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1. Contextualização 
sobre Segurança Hídrica
A Segurança Hídrica pode ser entendida como ter água suficiente, em quantidade e qua-
lidade, para atender às necessidades humanas como saúde, subsistência e atividade 
produtiva, e à conservação dos ecossistemas, acompanhada da capacidade de acesso e 
aproveitamento da água como recurso, de resolver conflitos e de gerir riscos associados 
à água, incluindo inundações, secas e acidentes ambientais.

Neste contexto, os déficits na disponibilidade do recurso hídrico frente às demandas insta-
ladas e pretendidas podem se tornar um expressivo problema de Segurança Hídrica, prin-
cipalmente quando agravados por eventos extremos e pela degradação dos mananciais.

O equilíbrio da relação entre a oferta e demanda hídrica é ameaçada, sobretudo, pelo 
crescimento populacional, especialmente nas áreas urbanas, e pelo crescimento econô-
mico, condições que geram ampliação da demanda hídrica.

A redução drástica dos índices pluviométricos aumenta a recorrência de estiagens pro-
longadas, podendo provocar secas e diminuição das vazões nos cursos d´água; por 
outro lado, chuvas mais intensas vêm ocasionando cheias frequentes, aumentando a 
possibilidade de ocorrência de inundações. Este cenário é agravado ainda mais pela 
poluição e contaminação dos mananciais, decorrentes da precariedade da infraestrutura 
de saneamento, e pela degradação das bacias hidrográficas, que pode acentuar a gravi-
dade dos eventos de cheias e aumentar a vulnerabilidade às inundações.

O desequilíbrio entre a oferta e a demanda, quando combinado à ausência de planeja-
mento, de investimentos em infraestrutura hidráulica e saneamento, e, ainda, aos proble-
mas no gerenciamento da água, desencadeia cenários de insegurança hídrica. 

Situação de crise hídrica foi observada no período 2014-2016. O estado passou por 
um período longo de seca, com infraestruturas hidráulicas vulneráveis a tal situação. 
A repetição de tais eventos hidrológicos adicionada a um cenário de crescimento de 
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demandas tenderá a provocar novas crises hídricas, com magnitudes até superiores 
que as anteriores.

Ainda acerca das situações decorrentes das mudanças climáticas, têm-se também as 
chuvas intensas, em um outro extremo, que causam inundações e deslizamentos.  O 
território fluminense acumula um longo histórico de ocorrências de desastres naturais 
relacionados a tais eventos.

Diferentemente dos efeitos das estiagens, que surgem ao longo de dias e meses, os 
impactos das inundações aparecem em poucos minutos ou horas após as precipitações, 
e têm potencial para afetar dezenas e centenas de pessoas, principalmente em núcleos 
urbanos e em situações extremas, podendo causar, além de danos materiais, perdas 
humanas, como foi o caso da tragédia ocorrida na Região Serrana Fluminense, em 2011, 
e dos eventos no período de 2000 a 2012, nas regiões do Baixo Paraíba do Sul, Baía de 
Guanabara e Médio Paraíba do Sul. 

Diante desse quadro e para enfrentar os desafios que estão por vir, o Estado do Rio de Ja-
neiro precisa urgentemente trabalhar suas vulnerabilidades para proteger seus cidadãos. 
Como recomendações principais, o planejamento racional da oferta de água mediante o 
uso de Soluções baseadas na Natureza (SbN) e a implantação de infraestruturas hidráu-
licas robustas. Podemos inserir também a adoção de medidas para o uso consciente da 
água e de prevenção, mitigação e adaptação aos eventos hidrológicos extremos. 

Para que haja desenvolvimento sustentável no Estado do Rio de Janeiro, é preciso, além 
de promover o uso racional dos recursos hídricos, conjugar o crescimento econômico e po-
pulacional com a conservação ambiental, por meio de formas eficientes de planejamento 
e de gestão capazes de assegurar a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade 
suficientes, para atender aos usos múltiplos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 
gestão territorial impacta de forma direta a gestão dos recursos hídricos, e a disponibilidade 
hídrica pode ser limitadora ou propulsora do desenvolvimento econômico.
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2. O Programa Estadual 
de Segurança Hídrica
O Programa Estadual de Segurança Hídrica (Prosegh), coordenado pela Secretaria 
de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), em parceria com o Instituto Es-
tadual do Ambiente (Inea), é o instrumento que organiza as ações e projetos, e sua 
implementação promove, direta ou indiretamente, o aumento da Segurança Hídrica 
em âmbito estadual.

