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A regulação das águas é complexa pois se trata 
de um recurso político por natureza, sujeito aos mais 
distintos usos e indispensável para a vida humana e 
manutenção dos ecossistemas. O direito das águas 
tem como missão proteger e garantir esse recurso, 
bem como distribuí-lo entre os múltiplos usuários 
e estabelecer os responsáveis e os instrumentos para 
sua gestão. 

O objetivo do Curso de Direito das Águas à luz da 
Governança é promover a difusão do conhecimento 
jurídico que norteia a política de águas e identificar 
os desafios a serem superados. A legislação é um 
dos aspectos da governança dos recursos hídricos 
e sua compreensão é fundamental para aprimorar 
a gestão. Portanto, pretende-se apresentar a base 
jurídica que norteia o direito das águas no Brasil 
e demonstrar como ele influencia a construção da 
governança, distribui as competências para a gestão 
das águas, delimita as instituições responsáveis e 
estabelece os princípios e instrumentos da gestão, 
bem como, obriga a construção de um formato de 
gestão integrada e participativa. 

A difusão do conhecimento jurídico entre os 
atores chave é fundamental para aprimorar o funcio-
namento das instituições responsáveis pela gestão, 
bem como o controle social destas pela sociedade, 
além de contribuir para a proteção e negociação de 
conflitos pelo uso da água. 

O curso se dá totalmente no formato a distância 
e se estrutura em quatro unidades: 

Unidade 1: O Direito na construção da gover-
nança das águas doces (08 horas/aula);

Unidade 2: Panorama geral da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (18 horas/aula); 

Unidade 3: O tratamento jurídico das águas sub-
terrâneas no ordenamento brasileiro (13 horas/aula)

Unidade 4: A governança das águas e a integração 
da gestão: a construção dos nexos (13 horas/aula);

A carga horária total do curso é de 52 horas, 
composta por 44 horas de texto e 8 horas de vídeos. 
O material didático conta com conteúdo desen-
volvido especialmente para o curso, indicação de 
leituras obrigatórias e complementares e glossário, 
bem como atividades de fixação. Os materiais em 
vídeo são compostos por vídeos institucionais sobre 
temas relacionados, documentários e videoaulas dos 
colaboradores. Esse material é dedicado a aprofundar 
os temas abordados no material didático e contar 
experiências de gestão de sucesso.

O público alvo são os profissionais envolvidos 
com a gestão das águas doces, com destaque aos 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, sejam estes do Poder Público, 
setor privado ou sociedade civil. O curso pretende 
capacitar os profissionais de forma a permitir que 
estes compreendam e aprofundem a base jurídica que 
norteia a gestão das águas doces. Não é necessário 
ter uma formação jurídica para participar do curso.

Ao final do percurso formativo, composto pelas 
quatro unidades, se espera que o participante tenha 
condições de: compreender os aspectos jurídicos da 
gestão hídrica; incorporar na sua prática profissional 
abordagens analíticas do direito e reconhecer os 
principais direitos e obrigações impostos pelo direito 
das águas doces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

APRESENTAÇÃO
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2. PANORAMA GERAL DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A Política Nacional de Recursos Hídricos foi 
instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 08-01-1997, 
que também criou o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A 
função precípua dessa norma foi a de regulamentar 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal de 
1988, que prevê:

Art. 21. Compete à União:

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos 
de seu uso.

O presente Módulo detalhará a estrutura dos 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos e apresentará os 
principais instrumentos de gestão de recursos 
hídricos no Brasil.

2.1. O Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos (SINGREH) é o conjunto de órgãos e 
entidades que atuam na gestão de recursos hídricos 
no Brasil (Machado, 2018, p. 589). 

Nos termos da Lei nº 9.433/97, o SINGREH tem 
os seguintes objetivos (art. 32):

•	coordenar a gestão integrada das águas;
•	  arbitrar administrativamente os conflitos rela-

cionados com os recursos hídricos;
•	  implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos;
•	  planejar, regular e controlar o uso, a preser-

vação e a recuperação dos recursos hídricos;
•	  promover a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos.
Coordenar a gestão integrada das águas consiste 

na atribuição de promover a articulação institucio-
nal entre órgãos e entidades competentes nas bacias 
hidrográficas compostas de recursos hídricos com 

diferentes domínios. É o caso, por exemplo, da Bacia 
do Rio Doce, que envolve órgãos e entidades de dois 
estados: Minas Gerais e Espírito Santo, além da União.

