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O Governo do Estado 
da Paraíba inicia uma 
nova era na Gestão dos 
Recursos Hídricos  “

”



O aumento da demanda por água de boa qualidade no planeta, em níveis superiores à ca-
pacidade de renovação do ciclo hidrológico, conforme está previsto nos meios técnicos e 
científi cos internacionais, tende a se transformar em uma das maiores pressões do homem 
sobre os recursos naturais neste século.  

O Brasil, detentor de 12% da água doce do planeta, desfruta de uma situação privilegiada 
diante da maioria das nações. Entretanto, essas águas não estão bem distribuídas no terri-
tório brasileiro. A bacia Amazônica, habitada por 5% da população, dispõe de 73% da água 
doce do país, restando 27% dos recursos hídricos para atender a 95% da população. 

Na região Nordeste, que conta com 29% da população e apenas 3,30% dos recursos hídri-
cos nacionais, o Estado da Paraíba desponta como um dos mais carentes do recurso água. 
Com cerca de 85% do seu território inseridos no Semi-árido, região com características 
físico-climáticas que difi cultam o desenvolvimento dos recursos hídricos, tanto superfi ciais 
como subterrâneos, e onde o fenômeno das estiagens ocorre de forma recorrente, o nosso 
Estado tem nessa limitação um dos maiores entraves em alcançar o desenvolvimento socio-
econômico tão almejado por sua população.

Os Planos de Recursos Hídricos são caracterizados como planos diretores, que têm como 
objetivos fundamentar e orientar as políticas e o gerenciamento dos recursos hídricos e que 
devem ser elaborados por bacia hidrográfi ca, por estado e para o país.

Nesta oportunidade, temos a satisfação de apresentar o Plano Estadual de Recursos Hídri-
cos da Paraíba – PERH-PB, o primeiro elaborado neste Estado, que, pelo grande acervo 
de informações técnicas que contém, deverá constituir-se no documento que indicará as 
diretrizes da Política Estadual de Águas, contribuindo para a solução dos problemas de 
abastecimento das populações e das demandas reprimidas para as atividades produtivas, 
que se inscrevem entre as maiores aspirações do povo paraibano. Inicia-se assim, uma 
nova era na Gestão dos Recursos Hídricos da Paraíba.

CÁSSIO CUNHA LIMA





Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos constituem-se em importantes ferra-
mentas de gestão e estão inseridos na categoria dos Instrumentos de Planeja-
mento, da qual também participam os Planos Diretores de Bacias, o Enquadra-
mento de Corpos de Água em Classes de Usos Preponderantes, os Modelos 
Matemáticos de Simulação e os Programas de Economia e Uso Racional de 
Água, entre outros.  

Previsto na legislação estadual que instituiu a Política de Águas da Paraíba, o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH-PB foi elaborado em conformidade 
com os Termos de Referência que estabeleceram os critérios e as condições bá-
sicas ,de natureza técnica e as diretrizes para a condução dos trabalhos. Tendo 
como base os Planos Diretores das Bacias Hidrográfi cas do Estado da Paraíba, 
o PERH-PB teve ainda, como fontes de informações, documentos técnicos dispo-
níveis em diversos órgãos e entidades que atuam na área dos recursos hídricos, 
além de estudos específi cos realizados pela equipe encarregada da sua elabo-
ração. Coerente com seu objetivo geral, o Plano se constituirá em um instrumento 
a ser seguido para o estabelecimento de uma política de gestão dos recursos 
hídricos estaduais.

O PERH-PB está dividido nos seguintes segmentos: i) Primeira Etapa 
– Consolidação de Informações e Regionalização do Plano; ii) Segunda Etapa 
– Cenários, Defi nição de Objetivos e Identifi cação de Programas; iii) Terceira Eta-
pa – Programas e Sistema de Gestão do Plano. O resultado desse trabalho está 
contido em diversos volumes, com cerca de 2000 páginas e 80 mapas temáti-
cos, que compreendem um documento estratégico e gerencial com diretrizes 
sobre tendências socioeconômicas do processo de desenvolvimento estadual, 
demandas, disponibilidades e qualidade das águas, gestão dos sistemas hídri-
cos, identifi cação e solução de confl itos do uso da água e formas e prioridades 
de investimento por meio dos Programas propostos.

Merece ser destacada a proposta contida no Plano para implementação de 24 
Programas, distribuídos em 8 Categorias, abrangendo as principais áreas e ne-
cessidades da Política Estadual de Recursos Hídricos, incluindo obras de in-
fra-estrutura hídrica e serviços de recursos hídricos. O PERH-PB constitui-se no 
marco de uma nova fase da gestão das águas no Estado da Paraíba.   

SÉRGIO GÓIS

Uma análise da legislação federal sobre recursos hídricos permite estabelecer 
conceitos e defi nições gerais sobre os Planos de Recursos Hídricos: i) o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos contemplará todo o território do País, que será 
dividido em grandes bacias ou regiões hidrográfi cas; ii) os Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos abrangerão todo o território do respectivo estado, que será 
dividido em bacias ou regiões hidrográfi cas; iii) os Planos Diretores de Bacias Hi-
drográfi cas contemplarão tanto as bacias dos rios de domínio federal, como as 
bacias dos rios de domínio estadual. Esses planos estão relacionados entre os 
mais importantes instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba – PERH-PB foi elaborado em 
consonância com o que preconiza a Lei Estadual Nº 6.308/1996, que instituiu a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, tendo como principais características: 
será instituído por lei, após aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos; teve como base os Planos Diretores de Bacias e outros documentos téc-
nicos e estudos específi cos; anualmente será avaliado pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos; seus objetivos são geral e específi cos e as diretrizes e 
metas defi nidas a partir de planejamento integrado e participativo.

O conteúdo do Plano, que apresenta importantes documentos sobre estudos bá-
sicos e regionalização, cenarização de alternativas e propostas de programas, 
vem ao encontro das necessidades da Política Estadual de Águas, que desde 
a sua criação vem atuando com base em Planos e Programas Emergenciais, 
geralmente de curto prazo de execução.

Assim sendo, acreditamos que o PERH-PB, pelo embasamento técnico de que 
se reveste, desempenhará o importante papel de instrumento orientador para 
o estabelecimento de uma política de gerenciamento dos recursos hídricos do 
Estado da Paraíba. 

DAMIÃO FELICIANO DA SILVA