O Prosegh tem como horizonte de planejamento o ano de 2043, com metas materia-
lizadas em prazos quadrienais, numa sistemática concomitante com a alternância do 
Poder Executivo estadual. Contudo, cabe destacar que sua implementação transcen-
de esse desenho, pois tem um planejamento estratégico com forte aderência a outros 
programas de âmbito estadual, e abrange projetos e ações de duração continuada 
que extrapolam os períodos quadrienais de planejamento. 

Dada a transversalidade das suas componentes, o Prosegh não se limita apenas a 
ações geridas e executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (GERJ). O 
programa tem a pretensão de integrar ações, projetos e programas dos mais diversos 
setores, incluindo iniciativas de parceiros públicos, privados e do terceiro setor.

O programa pretende ser um instrumento norteador para os diferentes setores e polí-
ticas intervenientes que têm na água um elemento estruturante no sentido de promo-
ver a Segurança Hídrica estadual. Trata-se de um documento estratégico, que deve 
ser internalizado por todos os setores da sociedade, em especial pelas entidades 
integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI).

2.1 Justificativa

A criação de um Programa que trata especificamente sobre Segurança Hídrica tem 
o intuito de ir além do reconhecimento da importância da água. Pretende encontrar 
meios técnicos, institucionais, normativos e financeiros para garantir a Segurança Hí-
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drica no estado, buscando estratégias, infraestrutura, fortalecimento da governança 
e fontes de financiamento para assegurar o atendimento de seus objetivos.

A criação do Prosegh se justifica pelo cenário de vulnerabilidade hídrica fluminense, 
em termos quali-quantitativos, que precisa ser melhorado para atender as demandas 
hídricas crescentes. Com esse intuito, o programa envolve planejamento estratégico, 
aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos e a promoção de ações destinadas 
à garantia de oferta hídrica, em quantidade e qualidade, para os usos múltiplos, bem 
como a prevenção, mitigação e/ ou minimização dos efeitos provenientes de eventos 
hidrológicos extremos.

2.2 Objetivo

Estabelecer estratégias e ações públicas integradas que visam diminuir a vulnerabili-
dade hídrica e assegurar a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, para 
as necessidades humanas, ambientais e econômicas. 

Além do objetivo geral, o Prosegh é orientado, ainda, pelos seguintes objetivos específicos:

• Fomentar a integração da gestão dos recursos hídricos com as 
demais políticas setoriais, unindo esforços em prol de soluções ca-
pazes de aumentar a Segurança Hídrica estadual;
•  Aumentar a sinergia de investimentos e a eficiência da implementa-
ção de ações e projetos relacionados à temática Segurança Hídrica;
• Garantir oferta hídrica, superficial e subterrânea, em qualidade e 
em quantidade para atender a atual e as futuras gerações; 
• Minimizar a vulnerabilidade hídrica relacionada às cheias, estia-
gens e poluição dos corpos hídricos;
• Proteger, conservar e recuperar áreas sensíveis à temática Segu-
rança Hídrica;
• Melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos e bacias hidro-
gráficas;
• Promover o desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável;
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• Fortalecer ações educativas, promovendo o uso eficiente, eficaz e 
a conscientização dos usuários dos recursos hídricos;
• Aumentar a eficiência do uso da água, assegurando retiradas sus-
tentáveis e oferta de água em quantidade suficiente para atender 
aos usos múltiplos, evitando escassez no abastecimento;
• Promover políticas orientadas para o desenvolvimento sustentável 
a partir de uma visão integrada e equilibrada do crescimento econô-
mico, desenvolvimento social e uso racional dos recursos naturais;
• Estimular a fertirrigação, com água de reúso, para a produção de 
alimentos seguros, nutritivos e suficientes;
• Incentivar sistemas sustentáveis de produção de alimentos e im-
plementar práticas agrícolas resilientes que fortaleçam a capacida-
de de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos hidrológicos 
extremos;
• Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e demais 
materiais poluentes nos cursos d`água;
• Reduzir o volume de águas residuais não tratadas e aumentar a 
reciclagem e reutilização segura;
• Promover a diversificação, modernização tecnológica e inovação 
dos processos no setor de saneamento;
• Promover o desenvolvimento de infraestrutura de qualidade, confi-
ável, sustentável e resiliente, para apoiar o desenvolvimento econô-
mico e o bem-estar humano;
• Incentivar a modernização da infraestrutura das indústrias para tor-
ná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos 
hídricos e adoção de tecnologias e processos industriais limpos e 
ambientalmente corretos;
• Fomentar o alcance de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), em especial, o “Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e saneamento para todos”;
• Reduzir o consumo per capita de água nos principais centros urba-
nos fluminenses;
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• Fomentar Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) em tecnologias com 
Soluções Baseadas na Natureza;
• Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, com a 
sociedade civil e com outros entes federativos em prol de soluções 
capazes de aumentar a Segurança Hídrica estadual.

