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Segurança Hídrica – Visão Multidimensional e Integrada

Água para o bem estar 
humano e abastecimento

Acesso seguro, suficiente e acessível para atender às 
necessidades básicas de 

saneamento e higiene, para 
salvaguardar a saúde 

e o bem-estar humano 
e para atender 

aos direitos 
humanos
básicos.

Ecossistema
sOs ecossistemas são preservados e podem 

fornecer seus serviços, nos quais tanto a natureza 
quanto as pessoas dependem, incluindo a 

provisão 
de água doce.

Riscos relacionados com a água e 
alterações climáticas

As populações são resilientes aos danos causados 
pela água, incluindo enchentes, secas e poluição

Abastecimento adequado de água para produção de 
alimentos e energia,
para a indústria e turismo

Atividades 
econômicas e 
desenvolvimento

Boa
Governança
Regimes jurídicos adequados, 
instituições, infraestrutura e 
capacidade 
instalados

Os estados soberanos 
discutem e coordenam suas 

ações para 
atender aos 

variados 
e as vezes

conflitantes
interesses em 

benefício 
mútuo

Financiament
o

Fontes inovadoras de financiamento 
complementam o financiamento pelo setor 

público, incluindo investimentos do setor privado 
e esquemas de microfinanciamento

Paz e 
estabilidade 
política

Os efeitos negativos dos conflitos 
são evitados, incluindo a redução da 
qualidade e quantidade da água, 
infraestrutura hídrica comprometida, recursos humanos, governança 
relacionada e sistemas sociais ou políticos.

Cooperação 
transfronteiriça

Fonte: UN Water, 2013



Água como Elemento Integrador da Agenda 2030

Fonte: Stockholm Resilience Centre
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Resultados

Impacto

Contribuir para a segurança hídrica na bacia

Recomposição da cobertura vegetal
Recuperação de áreas degradas e 

controle de processos erosivos

Melhoria da disponibilidade de água 
em quantidade e qualidade

Abastecimento Humano Agronegócio Pesca e Turismo

Revitalização de Bacias Hidrográficas

Conservação da 
Biodiversidade

Redução dos impactos de 
eventos hidrológicos críticos

Ações integradas desenvolvidas pelo poder público, produtores rurais, CBHs, academia e sociedade civil 

Plantio de 
espécies 
nativas

Adequação 
de estradas

Boas Práticas 
na 

Agricultura

Cercamento
de APP

Educação 
Ambiental

Extensão 
Rural

Estabilização 
de Voçorocas

SAF e ILPF

Mitigação das Mudanças 
do Clima

Adaptação às Mudanças 
do Clima



Revitalização de Bacias Hidrográficas

Sociedade

Impactos 

Provisão de serviços ecossistêmicos

Revitalização de 
Bacias Hidrográficas

Políticas, Programas e Ações

Intervenções 
no território

Medidas de 
gestão

Diagnóstico das 
condições da bacia 

hidrográfica

ID de problemas e 
conflitos. 

Priorização de 
ações e trade-offs

O que queremos? 
Objetivos

Bacias 
Hidrográficas

Fonte: Adaptado de Speed, R. et. al. , 2016



1. Articulação intergovernamental

2. Integração institucional

3. Participação e controle social

4. Sustentabilidade

5. Transversalidade

6. Reconhecimento da especificidades regionais e locais

Princípios



1. Planejamento estratégico e participativo

2. Abordagem sistêmica e integrada

3. Gestão ambiental integrada

4. Atuação nas causas da degradação

Diretrizes



Abordagens e Contexto 

• Soluções Baseadas na Natureza

• Reconhecimento dos múltiplos benefícios

• Fortalecimento de organizações relacionadas aos recursos hídricos

• Contribuir com o desenvolvimento e implementação dos planos de 
recursos hídricos

• Acordo de Paris e Metas de Aichi

• Promover e encorajar a pesquisa, educação e capacitação relacionada à 
gestão de recursos ambientais e recuperação de bacias hidrográficas.



Temas e componentes

Fortalecimento 
Institucional 

Socioambiental

Proteção e Uso 
Sustentável dos Recursos 

Naturais

Economia Sustentável

Planejamento e 
Informação

Saneamento Ambiental, 
Qualidade de Água e 

Obras Hídricas 

• Gestão da Informação
• Ordenamento Territorial
• Planos de Bacia 
• Zoneamento Ecológico Econômico
• Demais Planos Setoriais

• Educação ambiental
• Fortalecimento institucional
• Cultura
• Povos e comunidades tradicionais
• Gênero

• Conservação de água e solo
• Recuperação da cobertura vegetal
• Conservação da biodiversidade (Ucs)
• Conservação e recuperação de nascentes e áreas de recarga 

• Esgotamento   
• Abastecimento
• Resíduos sólidos
• Manejo de águas pluviais
• Controle da poluição

• Agricultura sustentável  
• Fortalecimento de arranjos produtivos locais
• Turismo sustentável
• Convivência com o semiárido

Monitoramento e 
Fiscalização

• Monitoramento ambiental e de recursos hídricos
• Fiscalização ambiental e de recursos hídricos



Programa Nacional de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas

Programas Estaduais de Revitalização de Bacias Hidrográficas

Protagonismo dos estados

Acordos de Cooperação Técnica e convênios

Bacias Prioritárias - Governo Federal: São Francisco, Araguaia, 
Parnaíba e Taquari

MDR: Coordenação, diretrizes, apoio técnico e articulação política
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