
MANEJO E CUIDADOS NO USO DA VINHAÇA NA FERTIRRIGAÇÃO



INTRODUÇÃO

 Uso da água nas atividade econômica

Fonte SANASA



INTRODUÇÃO

 Disponibilidade e competição pelos recursos hídricos pelos diferentes

setores da sociedade



INTRODUÇÃO

 Crescimento populacional x Aumento da demanda de água. Água

como foco de conflitos



INTRODUÇÃO

 Demanda hídrica / aumento na geração de resíduos / grandes

impactos ambientais.

 Importância da reutilização desses subprodutos em outras

aplicações, como fertilizantes, silagem, biogás, entre outros.



INTRODUÇÃO

 Agricultura irrigada - maior usuária de água doce no mundo.

 Investimento na otimização do recurso hídrico, na redução dos

desperdícios, no tratamento dos despejos e na sua reutilização.



INTRODUÇÃO

Assim, tem-se que o

uso da vinhaça, que é um

resíduo líquido de atividades

sucroalcooleiro, é uma ótima

opção para uso na agricultura

irrigada, visto que esta otimiza o

uso dos recursos hídricos e

insumos agrícolas, como

fertilizantes químicos.



VANTAGENS ECONÔMICAS DO MANEJO DA VINHAÇA NO SETOR 
DA AGRICULTURA IRRIGADA 

Vantagens econômicas do uso da 
vinhaça

Melhoria no 
aproveitamento do 

sistema de irrigação

Maior exatidão das 
aplicações dos 

fertilizantes

Redução dos 
custos no uso de 

fertilizantes

Menores danos 
físicos

Diminuição de custos 
com máquinas

Culturas Solo



USO DA VINHAÇA NA AGRICULTURA

 A vinhaça apresenta grande quantidade de potássio (K) e pode

ser Utilizado Na Fertirrigação - Aplicação De Fertilizante Através

Da Água De Irrigação - fornecendo nutrientes ao solo.

 A utilização da vinhaça como adubo, melhora a qualidade do

plantio de cana-de-açúcar. Pode ser usada com adubo orgânico,

acrescentando nutrientes necessários, como por exemplo, o

potássio.



 Os principais métodos de irrigação utilizados no Brasil são: superfície

(inundação e sulcos), aspersão (convencional, canhão e pivô central) e

localizada (gotejamento e microaspersão).

CONSIDERAÇÕES SOBRE MANEJO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO 



 O método considerado ideal é aquele que melhor se adequar às condições

locais de topografia, clima, tipo de solo e de cultivo, disponibilidade e

qualidade de água, mão de obra e energia.

CONSIDERAÇÕES SOBRE MANEJO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO 



PROBLEMAS E DESAFIOS DECORRENTES DO MANEJO 
INADEQUADO DA VINHAÇA

 Alteração das características do solo promovendo modificações em suas
propriedades químicas;

 Modificações das propriedades físicas do solo;



PROBLEMAS E DESAFIOS DECORRENTES DO MANEJO 
INADEQUADO DA VINHAÇA

 Problemas ambientais, pois sua carga orgânica eleva a Demanda
Bioquimica por Oxigenio (DBO);

 Grandes doses de vinhaça podem ter um impacto severo no solo e nas
águas superficiais e subterrâneas, não sendo recomendadas dosagens
acima da variação de 500 a 2000 m³ ha-1.



ESCASSEZ HÍDRICA NO BRASIL E NO MUNDO 

Situação atual: várias regiões estão passando por secas mais
prolongadas que a média histórica.

 Seca na Califórnia (EUA) - quarto ano seguido de seca.

 Brasil - Dos 153 reservatórios monitorados do estado do Ceará, 119

encontra-se com volume abaixo de 30%. O estado está com um

volume de armazenamento de apenas 16,6% da sua capacidade.



