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Segurança Hídrica no 
Brasil

#AÁguaÉUmaSó



ODS6 amplia abrangência e 

ajuda a manter foco na 

“AGENDA ÁGUA”

segurança hídrica = 

infraestrutura + gestão



▪ 48% da população 
abastecida por sistemas 

integrados

▪ 44 milhões de hab. vivem 
em cidades que 

dependem de 

transferências entre 

bacias hidrográficas –

sem considerar efeito do 

PISF

Oferta de água para 
abastecimento urbano 
cada vez mais complexa



29% abastecimento satisfatório

44% requer ampliação sistema

27% requer novo manancial

Em relação à população (2010): 

Crise hídrica
2012-2017

Crise hídrica 

2016-2017

Crise hídrica 

2014-2015

Dados disponíveis em: 
atlas.ana.gov.br

Marcos Regulatórios e 

alocação de água



Crises hídricas são cíclicas

Salas de crise: participação e 

subsídios para tomada de decisão



▪ 45% da população não dispõe de solução de esgotamento 

adequada

▪ 2.768 ETEs em operação em 1592 cidades < 30%

▪ Apenas 39% da carga total  (9 mil t.DBO/dia) é removida por 

tratamento, além de elevada carga de nutrientes

Esgotamento Sanitário e Qualidade da Água

Dados disponíveis em: 
atlasesgotos.ana.gov.br  
snirh.ana.gov.br



Complexidade do Tratamento de Esgotos

Disponibilidade 
hídrica ótima a 

regular

Disponibilidade 
hídrica ruim a 

péssima

Disponibilidade 
hídrica nula

Solução Convencional                  
2.969 cidades                               
24% da população

Solução Avançada 
ou Complementar  
1.607 cidades    
49% da população

Remoção de 
microrganismos + Reuso
470 cidades                       
5% da população

Solução conjunta
524 cidades                     
22% da população

Bacias críticas



6.4.1. Eficiência do uso da 

água ao longo do tempo

Dados 
disponíveis em: 
Manual de Usos 
Consuntivos da 
Água no Brasil



Área Irrigada
Total

6,95 Mha

2015-2030

Área Irrigada: 
+45%

Consumo: 
+38%

Dados disponíveis em: 
atlasirrigacao.ana.gov.br

Polo Santa Maria

Polo Vale do Araguaia

Polo Planalto 

Central do Goiás

Polo Oeste da Bahia



* No ISH foram quantificados os riscos de desabastecimento da 
população e de perdas econômicas associadas a déficits hídricos

6.4.2 – Pressão sobre os 

recursos hídricos



* Segurança de Barragens



O Caminho da Segurança 
Hídrica no Brasil





Conjuntura como documento de referência do 

SINGREH e para construção do novo PNRH2021

Dados disponíveis em: 
conjuntura.ana.gov.br



Planos de Recursos Hídricos 
com foco em ações de gestão

▪ Bacias Interestaduais – PIRH + PARH

▪ Balanço Hídrico de Referência

▪ Impacto Orçamentário e 

Consequência Regulatória

Resolução ANA 64, 4/9/18 

(sobrestamento requerimentos 

outorgas AHEs no Paraguai)

▪ Manual Operativo para 

Implementação

Ex.: Gestão integrada → Resolução 

Conjunta ANA/IGAM no 98, 10/12/201855% do território nacional/64% das unidades 

interestaduais de gestão  (4,9 milhões de km2)



(61) 2109-5400 / 5252 Setor Policial (SPO), Área 5, Quadra 3, 

Blocos B, L, M, N, O e T,

Brasília (DF), 70610-200.

TELEFONE ENDEREÇO@anagovbr

www.ana.gov.br

Obrigado!

Sérgio Ayrimoraes
Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos


