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Introdução 

Neste módulo, você irá conhecer cada um dos instrumentos introduzidos pela Lei das Águas e 

utilizados na gestão dos recursos hídricos. 

Aprenderá também quais são seus objetivos e quem são os responsáveis pela sua 

implementação. 

Os fundamentos, objetivos e diretrizes da Lei das Águas, isso é, da Política Nacional de 

Recursos Hídricos - PNRH são a base e orientam as ações a serem desencadeadas pelo Estado 

e sociedade em se tratando dos recursos hídricos em solos brasileiros. 

Já vimos também que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH 

é quem coordena a gestão integrada, arbitra conflitos, implementa a PNRH, estimula a 

preservação e recuperação dos recursos hídricos e propõe a cobrança pelo uso da água aos 

usuários. 

Agora, é hora de conhecermos quais os instrumentos ditos na Lei Águas, isto é, as ferramentas 

disponíveis ao SINGREH para que esse alcance os seus objetivos. 

Mas... e na prática? 

Como é que se faz a gestão dos recursos hídricos? Você já pensou nisso? 

A Lei das Águas indicou os instrumentos que viabilizam a gestão dos recursos hídricos. 

Os cinco instrumentos elencados na Política Nacional de Recursos Hídricos são 

interdependentes e deverão ser empregados em integração com os instrumentos 

preconizados em outras políticas para uma bem sucedida gestão das águas, como por exemplo 

a Política Nacional de Meio Ambiente. 

Vamos lá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Os instrumentos de gestão elencados na Política Nacional de Recursos Hídricos são: 

 

 

3.1. Plano de Recursos Hídricos 

Os Planos de Recursos Hídricos - PRH são instrumentos de planejamento que servem para 

orientar a atuação dos gestores no que diz respeito ao uso, recuperação, proteção, 

conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos. 

Segundo a Lei das Águas, os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a gestão 

das águas. 

 Devem ser formulados com uma visão de longo prazo, 

em geral, com horizontes entre dez e vinte 

anos, acompanhados de revisões 

periódicas. Dessa forma, constitui um 

ciclo virtuoso do planejamento-ação-

indução, controle-aperfeiçoamento, 

conforme a imagem a seguir. 

Ciclo virtuoso desejado para um bom 

planejamento. 

Tal estratégia é fundamental para se 

identificar as necessárias correções de rumos 



 

e instituir um acompanhamento voltado para obtenção de resultados em termos de melhoria 

da gestão das águas. 

Além disso, devem ser negociados e pactuados nos comitês de bacia e nos conselhos de 

recursos hídricos caracterizando seu caráter participativo de planejamento. 

Quais são os objetivos dos Planos? 

Entre os objetivos dos Planos de Recursos Hídricos, podem ser destacados os seguintes: 

 

Definir 

Definir uma agenda de recursos hídricos, identificando ações de gestão, programas, projetos, 

obras e investimentos prioritários, dentro de um contexto que inclua os órgãos 

governamentais, a sociedade civil, os usuários de água e as diferentes instituições que 

participam do gerenciamento dos recursos hídricos; 

 

Adequar 

Adequar uso, controle e proteção dos recursos hídricos às aspirações sociais; 

 

Demandas de água 

Atender demandas de água com foco no desenvolvimento sustentável (econômico, social e 

ambiental); 

 

Equilibrar 

Equilibrar oferta e demanda de água, de modo a assegurar as disponibilidades hídricas em 

quantidade, qualidade e confiabilidade adequadas aos diferentes usos; 

 

Orientar 

Orientar o uso dos recursos hídricos, considerando variações do ciclo hidrográfico e dos 

cenários de desenvolvimento. 

 

E quais são as diretrizes para a elaboração dos planos? 

Os planos são elaborados tendo em vista a construção de cenários que levam em conta as 

perspectivas de desenvolvimento da região. Dessa forma, acabam por envolver assuntos que 

ultrapassam os limites da política de recursos hídricos. 



  

Além disso, pressupõem a existência de um conjunto de ações não diretamente de 

responsabilidade do sistema de recursos hídricos, mas que tem implicações sobre a 

quantidade e qualidade das águas, tais como: tratamento de esgotos, reflorestamento, 

proteção de nascentes, controle de erosão e poluição, preservação de áreas de recarga de 

aquíferos, obras de infraestrutura hídrica, etc. 

Para efetivar uma gestão integrada das águas é preciso estabelecer uma interdependência 

entre os PRHs e demais políticas setorias. Pressupõe a articulação e integração com outras 

áreas e adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, sociais e culturais das 

diversas regiões. Em nenhuma hipótese deve dissociar os aspectos de quantidade e qualidade 

das águas. 

Na figura a seguir esquematizamos a gestão integrada de recursos hídricos e possíveis 

interações. 

 

E qual a escala e as competências na elaboração dos planos? 

Os PRHs devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para todo o país.  

O PRH de cada um desses territórios envolve diferentes conteúdos e instituições responsáveis 

pela elaboração e aprovação. 

