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1 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Os recursos  hídricos  são  utilizados  para  distintas  finalidades,  entre  as  quais  se 

destacam o abastecimento humano e animal, a geração de energia, a irrigação, a 

navegação,  a  aquicultura  e  a  harmonia  paisagística.  Nas  últimas  décadas  a 

preocupação do ser humano com esse recurso cresceu muito, principalmente em 

função das ações indevidas e do uso irracional da água, que resulta em uma série 

de prejuízos à sociedade.

Assim,  a  Lei  nº  9.433/97  instituiu,  no  Brasil,  a  Política  Nacional  de  Recursos 

Hídricos, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos – SINGREH, 

alavancando uma nova fase na administração das águas em nosso país.

Com a promulgação da chamada “Lei das Águas”, cravou-se um marco na mudança 

do ambiente institucional  regulador  do uso da água,  implementando-se a gestão 

descentralizada e participativa deste bem social, com a atuação do Poder Público, 

usuários  e  comunidade  em  geral,  criando  assim  um  arcabouço  de  instituições 

atuantes  neste  processo,  como os  Conselhos  Nacional  e  Estadual  de  Recursos 

Hídricos,  a Agência Nacional  de Águas e os Comitês de Bacia.  Nesse contexto, 

optou-se pela Bacia Hidrográfica como unidade básica de planejamento e operação 

do sistema e previu-se, ainda, instrumentos específicos, exclusivamente delineados 

para  o  gerenciamento  das  águas.  Nesse  primeiro  módulo  do  curso  serão 

apresentados, além dos fundamentos, as diretrizes, os objetivos e os instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, de forma que todos os itens a serem 

estudados são de grande importância e aplicação para o monitoramento das águas.

1.1 Fundamentos

O conjunto de diretrizes sobre as quais se apoia todo o desenvolvimento desta nova 

visão da administração da água é prescrito pelo art. 1º da Lei 9433/97, que consagra 
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os  seguintes  preceitos  como  fundamentos  da  Política  Nacional  de  Recursos 

Hídricos: 

• I - a água é um bem de domínio público. O  u seja, não pertence ao Estado, 

mas a toda a coletividade.

• II  -  a água é um recurso natural limitado  ,  dotado de valor econômico. Em 

outras  palavras,  ao  se  atribuir  um valor  econômico aos recursos hídricos, 

procura-se estabelecer critérios para o seu uso, garantindo a perenidade em 

seu acesso às presentes e futuras gerações.

• III  -  em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o   

consumo  humano  e  a  dessedentação  de  animais. Esta  é  a  necessidade 

fundamental, tendo em vista o fato de a água constituir-se como elemento 

essencial para a existência de todos os organismos vivos no planeta. 

• IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo   

das  águas. O  uso  dos  recursos  hídricos  pode  ser  classificado  em  uso 

consuntivo, considerado como aquele em que se retira a água de sua fonte 

natural, causando uma diminuição em sua disponibilidade espacial e temporal 

(irrigação e uso industrial,  por  exemplo),  e  uso não consuntivo,  quando a 

utilização retorna praticamente a totalidade de água usada à sua fonte de 

suprimento, como na navegação e na recreação.

•  V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  atuação  do  Sistema  Nacional  de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. O sistema de gerenciamento da água 

não  terá  por  base  os  limites  administrativos  e  as  fronteiras  políticas  que 

delimitam as competências entre União e Estados, podendo ocorrer de uma 

bacia hidrográfica ocupar o território de dois ou mais Estados. 

• VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a   

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Em outras 

palavras,  esta  gestão provoca a transferência dos poderes tradicionais  da 

União e Estados, privilegiando as decisões locais. 
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1.2 Diretrizes

As diretrizes são referências para alcançar os objetivos dentro das bases propostas 

nos fundamentos da Lei 9433/97. São elas:

• I- a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos   

de quantidade e  qualidade; ou seja,  é  muito  importante a combinação de 

informações  sobre  a  quantidade  e  qualidade  dos  recursos,  visto  que  não 

adianta  ter  água  em  abundância  e  contaminada,  pois  a  qualidade  é  tão 

importante quanto a quantidade, principalmente quando se trata de atender a 

necessidades básicas dos seres humanos e do meio ambiente. 

