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 Lei 3.239/99
Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos 
e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos



I - Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI);

II - Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH's);

III - Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI);

IV - Agências de Água; e

V - Organismos dos poderes públicos federal, estadual e 
municipais cujas competências se relacionem com a gestão 
dos recursos hídricos (ANA, INEA...). 

Compõem o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos



I - Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI):

Orienta o gerenciamento de recursos hídricos, estuda as 
disponibilidades hídricas. Define ações e programas.

II - Planos de Bacia Hidrográfica (PBH'S):

Orienta o gerenciamento de recursos hídricos, estuda as 
disponibilidades hídricas, a nível local (Regiões Hidrográficas). Define 
ações e programas.

III - Outorga do direito de uso dos recursos hídricos:

A outorga do direito de uso de Recursos Hídricos - controle do uso, 
garantindo a todos os usuários o acesso à água.
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IV - Programa Estadual de Conservação e 
Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO):

Programa de implementação das ações propostas no PERH e Pluri-
Anual e Pagamento por serviços ambientais. 

V - Enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes dos mesmos:
Enquadramento é uma meta de qualidade da águas visando assegurar 
às águas qualidade compatível com os usos prioritários.
Conflito com as autorizações e licenciamentos ambientais.
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VI - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos:
A água é reconhecida como bem econômico, visando o uso racional da 
água
Financiamento de programas e intervenções previstas pelos Planos de 
Bacia Hidrográfica.      

VII - Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SEIRHI):
Importante ferramenta para implementação dos demais instrumentos 
de Recursos Hídricos e de armazenamento e fornecimento de 
informação para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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Desafios

Implementação do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos e dos Planos de Bacia

 Intercâmbio (regional e internacional) para conhecimento 
de experiências bem sucedidas e adaptação a realidade do 
Rio de Janeiro,

 Identificações de fontes e mecanismos adicionais de 
financiamento dos Planos e Programas previstos nos 
Planos Estadual e Bacias

Melhoria na articulação e participação dos diversos atores 
(que compõem ou não o Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos)



Desafios
Sustentabilidade das agências de bacias (ou 

delegatárias)

Criação de mecanismos jurídicos e administrativos que 
fortaleçam as agências/delegatárias

Garantir a continuidade da cobrança

Resolução dos problemas relativos ao 
contingenciamento/arrestos dos recursos do FUNDRHI, 
fruto da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro

Segurança Hídrica

Manutenção dos pactos realizados entre o CEIVAP, ANA e 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para 
garantia da segurança hídrica dos usuários da bacia do 
Paraíba do Sul;
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