2.3 Estruturação 

Com o intuito de contribuir para o alcance simultâneo dos seus objetivos, o Prosegh 
é composto por quatro componentes: Planejamento, Oferta Hídrica, Qualidade Am-
biental e Riscos Associados à Água (Figura 1). 

Estas componentes se desdobram em um conjunto de ações e/ou projetos que mate-
rializam soluções para os problemas relativos: (i) ao planejamento e aprimoramento 
da gestão de recursos hídricos, bem como ao gerenciamento e à sistemática de 
acompanhamento e avaliação; (ii) à oferta hídrica, com foco no aumento da disponi-
bilidade hídrica e na gestão da demanda dos usuários; (iii) qualidade ambiental, no 
tocante à conservação, proteção e recuperação de áreas estratégicas para a Segu-
rança Hídrica; e, (iv) riscos associados às águas, com foco nas secas e inundações, 
acidentes ambientais, bem como na proteção de infraestruturas hidráulicas.  

Programa de Segurança Hídrica

Planejamento
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da gestão
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Componente: Planejamento

A gestão dos recursos hídricos constitui um tema transversal, e dispõe de dispositivos 
legais e normativos que estabelecem diretrizes com vistas a garantir a qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos para a atual e as futuras gerações. Para operaciona-
lizar e alcançar seus objetivos, é necessário a condução de um planejamento efetivo 
que promova desdobramentos concretos com impactos positivos à gestão das águas.

Esta componente constitui parte fundamental do Prosegh, à medida que objetiva 
propor estratégias de planejamento e de gestão capazes de subsidiar a implemen-
tação de ações e projetos que contribuam para o aumento da Segurança Hídrica. É 
composto de ações estratégicas e continuadas que visam dar diretrizes para investi-
mentos e atuação do governo subsidiando as demais componentes.

A elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica (PESHI) é a parte principal 
desta componente. O plano objetiva atuar como instrumento de planejamento e de 
identificação das principais intervenções, estruturais e não estruturais, de natureza 
estratégica e relevância regional, com vistas ao aumento da Segurança Hídrica no 
Estado do Rio de Janeiro. Prevê, ainda, a concepção de um índice e a proposição de 
indicadores de Segurança Hídrica, constituídos por métricas capazes de quantificar o 
grau de Segurança Hídrica em âmbito estadual.

Quando se pensa em planejamento, não se pode desassociá-lo dos instrumentos de 
gestão das informações. Nesse sentido, a implementação do Sistema Estadual de 
Informação sobre Recursos Hídricos (SEIRH), previsto na Política Estadual de Re-
cursos Hídricos, se torna de suma importância para o sucesso do Prosegh. 

O SEIRHI é um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e integração 
de informações, e sua implementação e fortalecimento é essencial para o apoio ao 
processo decisório. Além de reunir, dar consistência e divulgar dados e informações 
sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, o SEIRH atualiza 
permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídri-
cos e fornece subsídios para a elaboração dos diversos planejamentos relacionados 
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aos recursos hídricos, como: (i) os Planos de Recursos Hídricos, que fundamentam e 
orientam a formulação e a implementação da Política de Recursos Hídricos e de sua 
gestão,  em nível estadual, como  o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI-
-RJ), ou nacional, como o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH); (ii) os Pla-
nos de Bacias Hidrográficas (PBHs), que incluem ações estruturantes ou inerentes 
ao processo de gestão e de natureza executiva em vista da perspectiva regional; e 
(iii) os planejamentos relativos à Segurança Hídrica, que possuem foco operacional 
para fundamentar a tomada de decisão na temática e, além de se somarem aos pla-
nejamentos ordinários da gestão de recursos hídricos, agregam aos instrumentos de 
diversos segmentos da gestão hídrica, necessários ao alcance dos objetivos das po-
líticas de Recursos Hídricos, como é o caso do PNSH (Plano Nacional de Segurança 
Hídrica) e do PESHI.

Componente: Oferta Hídrica

O gerenciamento adequado dos recursos hídricos é possível mediante o conheci-
mento da disponibilidade e do balanço hídrico frente às demandas de uso e da quali-
dade da água. A avaliação da disponibilidade hídrica é fundamental para definir se os 
recursos hídricos disponíveis suportam as demandas desejadas, identificando áreas 
críticas atuais e potenciais, em termos quantitativos e qualitativos, que demandam 
atenção especial do órgão gestor. 

O desequilíbrio entre as demandas e os aspectos de quantidade e qualidade podem 
comprometer o atendimento pleno dos usos consuntivos, provocando conflitos pelo 
uso da água, principalmente durante os períodos de secas. Este assunto passou a 
ser considerado estratégico, sobretudo após as crises hídricas relativas à escassez 
de água vivenciadas pelo Estado do Rio de Janeiro. 