• II  -  a  adequação  da  gestão  de  recursos  hídricos  às  diversidades  físicas,   

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 

do País; ou seja, a gestão deve ser observada de acordo com as diferenças 

de cada bacia hidrográfica, considerando principalmente as particularidades e 

costumes das diferentes bacias. 

• III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;   ou 

seja,  os  recursos  hídricos  não  podem  ser  gerenciados  de  forma  isolada. 

Assim,  sugere-se  a  integração  com  órgãos  gestores  que  controlam  a 

qualidade do meio ambiente.

• IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores   

usuários  e  com  os  planejamentos  regional,  estadual  e  nacional, como 

também a articulação da política hídrica com a política agrícola, industrial e de 

turismo.

• V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;   ou 

seja, o uso inadequado do solo poderá prejudicar os recursos hídricos dos 

municípios à jusante; assim, a articulação da gestão dos recursos hídricos 

com a do uso do solo induz e valoriza a articulação entre os municípios.
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1.3 Objetivos

Os objetivos referem-se ao que se almeja com a implantação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. São eles:

• I- Garantir água em qualidade e quantidade adequada aos respectivos usos 

para a atual e para as futuras gerações;

• II- Proporcionar e incentivar o uso racional e integrado dos recursos hídricos, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável;

• III- Promover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

1.4 Instrumentos

O Projeto Água: conhecimento para gestão, em parceria com a Agência Nacional de 

Águas (ANA), oferece cursos de Educação à distância (EAD) específicos para cada 

um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

1.4.1 Planos de Recursos Hídricos

Os Planos de Recursos Hídricos, segundo a Lei 9433/97, são planos diretores que 

visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos em todas as bacias hidrográficas.

E quais são os objetivos específicos do Plano de Recursos Hídricos?

• A melhoria  das  disponibilidades  hídricas,  superficiais  e  subterrâneas,  em 

qualidade e quantidade; 

• A redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos 

eventos hidrológicos críticos;

• A percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante.
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A estrutura programática do Plano Nacional de Recursos Hídricos é composta por 13 

programas organizados em quatro componentes, divididos em subprogramas.  Na 

Figura 1 podemos observar essa divisão.

Figura 1 - Estrutura de Programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos.

Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos, revisão 2010 (Acesso em: 08 de jan. 2013).

Serão elaborados Planos de Recursos Hídricos por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País, sendo que:

NACIONAL: Abrange todo o território nacional,  estabelecendo metas, diretrizes e 

programas que possibilitem alcançar um cenário pactuado entre governo, usuários e 

sociedade;

ESTADUAL: Plano estratégico de abrangência estadual, com ênfase nos sistemas 

estaduais de gerenciamento de recursos hídricos;

BACIA: Também denominado de plano diretor de recursos hídricos, é o documento 

programático para a bacia, contendo as diretrizes de usos dos recursos hídricos e 

medidas correlatas. Deve conter o diagnóstico da situação, a disponibilidade hídrica 
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e  as  linhas  gerais  de  ação  para  ampliar  ou  melhorar  a  utilização  dos  recursos 

hídricos.

Para um melhor entendimento, podemos observar na figura 2 a relação do Plano de 

Recursos Hídricos com os demais instrumentos.

Figura 2 - Relação do Plano de Recursos Hídricos com os demais instrumentos.

Fonte:http://www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/Apresentacao_GAPB_marcelo_costa_12-05-09.p

df (Acesso em: 07 de jan. 2013).

Os Planos de Recursos Hídricos  são instrumentos de planejamento  que servem 

para  orientar  a  atuação  dos  gestores  no  que  diz  respeito  à  outorga,  ao 

enquadramento, a cobrança e ao sistema de informações sobre recursos hídricos. 

