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Instrumentos das Políticas de Recursos Hídricos

▪ Planejamento

▪ Comando- Controle

▪ Instrumentos econômicos



Instrumentos de Planejamento

• Planos de Recursos Hídricos 

• Nacional

• Estadual 

• de Bacia Hidrográfica

• Sistema de Informações sobre RH

• Enquadramento de RH em classes de uso preponderante



Planos de Recursos Hídricos: Nacional e Estadual

▪ Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico:

▪ Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

▪ Supervisionar a sua implementação

▪ Órgãos e entidades estaduais

▪ Planos Estaduais de Recursos Hídricos cf. legislação estadual

• : 



Planos de Recursos Hídricos: Bacia Hidrográfica

▪ Decisão descentralizada no âmbito da Bacia

▪ diagnóstico

▪ alternativas de crescimento demográfico, atividades produtivas, 
ocupação do solo

▪ balanço dos RH e identificação de conflitos potenciais

▪ metas de racionalização, quantidade e  qualidade dos RH disponíveis

▪ medidas, programas, projetos

▪ prioridades para outorga

▪ diretrizes e critérios para cobrança

▪ criação de áreas restritas ao uso



Planos de Bacia Hidrográfica: quadro institucional

▪ Comitês: acompanhar a execução do 
Plano de Recursos Hídricos da bacia, 
aprová-lo  e sugerir providências para 
cumprimento das metas

▪ Câmaras Técnicas: reuniões periódicas 

▪ Reuniões dos Comitês deveriam 
ocorrer na margens dos rios



Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos

▪ ANA: organizar, 

implantar e 

gerir o Sistema



Res. CONAMA 357/2005 e 430/2011: Águas doces, salinas, 
salobras

Padrões de 
lançamento de 

efluentes

Padrões de qualidade dos corpos 
receptores

Base técnica para a 
concessão de outorgas

Intersecção entre o 
direito ambiental e a 
gestão de recursos 

hídricos

Enquadramento de RH em Classes de Uso 



Enquadramento de RH em Classes de Uso 

▪ Estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a 
ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo 
de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo 
do tempo (Resolução Conama 357/2005)

▪ Classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos 
preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros  (Resolução 
Conama 357/2005)



Relevância do enquadramento de corpos hídricos 

▪ Tema em foco: qualidade da água, ao longo do tempo (direito humano à 
água, meio ambiente)

▪ Tema subjacente: utilização da água (gestão de RH)

▪ Campo de intersecção entre as políticas de RH e MA 

▪ Articulação institucional/técnica permanente



Efetivação do enquadramento: o dever ser

▪ alcance da meta final do enquadramento

▪ Programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou 
ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas 
intermediárias e final de qualidade de água estabelecidas para o 
enquadramento do corpo hídrico => processo de duração prolongada

▪ podem ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando 
à efetivação 



Antecedentes do Enquadramento

▪ Portaria 13/1976 do Ministério do Interior e normas estaduais: Classificação 
e Enquadramento de corpos hídricos

▪ Gerou-se uma série de normas de enquadramento

▪ Corpos de água já enquadrados com base na legislação anterior a ̀
Resolução CNRH 91/2008: deverão ser adequados aos atuais 
procedimentos 

▪ Especialmente: 1. aprovação do Comitê; 2. deliberação do Conselho e 3. 
Programa de Efetivação



Atores envolvidos no Enquadramento: fluxo de 
atribuições 

▪ Agências de água/bacia, entidades delegatárias ou, subsidiariamente, 
órgãos de gestão:

▪ Elaborar e encaminhar propostas de alternativas de enquadramento aos Comitês

▪ Comitês de Bacia Hidrográfica

▪ Discutir, aprovar e encaminhar ao Conselho

▪ Conselhos de Recursos Hídricos:

▪ Deliberar sobre o enquadramento



Atores estratégicos para o Processo

▪ Município

▪ Competente para organizar o uso e a ocupação do solo (interesse local) e prestar 
serviços de saneamento de interesse local e comum Lei 14.026/2020

▪ Ministério Público

▪ Fiscal do cumprimento da lei

▪ Sociedade civil

▪ Princípios da informação e participação



Proposta de Enquadramento: Diagnóstico

▪ Caracterização socioeconômica da bacia e identificação dos usos que 
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água = o que?

▪ Disponibilidade, demanda e de qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas quanto?