A competência para arbitrar administrativa-
mente os conflitos relacionados com os recursos 
hídricos ainda não se encontra plenamente implan-
tada, uma vez que não foi editada uma norma espe-
cífica regulamentando os procedimentos necessários 
à instauração dos processos administrativos desti-
nados a solucionar os conflitos.

A função de planejar, regular e controlar o 
uso, a preservação e a recuperação dos recursos 
hídricos, refere-se à aplicação dos instrumentos de 
gestão estabelecidos pela lei, incluindo os Planos de 
Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de 
água em classes segundo os usos preponderantes, a 
outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos, sempre 
com base no Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos (Granziera, 2015, p. 125).

Para o cumprimento de tais objetivos, foram 
criados órgãos e entidades da Administração Pública 
com hierarquias e atribuições específicas dentro do 
SINGREH (art. 33). Esses órgãos subdividem-se 
em três categorias, conforme sua natureza e atuação 
(Granziera, 2015, p. 125):

•	  Órgãos colegiados: Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos; Conselhos de Recursos 
Hídricos dos Estados e do Distrito Federal e 
Comitês de Bacia Hidrográfica;

•	  Órgãos e entidades de gestão e controle: Agên-
cia Nacional de Águas, Agências de Água, 
órgãos e entidades dos poderes públicos fede-
ral, estaduais, do Distrito Federal e municipais, 
cujas competências se relacionem com a gestão 
e controle de recursos hídricos; 

•	  Organizações civis de recursos hídricos: (a) 
consórcios e associações intermunicipais de 
bacias hidrográficas; (b) associações regionais, 
locais ou setoriais de usuários de recursos 
hídricos; (c) organizações técnicas e de ensino 
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e pesquisa com interesse na área de recursos 
hídricos; (d) organizações não governamentais 
com objetivos de defesa de interesses difusos e 
coletivos da sociedade; (e) outras organizações 
reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

Importante ressaltar que o domínio das águas, 
estabelecido na Constituição Federal, divide-se entre 
a União (art. 20, III) e os Estados (art. 26, I) e, por 
analogia, ao Distrito Federal, conforme a localização 
dos corpos de água. Isso implica que, para cada ente 
político a que corresponder o domínio de um corpo 

hídrico, haverá um órgão ou entidade competente 
para exercer as atribuições do SINGREH (Granziera, 
2015, p. 122).

A Figura 1 apresenta o organograma e as atri-
buições dos órgãos e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, considerando o âmbito – federal e estadual 
–, as competências para formular e/ou implementar 
os instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, e a natureza do órgão. A composição, natu-
reza jurídica e atribuições específicas de cada órgão 
ou entidade serão detalhadas nos próximos itens. 

Figura 1: Matriz e funcionamento do SINGREH.

Fonte: ANA. Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-sin-
greh>. Acesso em 24 out. 2018.

MMA/SRHU
MDR (2019)

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-singreh
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-singreh


PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

7

A Lei de Águas estabeleceu, como fundamento da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gestão 
dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades (art. 1º, VI). A descentralização tem por 
objetivo, facilitar a comunicação local, privilegiando 
as decisões emanadas na própria bacia hidrográfica. 
Contudo, isso não pode significar qualquer antago-
nismo ou descoordenação (Machado, 2018, p. 591).

O entendimento de descentralização, na inter-
pretação da Lei nº 9.433/97, pode ser vislumbrado de 
duas formas. Primeiro, sob o prisma da participação da 
sociedade, como uma das características da Adminis-
tração Pública contemporânea, na tomada de decisões. 
A tendência moderna, em administração pública, con-
siste na participação da sociedade em decisões outrora 
exclusivas do Poder Público (Granziera, 2014, p. 153).