 

 



 

Agora vamos ver para cada um desses territórios os respectivos conteúdos: 

 

I. Plano Nacional de Recursos Hídricos 

Abrange todo o território nacional e deve ter cunho eminentemente estratégico. Deve conter 

metas, diretrizes e programas gerais. 

 

II. Plano Nacional de Recursos Hídricos 

Plano estratégico de abrangência estadual e geral, ou do Distrito Federal, com ênfase nos 

sistemas estaduais/distrital de gerenciamento de recursos hídricos. 

 

III. Plano de Bacia Hidrográfica 

Também denominado de plano diretor de recursos hídricos, é o documento programático 

para a bacia, contendo as diretrizes de usos dos recursos hídricos e as medidas correlatas. 

Em outras palavras é a agenda de recursos hídricos da bacia e se caracteriza por incluir ações 

de natureza executiva e operacional, em vista de sua perspectiva regional (ou local). 

 

Embora cada esfera ocupe um papel específico na gestão de recursos hídricos, há uma inter-

relação entre os planos nacional, estaduais e de bacias. 

A articulação e a integração entre os PRHs e suas diferentes escalas deverão ser efetuadas 

pelo diálogo entre as entidades do SINGREH: conselhos, comitês de bacia, órgãos gestores e 

agências. 



  

Já a elaboração e aprovação dos PRHs envolvem diferentes instâncias do SINGREH. No quadro 

a seguir veremos as escalas, os conteúdos respectivos como já visto e informações sobre quem 

elabora e quem aprova. Vamos checar? 

Resumo dos conteúdos dos planos, atribuições e responsáveis pelos Planos de Recursos 

Hídricos. 

 

Vamos ver um exemplo hipotético para ilustrar a complexidade do assunto na esfera das 

bacias hidrográficas? 

Imagine uma bacia interestadual que ocupa parte do território de dois estados: A e B. No 

Estado A, essa bacia está subdividida em cinco bacia estaduais, das quais apenas uma instalou 

o comitê. Há, ainda, um comitê da bacia interestadual com representantes da União, dos 

Estados, além dos usuários de água e organizações civis. Portanto, têm-se oito bacias 

estaduais, uma bacia interestadual e sete comitês. 

Nesse contexto, seriam possíveis nove planos de recursos hídricos à serem construídos nessa 

bacia? 

A visão tradicional poderia indicar nove planos: oito planos de bacia estaduais e um plano de 

bacia interestadual. Mas esse é o desenho mais inteligente de se estabelecer o planejamento 

desse território? Nesse caso, qual o limite para um Plano de Bacia Interestadual ou Estadual? 

A resposta não é simples, mas uma experiência inovadora demonstrou como é possível 

articular as diferentes escalas no processo de elaboração dos Planos de Bacia, independente 

do domínio do curso de água. É o caso da Bacia do Rio Doce, vamos conhece-lo? 

 



 

Para a Bacia do Rio Doce foi elaborado um Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH para 

a bacia como um todo e, em conjunto e no âmbito do PIRH, também foram desenvolvidos 

Planos de Ações Estratégicas para as nove sub-bacias afluentes à bacia do Rio Doce. 

 

Saiba mais: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/planoderecursos/PlanodeRecur

sos.aspx 

 

Você deve estar lembrando que 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 – SINGEH, conforme estabelecido nos fundamentos da 

Lei nº 9.433/1997. 

É na escala da bacia hidrográfica que se torna possível colocar em prática a gestão 

descentralizada e participava de recursos hídricos. E esse processo se dá fundamentalmente 

por meio da atuação do comitê de bacia hidrográfica. É nesse fórum de discussão que se dá a 

descentralização das decisões, que envolve usuários da água, a sociedade civil organizada e o 

poder público atuante nessas bacias. 

Os Planos de Bacia servem de elementos motivadores e indutores da gestão descentralizada 

e participativa. Indicam metas e soluções de curto, médio e longo prazo para os problemas da 

bacia relacionados à água. 

Como as metas e as soluções são negociadas entre os atores que atuam na bacia hidrográfica, 

representados pelos membros do respectivo Comitê, esses devem acompanhar a execução 

das ações propostas para o alcance de tais metas. 

A Lei das Águas descreve um conteúdo mínimo para constar dos Planos de Recursos Hídricos, 

a saber: 

• Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

• Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas 

e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

• Balanço de disponibilidades e demandas faturadas dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

• Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/planoderecursos/PlanodeRecursos.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/planoderecursos/PlanodeRecursos.aspx


  

Além desses, temos: 

• Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados para atendimento das metas previstas; 

• Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

• Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

• Propostas para a criação de áreas sujeitas a restrições de uso, com vista à proteção dos 

recursos hídricos. 

Embora a lei aponte conteúdos como uma referência mínima, na prática nem todos os planos 

conseguem prever, de forma satisfatória, esse conteúdo mínimo, por vezes em função da 

dificuldade de estabelecer a negociação e o consenso sobre determinados assuntos. 

Contudo, mais importante do que ter um plano que contemple todos os itens, é fundamental 

que o plano seja fruto do pacto construído entre os atores envolvidos. E o aprimoramento do 

plano é uma necessidade que pode ser construída nas etapas de revisão periódica desse 

instrumento. 