Vale ressaltar que os Planos de Recursos Hídricos devem ser formulados com uma 

visão de longo prazo,  embora eles sejam dinâmicos e revisados de tempos em 

tempos. O Plano nacional, por exemplo, foi planejado até 2015 e os de bacias, em 

geral, são revistos num período de 4 em 4 anos. 
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1.4.1.1 Resolução 17/2001 do CNRH

A  Resolução  17/2001  do  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (CNRH) 

determina que os Planos de Recursos Hídricos devem levar em consideração os 

planos, programas, projetos e demais estudos relacionados aos recursos hídricos 

existentes  na  área  de  abrangência  das  respectivas  bacias,  constituídos  por 

diagnósticos  e  prognósticos,  alternativas  de compatibilização,  metas,  estratégias, 

programas e projetos.

1.4.2 Enquadramento

O enquadramento busca “assegurar às águas qualidade compatível com os usos 

mais exigentes a que forem destinadas” e “diminuir os custos de combate à poluição 

das  águas,  mediante  ações  preventivas  permanentes”  (art.  9º,  Lei  nº  9.433,  de 

1997). Segundo a Agência Nacional de Águas (2009) o enquadramento de rio ou de 

qualquer outro corpo d’água deve considerar três aspectos principais: 

•  o rio que temos: condição atual;

•  o rio que queremos: representa uma visão de futuro;

•  o  rio  que  podemos  ter:  uma visão  realista  que  representa  as  limitações 

técnicas/econômicas.

O enquadramento dos corpos d’água representa referência para o licenciamento 

ambiental, a outorga e a cobrança, assim como base para a execução do plano de 

recursos hídricos.

1.4.2.1 Resolução 357/05 do CONAMA

A Resolução  do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  (CONAMA)  nº  357/2005 

“dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu  

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de  

efluentes e dá outras providências”.  As classes de corpos de água existentes no 
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território brasileiro são classificadas em águas doces, salobras e salinas, segundo a 

qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em 13 classes de qualidade, 

sendo cinco classes para água doce, quatro classes para água salobra e quatro 

classes para águas salinas.

Os  usos  a  serem  analisados  previstos  nas  classes  de  enquadramento  são: 

abastecimento  para  consumo  humano;  preservação  do  equilíbrio  natural  das 

comunidades  aquáticas;  preservação  dos  ambientes  aquáticos  em  Unidades  de 

Conservação  (UCs)  de  proteção  integral;  proteção  das  comunidades  aquáticas, 

inclusive  em  terras  indígenas;  recreação  de  contato  primário  ou  secundário; 

irrigação: hortaliças,  plantas frutíferas, culturas arbóreas, cerealíferas,  forrageiras; 

aquicultura e pesca; dessedentação de animais; navegação; harmonia paisagística e 

outros como mineração, industrial e a produção de hidroeletricidade. 

Na  figura  abaixo  podemos  ter  uma  ideia  dos  diversos  usos  e  os  requisitos  de 

qualidade da água.

Figura 3 - Usos da água e os seus requisitos de qualidade.

Fonte:http://www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/Apresentacao_GAPB_marcelo_costa_12-05-09.p
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df (Acesso em: 07 de jan. 2013).

A resolução estabelece padrões de enquadramento aos diversos usos, variando com 

o nível de exigência da qualidade da água conforme a Figura 4.

Figura 4 - Classes de enquadramento e respectivos usos e qualidade da água

Fonte: Programa Nacional de Qualidade das Águas (2009) (Acesso em: 10 de jan. 2013).

1.4.2.2 Resolução 397/2008 do CONAMA

A Resolução CONAMA 397/2008 altera o art.  34 da Resolução nº  357/2005 em 

questões sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. E como será visto 

mais adiante, a Resolução CONAMA nº 357/05 foi alterada e complementada pela 

Resolução 430/2011.