A segunda forma de descentralização, de cunho 
geográfico, ocorre no gerenciamento em que se toma 
por base a bacia hidrográfica. No âmbito dos Comi-
tês, tomam-se decisões que irão vincular os atos 
administrativos sob a competência do poder público 
(Granziera, 2014, p. 154). Como exemplo, cita-se a 
outorga do direito de uso da água, cujas prioridades 
para a bacia devem constar no respectivo Plano, 
aprovado pelo Comitê, vinculando as outorgas de 
direito de uso de recursos hídricos (art. 13). 

Dessa forma, o funcionamento do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
depende da cooperação entre os órgãos e entidades 
da administração pública das esferas federal e esta-
dual, bem como da sociedade civil – via organiza-
ções civis. Uma ação articulada e eficaz necessitará 
de permanente esforço de todos os integrantes do 
SINGREH, pois este se defronta com desigualdades 
de desenvolvimento regional e com a duplicidade do 
domínio das águas (Machado, 2018, p. 590).

2.1.1. Agência Nacional de Águas (ANA)

A Agência Nacional de Águas, criada pela Lei nº 
9.984, de 17-07-2000, integra o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e é a entidade 
federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Trata-se de autarquia sob regime 
especial, com autonomia administrativa e finan-
ceira. A ANA era vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, porém a partir de 2019, foi incorporada 
ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR 
(Decreto nº 9.666/2019), sua função é fazer cumprir 
os objetivos e diretrizes da Lei de Águas.

Assista:
Vídeo 1: Agência Nacional de Águas: 
Produção: ANA

A ANA é dirigida por uma diretoria colegiada, 
composta por cinco membros nomeados pelo Pre-
sidente da República. A existência de mandato de 
seus diretores dá a essa autarquia uma autonomia 
mais ampla (Machado, 2018, p. 596).

A articulação do planejamento nacional de águas 
é de competência do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, do qual a ANA é um braço executivo. As atri-
buições da agência dizem respeito à Política Nacional 
de Recursos Hídricos e às águas de domínio da União.

Nesses termos, cabe à ANA supervisionar, con-
trolar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 
cumprimento da legislação federal pertinente aos 
recursos hídricos (Lei nº 9.984/00, art. 4º). Em maté-
ria de exercício de poder de polícia, cabe à ANA: 
disciplinar a implementação, a operacionalização, 
o controle e a avaliação dos instrumentos da Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos; outorgar, por 
autorização, o direito de uso de recursos hídricos 
em corpos de água de domínio da União, fiscali-
zando esses usos; definir e fiscalizar as condições 
de operação de reservatórios, visando garantir o 
uso múltiplo, conforme estabelecido nos planos de 
recursos hídricos das bacias hidrográficas.

Assista:
Vídeo 2: Relatório Conjuntura dos  
Recursos Hídricos 2017.  
Produção: ANA.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aiYTcV739_A.
https://www.youtube.com/watch?v=eyD_YaxEle0. 
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Como agência responsável pela gestão dos recur-
sos hídricos de domínio da União, e pela implemen-
tação da Política Nacional de Recursos Hídricos, são 
objeto das competências da ANA as seguintes ações 
de prestação (Lei nº 9.984/00, art. 4º):

•	  estímulo e apoio às iniciativas de criação de 
Comitês de Bacia Hidrográfica;

•	  prevenção e minimização dos efeitos das secas 
e inundações, em articulação com a Defesa 
Civil, em apoio aos Estados e Municípios;

•	  estudos para subsidiar a aplicação de recursos 
financeiros da União em obras e serviços de 
regularização de cursos de água, de alocação e 
distribuição de água e de controle da poluição 
hídrica, em consonância com o estabelecido 
nos planos de recursos hídricos;

•	  coordenação das atividades desenvolvidas na 
rede hidrometeorológica nacional, em articula-
ção com órgãos e entidades públicas ou privadas 
que a integram, ou que dela sejam usuárias;

•	  gestão do Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos;

•	  pesquisa e capacitação de recursos humanos 
para a gestão dos recursos hídricos;

•	  apoio aos Estados na criação de órgãos gestores 
de recursos hídricos; 

•	  elaboração de propostas ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos relativas a incentivos, 
inclusive financeiros, à conservação qualitativa 
e quantitativa de recursos hídricos.