Etapas de elaboração do Plano. 

 

Em todas as etapas é fundamental que haja a participação dos atores para que (re)conheçam 

a realidade dos recursos hídricos e se comprometam com a gestão das águas. 

A elaboração do Plano de Recursos Hídricos de forma participativa requer negociação e 

disposição para abrir mão de alguns pressupostos e alcançar um objetivo comum. 



 

Superadas a etapa de elaboração de um Plano de Recursos Hídricos de forma participativa, 

não se esgotam os desafios. Na verdade, o maior desafio é colocar o PRH em execução, fazer 

com que as ações pactuadas se tornem realidade. Para isso, é fundamental a articulação 

continuada com os setores, bem como é preciso que haja um adequado funcionamento das 

instituições do SINGREH: conselhos, comitês, agências de água, entidades públicas gestoras 

de recursos hídricos, entre outras. 

E qual a relação entre Plano de Bacia e território? 

O Plano de Bacia é um instrumento que possui uma característica que se diferencia dos demais 

instrumentos de planejamento setoriais. A partir do território, ou seja, da bacia hidrográfica 

agrega-se em um único instrumento os anseios das diferentes políticas setoriais. 

Por isso, caracteriza-se como um instrumento privilegiado para orientar o desenvolvimento 

do território. Entretanto, para ser implementado depende do apoio político e da articulação 

dos atores envolvidos. 

Assim, entre os Planos de Recursos Hídricos existentes é o Plano de Bacia que tem maior 

correlação com os municípios. 

Um Plano de Bacia deve atender às particularidades desse território, de ordem social, cultural, 

ambiental e econômica, o que indica a necessidade de uma “leitura” própria desse 

instrumento para a região em questão. 

Por exemplo, os desafios postos para o planejamento e gestão nas bacias localizadas na região 

do semiárido são muito diferentes daqueles enfrentados por bacias em regiões do sudeste 

altamente povoadas e com alto grau de desenvolvimento. 

Por fim, as informações que constam do plano orientarão a implementação dos demais 

instrumentos, isto é, a partir de diretrizes traçadas nos planos e dados gerados na sua 

elaboração será possível subsidiar as tomadas de decisão seja para outorgar, enquadrar, 

cobrar ou alimentar o sistema de informações, que são os próximos instrumentos a serem 

estudados, vamos lá? 

 

 

 

 

 

 



  

 

outorgar, enquadrar, cobrar ou alimentar o sistema de informações 

 

3.2. Enquadramento dos corpos de água 

O enquadramento dos corpos de água dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água. 

O enquadramento dos corpos de água, da mesma forma que o Plano de Recursos Hídricos, é 

um instrumento previsto na Lei das Águas e que se caracteriza pelo seu caráter de 

planejamento. 

O enquadramento dos corpos de água representa o estabelecimento da meta de qualidade 

da água a ser alcançada, ou mantida, em um segmento de corpo d’água, de acordo com os 

usos pretendidos. 

Resolução do CONAMA nº 357/2005: dispõe sobre a classificação dos corpos de água, fornece 

as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

Quais são os objetivos do enquadramento? 

O enquadramento visa: 

• Assegurar às águas qualidade, qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas; 



 

• Diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes. 

Considerando ser um instrumento de planejamento, é preciso avaliar a condição atual do rio 

para estabelecer uma meta de qualidade da água futura, ou seja: 

 

O rio que temos: 

• “o rio que temos” – discutir, com a população da bacia, a condição de qualidade em que se 

encontra aquele rio, 

O rio que queremos: 

• “o rio que queremos” – discutir, com a população da bacia, a condição de qualidade 

desejada para determinado corpo hídrico, 

O rio que podemos ter: 

• “o rio que podemos ter” – discutir e pactuar com os diferentes atores da bacia hidrográfica, 

levando em conta as limitações técnicas econômicas para o alcance de metas de qualidade 

para determinado corpo hídrico, em um horizonte de tempo estabelecido. 

 

Vale lembrar que o enquadramento se aplica a qualquer corpo d’água, não somente aos rios. 

Em alguns casos, é possível que a qualidade da água atual do rio seja boa e os representantes 

da bacia já tenham o rio desejado. Nesse caso, é preciso discutir e planejar quais são as ações 

necessárias para manter a qualidade da água desejada e que permitam promover a gestão 

dos usos múltiplos futuros. 

Como já abordamos, estabelecer uma meta de qualidade para um corpo d’água é uma tarefa 



  

que requer a análise de quais serão os usos preponderantes naquela região. 

Cada tipo de uso pressupões uma qualidade da água mais ou menos exigente. A qualidade da 

água necessária para a preservação das comunidades aquáticas e para o abastecimento 

humano é maior do que a qualidade da água para o uso, por exemplo, da navegação. 

Rio Mosquito – Águas Vermelhas – MG 

 

Por isso, foram criadas, por meio da 

Resolução nº 357 CONAMA de 17 de 

março de 2005, classes da qualidade de 

água para usos mais exigentes 

(preservação) ou menos exigentes 

(navegação, por exemplo). 

