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RESUMO --- O presente trabalho tem como objetivo central apresentar os aspectos relevantes 
relacionados com o processo de elaboração do estudo Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 
A divisão temática definida na elaboração do relatório abrange dois grandes grupos, a saber: 
Situação dos Recursos Hídricos e Situação da Gestão dos Recursos Hídricos. A diversidade de 
temas permitiu transmitir uma visão integrada e abrangente dos recursos hídricos do País, seja 
através de indicadores quali-quantitativos e dos seus usos, ou a partir de informações sobre os 
aspectos institucionais e legais afetos à Política Nacional de Recursos Hídricos e ao Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os dados utilizados na elaboração deste estudo, 
com diferentes formatos e períodos de atualização, foram obtidos a partir da parceria estabelecida 
entre a ANA e os diversos parceiros institucionais, constituindo a melhor informação disponível até 
o final do ano de 2007. Os resultados mostram que o Brasil é rico em termos de disponibilidade 
hídrica, mas apresenta uma grande variação espacial e temporal das vazões. O estudo revela o 
fortalecimento dos instrumentos de gestão, ao que pese o forte contingenciamento dos recursos 
financeiros alocados para o setor de recursos hídricos. 

 
ABSTRACT --- The present study has the objective to present the study about The Water 
Resources State of Art in Brazil. The thematic division defined on the report covers two main 
groups, namely: Water Resources Situation and Status of Water Resources Management. The 
diversity of themes allowed forward an integrated and comprehensive water resources of the 
country, either through qualitative and quantitative indicators and their uses, or from information on 
the legal and institutional aspects affects the National Water Resources Policy and the National 
Water Resources Management System. The data used in preparing the study, with different formats 
and periods of update, were obtained from the partnership established between the ANA and the 
various institutional partners, providing the best information available to the end of the year 2007. 
The results show that Brazil is rich in terms of water availability, but presents a large spatial and 
temporal variation of flow rates. The study shows the strengthening of the management instruments, 
despite the restriction of the financial resources allocated to the water resources sector. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9433 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, é o marco legal da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, pois institui essa política e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. Dentro do arcabouço institucional do SINGREH 

cabe à Agência Nacional de Águas a responsabilidade pela implementação dessa política, conforme 

atribuições conferidas pela Lei 9984 de julho 2000. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, através da resolução nº 58 de janeiro de 2006, 

atribuiu à ANA a responsabilidade pela elaboração do relatório de “Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil”, de forma sistemática e periódica.  

Dentro desse contexto, a Agência Nacional de Águas elaborou o primeiro estudo sobre a 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – 2009. Este relatório tem como principal objetivo 

apresentar aos gestores e ao público em geral, uma visão sobre a situação dos recursos hídricos e de 

sua gestão no País, bem como sua evolução ao longo do tempo. 

O Relatório de Conjuntura constitui em importante ferramenta de divulgação das informações 

sobre recursos hídricos, resultando numa visão ampla e integrada em âmbito nacional.  

O caráter das informações utilizadas e a sua constante evolução em função do tempo obrigam 

que este tipo de estudo seja atualizado periodicamente, de preferência anual.  

Os dados utilizados na elaboração deste relatório, com diferentes formatos e períodos de 

atualização, foram obtidos a partir da parceria estabelecida entre a ANA e os diversos órgãos 

gestores estaduais de recursos hídricos e meio ambiente, bem como junto a agentes federais que 

detêm informações sobre os temas aqui abordados, como o Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre outros.  

A primeira versão do relatório possui a melhor informação disponível até o final de 2007, pois 

durante sua elaboração o sistema de informações do Conjuntura estava em fase de construção. Para 

a publicação dos próximos relatórios, a serem lançados preferencialmente a cada ano, serão 

consolidadas as informações disponíveis até o ano anterior da sua elaboração. 

Neste artigo serão abordados os principais aspectos relacionados com o processo de 

elaboração do estudo, seus objetivos, divisão temática, indicadores e os principais resultados. 

 



3 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

2 - PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

O estudo de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil contou com a participação das 

diversas unidades organizacionais da ANA e de diversos parceiros institucionais. Todos os dados e 

informações foram consolidados e os principais resultados disponibilizados para o público em geral 

na web. A Figura 1 apresenta o processo de articulação institucional para elaboração do relatório. 