USO DA VINHAÇA NA FERTIRRIGAÇÃO DE CULTURAS

A utilização da vinhaça como

fertilizante é uma prática realizada

desde 1914, porém ainda há

carência de informações quanto

aos métodos e dosagem de

aplicação para os diferentes solos,

climas e bem como para o uso

amplo em outras culturas. Aplicação da vinhaça na cultura da cana-de-
açúcar



IMPLICAÇÕES LEGAIS NO MANEJO DO USO DA VINHAÇA

Restrições com relação ao uso (Legislações Ambientais):

 Portaria nº 323 de 29 de novembro de 1978 (Ministério do Interior, 1978), que
proíbe o lançamento direto ou indireto, da vinhaça, em qualquer coleção hídrica,
pelas destilarias instaladas ou que venham a se instalar no país;

 Portaria nº 124, de 20 de agosto de 1980, do Ministério do Interior que dita às
normas no tocante à prevenção de poluição hídrica, para a localização de
indústrias, construções ou estruturas potencialmente poluidoras e para
dispositivos de proteção;

 Portaria nº 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, que
estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.



Norma Técnica CETESB P4.231/2005

Como dito acima a Norma CETESB P4.231/2005 estabelece critérios

e procedimentos para o armazenamento, transporte e aplicação no solo

agrícola de vinhaça gerada pela atividade sucroalcooleira para o Estado de

São Paulo.

IMPLICAÇÕES LEGAIS NO MANEJO DO USO DA VINHAÇA



CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DA VINHAÇA NO SOLO AGRÍCOLA

Quanto ao armazenamento

Tanque de vinhaça, impermeabilizada com geomembrana.



Poço de monitoramento da qualidade da água 
subterrânea.

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DA VINHAÇA NO SOLO AGRÍCOLA

Monitoramento

Amostrador descartável de água 
subterrânea(Bailer).



CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DA VINHAÇA NO SOLO AGRÍCOLA

Quanto ao transporte

Canais permanentes revestidos com Polietileno de Alta Densidade (PEAD).



CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DA VINHAÇA NO SOLO AGRÍCOLA

Quanto ao transporte

Canal de transporte da vinhaça revestido com manta asfáltica



Quanto a aplicação

 Não pode ser aplicada no domínio da Área de Preservação Permanente – APP,
ou de Reserva legal;

 Deve estar afastado no mínimo 15m da área de domínio de ferrovias e rodovias;

 Deve estar afastada, no mínimo, 1 km (um quilometro) dos núcleos populares
compreendidos na área do perímetro urbano;

 A profundidade do nível d´agua do aquífero livre, no momento da aplicação de
vinhaça, deverá ser, no mínimo, de 1,50 m(um metro e cinquenta centímetros);

 As áreas com declividade maior que 15%, deverão ser adotadas práticas
conservacionistas, para evitar a erosão: escarificação do solo, para melhorar a
capacidade de infiltração do solo

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DA VINHAÇA NO SOLO AGRÍCOLA



CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS PARA EVITAR OCORRÊNCIA DE 
POLUIÇÃO 

Processo de eutrofização de um lago.



CARACTERÍSTICAS DA VINHAÇA 

A vinhaça é caracterizada como

efluente de destilarias com alto poder poluente e

alto valor fertilizante; o poder poluente, cerca de

cem vezes maior que o do esgoto doméstico,

decorre da sua riqueza em matéria orgânica,

baixo pH, elevada corrosividade e altos índices

de demanda bioquímica de oxigênio (DBO),

além de elevada temperatura na saída dos

destiladores; é considerada altamente nociva à

fauna, flora, microfauna e microflora das águas

doces, além de afugentar a fauna marinha que

vem às costas brasileiras para procriação.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA DA VINHAÇA

Elementos Estudados
Composição média de vinhaça

% de melaço % de cana-de-açúcar

Sólidos Totais 6,472 6,696

Matéria Orgânica 4,629 5,141

Matéria Mineral 1,955 1,507

Nitrogênio 0,045 0,015

Cálcio 0,076 0,044

Magnésio 0,025 0,013

Fósforo 0,011 0,007

Potássio 0,485 0,168

pH 4,78 4,57

Composição em porcentagem da vinhaça de melaço e de cana-de-
açúcar, de acordo com alguns parâmetros que contem na mesma.



