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O primeiro nome do desenvolvimento sustentável 

é necessidade: é necessário manter o ambiente 

natural saudável e seus aspectos ecológicos. Essa 

“ação necessária” é condição reclamada pelas 

transformações a que tem sido submetido o mundo 

como um todo. A perturbação climática ingressa 

no processo real (“natural”) e o perfaz mediante 

eventos drásticos que atestam a necessidade da 

preservação da vida, tornada exigência planetária; 

afi nal, se é verdade que a natureza é obra divina, 

não é menos verdade que sua preservação é obra 

humana. Signifi ca dizer que cuidar e proteger a 

natureza é tarefa exclusivamente nossa.

Nesse sentido, a Lei n.º 9.433/1997 passou 

a reconhecer, de modo expresso, que “a água 

é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico”.

Ao lado dessa premissa maior defi nitivamente 

incorporada à atual gestão das águas brasileiras, 

a Lei de Águas declara também que a água é um 

bem de domínio público, e que a sua gestão deve 

ser descentralizada e contar com a participação do 

poder público, dos usuários e das comunidades, de 

modo a sempre proporcionar o uso múltiplo, racional 

e integrado, assegurando-se, pois, às presentes e 

futuras gerações sua necessária disponibilidade em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Os clamores da lei são inequívocos ao buscar 

condutas racionais e procedimentos tecnológicos 

compatíveis com a necessidade de harmonizar as 

atividades humanas e a preservação do ambiente 

natural indispensável ao desenvolvimento dessas 

mesmas atividades socioeconômicas. A noção 

prática dessa necessidade não pode ter existência 

senão a partir de concepções novas e inovadoras 

das condições de sustentabilidade e da gestão dos 

recursos hídricos que se vêm construindo no País.

O primeiro aspecto a se verifi car, no entanto, é 

que isoladamente as leis e os planos nem sempre 

podem tudo. Ou seja: nenhum plano ou lei jamais 

encontrará sua efetividade senão após sua aceitação 

plena e, para tanto, é necessário envolvimento e 

participação social desde sua construção até sua 

implementação.

Daí a participação social e o compartilhamento 

estarem presentes de forma concreta e destacada 

tanto no processo de elaboração quanto de 

implementação do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, recentemente aprovado à unanimidade 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

– CNRH, confi gurando marco importante da atual 

Política Nacional de Recursos Hídricos.

Ao ensejo, pois, da proclamação da Década 

Brasileira e Internacional da Água (2005-2015), o 

Ministério do Meio Ambiente publica os 12 Cadernos 

Regionais, bem como os Cadernos Setoriais, que, 

além de se terem constituído em valiosos subsídios 

para a elaboração do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, dão-nos conta de informações relevantes 

acerca dos recursos hídricos cujos conteúdos são 

apresentados por Região Hidrográfi ca, a saber: 

Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste 

Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São 

Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, 

Uruguai, Atlântico Sul e Paraguai.

Nos Cadernos Setoriais, a relação da conjuntura 

da economia nacional com os recursos hídricos vem 

a público em levantamento singular, na medida 

em que foi obtida a partir de informações sobre os 

vários segmentos produtivos: a indústria e o turismo, 

o transporte hidroviário, a geração de energia, a 

agropecuária, além de um caderno específi co sobre 

o saneamento.

Assim, é com satisfação que ora apresentamos 

ao público os estudos em apreço, sendo certo que 

o acesso às informações disponíveis e sua ampla 

divulgação vêm ao encontro do aprimoramento 

e consolidação dos mecanismos democráticos e 

participativos que confi guram os pilares do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

– SINGREH.

João Bosco Senra
Secretário de Recursos Hídricos

Ministério do Meio Ambiente
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Prefácio

O Brasil é um país megadiverso e privilegiado em termos de disponibilidade hídrica, abrigando cerca de 12% das reservas 

mundiais de água doce, sendo que se considerarmos as águas provenientes de outros países, esse índice se aproxima de 18%. 

No entanto, apresenta situações contrastantes de abundância e escassez de água, o que exige dos governos, dos usuários e da 

sociedade civil, cuidados especiais, organização e planejamento na gestão de sua utilização. 