 

Figura 1 - Processo de articulação institucional para elaboração do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil. 

3 – OBJETIVOS E DIVISÃO TEMÁTICA 

Os objetivos principais do Relatório de Conjuntura são: 

• Permitir o acompanhamento sistemático da situação dos recursos hídricos em escala 

nacional; e 

• Disponibilizar aos gestores e ao público em geral uma visão abrangente da situação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Este acompanhamento é feito, fundamentalmente, comparando-se os valores de indicadores 

selecionados para mostrar a situação dos recursos hídricos e do sistema de gestão desses recursos de 

um determinado ano de referência, com as mesmas informações relativas a um ano ou período de 

anos anteriores.  

A seguir é apresentada uma breve descrição de cada categoria temática presente no relatório: 
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• Situação dos Recursos Hídricos: caracteriza, fundamentalmente, a situação dos recursos 

hídricos sob o ponto de vista quali-quantitativo, abrangendo os subtemas de precipitação, 

disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, qualidade de água, setores usuários, 

demandas consuntivas, balanço entre oferta e demanda e uma análise de eventos 

hidrológicos críticos (cheias ou estiagens).  

• Situação da Gestão dos Recursos Hídricos: caracteriza a situação da gestão dos recursos 

hídricos, em escala nacional, com foco nos instrumentos de gerenciamento, nos aspectos 

legais e institucionais da Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como no que diz 

respeito aos comitês e agências de bacia, aos recursos orçamentários alocados para o setor e 

áreas afins e nos programas governamentais associados, que estarão futuramente associados 

aos programas e informes do Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

4 – PRINCIPAIS RESULTADOS 

4.1 – Situação dos Recursos Hídricos 
 

Para o grupo temático da Situação dos Recursos Hídricos e cada tema e sub-tema relacionado 
na Figura 2, foram abordados e analisados dados e informações a que se referem. 

 

Figura 2 – Sub-temas abordados na análise da situação dos recursos hídricos. 

Neste artigo serão apresentados os principais resultados de alguns dos sub-temas listados na Figura 2. 
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4.1.1 – Anomalias de precipitação 

O exame das superfícies de anomalias de precipitação, geradas a partir de dados fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Metereologia e apresentados na Figura 3, mostram: 

 A nível anual, pequena anomalia negativa na Região Hidrográfica Tocantins – Araguaia e 

sinais de desvios positivos na Região Hidrográfica do Paraná; 

 O semestre mais seco, verificado entre abril e setembro de 2007, aponta para grande 

anomalia negativa (Severamente Seco e Extremamente Seco) nas cabeceiras do Rio 

Paranaíba (Região Hidrográfica do Paraná) e na Região Hidrográfica Tocantins – Araguaia. 

Adicionalmente, abrange grande parte da Região Hidrográfica do São Francisco e parcela da 

Região Hidrográfica do Paraguai. 

 

Figura 3 - Anomalias anual e semestral para o ano hidrológico de 2007 (base de dados do INMET). 

4.1.2 – Disponibilidade hídrica superficial 

Caracterização geral 

A vazão média anual dos rios em território brasileiro é de 179 mil m3/s, o que corresponde a 

aproximadamente 12% da disponibilidade hídrica superficial mundial, que é de 1,5 milhão de m3/s 

(44.000 km3/ano, Shiklomanov 1998).  Levando-se em consideração as vazões oriundas de 

território estrangeiro essa disponibilidade hídrica total atinge valores da ordem de 267 mil m3/s 

(8.427 km3/ano - 18% da disponibilidade hídrica superficial mundial).  

A Figura 4 apresenta a contribuição intermediária das bacias hidrográficas brasileiras, em 

termos de vazão média específica. 
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MÉDIA BRASIL = 20,9 l/s/km²

LEGENDA
Vazão específica (l/s/km²)
Contribuição intermediária

 

Figura 4 – Distribuição espacial das vazões específicas no território brasileiro. 