▪ Políticas, planos e programas, planos setoriais, de desenvolvimento 
socioeconômico, plurianuais governamentais, planos diretores e 
ambientais, zoneamentos ecológico-econômico, industrial e agrícola

▪ Capacidade de investimento em ações de gestão de recursos hídricos



Proposta de Enquadramento: Prognóstico

▪ Objetivo das propostas de metas (alternativas) de enquadramento: 
alcance ou manutenção das classes de qualidade de água pretendidas 
(caráter obrigatório)

▪ De acordo com os cenários de curto, médio e longo prazos 



Apresentação das metas – quadro comparativo 

Condições atuais de 

qualidade das  águas

Condições atuais de 

qualidade das águas

Condições necessárias

ao atendimento dos

usos identificados



Programa de Efetivação do Enquadramento

▪ Propostas de ações de gestão e prazos de execução

▪ Planos de investimentos e instrumentos de compromisso (produto de 
acordo prévio)

▪ Uma vez deliberado pelo Conselho: o alcance das metas intermediárias e 
final tem caráter público e obrigatório



Reflexões sobre a efetivação do enquadramento 

▪ Decorre do exercício de governança

▪ É obrigatório 

▪ É complexo, mas factível, se houver articulação institucional e técnica 
permanente

▪ Depende de acordo e compromissos fundamentados na boa fé e na boa 
administração de recursos previamente à tomada de decisões

▪ Depende da implementação dos demais instrumentos de gestão, em 
todas as bacias hidrográficas do país, mas pode ser escalonado, 
mediante planejamento



Reflexões sobre a efetivação do enquadramento 

▪ Informação à população e transparência: condições básicas para a 
transição

▪ Município: ator estratégico. O uso do solo impacta a qualidade das águas

▪ Falta de enquadramento dos corpos hídricos: parte da causa da 
degradação dos corpos hídricos 

▪ Garantir a qualidade da água: garantir o abastecimento das populações, 
direito humano, e gera dividendos políticos

▪ Saneamento básico: grande negócio e necessita  de equacionamento 
com urgência



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

▪ Assegurar:

▪ Controle quantitativo e qualitativo dos usos da água  

▪ Efetivo exercício dos direitos de acesso à água

▪ Uso múltiplo dos RH

▪ Ato administrativo, dentro de um processo formal

▪ Uso privativo de bem público

▪ Exercício do poder de polícia

▪ Natureza peculiar de Autorização



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

▪ Prazos de vigência determinados no ato: até 35 anos prorrogáveis

▪ Decisão em função da natureza, finalidade e porte do empreendimento, 
considerando-se o período de retorno do investimento

▪ Condições expressas no ato

▪ Outorgas preventivas de uso de recursos hídricos:

▪ Finalidade: declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos e reservar a 
vazão passível de outorga

▪ Outorga:

▪ Atores responsáveis pelas outorgas: 

▪ Entidades dos Poderes Públicos detentores do domínio da água (União, Estados, DF)



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

Análise dos pedidos de outorga: considerar a 
interdependência entre as águas superficiais e 
subterrâneas e o ciclo hidrológico 

A outorga não implica a alienação parcial das águas, que 
são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso



Usos que dependem de outorga
Derivação ou captação de da água de um corpo de água para consumo final ou insumo de 
processo produtivo

Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo

Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 
para diluição, transporte ou disposição final

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos

outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de 
água



Vazão de Referência

▪ vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de gestão, 
tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das 
instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH 



Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

▪ Princípio Usuário-Pagador

▪ Lei 6.938/81, art. 4º - Objetivos da PNMA: 

▪ VII - imposição ao poluidor da obrigação de recuperar/indenizar os danos causados, e
ao usuário, de contribuição pelo uso de recursos ambientais com fins econômicos

▪ Uso privativo de bem público

▪ Natureza jurídica: Preço Público



Finalidades da cobrança

▪ Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 
indicação de seu real valor

▪ Incentivar a racionalização do uso da água

▪ Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos

▪ Estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e conservação, 
tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos

▪ Induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e a 
recuperação, por meio de compensações e incentivos aos usuários



Caminhos percorridos
▪ 1ª. Experiência: Bacia do Paraíba do Sul

▪ Cobrança federal

▪ Problemas identificados:

▪ Art. 22 da Lei 9.433: “prioritariamente”

▪ Produto da cobrança: à disposição da ANA, sem estabelecer finalidade específica

