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Contextualização da pesquisa

Projeto desenvolvido no âmbito do Centro de Pesquisa em Direito e Economia, na FGV
Direito Rio.

Iniciado em outubro de 2018, com previsão de conclusão em outubro de 2020 (2 anos).

Composto por duas fases:

- Produção normativa dos órgãos reguladores em nível nacional;
- Produção normativa dos órgãos reguladores em nível estadual.

OBJETIVO: análise da produção normativa órgãos reguladores das águas brasileiras, a Agência Nacional de
Águas (ANA) e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), com intuito de identificar os parâmetros
e critérios nos quais são apoiadas a implementação da política hídrica brasileira e a consequente regulação
da água.



Breve contextualização sobre a Regulação das Águas

Lei n. 9.433/1997 (Lei das Águas), institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(Singreh).
Lei n. 9.984/2000 – cria a Agência Nacional de Águas (ANA).

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos de Ministério do Meio Ambiente (2016).



Metodologia adotada

Elaboração de um BANCO DE DADOS.

Quantidade e frequência

Tema e finalidade

Abrangência e distribuição regional

Vigência

Seleção das variáveis



Incidência regulatória

Enfoque foi centrado nas normas que visavam a delimitação de direitos e deveres sobre os
regulados e reguladores.

 As normas de caráter autorizativo;
E.g. outorgas, certificados de reserva de disponibilidade hídrica.

 Moções;

 Outras tipologias de regras sem incidência regulatória identificadas.

Não foram objeto de análise:

Parâmetros substantivos

Regras procedimentais

Aplicação do instrumento



Sistematização da produção normativa

Recorte temporal: 1998 – 2018 (20 anos).

Dados coletados

Ente Quantidade de normas Início da coleta Encerramento da coleta

Agência Nacional de Águas 626 Resoluções 01/11/2018 15/03/2019

Conselho Nacional de Recursos Hídricos 194 Resoluções 01/11/2018 15/03/2019

Produção normativa sistematizada: 820 normas.

Fonte: site dos órgãos reguladores federais.



Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas.

Produção normativa dos órgãos reguladores das águas por ano



Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas.

Caracterização da produção normativa dos órgãos reguladores das águas



Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas.

Temas das normas com incidência regulatória



ANA

CNRH

Legenda

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas.



A atividade normativa da regulação das águas tem se materializado de forma complementar
entre a ANA e o CNRH.

Considerações finais

Ausência de clareza no tocante à delimitação dos temas prioritários na agenda regulatória das
águas, cujos temas e frequência da produção ano a ano demonstrou-se casuística.

Temas regulatórios mais recentemente adicionados no rol de competência dos órgãos, a saber,
segurança de barragens e no caso da ANA, os serviços de adução de água bruta e serviços
públicos de irrigação, em caso de regime de concessão, não se demonstraram prioritários.

Falta de clareza entre os limites da atuação de cada um dos órgãos, que reflete a própria
incipiência trazida pelo texto normativo da lei quadro do setor quanto aos limites da
competência para cada um dos órgãos.
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