Em território nacional, as vazões específicas variam de menos de 2,0 l/s/km² (bacias do semi-

árido brasileiro) até valores superiores a 30 l/s/km² (Região Hidrográfica Amazônica). A baixa 

vazão específica observada na região do Pantanal (Região Hidrográfica do Paraguai) mostra que 

esta área, apesar da abundância de água oriunda da região de Planalto, não é produtora de água, 

resultando em baixa contribuição específica da Região do Pantanal ao escoamento superficial 

(ANA, 2007), devido à grande perda de água por evapotranspiração que ocorre nas áreas 

pantaneiras alagadas. 

Pontos de monitoramento fluviométrico 

A Figura 5 ilustra o comportamento das vazões médias mensais em pontos de monitoramento 

selecionados e o seu exame destaca-se:  

 Itapebi (rio Jequitinhonha) - valores acima da normalidade no início do ano hidrológico; 

 rio Paraíba do Sul, em Ilha dos Pombos - forte anomalia positiva no início do ano 

hidrológico e forte recessão nos meses de março e abril de 2007; 

 Tucuruí (rio Tocantins) – acentuada recessão no hidrograma a partir do mês de abril; 

 Itaipu (rio Paraná) - vazões em janeiro e fevereiro de 2007 excederam de forma significativa 

as médias mensais do histórico. 
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Figura 5 - Hidrogramas médios mensais em pontos selecionados. 
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Reservatórios do Nordeste 

O acompanhamento da situação dos reservatórios do Nordeste é realizado pela ANA, em 

articulação com os Estados e os órgãos responsáveis pela operação dos mesmos (capacidade 

superior a 10hm3) que prepara, mensalmente, boletins de monitoramento desses açudes. Neste 

estudo foram consideradas as informações disponíveis nestes boletins, que abrangem os seguintes 

estados da região Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Piauí.  

O exame da Figura 6 aponta para uma diminuição do reservatório equivalente de todos os 5 

Estados do Nordeste, abordados neste artigo. A análise agregada para os cinco Estados aponta para 

uma redução do armazenamento nos açudes do Nordeste que passou de 21.665hm3 (70%), em 

outubro de 2006, para 18.874hm3, ou seja, 61% da capacidade de armazenamento no final do ano 

hidrológico, com uma variação negativa de 9% no período. 

 

Figura 6 - Situação do reservatório equivalente na região Nordeste. 

4.1.3 – Demandas consuntivas 

Para as estimativas das demandas de uso consuntivo considerou-se o ano de 2006 como 

referência, em função da disponibilidade de dados.  

O mapa da Figura 7 apresenta a distribuição no País da vazão de retirada por unidade de área 

(l/s/km²), por microbacia, cuja análise permite identificar as áreas de maior demanda para o setor de 

irrigação: 

‐14% 

‐1%

‐9% 
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• Grande demanda para irrigação por inundação (arroz inundado) na região sul do País – regiões 

hidrográficas Atlântico Sul e Uruguai; 

• Projetos de irrigação na bacia do Verde Grande – Região Hidrográfica do São Francisco; 

• Perímetros irrigados para fruticultura em Juazeiro e Petrolina – Região Hidrográfica do São Francisco;  

• Zona canavieira em Alagoas 

• Projeto Formoso na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia; 

• Irrigação para fruticultura no estado do Ceará. 

 
Figura 7 - Vazão de retirada média de irrigação em 2006, por Região Hidrográfica. 

A vazão de retirada para usos consuntivos no País, para o ano de referência de 2006, é de 

1.841 m3/s, valor este que comparado com a estimativa feita para o ano 2000 de 1.592 m3/s (ANA, 

2007), mostra um acréscimo de 16% na vazão de retirada total no País. Ressalta-se que para a 

estimativa de 2006 foram feitas revisões metodológicas nas estimativas dos diferentes usos. A 

Figura 8 mostra que no Brasil, o setor de irrigação é o que possui a maior parcela de vazão de 

retirada (cerca de 47% do total) e a maior vazão de consumo (69%). Verifica-se que na demanda 

para o abastecimento urbano são reservados 26% do total, 17% para indústria, 8% para 

dessedentação animal e apenas 2% para abastecimento rural.  
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A Figura 8 permite apontar também onde estão concentradas as áreas de maior demanda 

consuntiva no País. Destaca-se o sul do País (alta demanda para irrigação) e as regiões 

metropolitanas (elevada demanda para abastecimento urbano e industrial).  