No cenário atual de crescimento exacerbado das demandas, os impactos decorrentes 
da escassez tendem a se agravar, não apenas se repetindo, mas podendo exceder 
em magnitude as crises hídricas anteriores. Diante desta problemática, a componen-
te de Oferta Hídrica visa atuar por meio ações/projetos que objetivam a compatibili-
zação entre a disponibilidade e as demandas hídricas, a fim de assegurar água em 
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quantidade suficiente para atender aos usos múltiplos. Na perspectiva de ampliação 
da oferta hídrica, as ações/projetos contemplados nesta componente envolvem: (i) 
aumento da disponibilidade hídrica, através de ações voltadas para o incremento da 
oferta hídrica; e/ou (ii) gestão da demanda, através de medidas destinadas à redução 
das demandas hídricas.

A vertente desta componente de aumento da disponibilidade hídrica está relacionada 
ao desenvolvimento de soluções voltadas para o incremento da oferta hídrica, para 
garantir as vazões necessárias ao atendimento dos usos múltiplos. Com ênfase nos 
aspectos quantitativos, as ações desta componente têm pretensão de atenuar a es-
cassez hídrica, situação em que os recursos hídricos disponíveis não conseguem 
atender à demanda necessária para os usos múltiplos. 

Assim, esta componente envolve ações cuja ampliação da oferta hídrica está vincu-
lada à requalificação e/ou modernização das infraestruturas hidráulicas existentes, 
bem como o desenvolvimento de estudos, projetos e obras de implantação de infra-
estruturas hídricas destinadas ao aumento, reservação e regularização das vazões.
Outra vertente desta componente é relativa à Gestão da Demanda e objetiva induzir 
a adoção de boas práticas na utilização dos recursos hídricos, promovendo o uso 
eficiente, eficaz e a conscientização dos diversos setores de uso consuntivo da água, 
em especial abastecimento humano, industrial e agropecuária. 

Para o aumento da Segurança Hídrica, é necessário oportunizar a adoção de solu-
ções inovadoras e sustentáveis para os processos produtivos, promovendo a adoção 
de fontes alternativas de abastecimento de água. 

Dentre as ações a serem adotadas para alcançar os objetivos desta componente des-
tacam-se as relacionadas: (i) à educação para a sustentabilidade, no tocante ao uso 
racional da água para o consumo humano e agrícola; (ii) ao reúso da água; e, (iii) ao 
fortalecimento de instrumentos normativos, institucionais e tecnológicos. Ressalta-
-se, ainda, que serão abordadas outras estratégias imprescindíveis para equacionar 
a relação oferta-demanda, tal como a melhoria da eficiência dos sistemas, por meio 
da mitigação do desperdício no transporte, na distribuição e no uso da água.
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Componente: Qualidade Ambiental

A disponibilidade hídrica é afetada não só pela quantidade, como também pela quali-
dade dos recursos hídricos. Atualmente, muitos mananciais encontram-se deteriora-
dos, o que agrava ainda mais o cenário de escassez hídrica. Tais condições implicam 
diretamente na oferta de água para abastecimento, pois a baixa qualidade dos ma-
nanciais dificulta e/ou encarece o tratamento da água bruta, além de comprometer a 
saúde e a qualidade ambiental das bacias. 

A intensificação dos problemas relativos à poluição e contaminação das águas de-
corre, principalmente, das práticas indevidas de uso e ocupação do solo, dos focos 
de poluição pontual e difusa, da expansão urbana desordenada, bem como da pre-
cariedade da infraestrutura de saneamento básico relacionado à coleta, tratamento e 
disposição inadequada de lixo e efluentes domésticos e industriais. 

Por outro lado, além da piora da qualidade dos recursos hídricos, a degradação das 
bacias hidrográficas pode agravar a magnitude das cheias e aumentar a vulnerabili-
dade aos eventos extremos de inundações.

Neste contexto, para mantermos os serviços ecossistêmicos hídricos e garantir Se-
gurança Hídrica, é crucial o desenvolvimento de ações efetivas e soluções integradas 
para recuperar e proteger mananciais estratégicos, de interesse local e regional, para 
abastecimento e manutenção de ecossistemas a ele associados.

Esta componente objetiva promover o controle da poluição hídrica e a conservação, 
recuperação e proteção de áreas sensíveis à temática de Segurança Hídrica, como as 
áreas de preservação permanente e de recarga hídrica, áreas úmidas, bacias antropiza-
das e com uso desordenado do solo e áreas de mananciais de abastecimento público. 