Neste sentido, a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH configura importante marco para a consolidação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, conseqüentemente, para a gestão sustentável de nossas águas. Ademais, 

seu estabelecimento atende aos compromissos assumidos pelo Brasil na Cúpula Mundial de Joanesburgo (Rio+10), que apontou 

para a necessidade dos países elaborarem seus planos de gestão integrada de recursos hídricos até 2005. 

A construção do PNRH contou com a participação de todos os segmentos envolvidos na utilização de recursos hídricos e 

teve como pressupostos a busca do fortalecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, a promoção de um amplo pro-

cesso de envolvimento e participação social, além da elaboração de uma base técnica consistente. 

Para subsidiar o processo de elaboração do PNRH, foram desenvolvidos diversos estudos, dentre eles documentos de 

caracterização denominados Cadernos Regionais para cada uma das 12 Regiões Hidrográficas, definidas pela Resolução 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 32/2003, que configuram a base físico-territorial para elaboração e im-

plementação do Plano.

É importante ressaltar a efetiva colaboração das Comissões Executivas Regionais (CERs), instituídas por meio da Portaria  

n.º 274/1994, integradas por representantes da União, dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, dos usuários e organi-

zações civis de recursos hídricos.

Neste contexto, a ampla divulgação do CADERNO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUL visa contribuir para a 

socialização de informações, bem como para o aperfeiçoamento do PNRH, cujo processo é contínuo, dinâmico e participativo.

Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente
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Este documento tem por base os estudos desenvolvidos 

para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Recur-

sos Hídricos. Os Cadernos das Regiões Hidrográfi ca são 

estudos voltados para o estabelecimento de um Diagnóstico 

Básico e de uma Visão Regional dos Recursos Hídricos nas 

12 Regiões Hidrográfi cas Brasileiras, sendo detentores de 

um forte caráter estratégico.

O principal objetivo dos Cadernos, de um modo geral e, 

em particular, deste Caderno da Região Hidrográfi ca Atlân-

tico Sul, é incluir estudos retrospectivos, avaliar a conjun-

tura e propor diretrizes e prioridades regionais, relaciona-

das com recursos hídricos. Além disso, devem representar 

subsídios à elaboração de outros documentos relacionados 

com o Plano Nacional de Recursos Hídricos.

O primeiro capítulo, que trata do contexto do Caderno 

Regional no âmbito do PNRH, foi desenvolvido pela Co-

ordenação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SRH/

MMA). Aborda de maneira sucinta o arcabouço legal e ins-

titucional, aspectos da inserção do PNRH no conjunto das 

demais ações de governo e faz referência às diretrizes mais 

gerais que orientaram o processo de elaboração do Plano.

O segundo capítulo trata brevemente da concepção do Ca-

derno Regional, explicitando as linhas gerais da metodolo-

gia empregada na sua consecução, enquanto que no terceiro 

capítulo são descritos os principais desafi os da região, com 

destaque para aqueles aspectos em que as implicações sobre 

os recursos hídricos regionais são relevantes.

O quarto capítulo é o mais longo do caderno, contendo 

uma caracterização geral da Região (divisão hidrográfi ca, 

clima, relevo, geologia, demografi a, etc.), a caracterização 

das disponibilidades hídricas, principais biomas e ecossis-

temas, e aspectos da evolução sociocultural, incluindo uma 

retrospectiva histórica da ocupação do território correspon-

dente à Região Hidrográfi ca Atlântico Sul. O capítulo con-

tém ainda a caracterização do uso e da ocupação do solo 

(culturas, rebanhos, mineração, matriz energética, etc.), 

aspectos do desenvolvimento econômico e regional, usos da 

água e descrição do atual estágio de implementação das 

políticas de recursos hídricos e ambiental.

No quinto capítulo apresenta-se uma análise da con-

juntura, que considera a caracterização empreendida 

no capítulo quatro para sistematizar as principais con-

dicionantes ao aproveitamento dos recursos hídricos da 

Região, além de estabelecer subsídios ao aperfeiçoamento 

do processo de gestão.

