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DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS POR HABITANTE



Mundo: 44 mil km3

Brasil: 5.660 km3 (12%)

Brasil + Territ. Estrang: 
8.427 km3 (18%)

Vazão média por 
habitante no Brasil: 
33.000 m3/hab/ano

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA ANUAL E VAZÃO MÉDIA POR HABITANTE



DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL



Relação Água x População



PRINCIPAIS DESAFIOS PARA GESTÃO NO BRASIL 

Norte: maior disponibilidade de água

menor concentração de população

Nordeste: escassez de água e 

pobreza

Sul e Sudeste: poluição urbana e industrial

Centro Oeste: agricultura intensiva



A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

� Constituição de 1988 estabeleceu, entre outros aspectos, 
que as águas são bens públicos, de domínio da União e 
dos Estados – não existem mais águas de domínio do 
município nem águas particulares

� Arts 23 e 30 CF permitem ao Município atuar sobre 
assuntos de interesse local: ordenamento territorial, lixo, 
saneamento, meio ambiente, combate a poluição, etc

Ninguem vive na Uniao nem no Estado

� Lei 9433 08/01/1997 – Lei das Águas institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH 



A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Lei 9433/1997 – Lei das Águas - Fundamentos

� Água é um bem de domínio público;
� Água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico;
� Em situações de escassez, o uso prioritário é o 
consumo humano e a dessedentação de animais;
� Gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas;
� Bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão e 
planejamento; e
� Gestão deve ser descentralizada e participativa (poder 
público, usuários e sociedade civil).



A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Lei 9433/97 – Objetivos

• Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos

• A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável

• A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais



A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Lei 9433/97 – Constituem diretrizes gerais de ação



A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Lei 9433/97 – São instrumentos da PNRH
Planos de Recursos Hídricos
� é um instrumento de planejamento que visa definir a agenda de 

recursos hídricos da bacia, identificando ações, programas, projetos, 
obras e investimentos prioritários

Enquadramento
� visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos a que 

forem destinadas (Res CONAMA 357/05)
Outorga
� instrumento regulador que busca o ordenamento dos usuários dentro 

de uma lógica sistêmica (bacia) de modo a evitar conflitos e garantir o 
uso múltiplo, a sustentabilidade e a racionalidade

Cobrança
� visa reconhecer a água como bem dotado de valor econômico; 

incentivar a racionalização; obter recursos para financiar o programa de 
investimentos definido no Plano

Sistema de Informações
� reunir, dar consistência e divulgar dados e informações quali 

quantitativas da situação dos recursos hídricos no Brasil
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MISSÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

Lei nº 9984 de 17 de julho de 2000

Implementar a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e coordenar o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos



COMPETÊNCIAS DA ANA



Avanços e Desafios – CNRH

� Funcionamento regular do CNRH 
� Instância máxima do Sistema, democrático e participativo 
com a presença de poder público, usuários e sociedade civil

Desafios

� Rever sua composição para garantir maior e melhor 
participação (presença mais forte dos conselhos estaduais)
� Melhorar sua pauta de discussão e deliberação
� Fazer o CNRH atuar mais no fortalecimento do pacto 
federativo e na integração de políticas públicas

O que estamos fazendo
� planejamento estratégico junto com SRHU



Comitês de Bacia Hidrográfica

O que é
É um colegiado com competências normativas, consultivas e deliberativas 
sobre um bem público – água 

O que faz
� arbitrar conflitos
� aprovar o plano de bacia e acompanhar sua execução
� estabelecer mecanismos de cobrança e definir valores a serem cobrados

Quem participa
� Composto pelo poder público (União, Estados e Municípios), setores 
usuários de água e sociedade civil organizada