As ações envolvem abordagens voltadas para ordenamento territorial; conservação 
de áreas naturais; restauração ecológica; manejo conservacionista do solo; adoção 
de boas práticas agropecuárias; incentivo à produção agropecuária de base florestal, 
orgânica e agroecológica; pagamento por serviços ambientais, dentre outras. 
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Esse conjunto de medidas, conhecidas como Soluções baseadas na Natureza (SbN), 
busca proteger, gerenciar e restaurar de maneira sustentável os ecossistemas na-
turais ou modificados, abordando os desafios de Segurança Hídrica de forma eficaz 
e adaptativa, e proporcionando simultaneamente bem-estar humano e benefícios à 
biodiversidade. 

Dessa forma, as SbN também contemplam medidas de planejamento e gestão in-
tegrada de sistemas agrícolas; de difusão de tecnologias com geração de renda e 
conservação; e de abordagens participativas orientadas para o fortalecimento comu-
nitário, a fim de promover o desenvolvimento rural sustentável.

Também fazem parte do escopo desta componente ações voltadas para o saneamen-
to urbano e rural e que contribuam para a garantia da provisão dos serviços ecos-
sistêmicos de purificação da água, regulação hídrica, controle de erosão, redução 
do aporte de sedimentos e redução de risco de inundações e secas. Dessa forma, 
além de promover a manutenção ou melhoria da qualidade da água, atua de forma 
transversal e complementar às demais componentes do Prosegh para aumentar a 
Segurança Hídrica do estado.

Componente: Riscos Associados à Água

O Estado do Rio de Janeiro acumula um longo histórico de ocorrências de desastres 
naturais relacionados a eventos de precipitações intensas que causam alagamentos, 
inundações e/ou deslizamentos e, também, a longos períodos de escassez, que, as-
sociados a sistemas hidráulicos vulneráveis, ocasionam crises hídricas. 

O aumento da magnitude e a intensificação de eventos hidrológicos, aliados ao uso 
desordenado do solo, à degradação ambiental e à ocupação de áreas de risco, agra-
vam a vulnerabilidade da sociedade aos desastres. Para uma gestão efetiva, é ne-
cessário atuar em medidas que contribuam para a redução dos riscos de desastre 
e dos danos ou prejuízos sociais, ambientais e/ou econômicos. Esta componente 
objetiva gerir os riscos de secas e inundação, acidentes ambientais, bem como a 
proteção das infraestruturas hidráulicas, como as barragens, diques, estações de 
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tratamento de esgoto (ETEs) e água (ETAs), dentre outros aspectos. As ações e pro-
jetos contidos nesta componente incluem a implementação de medidas estruturais e 
não estruturais com o objetivo de prevenir, mitigar e se adaptar às situações de risco. 
Neste sentido, entende-se como medidas estruturais as obras de infraestrutura que 
alteram o sistema natural para proteção e adaptação da população e do ambiente 
aos eventos extremos; e, como não estruturais, as de gestão e planejamento que 
envolvem a convivência com os impactos e o aumento da resiliência aos eventos 
hidrológicos extremos. 

3. Impacto Social 
e Ambiental
A adoção do Prosegh como instrumento estratégico para organização e fomento de 
ações e projetos no Estado do Rio de Janeiro que tenham relação direta ou indireta 
com o aumento da Segurança Hídrica em âmbito estadual contribui para o aumento 
da percepção pública da importância da segurança hídrica nos demais planejamentos 
setoriais. Não obstante, colaboram também para o aumento da sinergia os esforços 
empreendidos pelo GERJ para o alcance das metas da Agenda 2030, em especial as 
metas de sustentabilidade proposta no ODS 6 (Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento). 

O Programa apresenta aderência e contribui para o cumprimento de outros ODS, 
tendo em vista a transversalidade do tema, como é o caso do ODS 17 (Fortalecer 
os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável). Ele empreende um novo olhar para o enfrentamento de desafios econô-
micos, sociais e ambientais definidos como prioritários no contexto global para 2030.
Ao trabalhar a oferta e a demanda hídrica através do Prosegh, o Estado do Rio de 
Janeiro não só ganha uma visão holística sobre o potencial e as limitações de seu 
desenvolvimento econômico, como se permite ir ao encontro de soluções adequadas 
a cada problema hídrico encontrado, incluindo as SbN, que agregam impactos am-
bientais positivos.
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Cabe destacar ainda a atuação estratégica na internalização do conceito e no fomen-
to de ações para o aumento da segurança hídrica nos diversos setores da sociedade, 
em especial nas entidades integrantes do SEGRHI.

4. Inovação
A criação do programa pelo Decreto Estadual Nº 47.498, de 25 de fevereiro de 2021 
(Anexo 1), coloca o Estado do Rio de Janeiro em evidência no cenário nacional, uma 
vez que esta iniciativa inovadora promove a segurança hídrica como um importante 
instrumento para o desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, investe numa 
trajetória de sinergia entre ações e orçamentos públicos e privados, provocando a sen-
sibilização e o engajamento da sociedade visando à diminuição da demanda hídrica.

Alcançar a segurança hídrica requer apoio institucional, legal e regulatório. Embora 
muitos estados tenham iniciativas voltadas à temática Segurança Hídrica, nenhum 
deles está estruturado na forma de decreto governamental. A existência dessa nor-
mativa no Estado do Rio de Janeiro confere caráter inovador na abordagem do tema, 
assegurando empenho de múltiplos atores e colaboração entre diversos setores (par-
ceiros públicos, privados e do terceiro setor). 

Além disso, a atuação conjunta de diferentes setores proposta no programa, com 
coesão entre as ações e orçamentos público e privado, é um incentivo institucional 
essencial para a consecução das ações, metas e objetivos voltados à segurança hí-
drica, sendo um modelo passível de ser replicado em outros estados.

Outro diferencial do programa é ter o PESHI como o principal instrumento de plane-
jamento, tendo em vista que o plano não só identificará os problemas atuais e po-
tenciais voltados para segurança hídrica em âmbito estadual, como também proporá 
intervenções com vistas ao aumento da Segurança Hídrica e indicadores capazes 
de quantificar o grau de segurança hídrica e monitorar a implementação do plano de 
ação a ser proposto.
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5. Sustentabilidade
A sustentabilidade pode ser aferida sob diversos aspectos. Quanto ao viés econômico, 
entende-se que a sustentabilidade financeira básica do Prosegh está no Plano Pluria-
nual (planejamento estratégico de médio prazo) do GERJ ao direcionar metas voltadas 
à Segurança Hídrica, com previsão orçamentária para a sua execução.  

Diante da inserção da Segurança Hídrica no Programa Plurianual (PPA) de forma trans-
versal, no qual foram previstos gastos e aplicações de investimento no tema, é percep-
tível o reconhecimento de sua importância para o governo estadual, principalmente no 
tocante aos investimentos em fontes alternativas para abastecimento de água, o que 
possibilitaria conciliar os esforços de crescimento econômico, sustentabilidade am-
biental e garantia dos usos múltiplos no estado.

Os projetos podem se beneficiar, ainda, de financiamento e ações diretas do setor 
privado, uma vez que o Prosegh incentiva a sinergia orçamentária para viabilizar a 
implementação das intervenções, metas e ações relacionadas à Segurança Hídrica 
propostas em âmbito estadual.

Sob o aspecto jurídico normativo, o Prosegh tem sua sustentabilidade alicerçada no 
Decreto Estadual no 47.498/2021. No tocante à sustentabilidade ambiental, o progra-
ma visa ao alcance de diversos ODS.

6. Adesão Social
No intuito de fortalecer a adesão ao Prosegh, quando da época da sua construção, foi 
iniciado contato com os comitês de bacias hidrográficas para a compreensão do olhar 
local sobre os problemas de segurança hídrica. Tal diálogo será intensificado e fortale-
cido ao longo da execução do programa, inclusive com capacitações para os diversos 
entes do SEGRHI. 
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No âmbito do Prosegh, o decreto de criação prevê a formação de grupo de trabalho 
para acompanhar o seu desenvolvimento. Tal grupo é formado, além da Seas e do Inea, 
por atores das secretarias da Casa Civil (Secc), Desenvolvimento Econômico, Empre-
go e Relações Internacionais (Sedeeri) e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento (Seappa), com a dinamicidade de permitir convidados para a participação em 
pontos específicos. É uma iniciativa que nasce com a flexibilização necessária para se 
adequar à evolução social e assegurar a participação de todos os atores, inclusive da 
sociedade civil.

7. Estratégias de 
Implantação e Metas 
de Acompanhamento
Na procura por estratégias para atingir a Segurança Hídrica no estado, o Prosegh prio-
riza a resolução dos problemas mais latentes e a execução das etapas necessárias e 
indispensáveis para a efetividade de suas componentes. 

As ações planejadas e projetos elencados devem ser executados de forma integrada e 
com sinergia orçamentária para maximizar seu alcance e objetivos. Para tanto, o progra-
ma se orienta por uma estratégia de implementação que compatibiliza os recursos finan-
ceiros com as ações e projetos previstos, analisando possíveis formas de sinergia entre 
os diferentes atores para a promoção da Segurança Hídrica nos seus diversos eixos.