▪ Suscetível a contingenciamento

▪ Recursos extinguiam-se no exercício financeiro posterior ao da arrecadação

▪ Falta de modelo institucional para agência técnica da bacia hidrográfica

▪ Resultados

▪ Pouca confiabilidade no sistema

▪ Ineficácia do instrumento



Lei 10.881/2004

▪ Instituiu a Entidade Delegatária e o contrato de gestão com a ANA

▪ organizações civis de recursos hídricos: associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas; associações de usuários; organizações técnicas e de ensino e pesquisa; 
ONG com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos; outras organizações 
reconhecidas pelo CNRH ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos

▪ Vincula a alocação dos recursos em conta da Entidade Delegatária

▪ Impede que a permanência dos recursos mesmo no término do exercício

▪ Impede o contingenciamento



Condições para a implementação da Cobrança

▪ Proposição dos usos considerados insignificantes ou de pouca expressão 
pelo Comitê e sua aprovação pelo Conselho de Recursos Hídricos

▪ Regularização de usos sujeitos à outorga incluindo o cadastramento dos 
usuários

▪ Definição do programa de investimentos no Plano de Recursos Hídricos

▪ Aprovação pelo Conselho de Recursos Hídricos da proposta de cobrança 
tecnicamente fundamentada encaminhada (base técnica sobre a qual 
serão discutidos os valores) 

▪ Implantação da Agência de Bacia Hidrográfica ou da Entidade Delegatária 
do exercício de suas funções



Critérios para o cálculo dos valores - Derivação
▪ Natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo)

▪ Classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso

▪ Disponibilidade hídrica  e grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação

▪ Vazão consumida (diferença entre vazão captada e a devolvida)

▪ Finalidade do uso

▪ Sazonalidade

▪ Características físicas, químicas e biológicas da água e vulnerabilidade dos aquíferos

▪ Localização do usuário na bacia

▪ Práticas de reuso, racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água

▪ Condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais existentes

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários



Critérios para o cálculo – Diluição de efluentes
▪ Natureza do corpo de água e classe em que estiver enquadrado no ponto de lançamento

▪ Disponibilidade hídrica e Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Carga de lançamento e regime de variação, ponderando-se os parâmetros biológicos, 
físico-químicos e de toxicidade dos efluentes

▪ Natureza da atividade e Localização do usuário na bacia

▪ Sazonalidade do corpo receptor

▪ Características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor e vulnerabilidade das águas

▪ Práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água

▪ Grau de comprometimento que os efluentes podem causar ao corpo receptor

▪ Vazões consideradas indisponíveis em função da natureza dos efluentes

▪ Redução da emissão de efluentes em função de investimentos em despoluição

▪ Atendimento das metas de despoluição dos Planos e redução efetiva da contaminação

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários



Critérios para o cálculo – Demais usos

▪ Natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo

▪ Classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou derivação

▪ Disponibilidade hídrica

▪ Vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação

▪ Alteração que o uso poderá causar em sinergia com a sazonalidade

▪ Características físicas, químicas e biológicas da água

▪ Características e a vulnerabilidade dos aquíferos

▪ Localização do usuário na bacia

▪ Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários

▪ Finalidade do uso ou interferência



Discussão sobre a cobrança

▪ Claro exercício de governança

▪ Setores usuários: necessidade de informação sobre o uso dos recursos

▪ Instrumento econômico voluntário no âmbito do comitê: uma vez 
aprovada, a cobrança é obrigatória para os usuários



Estrutura Institucional da cobrança

▪ ANA: estudos técnicos para subsidiar a definição dos valores a serem 
cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União pelo CNRH

▪ Agência de Bacia ou Entidade Delegatária: estudos técnicos

▪ Comitê: estabelece os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos e sugere os valores a serem cobrados

▪ CNRH: homologa a proposta do Comitê

▪ ANA: faz a cobrança em rios de domínio da União

▪ ANA: arrecada, distribui e aplica receitas auferidas pela cobrança

▪ Forma descentralizada, por meio das agências ou outras entidades

▪ De acordo com as decisões do Comitê



Rios de domínio da União 
com cobrança

▪ Bacia do Rio Paraíba do Sul
▪ Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí
▪ Bacia do Rio São Francisco
▪ Bacia do Rio Doce
▪ Bacia do Rio Paranaíba
▪ Bacia do Rio Verde Grande
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