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A escassez hídrica e as inundações são problemas 

crescentes no Brasil

• O Brasil possui 12% dos recursos hídricos do planeta, mas 70% estão 

localizados na bacia amazônica 

– A disponibilidade hídrica apresenta grande variabilidade espacial e 

temporal

– Nordeste: 1.460 m3 por pessoa / ano

– Bacia Amazônica: 634.887 m3 por pessoa / ano

• A escassez de água vem se tornando um problema cada vez mais grave:

– Nordeste: Baixa disponibilidade hidrológica (histórica)

– Sudeste e Centro-Oeste: expansão agrícola e irrigação

– Metrópoles: alta demanda e esgotamento dos recursos (SP, RJ e DF)

• Junto com as secas, as inundações representam 84% de todos os desastres 

naturais - cerca de US$ 2,4 bilhões em perdas anuais (1995-2014)

• Altas taxas de perda de água (40%); apenas cerca de 57% da população 

estão conectadas ao esgoto

• A água constitui uma restrição cada vez maior para o crescimento e a luta 

contra a pobreza

• Cerca de 68% da água é usada na agricultura e esse percentual vem 

aumentando rapidamente

Fonte: Conjuntura 2018, ANA

Balanço Hídrico 
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Fonte: SNIRH



Apesar dos avanços, ainda há desafios críticos pela frente…

Lei Nacional de Recursos Hídricos
(Lei 9.433/1997)

Muitos avanços em 20 anos!

• A escassez hídrica não recebe a atenção que deveria no processo de 

desenvolvimento regional e nas políticas econômicas 

– p. ex., a rápida expansão agrícola nas regiões semiáridas

– Falta de planejamento estratégico

• A estrutura institucional não é eficaz e nem flexível na gestão dos recursos 

hídricos nas diversas realidades do Brasil

– Existe um sistema robusto de gestão de recursos hídricos, mas...

– Falta coordenação e há uma sobreposição de responsabilidades

– Há baixa capacidade e poucos instrumentos para garantir o cumprimento

• Os instrumentos econômicos e mecanismos de precificação são difíceis de 

implementar, o que afeta a sustentabilidade do uso e dos serviços

– Cobrança pela água bruta, especialmente na agricultura 

– Tarifas cobradas pelos serviços de água, capazes de (no mínimo) cobrir 

todos os custos de O&M

• Ausência de um sistema moderno e completo de informações sobre recursos 

hídricos 

– Banco de dados com dados amplos sobre disponibilidade, 

alocação e uso da água

– Sistemas de monitoramento georreferenciados

para apoiar a tomada de decisões
Fonte: Atlas Irrigação, ANA



Diálogos para o aperfeiçoamento da Política e do Sistema 

de Recursos Hídricos no Brasil
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Relatório Consolidado - Recomendações



A gestão de recursos hídricos na agenda nacional

Recomenda-se um 

maior esforço de 

comunicação e 

articulação por parte 

do setor para elevar 

a gestão de recursos 

hídricos na agenda 

estratégica nacional

•Criação do 
Sistema de 
Gerenciamento 
de Recursos 
Hídricos 
(SINGREH)

•Instrumentos 
de gestão de 
recursos 
hídricos

Política Nacional de 

Recursos Hídricos



Gestão compartilhada em um contexto de duplo domínio

• Recomenda-se construir regras de compartilhamento 

e cooperação no contexto de duplo domínio dos 

recursos hídricos, com definição clara de papeis e 

atribuições.

• Lei Complementar regulamentando as competências 

da União, dos estados e dos municipios.

• Mecanismos de pactuação centrados na 

macroalocação de água

• O duplo domínio aumenta o grau de complexidade 

quando vários estados compartilham a bacia hidrográfica, 

situação que impõe desafios consideráveis à atuação 

conjunta da União e dos estados ou do Distrito Federal 

naquele âmbito.

PROBLEMÁTICA

RECOMENDAÇÕES



Adaptação do modelo às especificidades da região Nordeste

• Secas, fenômeno natural cíclico.

• Pouca capacidade de arrecadação na 

maioria das bacias.

• Necessidade de reservação de água e de 

unidades de gestão menores a bacia.