1.4.2.3 Resolução 91/2008 do CNRH

A  Resolução  CNRH  91/2008  dispõe  sobre  procedimentos  gerais  para  o 

enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos e aborda a questão 

da qualidade de água no contexto desse instrumento.
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1.4.2.4 Procedimentos para o enquadramento 

O processo de enquadramento deve contar com a participação da comunidade da 

bacia, por meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos ou oficinas 

de trabalho. Ao longo do processo de elaboração do enquadramento, devem ocorrer 

eventos com participação pública nas fases de diagnóstico e prognóstico e durante a 

fase de elaboração da proposta.

O  passo  inicial  para  o  enquadramento  é  a  criação  de  um  grupo  técnico  de 

acompanhamento  proposto  pelo  Comitê  da  Bacia,  geralmente  coordenado  por 

agência de bacia ou órgão gestor de recursos hídricos, integrado por representantes 

do  órgão  gestor  de  meio  ambiente,  empresas  de  saneamento  e  outros 

representantes (indústria, mineração, etc.) e a sociedade em geral.

O processo de enquadramento é dividido em quatro etapas principais:  diagnóstico 

da bacia; prognóstico da bacia; elaboração da proposta de enquadramento e análise 

e deliberações do Comitê da Bacia e do Conselho de Recursos Hídricos.

 

1.4.3 Outorga

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da 

Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos.  Esse  instrumento  tem  como  objetivo 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso aos recursos hídricos.

A outorga assegura ao órgão gestor  controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água e ao interessado o direito de utilizar a água de uma determinada fonte hídrica, 

com vazão, finalidade e períodos definidos. A ANA é a responsável pela emissão de 

outorgas de direito de uso de recursos hídricos em corpos hídricos de domínio da 

União, que são os rios, lagos e represas que dividem ou passam por dois ou mais 
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estados ou, ainda, aqueles que passam pela fronteira entre o Brasil e outros países.

Conforme disposto na Lei Federal 9433/1997, os usos que dependem de outorga 

são:

• A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água 

para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo;

• A 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, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 

final;

• Uso  de  recursos  hídricos  com  fins  de  aproveitamento  dos  potenciais 

hidrelétricos;

• Outros usos que alterem o regime, a  quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.

1.4.3.1 Resolução 25/2012 da Agência Nacional de Águas

A  Resolução  em  questão  estabelece  diretrizes  para  análise  dos  aspectos  de 

qualidade da água dos pedidos de declaração de Reserva de Disponibilidade hídrica 

e de outorga do direito de uso de recursos hídricos em reservatórios de domínio da 

União.

1.4.3.2 Resolução 06/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

A resolução 06/2001 institui o programa e os objetivos do Programa Despoluição das 

Bacias Hidrográficas (PRODES). Os objetivos desse programa são:

• I – reduzir os níveis de poluição hídrica observados nas bacias hidrográficas 
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do país; 

• II – induzir a implantação de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos 

nestas  áreas,  mediante  a  constituição  de  Comitês  de  Bacia  Hidrográfica 

(Comitê)  e  respectivas  Agências  e implementação de mecanismos para  a 

cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, conforme previsto pela Lei 

9.433/1997.

Segundo  o  site  da  ANA,  o  PRODES  “desde  seu  início,  em 2001,  contratou  55  

empreendimentos  que  atenderam  a  cerca  de  5,56  milhões  de  brasileiros  e  

desembolsou R$ 200,82 milhões pelo esgoto tratado. Esses recursos alavancaram  

investimentos  de  aproximadamente  720  milhões  de  reais  dos  prestadores  de  

serviços de saneamento na implantação das estações de tratamento de esgotos”.

1.4.3.3 Resoluções de definição de parâmetros para outorga

A Lei 9.984/2000 determina que em corpos hídricos de domínio dos Estados e do 

Distrito Federal a solicitação de outorga deve ser feita ao órgão gestor estadual de 

recursos hídricos. Em cumprimento à referida lei, a ANA dá publicidade aos pedidos 

de outorga de direito de uso de recursos hídricos e às respectivas autorizações, 

mediante publicação sistemática das solicitações nos Diários Oficiais da União e do 

respectivo  Estado  e  da  publicação  dos  extratos  das  Resoluções  de  Outorga 

(autorizações) no Diário Oficial da União.

