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CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

RESOLUÇÃO No 32, de 15 de outubro de 2003 
(Publicado no DOU em 17/12/2003) 

 
O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso de suas 

atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
regulamentada pelo Decreto no 4.613, de 11 de março de 2003, e pela Lei no 9.984, de 17 de julho de 
2000: 

Considerando a importância de se estabelecer uma base organizacional que contemple 
bacias hidrográficas como unidade do gerenciamento de recursos hídricos para a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

Considerando a necessidade de se implementar base de dados referenciada por bacia, em 
âmbito nacional, visando a integração das informações em recursos hídricos; e 

Considerando a Resolução CNRH no 30, de 11 de dezembro de 2002, que define 
metodologia de codificação e procedimentos de subdivisões em agrupamentos de bacias e regiões 
hidrográficas, no âmbito nacional, resolve: 

Art. 1o Fica instituída a Divisão Hidrográfica Nacional, em regiões  hidrográficas, nos 
termos dos Anexos I e II desta Resolução, com a finalidade de orientar, fundamentar e implementar o 
Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Parágrafo único. Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial brasileiro 
compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características 
naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e 
gerenciamento dos recursos hídricos. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 
DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL 

 



ANEXO II 

DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL 

Região Hidrográfica Amazônica É constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas situada no 
território nacional e, também, pelas bacias hidrográficas dos rios 
existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos 
rios situados no Estado do Amapá que deságuam no Atlântico 
Norte. 

Região Hidrográfica do 
Tocantins/Araguaia 

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Tocantins até a sua 
foz no Oceano Atlântico. 

Região Hidrográfica Atlântico 
Nordeste Ocidental 

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam 
no Atlântico - trecho Nordeste, estando limitada a oeste pela 
região hidrográfica do Tocantins/Araguaia, exclusive, e a leste 
pela região hidrográfica do Parnaíba. 

Região Hidrográfica do Parnaíba É constituída pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. 

Região Hidrográfica Atlântico 
Nordeste Oriental 

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam 
no Atlântico - trecho Nordeste, estando limitada a oeste pela 
região hidrográfica do Parnaíba e ao sul pela região hidrográfica 
do São Francisco. 

Região Hidrográfica do São Francisco É constituída pela bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Região Hidrográfica Atlântico Leste É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no 
Atlântico - trecho Leste, estando limitada ao norte e a oeste pela 
região hidrográfica do São Francisco e ao sul pelas bacias 
hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, 
inclusive. 

Região Hidrográfica Atlântico Sudeste É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no 
Atlântico - trecho Sudeste, estando limitada ao norte pela bacia 
hidrográfica do rio Doce, inclusive, a oeste pelas regiões 
hidrográficas do São Francisco e do Paraná e ao sul pela bacia 
hidrográfica do rio Ribeira, inclusive. 

Região Hidrográfica do Paraná É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraná situada no 
território nacional. 

Região Hidrográfica do Uruguai É constituída pela bacia hidrográfica do rio Uruguai situada no 
território nacional, estando limitada ao norte pela região 
hidrográfica do Paraná, a oeste pela Argentina e ao sul pelo 
Uruguai. 

Região Hidrográfica Atlântico Sul É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam 
no Atlântico - trecho Sul, estando limitada ao norte pelas bacias 
hidrográficas dos rios Ipiranguinha, Iririaia-Mirim, Candapuí, 
Serra Negra, Tabagaça e Cachoeria, inclusive, a oeste pelas 
regiões hidrográficas do Paraná e do Uruguai e ao sul pelo 
Uruguai. 

Região Hidrográfica do Paraguai É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraguai situada no 
território nacional. 

 