CBH Federal – rios de domínio da União criado por Decreto do PR

CBH Estadual – rios de domínio dos Estados 



Rios de Domínio da União e dos Estados

Estadual

União



Rios de Domínio da União e dos Estados



Avanços e Desafios – Comitês

Mais de 140 CBHs 
Estaduais

7 CBHs em bacias compartilhadas 
e 2 Agencias de Bacia (PCJ e 
Paraíba do Sul)



Avanços e Desafios – Comitês

� 2 dos 7 CBHs Federais (PCJ e PS) já aplicam os instrumentos de 
gestão, com plano, cobrança e agência o que vem trazendo avanços 
importantes para essas bacias. Doce e São Francisco estão chegando

� Parcela significativa, principalmente os estaduais, funciona 
precariamente, alguns nem se reúnem

� Discussões ainda são pouco deliberativas. Falta pauta mais forte, muita 
reunião e pouca deliberação

Desafios

� Comitês de Integração – articular federais com estaduais

� Investir mais em planejamento estratégico e estabelecer metas

O que estamos fazendo

� Nova Resolução em discussão no CNRH – UGRHs

� Estímulo maior para que os Estados participem mais da vida dos CBHs

� Estímulo para maior participação dos municípios



O CEIVAP e a AGEVAP

� criado pelo Decreto nº 1842/2006 é o primeiro CBH de Rio de Domínio 
da União

� formado por 60 membros, sendo três da União e 19 de cada estado (SP, 
RJ e MG) com a seguinte composição: 

40% de representantes dos usuários de água (companhias de 
abastecimento e saneamento, indústrias, hidrelétricas e os setores 
agrícola, de pesca, turismo e lazer); 

35% do poder público (União, governos estaduais e prefeituras) e 
25% de organizações civis.

� é também o primeiro CBH a instituir a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos

� possui uma Agência de bacia – AGEVAP, associação de direito privado, 
sem fins lucrativos, que funciona como secretaria executiva do comitê e 
responsável pela implementação das ações definidas pelo CBH com 
recursos da cobrança (contrato de gestão com a ANA)



A Cobrança no Paraíba do Sul

� instituída por deliberação do CEIVAP em dezembro de 
2001

� recursos arrecadados pela ANA e repassados 
integralmente para a AGEVAP que os aplica segundo 
estabelece o Plano da Bacia aprovado pelo Comitê



A Cobrança no Paraíba do Sul

Fórmula de Cálculo

C = Qcap x PUBCAP x KCAP CLASSE + Qcon x PUBCON +    CODBO x  PUBDBO

(1ª Parcela) (2ª Parcela) (3ª Parcela) 

Água captada Água consumida Efluentes Lançados



A Cobrança no Paraíba do Sul

Arrecadação

Setor Usuário 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

Indústria 2.897.256,04 2.219.828,01 1.657.756,14 1.691.725,33 1.935.105,21 1.918.584,07 12.320.254,80

Irrigação 6.592,33 4.190,66 4.977,14 6.735,39 25.385,16 20.793,16 68.673,84

Desc. C. Animal 110,88 255,70 144,82 91,00 67,48 137,93 807,81

Mineração 920,62 3.038,79 22.718,75 11.763,76 7.670,77 46.112,69

Outros Usos 10.716,07 25.414,49 28.957,64 18.373,65 9.537,44 2.126,10 95.125,39

Saneamento 3.626.840,57 4.184.336,30 4.813.075,19 5.342.184,17 4.315.806,94 6.041.550,98 28.323.794,15

TOTAL 6.541.515,89 6.434.945,78 6.507.949,72 7.081.828,29 6.297.665,99 7.990.863,01 40.854.768,68



Acumulado de R$ 14.820.000,00

Pagamento regular acrescenta R$ 2,6 milhões na 
arrecadação da Bacia do Paraíba do Sul

Pagamento normalizado desde setembro de 2009

A Cobrança no Paraíba do Sul

Dívida CSN



A Cobrança no Paraíba do Sul

Aplicação de 2003 a 2008

Modalidade Descrição
Nº de 
ações

Recurso da 
cobrança 
(R$) 

Recurso 
Adicional 
(R$)

Total (R$)