No que toca às competências relativas à cobrança 
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, 
compete à ANA: elaborar os estudos técnicos que 
subsidiarão a definição, pelo CNRH, dos respectivos 
valores, com base nos mecanismos e quantitativos 
sugeridos pelos Comitês (Lei nº 9.984/00, art. 4º, 
VI, e Lei nº 9.433/97, art. 38, VI); implementar a 
cobrança, em articulação com os Comitês (Lei nº 

9.984/00, art. 4º, VIII); e arrecadar, distribuir e apli-
car as receitas auferidas da cobrança (Lei nº 9.984/00, 
art. 4º, IX, e Lei nº 9.433/97, art. 22).

A Lei nº 12.058, de 13-10-2009, em face da 
Conversão da Medida Provisória nº 462, de 2009, 
atribuiu à ANA a competência de regular e fiscali-
zar, quando envolverem corpos d’água de domínio da 
União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, 
se em regime de concessão, e adução de água bruta, 
cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter nor-
mativo, da prestação desses serviços, bem como a 
fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento 
de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditagem 
de todos os aspectos dos respectivos contratos de 
concessão, quando existentes (Lei nº 9.984/00, art. 
4º, XIX). 

Nos termos do § 8º do art. 4º, modificado pela 
Lei nº 12.058, de 13-10-2009, a ANA zelará pela 
prestação do serviço adequado ao pleno atendi-
mento dos usuários, em observância aos princípios 
da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tari-
fária e utilização racional dos recursos hídricos.

Em função da Lei nº 12.334, de 20-9-2010, foram 
acrescentadas as seguintes atribuições da ANA: 
organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB 
(art. 4º, XX); promover a articulação entre os órgãos 
fiscalizadores de barragens (art. 4º, XXI); coordenar 
a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens 
e encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), de forma consoli-
dada (art. 4º, XXII).

Em 2018 foi editada uma Medida Provisória 
nº 844/2018 que alterava a Lei nº 9.984/2000, 
ampliando as atribuições da ANA. Contudo, essa 
MP não foi aprovada pelo Congresso Nacional no 
prazo e teve sua vigência encerrada. Posteriomente, 
foi editada uma nova MP - nº 868, de 27-12-2018. 
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Essa norma alterou a Lei nº 9.984/00 em vários 
dispositivos, incluindo a competência da ANA para 
editar normas de referência nacionais para o serviços 
de saneamento. Todavia, é necessário aguardar a 
aprovação dessa MP pelo Congresso Nacional.

A Agência Nacional de Águas pode delegar ou 
atribuir às agências de águas a execução de ativi-
dades de sua competência (Lei nº 9.984/2000, art. 
4º, § 4º).

Constituem receitas da ANA (art. 20): os recur-
sos que lhe forem transferidos em decorrência 
de dotações consignadas no Orçamento-Geral 
da União, créditos especiais, créditos adicionais e 
transferências e repasses que lhe forem conferidos; 
os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de 
água de corpos hídricos de domínio da União, 
respeitando-se as formas e os limites de aplicação 
previstos no art. 22 da Lei nº 9.433/97; os recursos 
provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades, organismos ou empresas 
nacionais ou internacionais; as doações, legados, 
subvenções e outros recursos que lhe forem desti-
nados; o produto da venda de publicações, material 
técnico, dados e informações, inclusive para fins de 
licitação pública, de emolumentos administrativos e 
de taxas de inscrições em concursos; retribuição por 
serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros; 
o produto resultante da arrecadação de multas apli-
cadas em decorrência de ações de fiscalização de que 
tratam os arts. 49 e 50 da Lei n° 9.433/97; os valores 
apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e 
imóveis de sua propriedade; o produto da alienação 
de bens, objetos e instrumentos utilizados para a 
prática de infrações, assim como do patrimônio dos 
infratores, apreendidos em decorrência do exercício 
do poder de polícia e incorporados ao patrimônio 
da autarquia, nos termos de decisão judicial; e os 
recursos decorrentes da cobrança de emolumentos 
administrativos.

