Florianópolis, 14 de agosto de 2013
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Art. 20. São bens da União:
os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

Art. 21/inc. XIX . Compete à União:
instituir SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS e definir critérios de outorga de direitos de seu uso
Regulamentado pela Lei n° 9.433/97.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
[...]
as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
IV
- águas, energia, informática, telecomunicações e
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
radiodifusão;
obras
da União
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Um sistema é um conjunto de elementos
conectados entre si, em que transformações
ocorridas em uma das partes influenciará todas as
outras.

+

+

=
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Desafios da Integração e Articulação
Dupla dominialidade: sistema de
gestão em duas esferas de atuação
(federal e estadual) que possuem a
mesma missão institucional e são
profundamente interdependentes
em conteúdo e aplicação.
Lei das Águas e leis estaduais:
articulação para o gerenciamento
dos recursos hídricos de interesse
comum e gestão descentralizada.

Domínio Estadual

Domínio da União

Nenhum texto legal delineia a forma
de articulação em Bacias
compartilhadas com relação aos
instrumentos técnicos ou às
instâncias descentralizadas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO: DOMINIALIDADE

• 28 domínios das águas.
• Múltiplas regras e procedimentos
de gestão, regulação e operação.
• 28 sistemas de gerenciamento.

Domínio Estadual
Domínio União
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Divisão Hidrográfica Nacional
X
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Divisão Política

ÂMBITO

SINGREH & SEGREHs
FORMULAÇÃO E
DELIBERAÇÃO SOBRE
POLÍTICAS DE
RECURSOS HÍDRICOS

FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS

APOIO AOS
COLEGIADOS

APOIO TÉCNICO (T) E
REGULAÇÃO (R)

Nacional

Conselho Nacional

MMA

SRHU e ANA

ANA
(T e R)

Estadual

Conselhos Estaduais

Secretarias de Estado

Órgãos Gestores
Estaduais

Órgãos Gestores
Estaduais (T e R)

Bacia

Comitês
Bacia
Comitês
dede
Integração

Secretarias Executivas
ou Agências de Água

Agências de Água
(T)

Princípio: o compartilhamento de poder e de responsabilidades entre as
instâncias (“âmbito”) e os diversos segmentos (atores).
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SINGREH & SEGREHs
Interpretação
Distorcida
Visão do Constituinte
“Vários
Sistemas”
“Um
Único
Sistema”
1 Sistema Federal + 27 Estaduais
SINGREH
CNRH - MMA - ANA

SEGREH
Estado A

SEGREH
Estado D

SEGREH
Estado B

SEGREH
Estado C
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LEI DAS ÁGUAS & GIRH
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POLITICA NACIONAL & ESTADUAIS

Nº de estados com lei instituindo Política
Estadual de Recursos Hídricos

1991

1994

1997

2003

2007

Política Nacional de Recursos Hídricos
Lei 9.433/1997

30

25

25

26

26

27

27

21

Primeira Lei Estadual de
Recursos Hídricos - São Paulo

20

26

Lei Estadual 7.663/1991
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10

7
5

1

4
2

5

2

0

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007 12

CONSELHOS ESTADUAIS - EVOLUÇÃO
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - Evolução 1987/2007
UFs com CERH – situação em
1987

País
1 UF com CERH

UFs com CERH – situação em
1997

País
9 UFs
CERH

com

UFs com CERH – situação em
1991

País
2 UFs
CERH

com

UFs com CERH – situação em
2003

País
20 UFs
CERH

Estados com CERH – situação até
dez/2007

com

País
24s UFs com
CERH

Roraima e Amapá já têm
Conselho Estadual de
Recursos Hídricos
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COMITES INTERESTADUAIS & ESTADUAIS
1988

2010

2003

1997

1991

160

20
Lei 9984/00

Comités interestaduales

Criação da ANA

140

160

18

Comités estaduais

1ª Lei Estadual 7663/91

100

Política de Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo

Lei 9433/97
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Política Nacional de Recursos Hídricos
Criação do SINGREH

12

92
10
80

10
8

6

60
56

Comités interestaduais

Comités estaduais

16
120

6

40
4
29

20

20

1

1

1997

2000

2

15

1
0

0
1988

1991

1994

Ano

2003

2010
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CAPACIDADE INSTITUCIONAL