O sexto capítulo apresenta as conclusões que foram esta-

belecidas ao fi nal dos estudos.

Conforme as diretrizes para a elaboração do Plano Na-

cional de Recursos Hídricos (CNRH, 2000), “mais im-

portante do que se contar imediatamente com todas as in-

formações necessárias ao PNRH, com o nível de precisão 

desejável, é programar a sua elaboração de forma a obter 

aperfeiçoamentos progressivos, indicando-se sempre a ne-

cessidade de obtenção de melhores dados”. Nesse contexto, 

os Cadernos Regionais apresentam informações mais de-

talhadas do que aquelas constantes da primeira versão do 

PNRH (2006), que servirão de subsídio às revisões perió-

dicas do Plano, previstas na resolução CNRH n.o 58/2006. 

Também a integração de bancos de dados das diversas ins-

tituições geradoras de informações, conforme suas respecti-

vas competências, conduzirá a um progressivo refi namento 

e harmonização dessas informações, a serem incorporados 

nas sucessivas reedições do PNRH.

Apresentação



Foto: Aldem Bourscheit (Morretes-PR)



15

1 | Plano Nacional de Recursos Hídricos

A Lei nº 9.433/1997 criou o Sistema Nacional de Geren-

ciamento de Recursos Hídricos – SINGREH e estabeleceu 

os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

entre os quais se destacam os Planos de Recursos Hídricos, 

defi nidos como planos diretores que visam a fundamentar 

e orientar a implementação da Política Nacional de Recur-

sos Hídricos e o Gerenciamento dos recursos hídricos (art. 

6º), devendo ser elaborados por bacia hidrográfi ca (Plano 

de Bacia), por Estado (Planos Estaduais) e para o País (Pla-

no Nacional), conforme o art. 8o da referida lei. O Plano 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, constitui-se em 

um planejamento estratégico para o período de 2005-2020, 

que estabelece diretrizes, metas e programas, pactuados so-

cialmente por meio de um amplo processo de discussão, 

que visam assegurar às atuais e futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequa-

dos aos respectivos usos, com base no manejo integrado 

dos Recursos Hídricos.

O PNRH deverá orientar a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, bem como o Gerenciamen-

to dos Recursos Hídricos no País, apontando os caminhos 

para o uso da água no Brasil. Dada a natureza do PNRH, 

coube à SRH/MMA, a coordenação para a sua elaboração 

(Decreto nº 4.755 de 20 de junho de 2003, substituído pelo 

Decreto n.o 5776, de 12 de maio de 2006).

O Plano encontra-se inserido no PPA 2004-2007 e con-

fi gura-se como uma das prioridades do Ministério do Meio 

Ambiente e do Governo Federal. Cabe ressaltar o caráter 

continuado que deve ser conferido a esse Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, incorporando o progresso ocorrido e as 

novas perspectivas e decisões que se apresentarem.

Com a atribuição de acompanhar, analisar e emitir pare-

cer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos, foi criada, 

no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 

Câmara Técnica do PNRH – CTPNRH/CNRH, por meio da 

Resolução CNRH nº 4, de 10 de junho de 1999. Para prover 

a necessária função executiva de elaboração do PNRH, a 

CTPNRH/ CNRH criou o Grupo Técnico de Coordenação 

e Elaboração do Plano – GTCE/PNRH, composto pela Se-

cretaria de Recursos Hídricos – SRH/MMA e pela Agência 

Nacional de Águas – ANA. O GTCE/PNRH confi gura-se, 

portanto, como o Núcleo Executor do PNRH, assumindo a 

função de suporte à sua execução técnica.

A base físico-territorial utilizada pelo PNRH segue as di-

retrizes estabelecidas pela Resolução CNRH nº 30, de 11 de 

dezembro de 2002, adota como recorte geográfi co para seu 

nível 1 a Divisão Hidrográfi ca Nacional, estabelecida pela 

Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003, que 

defi ne 12 regiões hidrográfi cas para o País.

No âmbito das 12 Regiões Hidrográfi cas Nacionais foi 

estabelecido um processo de discussão regional do PNRH. 

