


Plano Estadual de Recursos Hídricos é um 

instrumento de gestão previsto nas Lei Estadual e 

Federal das Águas que visa orientar a 

implementação da política de recursos hídricos e o 

gerenciamento das águas, definindo os objetivos, 

princípios e diretrizes no âmbito estadual. 



• Elaborado por contratação 

• Entre 2006 e 2014 

• Instituído pela Resolução do CRH nº 141/2014 

 



• Resolução CRH nº 141/2014 
 

Art. 41. O CRH/RS deverá proceder a 

. 

 



• Lei nº 10.350/1994 
 

Art. 22 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

, com horizonte de planejamento não inferior a 12 anos e 

, aprovadas 

, terá abrangência 

estadual, com detalhamento por bacia hidrográfica. 

 



• Plano Plurianual 2020-2023 
 

 



Nível atual 

Nível adotado 

• Progestão (meta obrigatória) 
 

 



• Elaboração técnica pela equipe do DRHS (GT 

instituído pela Portaria SEMA nº 142/2021) 

 

• O processo deve ser transparente e garantir o 

alinhamento das expectativas dos envolvidos (DRHS, 

CRH, Comitês, ...) 

 

• Não será repetida a mesma metodologia do 1º PERH 

 

 



• O tempo de elaboração do PERH deve ser 

compatível seu propósito 

 

• Caráter estratégico – natureza orientadora e diretora 

(não um Plano de Bacia Hidrográfica ampliado) 

 

• Atender aos requisitos da Lei nº 10.350/1994 

 



• Serão aproveitadas ao máximo as informações 

existentes (1º PERH e outras bases de dados) 

 

• Será considerada a realidade dos recursos 

financeiros e humanos do SERH (principalmente 

DRHS e FRH) 

 

• Nenhuma meta deve ser pactuada sem a garantia de 

recurso financeiro e responsáveis por sua condução 

 

 

 



• O Relatório Anual de Recursos Hídricos será o 

Diagnóstico do PERH 

 

 



Lei nº 10.350/1994 Art. 8º - Compete ao CRH: 

 III - apreciar o anteprojeto de lei do  

previamente  ao seu encaminhamento ao Governador 

do  Estado e acompanhar sua implementação; 

 IV - aprovar os sobre a situação 

dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul; 



Art. 19º - Os Comitês tem como atribuições: 

 I - encaminhar ao DRH a proposta relativa à bacia 

hidrográfica, para ser incluída no anteprojeto de lei do 
; 

 II - conhecer e manifestar-se sobre o anteprojeto de 
lei do  previamente ao seu encaminhamento ao 

Governador do Estado; 

 IV - apreciar o  sobre a situação dos 

recursos hídricos do RS 



 

 

 

• Participação do DRHS em reuniões dos 

Comitês para construir a 

. 

 

• Participação dos entes do Sistema Estadual 

de Recursos Hídricos através de  

e . 



• Participação do DRHS em reuniões dos 

Comitês para construir a 

. 

–Cada Comitê deve agendar uma reunião com 

o DRHS (preferencialmente até maio/2022) 

com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

como pauta principal – agendar pelo e-mail 

dipla-drh@sema.rs.gov.br 

 



Jul/2021 
DRHS 

Capacita 

PERH 

Set/2021 
Apresentação 

no CRH 

Principais desafios e 

questões estratégicas para a 

gestão de recursos hídricos 



Principais desafios e questões estratégicas para a 
gestão de recursos hídricos 

 

Formulário: https://forms.gle/C1a4dDEyUitA8dtP9 

 

Dúvidas: dipla-drh@sema.rs.gov.br 

 

A consulta ficará aberta até abril de 2022. 
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Jul/2021 
DRHS 

Capacita 

PERH 

Dez/2021 
Publicação do 

Plano de 

Trabalho 

Abr/2022 
Publicação do 

Diagnóstico do 

PERH 

2023-

2024 
Aprovação 

do PERH 

(Lei) 

Dez/2022 
Publicação 

dos Relatórios 

do PERH 

Nov/2021 
Versão prévia 

do Plano de 

Trabalho 

Set/2021 
Apresentação 

no CRH 

Out/2021 
DRHS 

Comunica 

sobre PERH 

(experiências 

de outros 

Estados) 

Mar/2022 
Versão prévia do 

Diagnóstico do 

PERH (RARH 2021) 

Principais desafios e 

questões estratégicas para a 

gestão de recursos hídricos 

Plano de Trabalho 

da atualização do 

PERH 

RARH 2021 

(diagnóstico do 

PERH) 

• Apresentações do andamento em 

todas as reuniões do CRH 

• Oficinas com setores usuários e 

transversais 

• Oficinas com os Comitês 

• Participação em reuniões dos CBHs 

• Oficinas para discussão de 

diretrizes, ações, metas 

• Consultas sobre os relatórios 

apresentados 



• As informações relativas ao PERH ficarão 

disponibilizadas na página:  

  

http://www.sema.rs.gov.br/perh