Para águas doces, foram criadas 5 

categorias, a classe especial e as classes 

de 1 a 4, em uma ordem decrescente de 

qualidade, ou seja, a classe especial é a 

que tem melhor qualidade da água e a 

classe 4 é a de pior qualidade. 



 

Já para as águas salobras e salinas foram criadas 4 categorias, a classe especial e as de número 

1 a 3. 

A elaboração da proposta de enquadramento é uma atribuição de caráter técnico, portanto, 

deve ser efetuada pelas agências de água, e na sua ausência, pelo órgão de meio ambiente. 

Essa proposta deve ser discutida e pactuada no Comitê de Bacia, que por sua vez, deverá 

submetê-la à aprovação do respectivo Conselho de Recursos Hídricos. 

As etapas do processo de formulação e implementação do enquadramento são: 



  

Diagnóstico da bacia; 

 

 

Prognóstico (cenários futuros); 

 

Elaboração do enquadramento; 

 

 



 

Análise e deliberação do Comitê e do Conselho de Recursos Hídricos; 

 



  

Como já dissemos o enquadramento dos corpos de água representa o estabelecimento da 

meta de qualidade da água a ser alcançada, ou mantida, em um segmento de corpo de água, 

de acordo com os usos pretendidos. 

Para que esse instrumento seja implementado é fundamental que as metas estabelecidas 

sejam realistas, considerando a relação custo-benefício, a definição inicial de um número 

limitado de parâmetros relacionados aos principiais problemas da bacia, a vocação da bacia, 

as realidades regionais e a progressividade das ações previstas a unidade territorial em 

questão. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos tem entre os seus instrumentos o plano e o 

enquadramento, que são instrumentos de planejamento. Reveja alguns importantes pontos 

sobre esses instrumentos no link a seguir: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Yj9NYID9w 

 

Adicionados a esses a mesma lei preconizou instrumentos de controle, que em conjunto 

resultarão na melhoria e manutenção da qualidade e quantidade de água, bem como na 

disponibilidade de recursos hídricos para todos os usos. 

 

3.3. Outorga de direito de uso dos recursos hídricos 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a água é um bem de domínio ou da União dos 

Estados. A Lei das Águas estabelece em seu artigo 1º inciso I, que a água é um bem de domínio 

público (módulo 1). Portanto ninguém é dono da água, mas como um bem público o seu uso 

precisa ser assegurado a todos de forma organizada. 

É aí que entra o poder público (União e Estados) para regular o uso da água e uma das 

principais formas de fazer isso é emitindo outorgas para o uso da água. Em outras palavras, 

trata-se de uma licença cedida pelo poder público para o uso da água, mas esse bem continua 

sendo público. 

Isto significa dizer que se um empreendedor necessita, por exemplo, utilizar a água em um 

processo produtivo, tem que solicitar a outorga ao poder público, seja ele federal ou estadual. 

A outorga é o ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante (União, Estado 

ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, 

por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. O ato 



 

administrativo é publicado no Diário Oficial da União (no caso da ANA), ou nos Diários Oficiais 

dos Estados ou do Distrito Federal. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o instrumento da política de recursos 

hídricos que tem os objetivos de assegurar: 

• O controle quantitativo e qualitativo dos usos da água; 

• O efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

A outorga deve ser requerida para diversos usos das águas que interfiram, direta ou 

potencialmente, na qualidade e quantidade de água disponível e determinado corpo hídrico. 

Que usos são esses que exigem outorga da água? 

Estarão sujeitos às outorgas do direito de uso de água: 

• A derivação ou captação de água para consumo final inclusive abastecimento público ou 

para processo produtivo; 

• Extração de água de aquíferos subterrâneos; 

• Lançamento em corpo d’água de esgotos, tratados ou não; 

• Aproveitamentos de potenciais hidrelétricos e outros usos possíveis. 

 

 

Estrutura para captação a fio d’água em curso de água superficial 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento para perfuração de poço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Efluente lançado em um curso de água.                                                                                 Usina Hidrelétrica. 

 

Porém, independem de outorgas: 

O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais, distribuídos no meio rural; 

As derivações, captações e lançamentos considerados de pouca expressão (em relação a 



 

quantidade captada e o volume existente no local); 

As acumulações de volumes de água consideradas de pouca expressão. 

Neste último caso, volume de água considerado de pouca expressão varia em cada bacia 

hidrográfica por conta das diferentes disponibilidades hídricas. 

A outorga é um ato renovável, podendo ser suspensa, parcial ou totalmente, nas seguintes 

situações: 

• Se os termos da outorga não forem cumpridos; 

• Se não houver uso por três anos consecutivos; 

• Em casos de calamidade, necessidade de prevenção ou reversão de degradação ambiental; 

• Atendimento aos usos prioritários de ingresses coletivo; 

• Para navegabilidade. 

A final, quem outorga? 

Cabe à União, por meio da Agência Nacional de Águas – ANA outorgar o uso de recursos 

hídricos: 

• Em rios cujas águas banham mais de um Estado, 

• Em rios que fazem fronteira entre Estados, 

• Em reservatórios oriundos de obras da União e de águas em áreas de sua propriedade, e 

• Em rios compartilhados com outros países vizinhos. 

