar o diagnóstico. 

Diante dos resultados, ainda é importante discutir em trabalhos futuros se no Brasil tais Planos 

têm sido realmente executados, ou se os mesmos seguem estagnados. Faz-se necessário averiguar 

também se existem fontes para financiamento de ações e intervenções, salvo algumas exceções 

onde já existe a cobrança e a criação de fundos de recursos e Agências de Bacia. E por fim, para 

debates no XXI SBRH, é relevante deixar uma pergunta neste documento: o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos deve ser visto como somatório aos Planos de Bacia? 
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