Essa etapa é fundamentalmente baseada na estruturação de 

12 Comissões Executivas Regionais – CERs, na realização 

de 12 Seminários Regionais de Prospectiva e de 27 Encon-

tros Públicos Estaduais. As CERs, instituídas através da Por-

taria Ministerial nº 274, de 4 de novembro de 2004, têm a 

função de auxiliar regionalmente na elaboração do PNRH, 

bem como participar em suas diversas etapas.

Sua composição obedece a um equilíbrio entre represen-

tantes dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos, dos segmentos usuários da água, das organi-

zações da sociedade civil e da União.

O processo de elaboração do PNRH baseou-se num con-

junto de discussões, informações técnicas que amparam o 

processo de articulação política, proporcionando a conso-

lidação e a difusão do conhecimento existente nas diversas 

organizações que atuam no Sistema Nacional e nos Sistemas 

Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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2 | Concepção Geral

Em linhas gerais, a metodologia de abordagem emprega-

da para a consecução deste documento considerou as se-

guintes diretrizes:

•  Prioridade para a visão geral sobre o território;

•  Identifi cação dos números mais signifi cativos para a ca-

racterização da realidade regional;

•  Utilização das informações disponibilizadas pela SRH, 

complementadas por pesquisas específi cas na rede 

mundial de computadores;

•  Inclusão de pessoas e instituições envolvidas direta-

mente com a gestão dos recursos hídricos nas Unida-

des da Federação abrangidas pela Região Hidrográfi ca 

Atlântico Sul.

As informações utilizadas como subsídio para a elabora-

ção do Caderno Regional podem ser descritas como oriun-

das de três fontes principais:

1)  Base físico-territorial para o Plano Nacional, disponibi-

lizada pela SRH/MMA;

2)  Base de dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística – IBGE, agregados para a divisão municipal 

vigente; e

3)  Pesquisa complementar, destinada a suprir defi ciên-

cias relacionadas com temas específi cos e não contem-

plados nas duas bases fontes anteriores.

A base físico-territorial para o Plano Nacional, disponi-

bilizada pela SRH/MMA, inclui a Divisão Hidrográfi ca Na-

cional – DHN (Resolução CNRH n.° 32/2003), acrescida de 

sub-divisões em dois níveis adicionais (SUB 1 e SUB 2), es-

tabelecidas para fi ns de planejamento. Agregados segundo 

as referidas sub-divisões, foram disponibilizados diversos 

temas georeferenciados, com destaque para as disponibili-

dades e demandas hídricas.

Os dados do IBGE também foram disponibilizados pela 

SRH/MMA em meio eletrônico, contendo dados agregados 

para a base municipal e contemplando diferentes temas. 

A pesquisa complementar incluiu a obtenção de dados e 

informações dos membros da CER, das instituições com-

ponentes dos sistemas estaduais de recursos hídricos, de 

pesquisas documentais diversas, do acervo do consultor e, 

por fi m, de pesquisas realizadas na rede mundial de com-

putadores (Internet).

A participação da CER se deu especialmente por oca-

sião das reuniões de trabalho e do seminário regional, 

além de contatos telefônicos ou mantidos por meio de 

correio eletrônico.



Foto: Wigold Schaffer (Atalanta-SC)
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3 | Água: Desafi os Regionais

Em primeiro plano, o principal desafi o – que não é uma 

exclusividade da região, posto que é global – é o de garantir, 

para as gerações futuras, ao menos as mesmas condições 

vigentes para as gerações do presente. Partindo deste pa-

radigma, é possível identifi car sob diferentes aspectos, os 

principais desafi os para alcançar tão ambiciosa meta, no 

que concerne ao trato da água como um recurso essencial. 

TUCCI (2000) identifi cou os principais desafi os para a 

área de Recursos Hídricos, levando-se em conta os avan-

ços tecnológicos e o contexto socioeconômico do país, com 

destaque para as seguintes áreas:

• Institucional;

• Disponibilidade x demanda / usos múltiplos;

• Desenvolvimento Urbano;

• Desenvolvimento Rural;

• Hidroenergia;

• Eventos críticos (enchentes e estiagens); e

• Recursos Humanos.