As demais águas, inclusive as subterrâneas, estão sob o domínio dos Estados e Distrito Federal, 

ficando os mesmos responsáveis pela outorga dos recursos hídricos sob sua jurisdição. 

É bom lembrar que o município não tem jurisdição sobre recursos hídricos de nenhuma 

espécie, portanto não tem competência para outorgar o seu uso. 

Critérios para análise de outorgas: 

A legislação de recursos hídricos apresenta critérios importantes que devem ser considerados 

em todas as análises de outorgas realizadas, tais como: 

Prioridades: 

• As prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos (obrigatoriedade 

prevista na Lei nº9.433/97); 

Respeito: 

• O respeito à classe em que o corpo de água estiver enquadrado; 

 



  

Manutenção: 

• A manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso; 

Relevância: 

• A relevância da preservação do uso múltiplo dos recursos hídricos. Isso significa que não 

deve ser comprometida a disponibilidade hídrica de uma bacia com apenas um usuário ou 

um setor usuário, em situações em que haja diversos setores com interesses de uso. 

Passos para obtenção da outorga 

Para solicitar a outorga em rios de domínio da união, o interessado deverá cadastrar o seu 

empreendimento no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH no site da 

ANA, imprimir a Declaração de Uso e enviar juntamente com os formulários e estudos 

específicos de cada finalidade de uso para a Superintendência de Regulação – SER da Agência 

Nacional de Águas. A documentação pode ser entregue diretamente no Protocolo Geral da 

ANA ou enviada pelos Correios. 

Na página da ANA podem ser acessados os formulários necessários para dar entrada com os 

pedidos de outorga e a lista dos documentos e estudos específicos. 

Cada Estado dispõe de procedimentos e formulários próprios. O interessado deve entrar em 

contato com o respectivo órgão para mais informações. Pelo site da ANA é possível localizar 

os links para os órgãos estaduais responsáveis pelas outorgas. 

 

E para rever pontos importantes sobre a outorga, veja a animação no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FsgkXCf3bic 

 

A efetividade da outorga depende de uma atividade finalística que é a fiscalização. Nos rios de 

domínio da união a fiscalização é feita pela Agência Nacional de Águas, que visa promover a 

regularização e o uso múltiplo das águas, um dos fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

O objetivo primordial da fiscalização é a orientação do usuário para regularização, dentre 

outras da outorga, e deste modo prevenir condutas ilícitas, mas também apresenta caráter 

repressivo, com a adoção de sanções previstas na legislação. 

 

 

 



 

Saiba Mais: 

http://www2,ana,gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx 

http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20120809153859_Volume_6.pdf 

 

3.4. Cobrança pelo uso da água 

Entre os fundamentos descritos na Política Nacional de Recursos Hídricos tem-se que a água 

é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A partir desse fundamento 

originou-se a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

 

Para familiarizar-se com esse assunto assista a animação no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgqfCjYwui0 

 

Quais os objetivos da cobrança? 

A cobrança tem por objetivos: 

• Reconhecer a água como bem econômico e indicar para o usuário o seu valor real; 

• Incentivar a racionalização do uso da água; 

• Obter recursos financeiros para custear programas e intervenções mencionados nos planos 

de recursos hídricos. 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um instrumento econômico que complementa 

instrumentos reguladores ou de controle, como a outorga e o licenciamento ambiental, e que 

materializa o princípio poluidor-pagador, e do usuário-pagador, consagrado na legislação 

ambiental e inserido na Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Entendendo os objetivos da cobrança. 

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

• Quando um bem se torna escasso, passa a ter valor econômico. Bens como a terra e o ouro 

foram adquirindo maior valor econômico à medida que se tornaram mais escassos. 

O valor destes bens é definido pela relação entre oferta e procura quando da sua 

negociação no mercado. A água no Brasil, entretanto, é um bem público e não pode ser 

negociada no mercado. Logo, o seu valor não poder ser definido pela relação entre oferta 

e procura. 

Com este objetivo, a cobrança tem a característica pedagógica de propiciar à sociedade a 

noção de que a água é um bem escasso e que deve ser valorizada como tal. 

http://www2,ana,gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx
http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20120809153859_Volume_6.pdf


  

 

Incentivar a racionalização do uso da água: 

• A cobrança com objetivo da racionalização do uso da água baseia-se no pressuposto de 

que, quanto mais o indivíduo tiver de pagar por um bem, mais racional será o seu uso. 

Além da racionalização do uso de cada indivíduo, há também a racionalização do uso na 

bacia que se traduz na alocação ótima da água entre os usuários. A otimização da alocação 

pode se dar em termos hidrológicos, econômicos, políticos ou sociais. 

Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos: 

• A determinação do valor da cobrança para atingir este objetivo é a mais simples entre os 

três objetivos. Basta tomar a totalidade ou parte do montante necessário para realiza as 

intervenções e dividi-lo entre os usuários, como no rateio de custos entre os moradores 

de um condomínio. A dificuldade reside no critério de rateio a ser utilizado. 

