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Políticas de Recursos Hídricos

▪ Decreto 24.643/1934 – Código de Águas

▪ Regulamentação predominante: energia elétrica 

▪ Outros temas:  domínio, usos, navegação, poluição, águas pluviais (ainda em vigor)

▪ Águas particulares e municipais: revogadas pela CF/1946

▪ Até a década de 1990: vazio legal

▪ Exceção: normas estaduais de proteção à saúde: controle da poluição, normas de licenciamento, 
padrões ambientais.  

▪ Departamento de Águas e Energia Elétrica (DNAEE): 

▪ Gestão das águas de domínio da União (substituído pela ANA em 2000)

▪ Energia Elétrica (substituído pela ANEEL em 1996)



Políticas de Recursos Hídricos
▪ Lei 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos

▪ Políticas estaduais em todas as Unidades da Federação

▪ Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)

▪ Introdução da governança na gestão dos recursos hídricos

▪ Adoção de princípios definidos em Conferências Internacionais sobre gestão de recursos 
hídricos



Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

▪ Água: bem de domínio público

▪ Recurso natural limitado: valor econômico

▪ Regra geral: proporcionar o uso múltiplo. Na ocorrência de escassez: priorizar o consumo 

humano e a dessedentação de animais

▪ Bacia hidrográfica: unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do 

SINGREH

▪ Gestão: descentralizada e participativa (Poder Público, usuários e comunidades)



Valor econômico
▪ Em função de condições de escassez em quantidade e/ou qualidade: a 

água deixa de ser um bem livre e passa a ter valor econômico

▪ Adoção de um novo paradigma de gestão: instrumentos regulatórios e 
econômicos, como a cobrança pelo uso da água

Captação, lançamento, 
alteração do regime do 

corpo hídrico

Passíveis de 
cobrança

Natureza jurídica da 
cobrança:

Preço público –
Receita pública

Decisão:

Comitê de Bacia 
Hidrográfica / 

Conselho de RH



Usos Múltiplos

▪ Utilização equilibrada da água entre os vários tipos de usos: 

▪ saneamento, indústria, navegação, geração de energia elétrica, irrigação, pesca e aquicultura, 

recreação e turismo, controle de cheias

▪ Ideia: garantir que vários usos sejam contemplados ao invés de um uso prioritário, 

evitando o conflito no âmbito das bacias hidrográficas

▪ Princípio da equidade



Bacia Hidrográfica

▪ Área de captação natural da 
água de precipitação que faz 
convergir os escoamentos para 
um único ponto de saída, seu 
exutório

▪ Conceito da geografia, não do 
direito 

▪ Delimitação: de acordo com o 
âmbito de atuação do comitê

▪ Municípios contidos nas bacias 
hidrográficas



Bacia Hidrográfica
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água de precipitação que faz 
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Fonte: wconline.org



Divisão Hidrográfica 
Nacional

Resolução CNRH nº 32/2003



Gestão descentralizada e participativa

Até a edição das atuais 
Políticas de Recursos 
Hídricos: 

Só o detentor do domínio 
– União, Estados, DF -
fixava diretrizes, 
planejava, executava 
obras

Após a edição das Políticas: Além 

da União e dos Estados, outros 

atores participam do 

planejamento e gestão, nos 

comitês e conselhos

Usuários Municípios

Entidades civis 
de recursos 

hídricos com 
atuação 

comprovada 
na bacia

Objetivo: 

* Facilitar a 

comunicação 

local

* Privilegiar as 
decisões 

definidas na 

bacia 

hidrográfica
* Governança



Comitê Aprova
Plano de 

BH

Metas de qualidade e quantidade 
(enquadramento/outorga)

Proposta de valor da 
cobrança

Plano de aplicação dos valores 
da cobrança

Gestão descentralizada e participativa



Objetivos da PNRH
▪ Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos

▪ Reflexo do princípio do Desenvolvimento Sustentável

▪ Utilização racional e integrada ... para o desenvolvimento sustentável

▪ Prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 

ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais

▪ Captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais



Diretrizes de ação para implementação da PNRH

▪ Implicam o exercício de governança: União, Estados, DF, Municípios, Setores 
Produtivos, sociedade civil

▪ Pressupõem articulação institucional sistemática e permanente

▪ Necessidade de Sistemas de Informação que conversem



Não dissociar quantidade da qualidade



Adequar a gestão às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País



Integrar a gestão de recursos hídricos com a 
gestão ambiental

▪ Articulação 
institucional

▪ Governança

▪ Comunicação 
sistemática e  
permanente entre 
órgãos e entidades



Articular o planejamento de recursos hídricos com o 
dos setores usuários e com os planejamentos 
regional, estadual e nacional

▪ Atores: União, Estados, setores usuários



Integrar a gestão das bacias hidrográficas com a 
dos sistemas estuarinos e zonas costeiras

▪ Atores: Municípios costeiros, Estados, União, sociedade civil

▪ Planos de Bacia Hidrográfica

▪ Planos diretores 

▪ Planos de saneamento básico



Articular a gestão de recursos hídricos com a do 
uso do solo

Atores: Municípios, DF, Estados, União
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