2.1.2. Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH)

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) foi instituído pela Lei nº 9.433/97 e regu-
lamentado pelo Decreto nº 4.613, de 11-03-2003. 

O CNRH é um órgão colegiado composto por: 
representantes dos Ministérios e Secretarias da Presi-
dência da República com atuação no gerenciamento 
ou no uso de recursos hídricos; representantes 
indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos; representantes dos usuários dos recursos 
hídricos; e representantes das organizações civis de 
recursos hídricos (Lei nº 9.433/97, art. 34).

Embora dele participem representantes não 
vinculados à Administração Pública, trata-se de 
órgão de Estado, da Administração Pública direta, 
instituído no âmbito da Administração Pública 
Federal, contando com a participação de represen-
tantes da sociedade civil, como manifestação da já 
mencionada tendência de permitir a participação 
da sociedade em certas decisões da Administração, 
sobretudo no planejamento e nas políticas públicas 
(Granziera, 2014, p. 156).

Na composição do CNRH, o número de repre-
sentantes do Poder Executivo Federal não poderá 
exceder à metade mais um do total dos membros 
(Lei nº 9.433/97, art. 34, parágrafo único). Em 
2018, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é 
composto por 58 membros, dos quais (Decreto nº 
4.613/03, art. 2º):

•	  29 representantes de Ministérios e Secretarias 
Especiais da Presidência da República; 

•	  11 representantes dos Conselhos Estadu-
ais de Recursos Hídricos. Atualmente, de 
acordo com a página do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, há 11 conselheiros 
representantes dos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.
br/conselheiros#governo>). Em novembro de 
2018, os representantes titulares eram com-
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postos pelos seguintes Estados: Espírito Santo, 
Distrito Federal, Rondônia, Rio Grande do 
Sul, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso;

•	  12 representantes de usuários de recursos 
hídricos. Em novembro de 2018, de acordo 
com a página do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.
br/conselheiros#governo>), são conselheiros 
titulares representantes de usuários de recursos 
hídricos das seguintes instituições: Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; 
Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA; 
Associação Brasileira das Empresas Estaduais 
de Saneamento – AESBE; Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento – CASA; Asso-
ciação Brasileira das Empresas Geradoras de 
Energia Elétrica – ABRAGE; Associação Bra-
sileira de Geração de Energia Limpa – ABRA-
GEL; Sindicato dos Armadores de Navegação 
Fluvial do Estado de São Paulo – SINDASP; 
Delima Comércio e Navegação LTDA; Instituto 
Brasileiro de Mineração – IBRAM; Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP; 
Confederação Nacional da Indústria – CNI; 
Associação das Empresas Mineradoras das 
Águas Termais de Goiás;

•	  6 representantes de organizações civis de 
recursos hídricos. Em novembro de 2018, de 
acordo com a página do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (<http://www.cnrh.gov.br/
conselheiros#governo>), são conselheiros titu-
lares representantes das seguintes organizações 
civis de recursos hídricos: Comitê Gravataí; 
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Associação 
Brasileira de engenharia Sanitária e Ambiental 
– ABES; Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho – UNESP; Fórum Nacional 
da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas – FONASC.CBH; Instituto 
Socioassistencial Educando.

Para mais informações sobre  
conselheiros que ocupam cargos  

do Conselho Nacional  
de Recursos hídricos

Os números acerca da composição do CNRH 
permitem concluir que (Machado, 2018, p. 592): 

•	  O Poder Executivo Federal tem a maioria 
dos votos no CNRH, diferentemente do que 
ocorre em outros Conselhos, como o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e 
os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

•	  Pelo número de vagas, nem todos os Estados 
possuem representação no CNRH; 

•	  Não há a previsão expressa de representantes 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica – que 
podem candidatar-se nas vagas para organiza-
ções civis de recursos hídricos – e da Agência 
Nacional de Águas. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é 
gerido pelo Ministro do Desenvolvimento Regional e 
pelo Secretário-Executivo, que será o titular do órgão 
integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, responsável pela gestão dos recursos 
hídricos (Lei nº 9.433/1997, art. 36, alterado pela 
Medida Provisória nº 870/2019).