A pontuação que corresponde a cada tema é: 0 = atividade não estabelecida, 1= atividade possui muitos
vazios em qualidade e cobertura, 2 = atividade possui alguns vazios em qualidade e cobertura, 3 =
atividade opera com objetivos realistas. (Fonte: Integrated Water Resources Management in Action. Dialogue paper. UNEP. 2009.)
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*

* Política: - “é o conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos
desejados" (Hobbes)
- "a arte de conquistar, manter e exercer o poder" (Russel e Maquiavel)
-Política pode ser ainda a “orientação ou a atitude de um governo em relação a
certos assuntos e problemas de interesse público: política financeira, política
educacional, política social...” `política de recursos hídricos`. (Wikipedia)
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PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
Planos – São instrumentos para a definição e
implementação das Políticas de Recursos Hídricos
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Plano Nacional de Recursos Hídricos
Plano Nacional de
Recursos Hídricos:
- aprovação em 2006;
- revisão e priorização de
ações em 2011.

Os 4 volumes do PNRH: Panorama,
Cenários, Diretrizes e Metas

Estrutura Programática do PNRH
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PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS

PLANOS
DEDE
BACIAS
INTERESTADUAIS
PLANOS
BACIAS
ESTADUAIS

Destaca-se, no período 2010-2012, o início da elaboração
dos estudos no estado do Rio de Janeiro e a finalização
nos estados de Alagoas, Sergipe, Tocantins e Acre.

Fonte: Conjuntura (2012)
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Planos - Instrumentos de Gestão
Onde a ANA tem feito Planos?
• Quando há o comprometimento dos recursos
hídricos e/ou existirem conflitos/disputas em torno
deles

• Quando é necessário antecipar-se para prevenir
situações que ponham em risco os recursos
hídricos e seus usos múltiplos
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BACIAS INTER-ESTADUAIS COM
PLANOS
Plano

Abrangência

População
(habitantes)

Ano de
conclusã
o

Alcance

Plano Decenal de
Recursos Hídricos da
Bacia do São Francisco

636.920 km²
abrangendo MG, DF,
BA, SE, PE, GO, AL.

14,1 milhões
(2006)

2004

2013

Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do rio
Paraíba do Sul

55.500 km²,
abrangendo os
Estados de MG, RJ e
SP.

6,1 milhões
(2006)

2007

2020

Plano Estratégico de
Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica dos
Rios TocantinsAraguaia

918.822 km2
abrangendo os
Estados de GO, MT,
TO, MA, PA e o DF.

2009

2025

Plano Integrado de
Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica do
Rio Doce

85.000 km2,
abrangendo os
Estados de MG e ES.

2010

2030

2010

2030

Plano Estratégico de
Recursos Hídricos da
Bacia Amazônica –
Afluentes da Margem
Direita
Revisão do Plano das
bacias dos rios
Piracicaba, Capivari e
Jundiaí e Atualização
da Proposta de
Enquadramento
Plano Diretor de
Recursos Hídricos da
Bacia do Verde Grande
Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do
Paranaíba
Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do
Piranhas-Açu

7,9 milhões
(2006)
3,3 milhões
(2006)

2,55 milhões de km2
(território brasileiro),
abrangendo os
Estados de MT, AM,
RO, PA e AC.

5,0 milhões
(2005)

15.320 km² abrangendo
os Estados de SP e
MG.

4,7 milhões
(2006)

31.410 km2 abrangendo
os Estados de MG e
BA
222.767 km2,
abrangendo o DF e os
Estados de GO, MG e
MS
43.682 km2,
abrangendo os
Estados da PB e RN

Situação em
dez/2011

Plano – 2020
2010

Enquadrame
nto - 2035

741 mil
(2007)

2011

2013

8,5 milhões
(2006)

(previsão)

1,37 milhão
(2007)

(previsão)

2013

2030

2030

2030

Cobertura atual:
 4,3 milhões de km² (51% do território
brasileiro) com planos de bacia elaborados
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INSTRUMENTO
ENTE SINGREH
CNRH

PLANO DE
RH

ENQUADRAMENTO

Aprovar e
acompanhar
a execução

Aprovar

CERHs

Aprovar e
acompanhar
a execução

Aprovar

Comitês

Aprovar e
acompanhar
a execução

Selecionar
alternativa

OUTORGA/FISCALIZAÇÃO
União

Estados

Estabelecer
critérios gerais

SRHU/MMA

Estabelecer
critérios
gerais

Estabelecer critérios gerais e
definir valores

Variável nos
Estados

Estabelecer diretrizes e critérios,
aprovar mecanismos e sugerir
valores

Coordenar

Secretarias de
Estado

Coordenar

ANA

Coordenar,
elaborar e
executar (na
ausência de AA)

