
Declaração de Capivari  

“Fomento de Planos de Gerenciamento de Recursos Hídricos em 
Países Latino-americanos, membros da RELOB” 

 
Os participantes do 5º Encontro do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) com a Sociedade Civil, reunidos em Capivari (SP), no dia 
05/12/2016, após debaterem e avaliarem a situação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos Nacional, sobre seus entes e os desafios futuros para a gestão da água, tanto no Brasil 
como em toda a América Latina, deliberam por manifestar-se através do presente documento a 
importância da revisão e implantação de Planos Nacionais de Recursos Hídricos frente aos 
Desafios Climáticos, conforme abaixo: 
 
Considerando que: 
 

 O Instrumento de Gestão “Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos” é de vital 
importância para o Planejamento e Organização do Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos, em todos os Países do mundo;  

 O Brasil possui um Plano Nacional, com atualizações periódicas e estabelecimento de 
ações prioritárias a cada revisão. A última atualização aconteceu em 2011, no qual havia 
22 prioridades. Desde o início de 2016, está em curso uma nova atualização;  

 O plano nacional brasileiro e suas respectivas atualizações podem espelhar as minutas 
para outros Planos de Países Latino-americanos;  

 Ainda que um País membro da Rede Latino-americana de Organismos de Bacias (RELOB) 
não possua um Plano Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, os mesmos 
poderão esboçar uma proposta Nacional, com base em Planos já existentes em outras 
nações do continente, permitindo a promoção de discussão em torno de uma proposta 
que busque o amadurecimento e a concepção de um Plano Nacional; 

 Os efeitos das mudanças climáticas à gestão da água tornam imprescindível a 
elaboração de Planos de Gerenciamento de Recursos Hídricos que contemplem em sua 
redação anexo especial, um “Plano de contingenciamento para os Efeitos dos Eventos 
Extremos”; 

 Esses fenômenos têm potencial para afetar a qualidade de vida das comunidades, a 
conservação do patrimônio natural, a aparição de novas doenças e pragas, ampliar os 
conflitos por água, assim como também impactam a população que necessita de 
abastecimento público e saneamento e em áreas rurais e urbanas, considerando o seu 
crescimento populacional e migratório; 

 As mudanças climáticas configuram-se como uma ameaça à disponibilidade hídrica e 
como a água possui um valor econômico, é importante atentar que os eventos extremos 
podem causar severos impactos econômicos ao setor industrial; 

 A necessidade de implementação de políticas globais de gestão integral e efetiva dos 
recursos hídricos por bacia hidrográfica, nos termos de segurança hídrica, alimentar, 
sanitária e de governança da água; 

 A emissão de gases de efeito estufa tem fortes consequências aos recursos de água doce 
por bacia e está associada à sua disponibilidade, já que incide sobre o ciclo da água, com 
impactos na qualidade e disponibilidade para consumo, na distribuição das chuvas, nos 
níveis de evaporação terrestre e marinha, e na temperatura que influencia no 



desenvolvimento dos diferentes organismos que integram os ecossistemas das bacias 
hidrográficas; 

 A importância de organização dos entes e órgãos gestores de recursos hídricos em redes 
nacionais e internacionais para o intercâmbio de experiências como forma de 
aprimoramento de Planos e Políticas de Recursos hídricos; 

 Os efeitos do aquecimento global às fontes de recursos hídricos o que poderá causar 
severos impactos à disponibilidade hídrica futura; 

 Os diversos estudos publicados por entidades internacionais, como Organização das 
Nações Unidas, Conselho Mundial da Água, OCDE e Banco Mundial sobre a necessidade 
de aprimoramento das políticas públicas voltadas à gestão da água, buscando 
planejamento mais eficiente para a segurança hídrica futura; 

 A necessidade de implantação de sistemas de controle e gerenciamento da 
disponibilidade hídrica se fazem imprescindíveis para o planejamento, elaboração e 
aplicação de políticas públicas voltadas à água. 