Já a Resolução 707/2004 da ANA “dispõe sobre procedimentos de natureza técnica 

e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e dá outras 

providências”. De acordo com a lei, não são objetos de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, mas obrigatoriamente de cadastro no Cadastro Nacional CNARH:

• I  -  serviços  de  limpeza  e  conservação  de  margens,  incluindo  dragagem, 

desde  que  não  alterem  o  regime,  a  quantidade  ou  qualidade  da  água 
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existente no corpo de água;

• II - obras de travessia de corpos de água que não interfiram na quantidade, 

qualidade ou regime das águas, cujo cadastramento deve ser acompanhado 

de atestado da Capitania dos Portos quanto aos aspectos de compatibilidade 

com a navegação; 

• III - usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s, 

quando não houver deliberação diferente do CNRH.

Ainda  de  acordo  com  esta  resolução,  a  decisão  sobre  os  pedidos  de  outorga, 

condições de uso da água e prazos de validade das outorgas são definidos com 

base em três fatores.

• a racionalidade no uso da água, avaliada de acordo com procedimentos e 

critérios;

• a magnitude do conflito pelo uso da água na bacia,  avaliada pela relação 

entre as demandas totais existentes e as vazões de referência; 

• a magnitude da participação individual do usuário no comprometimento dos 

recursos  hídricos,  avaliada  pela  relação  entre  a  demanda  individual  do 

usuário e as vazões de referência.

1.4.4 Cobrança

O que é a cobrança pelo  uso da água? É um dos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos instituídos pela Lei 9433/97, que tem como objetivo estimular o uso 

racional da água e gerar recursos financeiros para investimentos na recuperação e 

preservação dos mananciais das bacias. A cobrança não é um imposto, mas um 

preço condominial, fixado a partir de um pacto entre os usuários de água e o Comitê 

de Bacia, com o apoio técnico da ANA.

Por  que  cobrar  pelo  uso  da  água? Em  função  de  condições  de  escassez  em 
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quantidade e/ou qualidade, a água deixou de ser um bem livre e passou a ter valor  

econômico. Esse fato contribuiu para a adoção de um novo paradigma de gestão 

desse  recurso,  que  compreende  a  utilização  de  instrumentos  regulatórios  e 

econômicos, como a cobrança pelo uso da água.

Quem Cobra? Compete à ANA operacionalizar a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos de domínio da União, ou seja, daqueles rios ou demais cursos d'água que 

atravessam  mais  de  um  Estado  da  federação.  Nos  rios  de  domínio  estadual, 

compete ao órgão de recursos hídricos ou ainda à Agência de Bacia, caso ela esteja 

em funcionamento.

De acordo com as figuras abaixo, podemos ter uma ideia da situação em que os 

Comitês de Bacias Hidrográficas encontram-se em relação à cobrança do uso da 

água.

Figura 5 - Comitês de Bacias Hidrográficas e a cobrança em rios estaduais.

Fonte: ANA (2012) (Acesso em: 12 de jan. 2013).
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Figura 6 -  Situação da Cobrança em CBHs Interestaduais e Estaduais até 2012.

Fonte: ANA (2012) (Acesso em: 12 de jan. 2013).

Basicamente,  espera-se  com  a  cobrança  o  alcance  das  metas  e  projeções  de 

melhoria  da  qualidade  da  água.  Por  exemplo,  se  um  trecho  de  um  rio  x  for 

enquadrado como rio de classe 2, porém, os parâmetros analisados na água estão 

acima do permitido para esta classe, conforme preconiza a resolução 357/05 do 

CONAMA,  significa  que  o  Plano  de  Recurso  Hídrico  daquela  bacia  deverá 

estabelecer programas, projetos e metas de melhoria, e o recurso financeiro para tal 

poderá advir da cobrança.