Tomando como base os tópicos acima listados, é possí-

vel estabelecer, especifi camente para a Região Hidrográfi ca 

Atlântico Sul, a descrição dos principais desafi os regionais e 

sua estreita correlação com os recursos hídricos.

Aspectos Institucionais: o desenvolvimento institucio-

nal da região, naquilo que se relaciona com recursos hí-

dricos, encontra-se razoavelmente consolidado. Todavia, 

alguns aspectos ainda se apresentam com potencial para se-

rem tratados como desafi os ou óbices a enfrentar e transpor, 

para que o tratamento adequado das questões hídricas não 

sofra solução de continuidade. A esperada implantação das 

agências de bacia é um exemplo desta realidade.

Todos os Estados abrangidos pela Região Hidrográfi ca 

Atlântico Sul já contam com um arranjo institucional esta-

belecido, fundamentados todos pelas respectivas legislações 

estaduais, defi nidoras dos respectivos Sistemas Estaduais de 

Recursos Hídricos e das correspondentes Políticas Esta-

duais de Recursos Hídricos. Os sistemas estaduais de Re-

cursos Hídricos encontram-se implantados e, a despeito 

dos diferentes graus de estruturação vigentes, podem ser 

considerados atuantes.

Cerca de 90% da área da Região Hidrográfi ca Atlântico 

Sul já conta com comitês de bacia instalados e em funciona-

mento, enquanto a maior parte da parcela restante já conta 

ao menos com comissões provisórias, sendo este aspecto, 

por si só, um indicador robusto do atual estágio de con-

solidação institucional dos Estados abrangidos pela Região 

Hidrográfi ca Atlântico Sul. 

A implementação dos instrumentos de gestão (especial-

mente outorga e cobrança) ainda é um desafi o e merece 

atenção especial. A Região ainda não implementou a co-

brança como instrumento de gestão, sendo que a outorga 

ainda pode ser considerada incipiente. 

Os Planos Estaduais encontram-se (agosto de 2005) em 

um estágio inicial de desenvolvimento. Sua adequada conse-

cução é um desafi o importante a ser superado para que se te-

nha sucesso na implementação dos instrumentos de gestão.

Disponibilidade versus Demanda: o cotejo entre disponi-

bilidade e demanda, no âmbito da Região Hidrográfi ca Atlân-

tico Sul, demonstra que praticamente não existe défi cit de dis-

ponibilidade, ao menos em termos quantitativos e tomando-se 

a disponibilidade global, para os mais diferentes usos. Com 

efeito, o cotejo disponibilidade total x demanda em todas as uni-

dades avaliadas leva a uma situação de excedente hídrico em 

todas as 21 unidades em que foi subdividida a Região Hidro-

gráfi ca Atlântico Sul. A despeito disso, quando se avança para o 

exame da questão em uma escala de maior detalhe, são obser-

vados confl itos importantes que decorrem fundamentalmente 

de falhas de planejamento. Os exemplos mais destacados desta 

realidade estão relacionados aos seguintes aspectos:
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•  Abastecimento público de água, notadamente em cen-

tros urbanos situados em áreas de cabeceira, onde a 

adequada garantia de suprimento não pode prescindir 

da implantação de obras de infra-estrutura hídrica (re-

gularização);

•  Irrigação em larga escala (rizicultura), com demandas 

elevadas em um período relativamente curto, produ-

zindo confl itos intra-setoriais e mesmo inter-setoriais, 

inclusive com o abastecimento público;

•  Abastecimento de comunidades rurais, que em perío-

dos de estiagem dependem de medidas emergenciais, 

baseadas, via de regra, em suprimento através de car-

ros-pipa;

•  Combinação desfavorável, especialmente nos maiores 

centros urbanos, de elevada demanda de água e signi-

fi cativas cargas poluidoras de origem doméstica e in-

dustrial. Os indicadores de tratamento de esgotos na 

Região são baixos, produzindo-se então uma condição 

de excessiva degradação aos mananciais, notadamente 

aqueles que atravessam áreas urbanas em que ocorre 

lançamento indiscriminado de esgotos domésticos “in 

natura”. Tal degradação eleva os custos de tratamento 

de água, tendo como conseqüência a redução dos in-

vestimentos em saneamento. Está criado, destarte, um 

processo vicioso que se retro-alimenta.