OGRHs

Coordenar,
elaborar e
executar (na
ausência de AA)

SECEX/
Agências de
Água

SISTEMA DE
INFORMAÇÕES

Estabelecer critérios gerais e
definir valores

SINGREH x INSTRUMENTOS
Estabelecer
prioridades

COBRANÇA

Coordenar,
elaborar e
executar

Variável nos Estados, sendo que
alguns têm a atribuição de
arrecadar
Monitorar,
controlar e
fiscalizar

Outorgar e
fiscalizar

Monitorar,
controlar e
fiscalizar
Propor
alternativas
e efetivar

Outorgar e
fiscalizar
Receber pedidos,
analisar e emitir
parecer*

Arrecadar, implementar (c/ CBHs)
e acompanhar a administração
dos recursos. Elaborar estudos
para subsidiar o CNRH

Implantar e
gerir

Variável nos Estados, sendo que
alguns têm a atribuição de
arrecadar

Implantar e
gerir

Propor valores ao CBH,
arrecadar*, aplicar e administrar
os recursos

Implantar e
gerir
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GOVERNANÇA MULTINÍVEL

MMA
Descentralização
ANA
· Organiza*
Entes
· Recomenda metas
ANA
· Apóia a implementação
Horizontal Governamentais
· Acompanha e regula
· Avalia

ação
z
i
l
a
entr
l
Desc Vertica

União

Gestor
Estadual
Estados

Descentralização
Horizontal

Comitês
de Bacias
Afluentes

Comitê de
de
Bacia
Integração
* Instância de Integração

Organismos de Bacia

•

Fundamento: clara divisão de competências e responsabilidades (Princípio da Subsidiariedade

•
•

Gestão Compartilhada: faz-se necessário coordenar e organizar a governança a diferentes níveis
Governança: é a necessária interação e inserção orgânica dos atores (técnicos e políticos) no
25
processo.

‘Institucional’)
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GOVERNANÇA & GOVERNABILIDADE
INTEGRAÇÃO
INTERSETORIAL
•
•
•

ARCABOUÇO
INSTITUTIONAL
JUSTIÇA
AMBIENTAL
INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

ÁGUA
&
SANEA
MENTO

ÁGUA
&
ALIME
NTO

ÁGUA
PARA
A
NATUR
EZA

ÁGUA
&
ENER
GIA

ÁGUA
PARA A
INDÚST
RIA E
OUTRO
S
USOS

O Processo do Núcleo Político: visa propiciar uma melhor
compreensão dos temas hídricos pelos tomadores de decisão política,
incluindo os atores externos à Área de Recursos Hídricos e para
contribuir para uma melhor compreenssão para esses temas em todos
os níveis de tomada de decisão.
fFonte: Adaptado de “Training manual on water integrity” (2009)
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O DESAFIO DA
IMPLEMENTAÇÃO É...
FAZER COM QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ENXERGUEM UMAS
ÀS OUTRAS, COMPONDO UMA AÇÃO COORDENADA DE
GOVERNO PROPICIANDO A BOA GOVERNANÇA PARA A GESTÃO
DAS ÁGUAS.
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‘AGENDA ÁGUA’ - PROPOSTA
Realização:
Objetivo do evento:
Formular, por meio
do diálogo com os
diversos atores,
diretrizes para o
monitoramento da
Agenda Água

Objetivo específico:
A gestão dos
recursos hídricos
deve sempre buscar
o uso múltiplo das
águas.

ANA e SPI/MPOG

Colaboração:
•Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação
•Ministério da Integração
Nacional
•Ministério da Saúde
•Ministério das Cidades
•Ministério de Minas e Energia
•Ministério de
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome
•Ministério do Meio Ambiente
•Incra
•DNOCS
•Codevasf
•Funasa
•ANTAQ

Painel:
AGENDA ÁGUA - Plano
Mais Brasil: Desafios
para sua
Implementação e
Monitoramento

Agenda
ÁGUA
PPA 20122015
CONCLUSÃO
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ANA – ASPECTOS INSTITUCIONAIS
Missão: implementar e coordenar a gestão compartilhada e
integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a água,
promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e
das futuras gerações.
Além disso, a instituição possui outras definições estratégicas
centrais.
Negócio: uso sustentável da água.