• Continuar desenvolvendo e institucionalizar a gestão proativa de secas 

(monitoramento, vulnerabilidade e planos de preparação para as secas).

• O órgão gestor estadual assumindo competências das agências de bacia para todo 

estado, implementando a cobrança e usando parte dos recursos arrecadados para 

financiar custos dos serviços de gestão e criar solidariedade financeira na escala do 

estado.

• Permitir, em escalas locais, a criação de outras instâncias de gestão participativa que 

sejam adequadas às especificidades regionais.

PROBLEMÁTICA

RECOMENDAÇÕES



Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos

• Baixa capacidade e limitações de 

execução das funções (falta de recursos e 

pessoal técnico qualificado, vulnerabilidade 

à ingerências políticas).

• Estruturar o órgão gestor estadual que 

disponha de pessoal técnico e administrativo 

adequada ao nível de complexidade.

• Dar transparência às ações.

• Dar visibilidade aos “serviços de gestão” 

(monitoramento, outorga, fiscalização)

• A ANA deve intensificar seu apoio aos 

órgãos gestores estaduais.

PROBLEMÁTICA

RECOMENDAÇÕES



Planos de Recursos Hídricos em bacias hidrográficas

• Os Planos devem seguir um processo cíclico, contínuo e 

dinâmico.

• São necessários Planos de Ação realistas e operacionais para 

os 4-6 primeiros anos. 

• Realizar pactos entre os órgãos gestores de recursos hídricos, a 

agência de bacia, onde houver, e outros órgãos setoriais para 

implementação do Plano, com apoio do Comitê de Bacia.

• Regulamentar os diferentes tipos de instrumentos de 

contratualização dos pactos a serem adotados, prevendo 

mecanismos de monitoramento, sanções e indenizações.

• Falta compreensão de que o planejamento é um processo cíclico e de 

que o documento Plano é “um momento estanque de um processo 

contínuo”.

• Os Planos de Ação não são realistas.

• Existem fragilidades no processo de articulação e pactuação dos Planos.

PROBLEMÁTICA

RECOMENDAÇÕES



Sustentabilidade Financeira

• Comunicar aos usuários que a gestão de recursos hídricos é 

um serviço prestado (melhorando o conhecimento sobre a 

estrutura de custos e dos benefícios, dando transparência ao uso 

dos recursos disponíveis).

• Ampliar e tornar a CFURH mais segura como recurso para o setor 

de recursos hídricos.

• Aprimorar a implementação do instrumento cobrança pelo uso 

da água de forma integrada ao planejamento financeiro.

• Existe desconhecimento dos custos associados à gestão de 

recursos hídricos (transparência) e sobre os benefícios que a gestão 

traz aos usuários.

• Recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos para Geração de Energia Elétrica (CFURH) não são 

priorizados para o setor de recursos hídricos.

• Cobrança pelo uso da água, instrumento ainda de baixa aplicação.

PROBLEMÁTICA

RECOMENDAÇÕES



Resumo das principais mensagens

Pode-se afirmar que o maior gargalo relacionado à gestão das águas 

atualmente no Brasil não está no desenho da PNRH, mas sobretudo na 

sua implementação e no funcionamento das instituições. 

O aprimoramento da gestão dos recursos hídricos exige políticas com 

ações em três frentes principais:

• Melhoria da coordenação institucional entre os entes do sistema de 

gestão de recursos hídricos e com o os setores usuários e 

fortalecimento da capacidade das instituições encarregadas da gestão 

dos recursos hídricos.

• Melhores arcabouços de planejamento e informação para entender os riscos relacionados à água e 

garantir consistência com o planejamento setorial.

A Gestão de Recursos Hídricos precisa se tornar uma prioridade da política nacional, com 

coordenação interinstitucional de alto nível

• Melhor uso da cobrança e da outorga na alocação de recursos hídricos escassos com vistas a incentivar 

o uso racional e garantir a sustentabilidade, bem como gerar recursos para investimentos em 

infraestrutura de gestão da água e tecnologias para economizar água.
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Muito obrigada! 

Paula Freitas (Pfreitas@worldbank.org)