Tipo de uso

Vazões de retirada (m3/s)

Variação 
percentual

PNRH e
Cardernos de 

Recuros Hídricos
Conjuntura

Ano de 
referência: 2000

Ano de 
referência: 2006

Animal 112 144 29%

Industrial 281 322 15%

Rural 40 36 -10%

Urbano 420 479 14%

Irrigação 739 861 17%

Total 1592 1842 16%

Retirada total do Brasil = 1.841,5m3/s

Consumo total do Brasil = 986,4 m3/s

 

Figura 8 – Quadro das demandas consuntivas no Brasil. 

4.1.4 – Balanço demanda x disponibilidade hídrica superficial 

O balanço entre disponibilidade e demandas de recursos hídricos, apresentado na  Figura 9, 

mostra que a região hidrográfica Amazônica possui todos os trechos de rios analisados com uma 

relação entre demanda e disponibilidade excelente, resultado de uma combinação de alta 

disponibilidade hídrica e de baixa demanda, devido à baixa densidade demográfica da região. 

Por outro lado, as situações mais críticas do país estão localizadas na região Atlântico 

Nordeste Oriental, onde a disponibilidade hídrica é muito baixa. As regiões do São Francisco e 

Atlântico Leste também apresentam áreas com situações críticas. Nessas regiões há, normalmente, 

uma associação de baixa pluviosidade e elevada evapotranspiração, caracterizando assim a região 

do semi-árido nordestino. 

Destacam-se, na região hidrográfica do São Francisco, as seguintes sub-bacias em situação 

pelo menos preocupante: as sub-bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, alguns afluentes do 
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Paracatu, rios Preto, São Pedro e ribeirão Entre-ribeiros, o alto rio Grande, a maioria dos rios 

localizados na região semiárida da bacia. Algumas bacias do Atlântico Leste também apresentam 

dificuldades no atendimento das demandas, como os rios Vaza-Barris, Itapicuru e Paraguaçu (ANA, 

2007). 

Nas regiões do Paraná e Atlântico Sudeste a criticidade do balanço hídrico é devida à alta 

densidade demográfica. Nessas regiões, apresentam maior criticidade especialmente as dos rios 

Paraíba do Sul, Pomba, Muriaé, Guandu e rios que desembocam na Baía de Guanabara (RH 

Atlântico Sudeste); e na RH do Paraná os rios São Bartolomeu, Meia Ponte, Sapucaí, Turvo, Alto 

Iguaçu, Pardo e Mogi-Guaçu, Piracicaba e Tietê (ANA, 2007).  

Nas regiões Atlântico Sul e Uruguai, a alta demanda por irrigação também torna crítica a 

relação demanda/ disponibilidade dos rios analisados 

 

Bacia do Tietê
“Stress” hídrico devido à
demanda de água muita alta para
abastecimento urbano

Sub‐bacias das RHs do Uruguai e Atlântico
Sul
“Stress” hídrico devido à demanda de água
extremamente alta para irrigação

Bacias da Região semi‐árida
“Stress” hídrico devido à baixíssima disponibilidade
hídrica

Balanço demanda / disponibilidade hídrica
Distribuição % da extensão dos principais rios do País

 

Figura 9 - Balanço demanda / disponibilidade no Brasil. 

4.1.5 – Qualidade das águas superficiais 

Os dados de monitoramento de 2006 para o IQA foram obtidos das redes de monitoramento 

de diversas entidades estaduais. Considerando o total de pontos em que foi feito o monitoramento 

com o Índice de Qualidade das Águas (IQA) em 2006, observa-se uma condição ótima em 9 % dos 

pontos, boa em 70 %, razoável em 46 %, ruim em 5 % e péssima em 2 % (Figura 10). 
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Figura 10 - Percentual das classes de IQA nos anos de 2002 e 2006. 

As principais bacias críticas encontram-se em regiões metropolitanas (São Paulo, Curitiba, 

Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória). Algumas delas encontram-se impactadas pelos esgotos de 

cidades de grande e médio porte (Campinas-SP, Juiz de Fora-MG, Cascavel-PR, Moji-Mirim-SP, 

São José do Rio Preto-SP, Presidente Prudente-SP, Montes Claros-MG, João Pessoa-PB).  