Utilizada nas áreas canavieiras como meio para correção do solo

COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA DA VINHAÇA

Tanque de vinhaça



Composição química da vinhaça produzida a partir de diferentes tipos de mostro

Elemento Vinhaça de Mostro

Melaço Misto Caldo

N(Kg/m3) 0,6 - 0,8 0,3 – 0,5 0,2 – 0,4

P(Kg/m3) 0,04 – 0,15 0,04 – 0,27 0,04 – 0,21

K(Kg/m3) 3,3 – 6,3 1,8 – 2,8 0,9 – 1,6

Ca(Kg/m3) 1,3 – 1,7 0,4 – 1,0 0,1 – 0,5

Mg(Kg/m3) 0,5 – 0,8 0,2 – 0,4 0,1 – 0,2

S(Kg/m3) 0,4 0,5 0,7

M.O(Kg/m3) 37 – 57 19 – 45 15 – 35

pH 4,2 – 4,4 3,6 – 4,4 3,5 – 3,7

Cu (g/m3) 3 – 9 2 – 57 1 – 18

Zn (g/m3) 3 - 4 3 – 50 2 - 3

COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA DA VINHAÇA



CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO

Classificação da água para irrigação 

O diagrama de classificação

combinando a Razão de

Adsorção de Sódio (RAS) e a

concentração total de sais

(STD), permite formar até

dezesseis classes de água

para irrigação, variando entre

C1 a C4 e de S1 a S4 em

todas as combinações

possíveis .



Classe de Salinidade Faixa de CEa (dS m-1) Risco de Salinidade

C1 < 0,75 Baixo

C2 0,75 – 1,50 Médio

C3 1,50 – 3,0 Alto

C4 >3,0 Muito alto

Classificação da água para irrigação ao risco de salinidade

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO



Riscos de problemas de infiltração no solo caudado pela sodicidade da água. 

RAS (mmolc L -1)

Classes de sodicidade

S1
Sem problemas

S2
Problemas crescentes

S3
Problemas severos

0 – 3 >0,70 0,70 – 0,20 < 0,20

3 – 6 >1,20 1,20 – 0,30 < 0,30

6 – 12 >1,90 1,90 – 0,50 < 0,50

12 – 20 >2,90 2,9 – 1,30 < 1,30

20 - 40 >5,0 5,00 – 2,90 <2,90

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO



QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Indicadores físicos de qualidade da água

Cor

Turbidez

Temperatura

Sabor e Odor

Sólidos

Condutividade Elétrica



Indicadores químicos da qualidade da água

QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

pH (potencial hidrogeniônico) 

Alcalinidade

Dureza

Cloretos

Ferro e Manganês

Fósforo

Oxigênio Dissolvido (OD)

Matéria Orgânica



Diretrizes para interpretar a qualidade da água para irrigação

QUALIDADE DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Problemas e constituintes relacionados com Unidades Grau de restrição para uso
SALINIDADE Nenhum Moderado Severo
CE dS/m < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0
TST mg/L < 450 450 a 2000 >2000
INFILTRAÇÃO
RAS=0 a 3 dS/m >0,7 0,7 - 0,2 < 0,2
RAS=3 a 6 dS/m >1,2 1,2 – 0,3 < 0,3
RAS= 6 a 12 dS/m >1,9 1,9 – 0,5 < 0,5
RAS=12 a 20 dS/m >2,9 2,9 – 1,3 < 1,3
RAS= 20 a 40 dS/m >5,0 5,0 – 2,9 < 2,9
TOXICIDADE
Sódio (Na+) RAS < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0
Irrigação por superfície m.e./L < 3,0 3,0 – 9,0 >9,0
Irrigação por aspersão
Cloro (Cl)
Irrigação por superfície m.e./L < 4,0 4,0 – 10,0 >10,0
Irrigação por aspersão m.e./L < 3,0 >3,0
Boro (Bo) m.e./L < 0,7 0,7 a 3,0 >3,0
MISCELÂNEA
Nitrogênio (NO3-N) mg/L < 5,0 5,0 a 30,0 >3,0
Bicarbonato (HCO3