 

Os objetivos da Cobrança previstos na Lei não são excludentes entre si. 

Por exemplo, mesmo que os valores de cobrança sejam definidos apenas pelo rateio de custos, 

os usuários serão incentivados a racionalizar o seu uso e terão uma indicação de que a água é 

um bem econômico e tem valor. 

Vale ressaltar que a implementação da Cobrança é realizada a partir de um pacto estabelecido 

no âmbito dos Comitês de Bacia, com participação dos usuários de água, da sociedade civil e 

do poder público, sendo encarada como um instrumento de incentivo ao uso sustentável da 

água, ao invés de um instrumento meramente arrecadador. 

Afinal... 

A cobrança é um imposto? 

• Não, a cobrança não é um imposto, trata-se de um preço público, fixado a partir de um 

pacto entre os usuários de água, sociedade civil e poder público em discussões realizadas 

no comitê de bacia do rio em que se implementará a cobrança. Também não deve ser 

confundida com a cobrança pela prestação de serviços, como por exemplo, o 

abastecimento público. 

Além disso, os recursos arrecadados não vão para o governo e sim para investimentos em 

estudos, projetos e obras previstos no plano da bacia, daquela bacia hidrográfica em que 

a cobrança foi implementada. 



 

Só para reforçar: a cobrança não é imposto, não é taxa, não é tributo, não é tarifa, não é 

contribuição, não é compensação. A cobrança é constituída na figura jurídica de um preço 

público, que visa a remunerar o uso de um bem público – a água – por um particular. 

Quem deverá pagar? 

• Só pagam os usuários outorgáveis, ou seja, aqueles que utilizam quantidades expressivas 

de água dos rios, barragens ou lençóis subterrâneos. 

Como é feita a cobrança? 

• A implantação da cobrança pelo uso da água é uma iniciativa dos comitês em atuação na 

bacia hidrográfica. Os valores a serem cobrados pelo uso da água são sugeridos pelos 

comitês e aprovados pelo respectivo conselho de recurso hídrico, que devem levar em 

conta os programas existentes e a capacidade de pagamento dos usuários. 

A cobrança em rios de domínio da União somente se inicia após a aprovação, pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos mecanismos e valores de cobrança propostos 

pelo Comitê de Bacia. 

 

Passos para a Implementação da Cobrança 

 

 



  

 

 

 

 

 

Para a cobrança ser viabilizada com sucesso é necessário um ambiente organizado, com poder 

de diálogo e abertura para pactos entre representantes dos diferentes setores do comitê de 

bacia hidrográfica. 

Somente o uso de instrumentos normativos, que obrigue a cobrança, pouco pode contribuir 

na efetiva implementação desse instrumento, nos moldes que a Política Nacional de Recursos 

Hídricos preconiza. 

 

Para saber mais, acesse: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrançaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.

aspx 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaDoce/20110818Cartilhad

eCobrancaRioDoce.pdf 

 

 



 

E quem faz, o que? 

Isto é, em relação a cobrança, quais são as responsabilidades dos entes do SINGREH? 

Como serão utilizados os recursos arrecadados? 

Os valores arrecadados com a cobrança devem ser aplicados prioritariamente na bacia em que 

foram gerados, segundo a Lei das Águas. No caso dos rios das bacias interestaduais os valores 

arrecadados pela União são repassados integralmente para aplicação na bacia em que foram 

arrecadados. 

O plano de recursos hídricos é que deve nortear a aplicação dos recursos arrecadados pela 

cobrança. Esses recursos arrecadados podem ser aplicados a fundo perdido em projetos e 

obras quem alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade 

e o regime de vazão de um corpo de água. 

A Lei das Águas prevê que parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água 

sejam aplicados no custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, entretanto, essas despesas ficam limitadas 

a 7,5% do total arrecadado. 



  

Para se ter uma ideia do volume de recursos com a cobrança, vejamos alguns exemplos, com 

valores aproximados, referentes a 2011: 

 

* A diferença entre os valores cobrado e o arrecadado é decorrente de um valor depositado em juízo pela Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

Exemplos de usos aplicados com o valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água: 

 

Ampliação da ETE do Município de Cabreúva-SP, localizada no distrito de Jacaré (Rios PCJ) – situação antes e depois. 

 

 

Melhorias na ETE Pinheiros, no município de Vinhedo-SP (Rios PCJ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE Parque das Graças, Município de Volta Redonda-RJ (bacia do Paraíba do Sul) 

 

E por último e tão importante quanto veremos o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos: 

 

 



  

3.5. Sistema de informação sobre recursos hídricos 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos –SIRH constitui-se num sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os recursos hídricos. Esse 

sistema articula informações para que não fiquem dispersas e isoladas. 

Qual o objetivo do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos? 

• Reunir, dar consistência e divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas dos 

recursos hídricos do Brasil; 

• Atualizar sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo território nacional; 

• Fornecer subsídios para elaboração de Planos de Recursos Hídricos. 

Esse instrumento apoia os demais instrumentos, pois sem a sistematização da informação, 

pois sem a sistematização da informação, sem uma contabilidade hídrica adequada, não há 

como se falar em planos, outorga, cobrança e enquadramento dos cursos d’água. 