18



1.4.5 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

O  Sistema  de  Informações  sobre  Recursos  Hídricos  é  um  sistema  de  coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre Recursos Hídricos 

que atualiza permanentemente as informações sobre demanda e disponibilidade de 

águas em todo território nacional e fornece subsídios para a elaboração dos Planos 

de Recursos Hídricos, sobretudo na fase de diagnóstico. Sem a aplicação desse 

instrumento é impossível estabelecer os outros instrumentos da PNRH. 

O  sistema  de  gestão  das  águas  engloba  organismos,  agências  e  instituições 

governamentais  como  o  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  a  Agência 

Nacional de Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica, as Agências de Águas e os órgãos dos 

poderes  públicos  federal,  estaduais,  do  Distrito  Federal  e  municipais,  cujas 

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos.  Esse item será 

trabalhado com maior ênfase na Unidade 6.
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2 OUTRAS NORMATIVAS E RESOLUÇÕES RELACIONADAS À QUALIDADE DE 

ÁGUA

2.1 Resoluções CONAMA: 274/2000, 357/05 e 430/11

Seguem mais legislações que contribuem para o monitoramento da qualidade da 

água: 

Resolução 274/2000: “Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras”, 

voltados  principalmente  para  o  monitoramento  de  coliformes  termotolerantes  em 

análises  consecutivas  para  a  classificação  de  águas  destinadas  à  recreação  de 

contato primário. 

Como exemplo, o Estado de São Paulo atua com o Programa de Balneabilidade das 

Praias  realizado  pela  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamento  Ambiental  do 

Estado  de  São  Paulo  -  CETESB  que  está  estruturado  para  atender  às 

especificações da Resolução em questão e informar à população as condições das 

praias do estado. 

A CETESB realiza o monitoramento das áreas costeiras e classifica-as em quatro 

categorias:  Excelente,  Muito  Boa,  Satisfatória  e  Imprópria,  de  acordo  com  as 

densidades de coliformes termotolerantes ou  E. coli resultantes de análises feitas 

em cinco amostragens consecutivas para a emissão de um laudo com os resultados. 

Essas categorias podem ser agrupadas em  Própria e Imprópria. Na figura abaixo 

podemos observar os limites de coliformes.
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Figura 7 - Limites de coliformes termotolerantes em águas costeiras.

Fonte: CETESB (2010) (Acesso em: 10 de jan de 2013).

Resolução CONAMA nº 357/05: Conforme descrito anteriormente, essa resolução 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes,  e  dá  outras  providências.  Vale  ressaltar  que  alguns  parâmetros  de 

condição e padrões de efluentes foram complementados e alterados pela Resolução 

CONAMA 430/ 11.

Resolução  CONAMA  nº430/11: Esta  Resolução  complementa  e  altera  alguns 

padrões do CONAMA 357/05 e traz novidades, como a separação das Condições de 

Padrões de Lançamento para efluentes e Condições e Padrões para Efluentes de 

Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários. Antes esta separação não existia, 

fazendo  com  que  todos  os  empreendimentos  que  descartavam  seus  resíduos 

líquidos em corpos de água seguissem as mesmas regras.

2.2 Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011

Esta  Portaria  foi  estabelecida  pelo  Ministério  da  Saúde  e  dispõe  sobre  os 

procedimentos  de  controle  e  de  vigilância  da  qualidade  da  água  para  consumo 

humano e  seu padrão de potabilidade,  ou  seja,  ela  regulamenta  os  padrões de 

potabilidade para consumo humano após tratamento nas estações de tratamento de 

água (ETAs). 
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2.3 Resolução Conjunta 03/2010 ANA e ANEEL

Esta  Resolução  “estabelece  as  condições  a  serem  observadas  pelos  

concessionários e autorizadas de geração de energia hidrelétrica para a instalação,  

operação  e  manutenção  de  estações  hidrométricas  visando  ao  monitoramento  

pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água  

associado a aproveitamentos hidrelétricos”.