 Avaliação integrada das demandas de recursos hídricos, considerando os planos e 
programas governamentais e os projetos dos setores público e privado é de extrema 
relevância para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos; 

 A importância de recuperação e preservação de nascentes e matas ciliares nos 
mananciais de água; 

 O papel de sensibilização da comunidade, por meio de Educação Ambiental voltada à 
gestão de recursos hídricos frente as mudanças climáticas, será fundamental para 
preparar a sociedade para novas práticas no trato com a água; 

 
 
Resolvem: 
 

a) A partir do Encontro de Capivari/SP – Brasil, ocorrido em cinco de dezembro de 2016, 
enviar para a Diretoria da Rede Latino Americana de Organismos de Bacias (RELOB) e a 
todos os seus membros o presente documento, incorporado de contribuições 
levantadas pelos participantes no evento, promovendo dessa forma o instrumento de 
Gestão denominado “Sistema de Informações” no intuito de disseminar a importância 
dos Planos Nacionais de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Busca-se, dessa forma, 
incentivar o aprimoramento dos Planos já existentes ou dar subsídios para a elaboração 
de minutas para a criação de novos em nações que ainda não o possuam. 

b) Encaminhar anexo a este documento link contendo o Plano Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos do Brasil, no intuito de auxiliar na elaboração de minutas para 
países que ainda não dispõem de Plano. 

c) Enviar também anexo, o documento da última avaliação do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos do Brasil, no qual contém 22 prioridades de ações que foram desenvolvidas, 
entre 2011 e 2015.  

d) Promover entre os membros da Rede Brasil de Organismos de Bacias (REBOB), da Rede 
Latino Americana de Organismos de Bacias (RELOB) e da Rede Internacional de 
Organismos de Bacias (RIOB) grande debate sobre o aprimoramento de Planos 
Nacionais de Recursos Hídricos com a produção, inclusive, de documentos decisórios 
para avaliação conjunta das três Redes mencionadas.  

e) Ampliar o diálogo e intercâmbios entre os membros das redes: REBOB, RELOB e RIOB. 
f) Recomendar às discussões da nova revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos do 

Brasil, iniciadas em 2016 e atualmente em curso, a incorporação de experiências 
Internacionais de membros da RELOB e RIOB. 



g) Incorporar nas discussões e eventos preparatórios do Fórum Mundial da Água, que 
ocorrerá na capital Federal do Brasil, Brasília, em 2018, a discussão sobre a importância 
dos Planos Nacionais de Recursos Hídricos e os desafios de sua implementação. 

h) Orientar aos órgãos competentes a inclusão de planos de contingenciamento para 
eventos hidrológicos extremos nos Planos Nacionais de Recursos Hídricos. 

i) Solicitar aos governos nacionais campanhas de sensibilização sobre mudanças 
climáticas e seus impactos à disponibilidade de água. 

j) Incrementar nos Planos Nacionais o fomento às ações de Educação e Sensibilização 
Ambiental voltadas à gestão de recursos hídricos frente aos desafios climáticos. 

k) Estabelecer nos Planos de Recursos Hídricos que a água se trata de assunto de segurança 
nacional. 

l) Promover maior participação da sociedade civil nas discussões de elaboração dos Planos 
Nacionais de Recursos Hídricos. 

m) Difundir a gestão integrada dos recursos hídricos por bacia hidrográfica. 
n) Recomendar que os novos gestores eleitos, sejam eles do executivo municipal, estadual 

e federal, que as boas práticas ambientais e de gestão de recursos hídricos em gestões 
anteriores sejam continuadas e mantidas, com o objetivo de propiciar à comunidade um 
ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. 

o) Ampliar a implantação de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) com 
a comunidade rural, como forma de dar sustentabilidade também aos proprietários 
rurais que destinam áreas para a recuperação e preservação. 
 

 
Presentes: 
Representantes de Organizações não governamentais, com atuação em gerenciamento dos 
recursos hídricos, saneamento básico e meio ambiente; Prefeituras municipais; Legislativo 
municipais; Empresas; Clubes de Serviços; Educadores e Comunidade em geral. 
 
 
 
 
 

Capivari, 05 de dezembro de 2016 