Ressalta-se a preocupação em identificar as fontes de financiamento, parceiros e ar-
ranjos institucionais, além de considerar os programas do governo federal e estaduais, 
assim como das municipalidades, das concessionárias de serviço público e de eventu-
ais financiamentos de organismos nacionais e internacionais com interesse relaciona-
dos à implantação de obras de infraestrutura hidráulica e de medidas não estruturais.

Para garantir o cumprimento de seus objetivos, prevê procedimentos e ferramentas 
para o acompanhamento e monitoramento da implementação das componentes, atra-
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vés de indicadores de desempenho e resultados. Os indicadores serão utilizados para 
aferir a performance dos resultados e a efetividade das ações e projetos, no tocante 
aos objetivos estabelecidos no Prosegh.

Em síntese, neste contexto de crescimento das demandas hídricas, é preciso contar 
com a oferta de água planejada racionalmente, para o momento atual e para o futuro, 
mediante a utilização adequada das infraestruturas naturais e implantação de infra-
estrutura robusta, viabilizada financeiramente e mantida e operada adequadamente, 
além de estabelecer medidas para o uso consciente da água. 

8. Portfólio de Investimentos 
– Programas | Ações | Proje-
tos | Intervenções (de cada 
componente)
O Prosegh propõe a elaboração de um portfólio de investimentos que consolide os 
programas, ações, projetos e intervenções, em andamento e previstos, e que seja 
dinâmico, permitindo sua atualização ou modificação ao longo do horizonte do pro-
grama. O portfólio fornecerá informações sobre as iniciativas, sendo eles: descrição; 
objetivos; arranjos institucionais para a sua consecução; investimentos estimados; 
cronograma de execução ao longo do horizonte de planejamento; e possíveis fontes 
de financiamento a serem utilizadas, sejam elas públicas ou privadas.
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Anexo I – Decreto de criação do Prosegh

Governo do Estado do Rio de Janeiro

DECRETO N.º 47.498, DE 25 DE FEVEIRO DE 2021
  
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA – PROSE-
GH, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, no uso das 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 23, inciso VI, e no art. 24, inciso 
VI, ambos da Constituição da República, e o disposto no art. 73, inciso VI, e no art. 
74, inciso VI, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no que consta o 
Processo nº SEI-070026/000767/2020, e,
CONSIDERANDO:
- que a Lei 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de Re-
cursos Hídricos, defi ne a água como recurso essencial à vida, de disponibilidade 
limitada e de domínio público, e tem por objetivo promover a harmonização entre os 
múltiplos e competitivos usos da água, e a limitada e aleatória disponibilidade, tem-
poral e espacial;
- que Segurança hídrica pode ser entendida como ter água sufi ciente, em quantidade 
e qualidade, para atender às necessidades humanas como saúde, subsistência e ati-
vidade produtiva, e à conservação dos ecossistemas, acompanhada da capacidade 
de acesso e aproveitamento da água como recurso, de resolver confl itos e de gerir 
riscos associados à água, incluindo inundações, secas e acidentes ambientais.
- os défi cits na disponibilidade do recurso hídrico frente às demandas instaladas e pre-
tendidas, podem se tornar um expressivo problema de segurança hídrica, principalmente 
quando potencializados por eventos extremos e pela degradação dos mananciais.
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- a redução drástica dos índices pluviométricos que aumenta a recorrência de es-
tiagens prolongadas, podendo provocar secas e diminuição das vazões nos cursos 
d´água, ou, o excesso de precipitação que resulta em cheias mais frequentes, au-
mentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais.
- o aumento da poluição e contaminação dos mananciais, decorrente da precarieda-
de da infraestrutura de saneamento, e da degradação das bacias hidrográficas, que 
pode acentuar a gravidade dos eventos de cheias e aumentar a vulnerabilidade às 
inundações.
- a vulnerabilidade dos sistemas hídricos do estado do Rio de Janeiro quando sub-
metidos a situações climáticas adversas, podendo desencadear situações de crise 
hídrica como a verificada no período de 2014 a 2016, devido à estiagem severa.
DECRETA:
Art. 1º - Criar o Programa Estadual de Segurança Hídrica do Estado do Rio de Janei-
ro - PROSEGH, como ação da Política Estadual de Recursos Hídricos.
Art. 2º - O PROSEGH tem como missão promover o estabelecimento de estratégias 
e ações públicas integradas que visam diminuir a vulnerabilidade hídrica e assegurar 
a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, para as necessidades huma-
nas, ambientais e econômicas.
Art. 3º - Os princípios, diretrizes e objetivos constantes do PROSEGH, orientarão as 
atividades relacionadas a temática segurança hídrica pelos Órgãos Públicos Estaduais.
Art. 4º São considerados princípios do PROSEGH:
I - Fomentar a integração da gestão dos recursos hídricos com as demais políticas 
setoriais, unindo esforços em prol de soluções capazes de aumentar a segurança 
hídrica estadual;
II - Aumentar a sinergia de investimentos e a eficiência da implementação de ações e 
projetos relacionados a temática segurança hídrica;
III – Garantir oferta hídrica, superficial e subterrânea, em qualidade e em quantidade 
para atender a atual e as futuras gerações;
IV – Minimizar a vulnerabilidade hídrica relacionada às cheias, estiagens e poluição 
dos corpos hídricos;
V – Proteção, conservação e recuperação de áreas prioritárias à segurança hídrica, 
privilegiando as nascentes, áreas de recarga hídrica, e matas ciliares;
VI - Melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos e bacias, subbacias e micro-
bacias hidrográficas;
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VII – Promover o desenvolvimento social e econômico ambientalmente sustentável;
VIII - Fortalecer ações educativas, promovendo o uso eficiente, eficaz e a conscienti-
zação dos usuários dos recursos hídricos;
IX – Melhorar a governança para o desenvolvimento de ações multissetoriais de se-
gurança hídrica;
Art. 5º O PROSEGH será estruturado a partir das seguintes componentes:
I - Planejamento e aprimoramento da gestão de recursos hídricos, incluindo geren-
ciamento e a sistemática de acompanhamento e avaliação das ações voltadas à 
garantia da segurança hídrica;
II - oferta hídrica, com o foco no aumento da disponibilidade hídrica e na gestão da 
demanda dos usuários e das secas;
III - qualidade ambiental, no tocante a conservação, proteção e recuperação de áreas 
e corpos hídricos estratégicos para a segurança hídrica;
IV - Riscos associados às águas, com foco na gestão de risco de inundações, secas 
e acidentes ambientais e na proteção de infraestruturas hidráulica;
Art. 6º - Fica criado grupo de trabalho, denominado GT PROSEGH, no âmbito da 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, para implementação e 
acompanhamento do programa, formado por servidores deste órgão, podendo ainda 
ser convidados dois representantes, sendo um titular e um suplente, de cada uma 
das seguintes instituições e órgãos externos:
I – Instituto Estadual do Ambiente– INEA;
II – Secretaria de Estado da Casa Civil– SECC;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Relações 
Internacionais–SEDEERI;
IV – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA.
Parágrafo único – Outras entidades públicas ou privadas poderão ser convidadas a 
participar do grupo de maneira consultiva ou pontual.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Id: 2299913
* publicado no D.O. de 26/02/2021, página 01
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Anexo II – Resolução de criação do GT Prosegh