Visão: ser reconhecida pela sociedade como referência na
gestão e regulação dos recursos hídricos e na promoção do
uso sustentável da água.
Valores: compromisso, transparência, excelência técnica,
proatividade, espírito público.
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ATRIBUIÇÕES DA ANA
LEI Nº 9984/2000 – CRIA A ANA E DÁ SUAS COMPETÊNCIAS
“... entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos...”
ART. 3º - Fica criada a ANA … com a finalidade de implementar, em sua esfera
de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
ART. 4º - A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será
desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
cabendo-lhe:
I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes
do cumprimento da legislação federal pertinente a recursos hídricos;
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ATRIBUIÇÕES DA ANA
ART. 4º - continuação...
II - disciplinar, em caráter normativo, por meio de resolução da
Diretoria Colegiada, a implementação, a operacionalização, o controle e a
avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

III - supervisionar a implementação do Plano Nacional de Recursos
Hídricos e participar dos estudos visando ao seu aperfeiçoamento;
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso do
recursos hídricos em corpos de água de domínio da União...
V – fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de
domínio da União;
VII – estimular e apoiar iniciativas voltadas para a criação de Comitês
de Bacia Hidrográfica*
VIII - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia
Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;
* Resolução CNRH nº 109, de 13 de abril de 2010
Cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRH e
estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos comitês de bacia.
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ATRIBUIÇÕES DA ANA
ART. 4º - continuação...
IX - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do
disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997.
XII - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por
agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos
hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das
respectivas bacias hidrográficas;
XIII - promover a coordenação das atividades desenvolvidas no
âmbito da rede hidrometerológica nacional, em articulação com órgãos e
entidades públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias;
XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos;

XVI – prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de
recursos hídricos
33

ATRIBUIÇÕES DA ANA
ART. 4º - continuação...
§ 3º Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição de
condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será
efetuada em articulação com o Operador nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 4º A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia
hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do art.
44 da Lei nº 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.
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NOVAS ATRIBUIÇÕES DA ANA...
Lei nº 12.058/09 /art.45 - novas atribuições da ANA envolvendo a irrigação...
... realizar a regulação e fiscalização quando envolverem corpos d'água de
domínio da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em
regime de concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a
disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem
como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa,
quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos
respectivos contratos de concessão, quando existentes...

Lei 12.334/10 - estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens ...
...fiscalizar a segurança e manter cadastro das barragens por ela
outorgadas, além de promover a articulação entre os diversos órgãos
fiscalizadores de segurança de barragens, organizar e implantar e gerir o
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, bem
como elaborar anualmente o Relatório Nacional de Segurança de
Barragens.
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A UNIÃO ARTICULAR-SE-Á COM OS ESTADOS TENDO
EM VISTA O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS DE INTERESSE COMUM (ART. 4º)

DECRETO Nº 3.692, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2000*

APA PLANALTO CENTRAL

ART. 17. OBSERVADO O DISPOSTO DO
ART. 4º DA LEI Nº 9.433, DE 1997, A
ANA EXERCERÁ AÇÃO REGULADORA
EM CORPOS DE ÁGUA DE DOMÍNIO DA
UNIÃO, INCLUSIVE MEDIANTE A
DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE VAZÃO
MÍNIMA E DE CONCENTRAÇÃO
MÁXIMA DE POLUENTES NA
TRANSIÇÃO DE CORPOS DE ÁGUA DE
DOMÍNIO ESTADUAL PARA OS DE
DOMÍNIO FEDERAL

* Dispõe sobre a instalação, aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos
Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Águas – ANA
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Pacto Nacional pela
Gestão das Águas
Construindo uma Visão Nacional
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DESAFIOS NACIONAIS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Principais Desafios Regionais

Expansão da Geração
Hidrelétrica
Expansão da
Fronteira Agrícola

Déficit
Hídrico

Poluição
Hídrica
Déficit
Hídrico
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BRASIL - DIVERSIDADE TERRITORIAL
SOCIOECONOMICAL ASPECTS
DEMOGRAPHIC DENSITY

INDEX OF HUMAN DEVELOPMENT - IHD

LEGEND
Municipal IHD
no information

MEDIUM PRECIPITATION

SURFICIAL WATER AVAILABILITY

IHD
84° - Brazil - 0.718

Estimates for 2011. (Source: Wikipedia)
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL
Disponibilidade Hídrica
Superficial: foi adotada a
vazão incremental de
estiagem (vazão com
permanência de 95%), para
os trechos não regularizados,
somada à vazão regularizada
pelo sistema de reservatórios
com 100% de garantia. Em
rios sem regularização,
portanto, a disponibilidade foi
considerada como apenas a
vazão (de estiagem) com
permanência de 95% (ANA,
2007).