Visando gerar um diagnóstico das cargas orgânicas domésticas, inclusive nas regiões que não 

apresentam monitoramento, foi realizada uma estimativa das cargas de esgoto doméstico urbano 

dos municípios brasileiros e da capacidade de assimilação dessas cargas pelos corpos d’água. 

Observa-se que as regiões hidrográficas do Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste e Parnaíba 

apresentam as condições mais críticas para a assimilação dos esgotos domésticos (Figura 11). Isto 

se deve ao fato destas bacias se encontrarem na região semi-árida, com grande proporção de rios 

intermitentes que não possuem capacidade de assimilar as cargas de esgotos. 

Por outro lado, em rios com alta disponibilidade hídrica, o problema está mais relacionado à 

elevada carga orgânica associada à elevada densidade populacional das regiões metropolitanas. 

Além das bacias do Nordeste, as principais áreas críticas se localizam nas bacias dos rios 

Tietê e Piracicaba (São Paulo), rio das Velhas e rio Verde Grande (Minas Gerais), Rio Iguaçu 

(Paraná), Rio Meia Ponte (Goiás), Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul), Rio Anhanduí (Mato Grosso 

do Sul) (Figura 11). 
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Figura 11 – Estimativa da capacidade de assimilação de cargas orgânicas considerando a disponibilidade hídrica. 

4.2 – Situação da gestão dos recursos hídricos 

Para o grupo temático da Situação da Gestão dos Recursos Hídricos foram abordados os 
temas e sub-temas relacionados na Figura 12. 

 
Figura 12 – Temas e sub-temas relacionados sobre a Situação da Gestão dos Recursos Hídricos. 
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Aspectos legais e institucionais 

A Figura 13 representa o processo de instituição das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos.  

 
Figura 13 - Processo de instituição das Políticas estaduais de Recursos Hídricos. 

Observa-se que, nos seis anos seguintes, “pós” Lei n° 9.433/97, nada menos que 14 estados e 

Distrito Federal instituíram suas políticas estaduais de recursos hídricos, processo este que terminou 

em 2006, com a edição da política de recursos hídricos no Estado de Roraima, possuindo agora 

todas as unidades da federação brasileira suas próprias políticas para a gestão dos recursos hídricos. 

Comitês de bacia 

Ao observarmos a Figura 14, podemos verificar claramente a relação entre a instalação dos 
comitês de bacia e os eventos relacionados à instituição de marcos legais voltados à gestão das 
águas brasileiras. O primeiro comitê de bacia, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sinos, no Rio 
Grande do Sul, surgiu justamente na efervescência da Assembléia Nacional Constituinte, em 1988. 
Neste ano não havia, ainda, marco legal que ancorasse os processos de gestão das águas no país. 

 

Figura 14 - Evolução dos Comitês de Bacia Estaduais e Interestaduais. 
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Outorga de uso da água 

A Figura 15 apresenta a vazão outorgada total de 3520 m3/s no Brasil distribuída por UPH 
(411 unidades de planejamento hídrico). Nota-se na ilustração que as regiões hidrográficas com 
maiores valores de vazão de outorga são: Paraná, São Francisco, Tocantins-Araguaia, Atlântico Sul 
e Uruguai. Percebe-se também que a maioria das bacias hidrográficas com maiores valores de vazão 
outorgada não está localizada em regiões metropolitanas (excluindo-se a de São Paulo e a de Porto 
Alegre), caracterizando assim as outorgas destinadas a fins de irrigação (especialmente nas RHs do 
São Francisco, do Tocantins-Araguaia e do Uruguai). 

 
Figura 15 - Distribuição das vazões outorgadas no país por UPH. 

O comparativo entre a vazão total outorgada do Brasil em 2004 (ANA, 2007) e os valores em 

2007 aponta para um aumento de quase 60% no valor total outorgado (de 2.304 para 3.520 m3/s), no 

período. 