Ações de 
Gestão

Educação ambiental e sanitária, monitoramento, 
mobilização e comunicação social, capacitação e a 

implementação dos instrumentos de gestão
17 1.555.424 11.120 1.566.544

Ações de 
Planejamento

Estudos de concepção, planos diretores e projetos 
básicos e executivos necessários à execução de 

ações estruturais e de gestão
24 3.785.203 676.534 4.461.736

Ações 
Estruturais

Obras de engenharia que visem a correção de 
problemas relativos a qualidade e quantidade de 

água
40 24.032.619 36.110.589 60.143.208

Total 81 29.373.246 36.798.243 66.171.488



Avanços e Desafios – Gestão nos Estados

Mudanças estruturais e legais ocorridas nos órgãos gestores 

Houve mudanças em 2.007

Sem alterações em 2.007
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Avanços e Desafios – Gestão nos Estados

� Falta percepção pelos Governos sobre a relevância estratégica de um 
política estadual de águas

� Maioria dos estados carece de estrutura adm., recursos humanos e 
financeiros, além de sofrer bruscas descontinuidades provocadas por 
questões políticas

� Temos avanços também – RJ (INEA), MG (IGAM) e ES (IEMA) 
realizaram concurso público recentemente

Desafios

� Estabelecimento de marcos regulatórios com harmonização de critérios 
de outorga

� Acelerar os processos de cobrança

� Fazer efetivamente funcionar os Fundos Estaduais de Rec Hídricos

O que estamos fazendo

� Investindo em pactos políticos para reforçar as políticas de águas

� Capacitação de recursos humanos – ANA já treinou 8000 pessoas



Agenda Política

� Acreditamos que boa parte dos desafios que se colocam para o avanço 
na gestão de recursos hídricos no Brasil passa, obrigatoriamente, pela 
área política

� Nosso objetivo é colocar a gestão de recursos hídricos na pauta política 
nacional e dos estados

O que estamos fazendo

� Parceria da ANA com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização do Senado Federal (Sen Casagrande)

� Participamos de várias audiências públicas na Comissão

� Vários temas importantes: Pacto federativo, Financiamento do 
SINGREH, segurança de barragens, política de irrigação

� No dia 09 de julho a CMA esteve reunida com a AL do Ceara. Existe a 
previsão de percorrer outras Assembléias Legislativas (estratégia de 
aproximação com os parlamentos estaduais)



Agenda Política

Carta de Fortaleza (compromissos)

� estruturar e fortalecer os órgãos gestores estaduais, incluindo a 
realização de concurso público

� adequar a legislação de rec hídricos e ambiental às especificidades do 
semi-árido

� fortalecer os CBHs

� universalizar serviços de saneamento

� desenvolver estratégias de adaptação considerando os impactos 
provocados por mudanças climáticas

Consequência

Gestão de Recursos Hídricos entrando na pauta política



Conclusões 

� Lei das Águas é um avanço em termos de definição e 
implementação de políticas públicas de forma 
democrática e participativa.

� Arquitetura do SINGREH favorece a integração e a 
descentralização.

� Instrumentos de gestão e regulação privilegiam o 
incentivo a boas práticas e não a punição.

� Temos órgãos gestores interessados em trabalhar

� Existe arcabouço legal na área de recursos hídricos em 
todos os Estados.



Perspectivas de Futuro 

Construir uma Diretiva Quadro para o Brasil

� Grande Contrato Nacional sobre a importância de garantir o uso 
sustentável da água em quantidade e qualidade para as presentes e 
futuras gerações.

� Respeito ao pacto federativo, a participação de todos os atores e a 
descentralização da gestão em bacias compartilhadas interestaduais.

� Marco regulatório quali-quantitativo em bacias nacionais.

� Fixação de prazos e metas para atingimento dos objetivos.

� Compromissos firmados com os atores.

� Bonificações e também Penalidades.

� Monitoramento dos resultados.

�



Muito Obrigado

victorsucupira@ana.gov.br