Fonte: Conjuntura (2012) 31p./
ANA/SPR (2007).123p (Caderno de
Recursos Hídricos, 2).
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Balanço Demanda/Disponibilidade
Bacias da Região Semi-árida
“Stress” hídrico - baixa disponibilidade hídrica

Bacias do Uruguai e Atlântico Sul
“Stress” hídrico – alta demanda para
irrigação

Fonte: ANA, 2009

Excelente

Bacia do río Tietê
“Stress”
hídrico demanda
abastecimento urbano

alta
para
42

Qualidade
das Águas

Capacidade de
assimilação da
carga orgânica
Distribuição percentual da
extensão dos principais rios
do Brasil

Análise por trechos de rio

Fonte: ANA, 2009
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MAPA DE GESTÃO
 12 Regiões Hidrográficas

Nacionais
 442 UnidadesPremissa:
Estaduais Unidades
de Planejamento
e
devem ser criadas a partir das
Gestão

Unidades Estaduais, buscando
a harmonização de ações.

REGIÕES
HIDROGRÁFICAS –
CNRH e UNIDADES
ESTADUAIS DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO

– Critérios hidro-ambientais:
•Bacias hidrográficas representativas
•Aqüíferos
•Unidades de conservação ambiental
•Reservatórios para geração hidrelétrica
•Interligação de bacias
– Critérios socioeconômicos:
•Regiões metropolitanas
•Unidades de planejamento nacionais (Min. Integração)
•Mesorregiões econômicas (IBGE)
– Critérios político-institucionais:
•Comitês de bacia com rios de domínio da União
•Comitês de bacia com rios de domínio estadual
•Unidades da Federação
44

MAPA DE GESTÃO
- CLASSES DE GESTÃO -

A

B

C

D

Bacia com usos
pontuais e dispersos –
ausência de conflitos

Conflitos pelo uso da
água em sub-bacias
críticas

Bacia com conflitos
pelo uso da água com
maior intensidade e
abrangência

Bacia com conflitos
pelo uso da água
generalizados e com
maior complexidade

 Monitoramento
básico
 Base de dados
nível A
 Outorgas para usos
significativos
selecionados
 Macro balanço
hídrico e estudos
estratégicos de
planejamento
 Instância de
articulação entre
os Estados e a
União

 Aperfeiçoamento
do monitoramento
em sub-bacias ou
seções críticas
 Base de dados
nível B
 Outorgas para subbacias críticas em
com conflitos
 Planos de recursos
hídricos e
enquadramento
para sub-bacias
críticas
 Comitês em subbacias (onde
necessário)

 Monitoramento
específico para
acompanhamento
de metas de
gestão e de
enquadramento
 Base de dados
nível C
 Outorgas para
toda a bacia
 Planos de recursos
hídricos e
enquadramento
para Bacia
 Comitê da Bacia

 Agência de água e
cobrança pelo uso
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MAPA DE GESTÃO
- CLASSES DE GESTÃO – GLOSSÁRIO -

CLASSE

ITEM

1
2

AÇÃO
Monitoramento Básico
Base de dados nível A

A
3
4
5
1

Outorgas para usos significativos selecionados
Macro balanço Hídrico e estudos estratégicos de planejamento
Instância de articulação entre os Estados e a União
Aperfeiçoamento do monitoramento em sub-bacias ou seções
críticas

2
Base de dados nível B

B
3

Outorgas para sub-bacias críticas e com conflitos

4
5

Planos de Recursos Hídricos para sub-bacias críticas

1

Monitoramento específico para acompanhamento de metas de
gestão e de enquadramento

Comitês em sub-bacias

2
Base de dados nível C

C

D

3

Outorgas para toda a Bacia

4
5
1
2
3
4
5

Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento para toda a Bacia
Comitê da Bacia

