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Comitê de  Bacia
Confiar, Comunicar; Delegar:

fórum em que um grupo de 
pessoas se reúne (com visões 
diferentes) para discutir sobre um 
interesse comum:
o uso d’água na bacia.



O que precisamos saber:
 De onde vem a nossa água? 
 Qual a qualidade dela ? 
 O que podemos fazer para melhorar?
 Qual a qualidade dos nossos rios?
 Qual a qualidade da água do lençol 

freático? 
 E das minas d'água?
 Para onde vai o nosso esgoto? 
 Onde colocam nosso lixo?



 Qual é a missão dos comitês de bacia ?
Gerenciar o uso dos recursos hídricos de 
forma integrada e descentralizada, com a 
participação da sociedade, buscando a 
preservação da qualidade e da 
quantidade da água em uma bacia 
hidrográfica.

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS



 Por que os comitês são organizados 
por bacias?

Porque a bacia hidrográfica é a unidade 
espacial de distribuição da água na 
natureza.

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS



 Por que o gerenciamento das águas 
precisa de organismos coletivos como os 
comitês?

Porque as águas são usadas por muitos 
agentes com interesses diferentes e é 
necessário que todos participem do 
processo, com negociações e decisões 
coletivas.

COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS



 Por seu poder consultivo, normativo e 
deliberativo, os comitês são considerados 
o "Parlamento das Águas";

 Os comitês são organismos oficiais de 
Estado (não de Governo), com atribuições 
legais para a administração de um bem 
público (a água);

 Comitê de Bacia não é uma ONG!

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS



Qual a Diferença com Outras Formas 
de Participação nas Políticas Públicas?

• Os comitês de bacia hidrográfica diferem de
outras formas de participação previstas nas
demais políticas públicas, pois têm como
atribuição legal deliberar sobre a gestão da água
fazendo isso de forma compartilhada com o
poder público.



Instrumentos Legais
• Lei 9433/97 – Lei das Águas 
• Lei 3239/99 – Política Estadual dos Recursos Hídricos
• Lei 27.208/00 - Dispõe do C.E.R.H.
• Lei 4247/03 – Cobrança pela Utilização dos R.H.
• Lei 35.724/04-Regulamenta o FUNDRHI
• Lei 5639/10 –Contrato de Gestão  / Entidade Delegatária

• Regimento Interno e Plano de Bacia Hidrográfica 
• Resoluções do Comitê
• Resoluções do C.E.R.H.I. , C.N.R.H.I. e do CONAMA
• Portarias SERLA e INEA.



Instrumentos de Gestão

• Planos de Recursos Hídricos,
• Enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da 
água,

• Outorga dos direitos de uso dos R.H.,
• Cobrança pelo uso de recursos hídricos,
• Sistemas de informações dos R.H.



Atribuições - Deliberativas
Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos pelo 
uso da água.
Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e 
consequentemente:
diretrizes e critérios gerais para cobrança;
metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e 
melhoria da qualidade;
prioridades para outorga de direito de uso de recursos hídricos;
condições de operação de reservatórios, visando a garantir os 
usos múltiplos.



Atribuições - Propositivas
• Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos.
• Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo
• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia e sugerir as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas.

• Indicar a Agência de Água para aprovação do Conselho de 
Recursos Hídricos competente.

• Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao 
Conselho de Recursos Hídricos competente.



Atribuições Consultivas

• Promover o debate das questões relacionadas a 
recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes.

• ARTICULAÇÃO !!!



Importância do
Rio Paraíba do Sul 

para o Estado do Rio de Janeiro
e para a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro



A Crise Hídrica no 
Estado do Rio de Janeiro

• Falta de chuva ou falta de  gestão?
• Falta de água ou excesso de consumo e 

perdas?
• Gestão da oferta ou da demanda?
• Gestão hídrica ou gestão da “barata 

tonta”?



O Rio Guandu – Riscos de Quantidade
Redução de vazões no Rio Paraíba do Sul

Problema = Falta de Chuvas



Reservatório Jaguari:
Vazão mínima = 10m³/s

Reservatório Santa Branca:
Vazão mínima = 40m³/s

Reservatório Paraibuna:
Vazão mínima = 30m³/s

Reservatório Funil:
Vazão mínima = 80m³/s
Vazão regularizada=150m³/s

Rio Paraíba do Sul (Santa Cecília, ponto 
da transposição Guandu):
Vazão mínima = 190m³/s
Vazão normal=  250m³/s

 12,3 milhões de habitantes 
abastecidos pelas águas do 
rio Paraíba do Sul (75% do 
Estado)

 57 municípios na Bacia do rio 
Paraíba do Sul + 9 da Região 
Metropolitana

Segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro

O ERJ é fortemente dependente da bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul



Usuários abastecidos pelos rios Paraíba do Sul e Guandu



Mapa da Bacia Hidrográfica do Guandu – RH II





Balanço hídrico na Bacia do rio Guandu: futuro já preocupante (PERH - 2013)

Cenários 
PERHI

Disponibilida-
de Hídrica 
Q95 (m³/s)

Consumos [diferença entre a captação e retorno] 
(m³/s) Percentual 

de
comprome
-timento

(%)

Saldo 
Hídrico 
(m³/s)

Abastecimen
to Humano

Indústria / 
Mineração

Agrope-
cuária

Total 
(inclusive

vazão 
ambiental 
de 25m³/s)

Atual 129,3 41,05 29,08 0,02 95,16 73,6% 34,14

Otimista (2030) 129,3 48,08 42,25 0,03 115,36 89,2% 13,95

Factível (2030) 129,3 52,71 42,31 0,02 120,04 92,8% 9,28
Tendencial 

(2030)
129,3 58,47 38,93 0,02 122,42 94,7% 6,90

Tendencial 
(2030) + 

Reserva Hídrica 
ETA Guandu 

(CEDAE)

129,3 64,78 38,93 0,02 128,73 99,6% 0,57



E depois da crise???

• o ERJ não abre mão das regras operativas atuais -
essencial para hoje e absolutamente indispensável para 
os usos futuros dos rios Paraíba do Sul e Guandu, que 
abastece a RMRJ

• Bacia do rio Paraíba do Sul deve ser mais protegida e 
recuperada => esforço coletivo, inclusive do Estado do 
Rio de Janeiro

• Recuperar a cobertura vegetal da Bacia e intensificar 
ações de proteção dos mananciais



E depois da crise???

Disponibilidade de água

• Reservação

 Transposição 

 Águas subterrâneas 

 Otimização da gestão para os usos 
múltiplos

 Dessalinização???



E depois da crise???
Gestão da Demanda

 Reúso, recirculação – indústria, ETAs e ETEs

 Diminuição de perdas nos sistemas públicos 
de adução e distribuição de água

 Economia de água pela população e pelas 
empresas (medidas de conscientização e 
ações tecnológicas – troca equipamentos)

 Economia de água pela agricultura irrigada

 Utilização de águas pluviais



E depois da crise???
Gestão da Demanda

• Proteção e recuperação dos mananciais e APPs
• Ampliar coleta e tratamento de esgoto (rural)
• Boas práticas: iniciativas dos comitês, de 

instituições públicas, privadas e ONGs
• Preservar os mananciais é essencial e prioritário 

(preservação e recuperação)
• Implementar PSA (Pagamento por Serviços 

Ambientais )



E depois da crise???
Gestão da Demanda

 Campanhas e programas de uso racional da 
água devem ser iniciados, multiplicados e 
permanentes (para a população e empresas)

 Programas de redução de perdas (empresas 
saneamento e empresas privadas) 



Obrigado pela atenção !

deciocomitê@gmail.com
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