Nos termos do Decreto nº 4.613/03, o CNRH 
é órgão consultivo e deliberativo (art. 1º, caput). 
Todavia, suas atribuições possuem caráter técnico, 
consultivo, normativo, deliberativo e de articulação 
política (Granziera, 2014, p. 156).

A Lei de Águas, em seu art. 35, definiu as seguin-
tes competências para o CNRH:

•	  promover a articulação do planejamento de 
recursos hídricos com os planejamentos nacio-
nal, regional, estaduais e dos setores usuários;

•	  arbitrar, em última instância administrativa, os 
conflitos existentes entre Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos;

•	  deliberar sobre os projetos de aproveitamento 
de recursos hídricos cujas repercussões extra-

ACESSE ONLINE

http://www.cnrh.gov.br/conselheiros#governo
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polem o âmbito dos Estados em que serão 
implantados;

•	  deliberar sobre as questões que lhe tenham sido 
encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica;

•	  analisar propostas de alteração da legislação 
pertinente aos recursos hídricos e à Política 
Nacional de Recursos Hídricos;

•	  estabelecer diretrizes complementares para 
implementação da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, aplicação de seus instrumentos 
e atuação do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos;

•	  aprovar propostas de instituição dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios 
gerais para a elaboração de seus regimentos;

•	  acompanhar a execução e aprovar o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos e determinar 
as providências necessárias ao cumprimento de 
suas metas; (Redação dada pela Lei nº 9.984, 
de 2000)

•	  estabelecer critérios gerais para a outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos e para a 
cobrança por seu uso.

•	  zelar pela implementação da Política Nacional 
de Segurança de Barragens (PNSB); (Incluído 
pela Lei nº 12.334, de 2010)

•	  estabelecer diretrizes para implementação da 
PNSB, aplicação de seus instrumentos e atua-
ção do Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB);  (Incluído 
pela Lei nº 12.334, de 2010)

•	  apreciar o Relatório de Segurança de Barra-
gens, fazendo, se necessário, recomendações 
para melhoria da segurança das obras, bem 
como encaminhá-lo ao Congresso Nacio-
nal. (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010)

O Decreto nº 4.613/03, art. 1º, também esta-
belece competências no âmbito do CNRH, dentre 
as quais destacam-se: deliberar sobre os recursos 

administrativos que lhe forem interpostos; aprovar 
o enquadramento dos corpos de água em classes, em 
consonância com as diretrizes do CONAMA e de 
acordo com a classificação estabelecida na legislação 
ambiental; manifestar-se sobre propostas encami-
nhadas pela Agência Nacional de Águas  (ANA), 
relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive 
financeiros, para a conservação qualitativa e quanti-
tativa de recursos hídricos; e autorizar a criação das 
Agências de Água.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
reúne-se em caráter ordinário a cada seis meses, no 
Distrito Federal e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente, por iniciativa própria 
ou a requerimento de um terço de seus membros 
(Decreto nº 4.613/03, art. 5º).

As sessões de reunião do CNRH são públicas, 
com a presença da maioria absoluta de seus mem-
bros, os quais deliberam por maioria simples dos 
votos. Nos casos de empate nas decisões, o Presi-
dente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
exerce o voto de qualidade.

O CNRH manifesta-se por meio de (Portaria 
Ministério do Meio Ambiente nº437, de 08-11-2013, 
art. 9º):

•	  Resolução: quando se tratar de deliberação 
vinculada à sua competência específica e de 
instituição ou extinção de câmaras especiali-
zadas, comissões e grupo de trabalho;

•	  Moção: quando se tratar de manifestação 
dirigida a quaisquer órgãos e entidades, 
públicos ou privados, em caráter de alerta, 
recomendação ou solicitação de interesse da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e do 
SINGREH;

•	  Comunicação: quando se tratar de ato de expe-
diente de competência do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos.