-)
IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO <1,5 1,5 – 8,5 >8,5
pH Amplitude normal de 6,5 a 8,4



QUALIDADE DA ÁGUA NA REGIÃO (RIBEIRÃO PRETO - SP)

O Departamento de água e esgoto de Ribeirão Preto- DAERP é responsável pela
distribuição e monitoramento da qualidade da água desta região



EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Caminhão tanque com barra traseira para irrigação



EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Caminhão tanque com carretel enrolador.



MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

O método de aspersão foi a alternativa que mais evoluiu para

aplicação da vinhaça em cana, visto que permite uma distribuição da

vinhaça em maior área agrícola, além de evitar o tráfego de caminhões

nos talhões da cana e permitir um maior controle da lâmina que está

sendo aplicada no solo visando as exigências da legistação.



Aspersão convencional

Não é o mais indicado para aplicação da vinhaça por

apresentar problemas de operação e vida útil dos

equipamentos, visto que a vinhaça apresenta efeitos

corrosivos e abrasivos bastante significativos

MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA



Aspersão mecanizada

MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Montagem direta

Sistema de montagem direta para fertirrigação com vinhaça



Carretel enrolador com autopropelido.

MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Aspersão mecanizada

Sistema de carretel enrolador com autopropelido para aplicação 
da vinhaça



Carretel enrolador com barra irrigadora.

MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Aspersão mecanizada

Equipamento barra irrigadora acoplada em uma mangueira 
de carretel irrigador



MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VINHAÇA

Aspersão mecanizada

Pivô rebocável



EFEITOS DA FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DA 
PLANTA: O SOLO, O DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DAS PLANTAS

Efeitos da vinhaça no solo agrícola:

a) Elevação do pH;

b) Aumento da disponibilidade de alguns íons;

c) Aumento da capacidade de troca catiônica (CTC);

d) Aumento da capacidade de retenção de água;

e) Melhoria da estrutura física do solo.



Efeito no desenvolvimento e produtividade das plantas

EFEITOS DA FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DA 
PLANTA: O SOLO, O DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DAS PLANTAS

Uso agrícola da vinhaça concentrada como biofertilizante e os seus

benefícios ao solo e às plantas - riqueza de matéria orgânica, potássio e

enxofre.

A vinhaça adquire estabilidade biológica podendo ser armazenada por um

longo período e aplicada ao solo quando necessário



Exemplo de culturas cultivadas com utilização da vinhaça

EFEITOS DA FERTIRRIGAÇÃO COM VINHAÇA SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DA 
PLANTA: O SOLO, O DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DAS PLANTAS

Figura ilustrativa de uma cultura que pode ser fertirrigada com a vinhaça. Abacaxizeiro.  



NOÇÕES DE POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Os usos das águas brasileiras foram disciplinados pela Lei Federal no 9.433,

de 08 de janeiro de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos

e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos trouxe

aperfeiçoamentos em relação ao Código de Águas de 1934 - Decreto no 24.643,

que visava permitir ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento e uso

racional das águas.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

a) a água é um bem de domínio público;

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas;

e) 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;

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

a) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

 Conceituação e caracterização do instrumento de outorga

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

a) os Planos de Recursos Hídricos;

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

e) a compensação a municípios;

f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 



• Estão sujeitos à outorga: 

a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, 

para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo 

produtivo; 

b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

c) 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; 

d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e 

e) outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade da água existente em um corpo de água. 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



• Independem de outorga:

a) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais distribuídos no meio rural; 

b) as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do 

ponto de vista de volume quanto de carga poluente

c) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes:  Os critérios 

específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes são estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente 

aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência 

estes, pela autoridade outorgante.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Domínio das águas do Brasil

A Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da 

seguinte forma: 

1 - são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, 

inciso III);

2 - são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras 

da União (CF, art. 26, inciso I).