Considerando os valores de vazão outorgada por finalidade, os três usos principais 

correspondem a um número próximo de 90% do total do país. Esses usos principais são: a irrigação 

(51%), o abastecimento público (28%) e o consumo industrial (10%). A Região Hidrográfica do 

Paraná é a que possui maior vazão outorgada com 1.301,38m³/s, correspondendo a 37% da vazão 

total outorgada no país. Em seguida, vem a RH do São Francisco com 22% do total outorgado. Na 

Figura 16 é apresentada a distribuição das vazões outorgadas por região hidrográfica e por 

principais finalidades de uso. 
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Figura 16 - Distribuição da vazão outorgada por finalidade de uso e região hidrográfica. 

A Figura 17 apresenta a participação dos estados, União (outorgas emitidas pela ANA) e 

Distrito Federal nas vazões outorgadas de acordo com as principais finalidades de uso. 

 
Figura 17 - Distribuição da vazão outorgada por uso e dominialidade. 

Quanto à dominialidade das águas outorgadas, verifica-se que o maior percentual de vazões 

outorgadas corresponde ao estado de São Paulo, com cerca de 31% do total (1.096m³/s), seguido 

das águas de domínio da União (emitidas pela ANA), com 19% (695m³/s) e de Minas Gerais com 

12% (441m³/s).  

Outro fator importante a ser considerado é o porte das outorgas emitidas. A Figura 18 mostra 

a participação das outorgas vigentes emitidas pela ANA, em relação à vazão total outorgada pela 

agência. Nota-se que, do número total de outorgas, 100, ou seja 4%, representam mais de 70% da 

vazão total outorgada pela agência. 
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Total de outorgas emitidas pela ANA  até 2007 = 2749
Desse total, 100 (4%) correspondem a pouco mais de 70% da 
vazão outorgada pela agência.

 

Figura 18 – Participação das outorgas vigentes emitidas pela ANA, em relação à vazão total outorgada pela agência. 

Cobrança pelo uso da água e recursos alocados para o setor de recursos hídricos 

No âmbito federal, há dois tipos de mecanismos de cobrança pelo uso da água, um referente 

à produção de eletricidade e outro relativo aos demais setores usuários, tendo esses mecanismos 

formas diferenciadas de implementação. 

Os recursos oriundos da cobrança condominial pelo uso dos recursos hídricos em rios de 

dominialidade da União, excetuando aqueles oriundos do setor de hidroeletricidade, restringem-se 

às bacias dos rios Paraíba do Sul e às bacias da região compreendida pelas bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Até o ano de 2007 o montante arrecadado nessas bacias atingiu R$ 

56 milhões, sendo que no ano de 2007 a arrecadação foi de R$ 6 milhões na bacia do Paraíba do Sul 

e R$ 13 milhões nas bacias PCJ. 

Os recursos financeiros da área federal disponibilizados ao setor de recursos hídricos são 

definidos pela Lei Orçamentária Anual e oriundos das seguintes fontes: 

• Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos: 

Cobrança condominial na bacia (Fonte 116) - Comitês do Paraíba do Sul e PCJ; 

Compensações financeiras pela utilização dos recursos hídricos (Fonte 134) - 0,75 % da 

cobrança pela produção de hidroeletricidade – recursos para o SINGREH. 

• Compensações Financeiras pelo aproveitamento dos recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica: 

6 % da cobrança pela produção de hidroeletricidade (Fonte 134) 

Royalties de Itaipu (Fonte 134) 

• Orçamento Fiscal. 
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Além desses, outros recursos estaduais ou municipais são disponibilizados ao setor de 

recursos hídricos de acordo com legislações e normas pertinentes a cada unidade federada e 

localidade. 

Para ilustrar o montante de recursos alocados na LOA em 2007, destacou-se, na Tabela 1, 

os recursos associados à subfunção orçamentária denominada recursos hídricos e as subfunções 

correlatas ao setor hídrico. Adicionou-se ainda os recursos do Fundo Setorial de Recursos Hídricos 

– CT Hidro, destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor. 

Verifica-se que os recursos totais disponibilizados nessas subfunções montaram a 7,7 

bilhões de reais em 2007. Destaca-se que mais de 91% dos recursos foram alocados em obras e 

serviços dos setores afins a recursos hídricos. Menos de 2% foi alocado em gestão de recursos 

hídricos. 
Tabela 1 – Alocação dos recursos da LOA por subfunção. 