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEAS N° 091, DE 14 DE ABRIL DE 2021 

REGULAMENTA A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL. PER-
MANENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA- GT PROSEGH.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso de 
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO: 
- as disposições previstas no Decreto nº 42.002, de 21/08/2009, Decreto nº 43.597, 
de 16/05/2012, Decreto nº 47.498, de 25/02/2021 e o disposto no inciso XXXIII, do 
art. 5º, e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, bem como o disposto no OF. 
CIRCULAR SEPLAG/GABSEC n° 01/2020; 
- e o que consta no Processo nº SEI-070026/000340/2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Regulamentar o Grupo de Trabalho Interinstitucional Permanente do Progra-
ma Estadual de Segurança Hídrica - GT PROSEGH, criado no âmbito da SEAS, pelo 
artigo 6o do Decreto nº 47.498/2021. 
Art. 2º - O GT PROSEGH tem como objetivo implementar e acompanhar o desenvolvi-
mento do Programa Estadual de Segurança Hídrica, em todas as suas componentes.
Art. 3º - O GT PROSEGH será coordenado pela Subsecretaria de Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade - SUBRHES da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabi-
lidade - SEAS e terá representações das seguintes instituições e órgãos externos: 
I - 02 representantes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS 
II - 01 representante do Instituto Estadual do Ambiente - INEA; 
II - 01 representante do Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC; 
III - 01 representante do Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Em-
prego e Relações Internacionais -SEDEERI; 
IV - 01 representante do Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento - SEAPPA. 
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§ 1º - As instituições poderão indicar representantes titular e suplente para cada uma 
das vagas supramencionadas. 
§ 2º - Outras entidades públicas ou privadas poderão ser convidadas a participar do 
grupo de maneira consultiva ou pontual, mediante convite formalizado pela coorde-
nação do grupo. 
§ 3º - As indicações/alterações de representantes no GT PROSEGH devem ser en-
viadas por carta/ofício para o endereço eletrônico: seas.subrhes@gmail.com. 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021
THIAGO PAMPOLHA

Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Id: 2310331

* publicado no D.O. de 16/04/2021, página 19
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