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

 Passos para Encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA

• Passo 1 – Cadastro no CNARH 

• Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de captação para irrigação.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga no estado onde 
está sendo realizado o curso

 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação
O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I - Documentos, projetos e estudos ambientais;
II - Requerimento;
III - Análise pelo órgão ambiental competente;
IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente;
V - Audiência pública, quando couber;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências 
públicas, quando couber;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 
publicidade.

 Cadastro Ambiental Rural (CAR)

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



• Onde faço a inscrição no CAR?

• Passos para o cadastro Rural

É necessário que o proprietário saiba que para preencher as informações do 
sistema, sua propriedade deve estar georreferenciada, ou seja, tornar as 
coordenadas de sua propriedade conhecidas em um dado sistema de referência, 
este serviço pode ser realizado por topógrafos, técnicos em agrimensuras, ou 
profissionais habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e credenciado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

 A água é um bem de domínio público;

 A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

 Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;

 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;

 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;

 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.



São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

 Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

 A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

 A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

 Os Planos de Recursos Hídricos;

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

 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos;

 A compensação a municípios;

 O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.



CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA

RESOLUÇÃO Nº. 16, DE 8 DE MAIO DE 2001 do Conselho Nacional

de Recursos Hídricos - CNRH, a outorga de direito de uso de recursos

hídricos é o ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante

faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de

recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições

expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas

vigentes.



Casos sujeitos à outorga:

 A derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água,
para consumo final, inclusive abastecimento público 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, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;

 O uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

 Outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água.

CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA



Casos que independem de outorga:

 O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de
pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural;

 As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto
do ponto de vista de volume quanto de carga poluente;

 As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes: Os
critérios específicos de vazões ou acumulações de volumes de água
consideradas insignificantes são estabelecidos nos planos de recursos
hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes comitês de bacia
hidrográfica ou, na inexistência estes, pela autoridade outorgante.

CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA



LISTA DOS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS COM SITES
Estado Órgão Site
Acre Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC http://www.imac.ac.gov.br/
Amazonas
Alagoas Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos/outorga

Bahia Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos 
Hídricos

http://www.sistema.seia.ba.gov.br

Ceará Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH http://www.srh.ce.gov.br/eixos-de-atuacao
Distrito Federal ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal
http://www.adasa.df.gov.br/

Espírito Santo Agência Estadual de Recursos Hídricos http://www.agerh.es.gov.br/
Goiás Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos
http://www.secima.go.gov.br/post/ver/198106/outorga

Secretaria Estadual do Meio Ambiente http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/index.jsf
Mato Grosso Secretaria de Estado de Meio Ambiente http://www.sema.mt.gov.br/
Mato Grosso do Sul IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul http://www.imasul.ms.gov.br/

Minas Gerais Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/outorga
Pará Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS http://www.semas.pa.gov.br/diretorias/recursos-hidricos/outorga/

Paraíba AESA: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba

http://www.aesa.pb.gov.br/outorga/orientacoes.php

Paraná Secretaria do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos http://www.meioambiente.pr.gov.br

Pernambuco APAC - Agência Pernambucana de Águas e Clima http://www.apac.pe.gov.br/outorga/
Piauí Secretaria Estadual do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos -

SEMAR
http://www.semar.pi.gov.br/index.php

Rio de Janeiro Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm
Rio Grande do Norte Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - http://www.semarh.rn.gov.br/Index.asp

Rio Grande do Sul Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Grande do Sul

http://www.sema.rs.gov.br/

Rondônia Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental http://www.sedam.ro.gov.br/

Roraima Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-
FEMARH

http://www.femact.rr.gov.br/

Santa Catarina Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável

http://www.aguas.sc.gov.br/

São Paulo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica http://www.daee.sp.gov.br/
Sérgipe Secretaria de Estado do Meio Ambiente e  dos Recursos 

