
NOTA TÉCNICA REFERENTE À MINUTA DE RESOLUÇÃO DE CÂMARA TÉCNICA DE 
EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO, COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E INFORMAÇÕES EM 
RECURSOS HÍDRICOS – CTEM  

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado em dezembro de 2009 pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, prevê 26 Programas, desenvolvidos de forma a subsidiar o Sistema de 
Gestão frente às situações projetados pelos diferentes cenários do Plano. 

Dentre estes Programas constam os seguintes Programas e Subprogramas, bem como a descrição 
de suas atividades: 

 

Programa de Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos  

 

Especialização dos membros dos Comitês, corpo técnico das Agências de Bacia e 
Órgão Gestor;  

 

Desenvolver ações de capacitação e treinamento, focadas em educação 
ambiental e recursos hídricos, voltadas para a especialização do corpo 
técnico do SEGRH/PR, bem como também ações focadas na utilização, 
operação e gerenciamento do SEGRH/PR. Estas ações devem trabalhar 
habilidades básicas, como legislação, relação público-privado e cidadania e 
habilidades técnicas específicas da área de recursos hídricos. 

 

As ações voltadas para a formação de gestores e técnicos devem trabalhar 
as habilidades de gestão que permitirão garantir o gerenciamento do sistema 
estadual, a condução de negociações de conflitos de uso de água, a tomada 
de decisões, a avaliação de políticas públicas a fim de gerar melhorias 
contínuas, a priorização de ações de preservação dos corpos d’água e o 
planejamento do uso da água. Cabe também o treinamento em ações 
específicas como outorga, cobrança e enquadramento dos corpos d’água. 

 

Implementar cursos de curta duração, palestras, workshops e oficinas.  

 

Ampliação do conhecimento da Sociedade quanto à Gestão dos Recursos Hídricos.  

 

Difundir conceitos, iniciativas e informações relativas à gestão dos recursos 
hídricos para o conjunto da sociedade estadual e/ou em regiões e bacias 
específicas. 

 

Difundir amplamente informações sobre a gestão de recursos hídricos, 
através de diversos veículos de divulgação, seja para finalidade de 
informação genérica, seja para apoio a programas específicos ou situações 
de eventos críticos. 

 

Articular com redes de organizações não governamentais com atuação na 
temática ambiental e de recursos hídricos, bem como com a sociedade em 
geral. 

 

Incentivar a participação dos municípios no SEGRH/PR 

 

Inserir a participação dos municípios no SEGRH/PR. 

 

Inserir o tema em cursos de graduação e pós-graduação, destacando a 
importância da formação de novos perfis profissionais, com visão 



interdisciplinar teórica e prática, além de congressos, seminários e 
simpósios.   

 
Programa Integrado de Comunicação  

 
Comunicação Social em Recursos Hídricos  

 
Difundir amplamente os conceitos, iniciativas e demais informações relativas 
à gestão dos recursos hídricos e especificamente do PLERH/PR para 
entidades identificadas como relevantes. 

 

Buscar diversos veículos de divulgação, sem esquecer da articulação com 
redes de ONGs, com atuação na temática ambiental e dos recursos hídricos. 

 

Incentivar a participação dos municípios e da sociedade civil organizada junto 
ao SEGRH/PR. 

 

Elaborar kit didático (cartilhas, folders, etc.) com o objetivo de apoiar 
processos de difusão das características e objetivos do SEGRH/PR e do 
PLERH/PR. 

 

Criar uma sistemática de eventos para a troca de experiências e debates 
sobre os principais problemas a serem enfrentados no contexto da gestão de 
recursos hídricos. 

 

Permitir maior diálogo entre participantes das instâncias colegiadas afetas 
aos recursos hídricos e induzir transparência sobre as deliberações e 
encaminhamentos desses colegiados. 

 

Difundir a missão do SEGRH/PR, sua proposta de interação com a 
sociedade, notadamente com os setores usuários, bem como os benefícios 
de ações e intervenções previstas pelo PLERH/PR e respectivos planos de 
bacias hidrográficas. 

 

Criar um Núcleo de Comunicação para fazer a articulação com as demais 
ações desenvolvidas para fins de comunicação social no âmbito do 
SEGRH/PR. 

 

Criar um banco de notícias, com dados atualizados sobre o estágio do 
PLERH/PR para fortalecer a gestão dos recursos hídricos e aumentar a 
disseminação da informação. 

 

Publicar livros, boletins, circulares e outros periódicos para disseminação das 
informações do SEGRH/PR.  

 

Conscientização do Uso Racional dos Recursos Hídricos  

 

Elaborar a estratégia a ser adotada pelo Poder Público Estadual para a 
definição das diretrizes da Política Estadual de Reuso de Água. 

 

Detalhar a Política Estadual de Reuso da Água, com base nos objetivos 
específicos: 

o Identificar as possíveis formas de reuso da água, destacando as 
práticas e técnicas atualmente em uso no Estado. 

o Formular práticas orientativas quanto à viabilidade das diversas 
formas de reuso e uso racional da água. 

o Desenvolver e difundir tecnologias sustentáveis no uso da água a fim 
de incrementar a oferta hídrica em áreas sujeitas a limitações de 



disponibilidade, tendo como uma das alternativas o reuso da água, 
obras de infraestrutura para regularização de vazões e ampliação da 
oferta de água bruta. 

o Dar suporte para a sua operacionalização junto aos setores usuários 
de recursos hídricos, incluindo os consumidores finais dos sistemas 
de saneamento. 

o Disseminar a prática e socialização de pesquisas acadêmicas para 
uso racional da água; tecnologias para captação, tratamento, 
armazenamento e uso de água de chuva. 

o Identificar a compatibilidade das formas de reuso da água com a 
legislação vigente. 

o Adequar-se, por meio da formulação de seus próprios diplomas 
legais, à legislação dos setores usuários de recursos hídricos, 
notadamente os setores de saneamento, agrícola, urbanístico e 
saúde pública.  

 

Desenvolver uma política de uso racional da água, com ampla divulgação à 
sociedade  

A Resolução nº 71 CERH/PR, de 16 de agosto de 2011, prevê em seu art. 1º, inciso V, a aplicação 
de recursos advindos de compensações financeiras que integram o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos referentes ao biênio de 2011 e 2012, no Programa de Capacitação para a Gestão de 
Recursos Hídricos e no Programa Integrado de Comunicação, previstos no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, da ordem de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais). 

Na 18ª Reunião Ordinária do CERH/PR, foi solicitada pelo Conselheiro do CEDEA, a instituição de 
Câmara Técnica para participação e acompanhamento destes Programas. 

Desta forma, propõe-se a minuta de Resolução referente a este tema.      
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