De acordo com a Resolução:

§  1º  O  monitoramento  pluviométrico é  o  conjunto  de  ações  e 
equipamentos destinados ao levantamento de dados de precipitação.
§ 2º O monitoramento limnimétrico, para os fins desta Resolução, é o 
conjunto de ações e equipamentos destinados ao levantamento de 
dados do nível d’água do reservatório do aproveitamento hidrelétrico.
§  3º  O  monitoramento  fluviométrico é  o  conjunto  de  ações  e 
equipamentos destinados ao levantamento de dados do nível d’água, 
bem como medições de descarga líquida que permitam a definição e 
atualização da curva de descarga.
§ 4º  O monitoramento sedimentométrico é o conjunto de ações e 
equipamentos destinados ao levantamento de dados de sedimentos 
em  suspensão  e  de  fundo,  que  permitam  determinar  a  descarga 
sólida total.
§ 5º O monitoramento de qualidade da água é o conjunto de ações e 
equipamentos  destinados  ao  levantamento  de  parâmetros  de 
qualidade da água.

A promulgação  dessa  resolução  torna-se  importante  para  inclusão  de  dados  e 

informações no Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos, pois 

sabe-se  que  as  empresas  do  setor  hidroelétrico  são  detentoras  de  muitas 

informações, as quais por sua vez podem e devem auxiliar a implementação dos 

instrumentos da política nacional.
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RESUMO UNIDADE 1

Nesta unidade você aprendeu sobre os fundamentos legais da gestão da qualidade 

das  águas  por  meio  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  de  outras 

normativas relacionadas à qualidade da água.

Conforme verificado na Unidade, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

incorpora  princípios  e  normas  para  a  gestão  de  recursos  hídricos,  onde  os 

fundamentos estabelecidos são: a água é um bem de domínio público; a água é um 

recurso limitado dotado de valor econômico; em caso de danos ambientais, como 

escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais; a 

gestão  de  recursos  hídricos  deve  proporcionar  o  uso  múltiplo  das  águas,  entre 

outros.

Conforme  trabalhado,  a  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (PNRH)  possui 

importantes  objetivos,  que  incluem:  assegurar  à  atual  e  às  futuras  gerações  a 

disponibilidade hídrica com padrões de qualidade adequados ao uso; assegurar a 

utilização racional  e  integrada dos recursos hídricos;  prevenção e defesa contra 

eventos hidrológicos críticos de origem natural.

Já os instrumentos da PNRH são: os planos de recursos hídricos; o enquadramento 

dos corpos d’água em classes; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

cobrança e sistema de informações sobre recursos hídricos. Cabe ressaltar que o 

instrumento  de  enquadramento  dos  corpos  d’água  conta  com  o  auxílio  de 

determinadas resoluções, como as do CONAMA (357/05 e 397/08) e a resolução 

91/08 do CNRH.

Outras normativas que foram estudadas também estão relacionadas à qualidade da 

água,  como a Resolução 274/00 do CONAMA, que determina os parâmetros de 

balneabilidade.
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Além dessas resoluções, a Unidade 1 apresentou a Portaria 2.914/11. Esta portaria 

determina  os  parâmetros  de  qualidade  da  água  para  consumo humano.  Para  o 

monitoramento  das  águas  em  reservatórios  de  hidrelétricas,  nos  baseamos  na 

Resolução  Conjunta  03/10 ANA e  ANEEL,  que estabelece o  monitoramento  dos 

reservatórios por meio do monitoramento fluviométrico, pluviométrico, limnimétrico e 

sedimentométrico.

Para finalizar, esta unidade trabalhou a PNRH e outras normativas relacionadas à 

qualidade da água,  que podem contribuir  para o monitoramento,  proporcionando 

melhorias à população, tanto em qualidade quanto em quantidade.
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