Hídricos
http://www.semarh.se.gov.br/srh/

http://www.imac.ac.gov.br/
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos/outorga
http://www.sistema.seia.ba.gov.br/
http://www.srh.ce.gov.br/eixos-de-atuacao
http://www.adasa.df.gov.br/
http://www.agerh.es.gov.br/
http://www.secima.go.gov.br/post/ver/198106/outorga
http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/index.jsf
http://www.sema.mt.gov.br/
http://www.imasul.ms.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/outorga
http://www.semas.pa.gov.br/diretorias/recursos-hidricos/outorga/
http://www.aesa.pb.gov.br/outorga/orientacoes.php
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.apac.pe.gov.br/outorga/
http://www.semar.pi.gov.br/index.php
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm
http://www.semarh.rn.gov.br/Index.asp
http://www.sema.rs.gov.br/
http://www.sedam.ro.gov.br/
http://www.femact.rr.gov.br/
http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.daee.sp.gov.br/
http://www.semarh.se.gov.br/srh/


CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH 
no endereço eletrônico http://cnarh.ana.gov.br/.

Após abrir a página do CNARH, clique em “Acesse o CNARH” e
em “Usuários de Recursos Hídricos”. Se você nunca se registrou
no CNARH, clique em “Novo Usuário” e preencha seu nome, CPF
e e-mail. O Sistema enviará para o seu e-mail uma senha de
acesso. Entre com essa senha e com o seu CPF nos campos
“Senha” e “Identificação”, respectivamente. Se tiver dúvidas, entre
em “Instruções de Operação” ou acesso o “Manual do CNARH”,
disponível na mesma página ou ligue gratuitamente para 0800-
725-2255.

http://cnarh.ana.gov.br/


CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

No CNARH, preencha todas as informações sobre o seu

empreendimento, finalidades ou componentes e todas as captações de

água e lançamentos de efluentes, incluindo aquelas em redes de

abastecimento e de esgotamento sanitário, em águas subterrâneas e

rios de domínio da União e dos Estados.



No caso específico da irrigação, os resultados indicados na parte inferior da planilha de
irrigação deverão ser transcritos para o quadro “Vazões Sazonais” do CNARH

CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de captação 
para irrigação. 



PASSOS PARA ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE OUTORGA NO 
ESTADO ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO O CURSO

 A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, de acordo com a dominialidade do
corpo hídrico.

 Os rios e lagos que banham mais de um Estado ou país e, ainda, as
águas armazenadas em reservatórios administrados por entidades
federais (açudes do DNOCS e da CODEVASF, por exemplo) são de
domínio da União e, nestes casos, a outorga é emitida pela ANA.

 A ANA e as demais autoridades outorgantes poderão informar ao
usuário se o corpo hídrico é de domínio da União, do Estado ou do
Distrito Federal.



NOÇÕES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IRRIGAÇÃO

O licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas e está
enunciado no art. 8º, I, II e III da resolução do CONAMA nº 237/97, que
assim dispõe:

I - Licença Prévia (LP) 
II - Licença de Instalação (LI) 
III - Licença de Operação (LO)



O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:

I - Documentos, projetos e estudos ambientais;
II - Requerimento;
III - Análise pelo órgão ambiental competente;
IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente;
V - Audiência pública, quando couber;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências
públicas, quando couber;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade.

NOÇÕES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IRRIGAÇÃO



CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público

eletrônico, de abrangência nacional feito junto ao órgão

ambiental competente. A inscrição deve ser feita junto ao órgão

ambiental estadual ou municipal competente, que disponibilizará

na internet programa destinado à inscrição no CAR, bem como à

consulta e acompanhamento da situação de regularização

ambiental dos imóveis rurais.



CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)

Passos para o cadastro Rural:

1. Entre na página do CAR na internet e acesse o site http://www.car.gov.br.

2. Módulo Cadastro;

3. Baixe imagens;

4. Cadastro do imóvel;

5. Enviar cadastro;

6. Retificação do cadastro;

7. Análise do imóvel.

http://www.car.gov.br/


CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)



OBRIGADO !
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