O funcionamento do sistema tem princípios básicos como: 

• A descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

• A coordenação unificada do sistema; 

• Acesso aos dados e informações à toda a sociedade. 

O Poder Executivo Federal, representado pela ANA, de acordo com sua lei de criação, deverá 

implantar e gerir o sistema de informações em âmbito nacional, conhecido por Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos –SNIRH. Da mesma forma, os Poderes 

Executivos Estaduais e do Distrito Federal deverão implementar seus sistemas de informações 

em âmbito estadual/ distrital, bem como as Agências de Água deverão fazê-lo na sua área de 

atuação. 

Além disso, a ANA disponibiliza e promove o intercâmbio de dados e informações, por 

intermédio de Tecnologias da Informação (TI), com os estados e as entidades relacionadas à 

gestão de recursos hídricos. Isso ocorre, porque um dos princípios básicos do Sistema de 

Informações de Recursos Hídricos é a descentralização da obtenção e produção de dados e 

informações pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Para que serve o Sistema de Informações de Recursos Hídricos? 

Os dados e informações que integram os Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos, 

nacional, estaduais e das bacias hidrográficas permitem identificar as variações sazonais, 

regionais e interanuais das disponibilidades hídricas no Brasil. 



 

Entre as informações coletadas encontram-se dados sobre cotas, vazões, chuvas, evaporação, 

perfil do rio, qualidade da água e sedimentos. Trata-se de uma importante ferramenta para a 

sociedade, pois os dados coletados pelas estações de monitoramento são utilizados para 

produzir estudos, defini políticas públicas e avaliar a disponibilidade hídrica. 

Por meio dessas informações, a ANA monitora eventos considerados críticos, como cheias e 

estiagens, disponibiliza informação para a execução de projetos, idêntica o potencial 

energético, de navegação ou de lazer em um determinado ponto ou ao longo da calha do 

manancial, levanta as condições dos corpos d’água para atender a projetos de irrigação ou de 

abastecimento público, entre outros. 

Outro aspecto importante é o Sistema Balanço Hídrico do Brasil. Com ele o País se torna um 

dos poucos do mundo a saber diariamente o volume de água que entra pelas suas fronteiras 

na Amazônia e o volume que sai para outros países pelas principais bacias do território 

nacional, além do total que deságua no Oceano Atlântico. 

Além disso, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos deve armazenar todos os dados 

relevantes à análise dos pedidos de outorga, bem como as informações de demandas 

autorizadas nas bacias hidrográficas do país, por meio das outorgas emitidas pelas entidades 

gestoras de recursos hídricos. 

O cadastramento dos usuários, que é parte integrante do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos, fornece informações para os planos diretores e para os estudos de 

enquadramento de corpos d’água em classes, uma vez que o conhecimento da situação de 

usos da água na bacia subsidiam a definição de cenários futuros. 

Já a outorga e a cobrança devem ser orientadas pelos planos e pelo enquadramento e, por 

outro lado, a sistemática da outorga constitui um módulo específico do Sistema de 

Informações. 

Essas são algumas das possíveis funcionalidades do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. Uma das premissas fundamentais para boa tomada de decisão é o acesso e a 

disponibilização de informações confiáveis, por isso o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos é um instrumento que integra, sendo de fundamental importância para a PNRH. 

 

Para Saber mais: 

http://portalsnirh.ana.gov.br/ 

 

http://portalsnirh.ana.gov.br/


  

3.6. Ainda sobre os instrumentos 

Os cinco instrumentos estudados encontram-se em diferentes fases de implementação nas 

bacias hidrográficas de nosso país. Estamos num processo de aprendizagem e enfrentamento 

contínuo de desafios. As diversidades entre e intrabacias invoca ações criativas para atender 

as demandas da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Além disso, a correlação entre instrumentos é estreita. A implementação de um instrumento 

depende do outro e a melhoria de um instrumento depende do refinamento e da 

transparência na obtenção de informação relativas aos recursos hídricos. 

A implementação dos instrumentos de gestão são fortemente interdependentes e 

complementares, demanda capacidades técnicas, políticas e institucionais fortalecidas. 

Vejamos em um formato didático a correlação entre instrumentos e entes componentes do 

SINGREH e lembre-se que a integração e a articulação entre entes são conceitos essenciais 

para uma prática de gestão dos recursos hídricos de sucesso. 

 

A articulação, a integração dos entes na implementação dos instrumentos bem como o 

envolvimento e comprometimento dos atores estão entre os principais desafios da gestão de 

recursos hídricos. 



 

A construção de pactos referendados pelos setores envolvidos na gestão dos recursos hídricos 

(usuários, sociedade civil e poder público) consonantes com a PNRH fortalecerão o SINGREH 

e consequentemente a gestão dos recursos hídricos em território brasileiro. 

Aqui finalizamos o módulo III conhecemos os instrumentos da PNRH, os seus objetivos e os 

responsáveis pela sua implementação. 