Agência de Água e Cobrança pelo uso

DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Rede de monitoramento quanti-qualitativo básico para estudos hidrológicos e eventos críticos
- dados hidrometeorológicos da rede básica
- dados relativos à disponibilidade hídrica
- dados relativos à demanda dos usos selecionados
- outorgas emitidas e informações hidrográficas em escala 1:1.000.000
Outorgas apenas para os usuários que solicitaram (balcão)
Estudos hidrológicos e estratégicos para subsidiar a gestão
Instância formada pelos estados e por grandes representações de usuários e das organizações civis
Redes específicas para atender à necessidade de gestão de sub-bacias ou seções críticas
Dados de A mais os abaixo:
- outorgas sub-bacias críticas (estaduais e federais), após o cadastro
- cadastro idem
- disponibilidade hídrica idem
- base territorial de gestão e planejamento
- informações institucionais sobre o SINGREH
- informações hidrográficas para bacias críticas em escala 1:100.000
Para sub-bacias críticas e com conflitos: Processo de regularização de usos: Inicia com cadastro no(s)
primeiro(s) ano(s), sucedido pela emissão das outorgas
Plano de Recursos Hídricos para sub-bacias críticas e sua aprovação pelas instâncias de bacia existentes
Avaliação da real necessidade e apoio aos comitês a serem criados em sub-bacias críticas (estaduais ou
interestaduais)
Agregação às redes existentes de estações para o acompanhamento do desenvolvimento das metas de
gestão e do enquadramento previstas no âmbito do Plano de Recursos Hídricos
Dados de B mais os abaixo:
- outorgas de toda a bacia, após o cadastro
- cadastro idem
- disponibilidade hídrica idem
- informações sobre o Plano da Bacia
- informações hidrográficas para toda a bacia em escala 1:100.000
Processo de regularização de usos: Inicia com cadastro no(s) primeiro(s) ano(s), sucedido pela emissão
das outorgas
Plano de recursos hídricos para toda bacia aprovado pelo comitê de bacia
Comitê de bacia criado, instalado, em funcionamento e com atribuições em toda a Bacia

Agência de água ou entidade delegatária de suas funções criada, instalada e em funcionamento e cobrança
pelo uso da água aprovada pelo Comitê, ratificada pelo Conselho e com boletos emitidos
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DETALHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
DA BACIA POR “CLASSE”
Classe D









Conflitos de
maior grau de
complexidade

Agregação às redes existentes de estações para o
acompanhamento do desenvolvimento das metas de
gestão e do enquadramento previstas no âmbito do
Plano de Recursos Hídricos

Dados de B mais os abaixo:
- outorgas de toda a bacia
- cadastro idem
- disponibilidade hídrica idem
- informações sobre o Plano da Bacia
- informações hidrográficas para toda a bacia em escala
1:100.000
Outorgas para todos os usuários que foram identificados
no processo de regularização de usos




Plano de recursos hídricos e enquadramento para toda
bacia aprovado pelo comitê de bacia
Comitê de bacia criado, instalado, em funcionamento e
com atribuições em toda a Bacia
Agência de água ou entidade delegatária de suas
funções criada, instalada e em funcionamento e
cobrança pelo uso da água aprovada pelo Comitê,
ratificada pelo Conselho e com boletos emitidos
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MAPA DE GESTÃO & PCs
CLASSES E METAS A SEREM DEFINIDAS
COM OS ESTADOS PARA CADA BACIA
DEFINIR:
• O QUE FAZER
• ONDE E QUANDO
• ESTÍMULOS P/A ADESÃO…
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CONCLUSÃO
DESAFIO DO SINGREH - IMPLEMENTAÇÃO
• Accountability – acompanhamento, avaliação e
responsabilização (poder compartilhado)
• Aperfeiçoar a Governança para propiciar a coordenação
do Singreh
• Reduzir a assimetria do ‘capital social’ (intra e inter-segmentos)
• Inserir a “Agenda Água” junto as políticas setoriais
• ‘Pacto Nacional’ p/o fortalecimento dos Sist. Estaduais e
p/a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas
para uma mais efetiva Gestão das Águas.
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ORGANISMOS DE BACIA
ENTIDADES DELEGATÁRIAS/ E.Ds

COMITÊS DE BACIA (INTER/ESTADUAIS)
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