Especialmente no que se relaciona com a irrigação ve-

rifi ca-se, ao substituir no cotejo a vazão média pela vazão 

de referência (Q
95

), que já surgem os primeiros indicati-

vos de situação de escassez. Neste segundo cotejo, como 

se verá em detalhe mais adiante, 30% das sub-bacias 

apresentam situação de defi cit, signifi cando que o equi-

líbrio entre disponibilidade e demanda já é garantida no 

presente à custa de intervenções nos padrões naturais 

de disponibilidade, ou seja, mediante a implantação de 

obras de regularização. Esta é a realidade que permeia o 

uso dos recursos hídricos daquelas sub-bacias da Região 

Hidrográfi ca Atlântico Sul cuja vocação maior está rela-

cionada com a prática da agricultura irrigada em larga 

escala.

Inundações: produzidas fundamentalmente por ges-

tão deficiente da drenagem urbana, mas também pela 

ocupação inadequada de áreas de risco, sendo tais ocu-

pações produzidas por razões que extrapolam o contex-

to dos recursos hídricos, uma vez que reproduzem os 

efeitos dos desequilíbrios sociais e da má distribuição 

de renda. As inundações produzem, dentre outros ma-

les, prejuízos materiais, perdas de vidas, degradação do 

espaço urbano, comprometimento do funcionamento 

da infra-estrutura urbana e a disseminação de doenças 

de veiculação hídrica. Inúmeros locais na Região estão 

sujeitos a riscos de inundação. Destacam-se o curso in-

ferior dos principais rios da sub-região Guaíba e o vale 

do Itajaí. 

Desenvolvimento Rural: o conflito existente entre os 

usos da água para irrigação e para abastecimento huma-

no, decorre da baixa eficiência dos sistemas de irrigação 

e da ausência de controle sobre o potencial poluidor dos 

principais insumos agrícolas, especialmente fertilizantes 

e agrotóxicos. A erosão, decorrente das práticas agrícolas 

tradicionais, também é um fator relevante a ser conside-

rado no âmbito do desafio que é promover o desenvolvi-

mento rural de modo verdadeiramente sustentável.

Além de expor os desafios de um modo reflexivo, é ne-

cessário experimentar uma outra abordagem, na qual os 

“desafios regionais” em recursos hídricos sejam apresen-

tados de uma maneira afirmativa, ou seja, são desafios 

do poder público, dos sistemas estaduais de recursos 

hídricos, de um modo geral, dos comitês, dos setores 

usuários e da sociedade como um todo, atuar de manei-

ra coordenada e segundo diretrizes eficazes de planeja-

mento, buscando atender, em quaisquer intervenções, 

critérios essenciais de sustentabilidade que visem:

1)  Garantir disponibilidade hídrica em quantidade e qua-

lidade adequadas, para os diferentes usos, atuando não 

apenas na remedição, mas primeiro nas causas;

2)  garantir condições de saneamento básico satisfatórias, 

de modo a não oferecer riscos aos corpos hídricos, 

com comprometimento da disponibilidade;

3)  perseguir a melhora da efi ciência das práticas que exercem 

uso intensivo dos recursos hídricos, notadamente a agri-

cultura irrigada, priorizando métodos ou técnicas alterna-

tivos que permitam reduzir os volumes demandados;
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4)  incentivar e viabilizar, ainda na agricultura, a adoção 

em larga escala de práticas sustentáveis, com destaque 

para o plantio direto, o uso de fertilizantes orgânicos e 

o controle biológico de pragas;

5)  promover políticas públicas destinadas a descentralizar 

a ocupação na bacia, com o incentivo à consolidação 

de novos pólos de desenvolvimento; e

6)  estabelecer programas efetivos de proteção ou de ex-

ploração controlada dos recursos hídricos, daquelas 

áreas da região que se apresentam como detentoras de 

especial interesse ambiental.
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