 

No que se refere aos recursos alocados no Orçamentos Fiscal da União, faz-se necessário 

considerar que, os números apresentados estão sujeitos a restrições e contingenciamentos, 

atendendo, em geral, requerimentos da política macroeconômica estabelecida para o país.  

Cabe inicialmente destacar que parte dos recursos destinados para a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos são originariamente alocados em uma Reserva de 

Contingência, que não é passível de execução, apenas contribuindo para a obtenção da Meta de 

Resultado Primário, fixada ao Governo Central por intermédio da LDO. 

O restante, que é alocado na programação orçamentária, também sofre restrições quando da 

publicação do decreto de Programação Orçamentária e Financeira, por meio do qual o Poder 

Executivo fixa limites de movimentação, empenho e pagamento para seus órgãos.  
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Para exemplificar, na Figura 19 está apresentada a evolução dos valores alocados na LOA 

para a ANA, desde 2003. Note-se que os níveis de reserva de contingência são expressivos e que 

em 2007 atingiu cerca de R$110 milhões. 

 
Figura 19 – Evolução dos recursos da LOA para a ANA. 

O orçamento da agência corresponde aos valores programados mais créditos. As 

programações são financiadas com as provisões legais dos recursos da Compensação Financeira 

pelo Uso de Recursos Hídricos – CFURH (parte dos 3% previstos para distribuição ao MMA do 

total da CFURH), bem como da Cobrança do Setor Elétrico (0,75%) e outras fontes de recursos. 

Observa-se que, para aquele ano, do orçamento total da ANA, houve uma reserva de 

contingência de cerca de R$ 110 milhões (39,6%). Assim, dos valores passíveis de execução (R$ 

168 milhões), os empenhos realizados naquele exercício atingiram cerca de R$ 147 milhões, 

chegando-se a uma execução orçamentária de 87,3%, o que significa um expressivo percentual de 

execução com relação aos recursos liberados. Observa-se, então, que o principal desafio para a 

utilização da fonte 134 está na ampliação do limite para a elaboração do orçamento, forçando uma 

redução dos valores alocados da fonte 134 na Reserva de Contingência, pois, conforme a Figura 

19, uma vez disponibilizados esses recursos para a programação finalística, eles têm sido 

empregados no setor para o qual foram destinados de forma exitosa, ou seja, com 87% de execução. 

Comparando-se ainda com as estimativas de demandas do setor feitas no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos para estruturação do SINGREH, de R$ 240 milhões por ano, constata-se que é 

preciso tratar esse tema com especial atenção para atingimento dos objetivos do setor. 

5 – COMENTÁRIOS FINAIS 

Os resultados do Conjuntura abrangem uma grande variedade de temas e sub-temas, conforme 

ilustrado na Figura 2 e na Figura 12. A diversidade de temas permite transmitir ao público em 
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geral uma visão integrada dos recursos hídricos, seja do ponto de vista dos indicadores quali-

quantitativos, quanto dos aspectos relacionados à Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O processo de elaboração do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – 2009 

contou com a contribuição dos órgãos gestores estaduais de meio ambiente e recursos hídricos, do 

Instituto Nacional de Meteorologia, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e da 

Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 

As informações apresentadas foram coletadas e sistematizadas por diversos especialistas de 

todas as unidades organizacionais da Agência Nacional de Águas. Destaca-se também a 

participação da consultora contratada para desenvolver o sistema de informações e dos consultores 

e técnicos envolvidos com recursos hídricos. 

O desenvolvimento do sistema de informações e a estruturação da base de dados integrada do 

Conjuntura, auxiliou a geração dos resultados apresentados no estudo. 

 O relatório, na íntegra, encontra-se disponível ao público em geral nos seguintes produtos: 

- Conjuntura na internet (conjuntura.ana.gov.br): principal ferramenta de divulgação das 

informações de Conjuntura e que pode ser acessada pelo website da ANA; 

- Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos: documento impresso contendo análises e 

interpretações dos resultados apresentados em cada tema do Conjuntura.  

Destaca-se como grande desafio para as novas versões do Relatório de Conjuntura, a 

atualização sistemática de suas informações e resultados, que dependerá, fundamentalmente, da 

manutenção da parceria estabelecida com os diversos órgãos responsáveis pelo fornecimento dos 

dados.  
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