Agora, vamos aos exercícios de fixação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Exercícios 

Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo: 
 
1. A Lei das Águas prevê quatro instrumentos para implementação da PRNH. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
2. Os planos de recursos hídricos e a outorga são dois instrumentos voltados ao 
planejamento. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

3. A cobrança pelo uso da água deve garantir a total implementação dos planos de recursos 
hídricos. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
4. As classes da qualidade da água pressupõe níveis diferentes de qualidade conforme usos 
mais ou menos exigentes. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
5. A cobrança pelo uso da água é um imposto necessário para custear as ações previstas nos 
Planos de Bacias. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

6. Os Planos de Bacias Hidrográficas devem atender às peculiaridades do território. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

7. O principal instrumento que permite regular o uso da água é a outorga. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 

8. O Sistema de informações sobre Recursos Hídricos destina-se apenas ao cadastro de 
usuários que deverão pagar pelo uso da água. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 



 

9. Nas bacias interestaduais todos os instrumentos previstos na PNRH já estão 
implementados. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
10. O Sistema de informações sobre Recursos Hídricos destina-se apenas ao cadastro de 
usuários que deverão pagar pelo uso da água. 
(  ) Verdadeiro 
(  ) Falso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabarito: 1-F / 2-F / 3-F / 4-V / 5-F / 6-V / 7-V / 8-F / 9-F / 10-V. 



  

Chegamos ao fim do Módulo III e ao final deste curso! 

Esperamos que você tenha ampliado os seus conhecimentos sobre a gestão dos recursos 

hídricos no Brasil. 

Te aguardamos em outro cursos a serem oferecidos pela Agência Nacional de Águas! Até lá! 

 

Acesse o link abaixo para relembrar pontos importantes sobre a Lei das Águas. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glossário / Siglas 

 
Agências de água: Fornece o suporte técnico ao comitê, exercendo a função de secretaria 

executiva, entre outras. 

ANA: Agência Nacional de Águas. 

Área de recarga ou zona de recarga: Parte de uma bacia hidrográfica que contribui para 

recarga da água subterrânea. 

Bacia Hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A noção 

de bacias hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores 

d’água, cursos d’água principais, afluentes, subafluentes, etc. Área geográfica que drena suas 

águas para um mesmo local, geralmente um rio. 

Bacias Interestaduais: São bacias interestaduais aquelas que o rio principal é de domínio da 

União. 

Ciclo hidrológico: Sucessão de fases percorridas pela água ao passar da atmosfera à terra e 

vice-versa: evaporação do solo, do mar e das águas continentais; condensação para formar as 

nuvens; precipitação; acumulação no solo ou nas massas de água, escoamento direto ou 

retardado para o mar e reevaporação. 

Conselhos de recursos hídricos: Órgãos consultivos e deliberativos sobre questões pertinentes 

aos recursos hídricos, composto pelo Poder Público, representantes dos usuários da água e 

sociedade civil. 

Corpo d’água: Qualquer coleção de águas interiores. Denominação mais utilizada para águas 

doces, abrangendo rios, igarapés, lagos, lagoas, represas, açudes etc. Glossário – Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável, IBGE, 2004. 

Desenvolvimento sustentável: É aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. 

Disponibilidades hídrica: É a quantidade de água disponível em um ponto do corpo hídrico 

definida a partir das características hidrológicas do curso d’água e o volume outorgado 

(permitido ou reservado para uso) na bacia correspondente. 

Enquadramento: É o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou 

mantido em segmento do corpo d’água ao longo do tempo. 

Licenciamento Ambiental: É uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, 



  

prevista na Política Nacional de Meio Ambiente. 

Metas: As metas devem traduzir a efetividade da ação proposta e serem estabelecidas de 

realística. Devem possibilitar a transformação dos objetivos pretendidos em comportamentos 

para sua realização. A meta dá direção ao que se quer, permitindo que se verifique como a 

ação planeja está realmente contribuindo para o alcance dos objetivos propostos. Além de 

serem específicas   e relevantes, as metas devem ser: Mensuráveis; Exequíveis; Temporais; 

Alcançáveis; 

Outorga: É o direito de uso dos recursos hídricos concedido ao usuário. É um dos instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e será visto em maior profundidade ainda neste 

módulo. 

Plano de Recursos Hídricos: São planos diretores que visão fundamentar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

Plano diretor: É o instrumento dos governos municipais voltado à definição do padrão de 

desenvolvimento da ocupação urbana do seu território. 

PRHs: Planos de Recursos Hídricos. 

Princípio poluidor-pagador - Obriga quem poluiu a pagar pela poluição causada ou que pode 

ser causada. 

SINGREH: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: SINGREH Conjunto de órgãos, 

colegiados e entidades que atuam na gestão dos recursos hídricos no Brasil. 

Usuário de água: Setor que utiliza água para insumo em seu processo produtivo como 

indústrias, agricultura, saneamento básico e outros. 

Usuário Pagador: Estabelece que quem utiliza o recurso ambiental deve suportar seus custos, 

sem que essa cobrança resulte na imposição taxas abusivas. Então, não há que se falar em 

Poder Público ou terceiros suportando esses custos, mas somente naqueles que dele se 

beneficiaram. 
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