Por meio de resoluções, o CNRH pode constituir 
Câmaras Técnicas (CT) em caráter permanente ou 
temporário, encarregadas de examinar e relatar ao 
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Plenário assuntos de sua competência. Cada CT 
realiza, em média, uma reunião mensal para tratar 
de assuntos pertinentes às suas atribuições com o 
objetivo de subsidiar os conselheiros nas decisões 
em plenário. As reuniões das CT são públicas e os 
convidados têm direito à voz. 

O CNRH conta com as seguintes Câmaras Téc-
nicas: CT de Assuntos Legais e Institucionais; CT 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos; CT de 
Águas Subterrâneas; CT de Análise de Projeto; CT 
de Ciência e Tecnologia; CT de Gestão de Recursos 
Hídricos Transfronteiriços; CT de Integração de Pro-
cedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras; 
CT de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; 
CT de Educação, Capacitação, Mobilização Social e 
Informação em Recursos Hídricos; CT de Integração 
da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas 
Estuarinos e Zona Costeira.

Por fim, ressalta-se a importância do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos em exercer a articu-
lação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos 
setores usuários. Apesar de outros órgãos e entidades 
do SINGREH estarem envolvidos no planejamento 
de recursos hídricos – Conselhos Estaduais, Comitês 
de Bacia Hidrográfica, Agências de Água etc. – o 
CNRH tem uma atuação chave para a eficiência 
desse sistema que, embora descentralizado, deve 
ser articulado.

2.1.3. Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos

Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados 
e do Distrito Federal integram o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei nº 
9.433/97, art. 33, II). Todos os estados brasileiros 
têm seu próprio conselho de recursos hídricos ou 
entidade equivalente a este.

Assim como o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, os Conselhos Estaduais também são 
órgãos colegiados compostos, na sua maioria, por 
representantes dos poderes públicos, dos usuários 
de água e da sociedade civil.

A maioria das normas que irão estruturar a 
competência dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos não está inserida na Lei de Águas. Cada 
Estado tem competência para legislar sobre recur-
sos hídricos dentro do seu território e suplementar 
a legislação nacional, sem alterar as competências 
dos demais órgãos do SINGREH (Machado, 2018, 
p. 606). 

Ainda assim, é possível identificar, dentro da Lei 
de Águas, algumas atribuições previstas aos órgãos 
estaduais. Os Conselhos Estaduais têm competência 
para deliberar sobre as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos de pouca expressão, para 
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos de seu domínio 
(art. 38, V).

São, também, instância recursal das decisões dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio 
estadual (art. 38, parágrafo único) e detêm a função 
de autorizar a criação de Agências de Água nessas 
bacias hidrográficas (art. 42, parágrafo único). 

Ainda dentro da Lei nº 9.433/97, as Agências 
de Água devem propor aos respectivos Comitês de 
Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de 
água nas classes de uso. Caso o rio seja de domínio 
estadual, os Comitês devem encaminhar a proposta 
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para 
apreciação e posterior envio aos órgãos estaduais 
de meio ambiente. 

Dentro do Programa de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), 
regulamentado pela Resolução ANA nº 379/2013, os 
Conselhos Estaduais assinam como intervenientes 
nos contratos e respondem pela certificação das 
metas de gerenciamento em âmbito estadual. Esse 
programa da ANA consiste em incentivos financei-
ros aos sistemas estaduais para aplicação exclusiva 
em ações de fortalecimento institucional e de geren-
ciamento de recursos hídricos, mediante o alcance 
de metas definidas a partir da complexidade de 
gestão escolhida pela unidade da federação.
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2.1.4. Comitês de Bacia Hidrográfica: Domínio 
Federal e Estadual

Os Comitês de Bacia Hidrográfica integram o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Lei nº 9.433/97, art. 33, III) com funções 
consultivas e deliberativas, vinculados ao Poder 
Público e subordinados aos respectivos Conselhos 
de Recursos Hídricos.

Assista
Vídeo 3:  Comitê de Bacia Hidrográfica.
Produção: ANA.

Trata-se de uma figura inovadora na legislação 
brasileira, uma vez que sua atuação não corresponde 
à organização político-administrativa do país – 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, 
embora possua competência de cunho deliberativo 
(Granziera, 2015, p. 127). Sua área de atuação con-
siste em uma das três hipóteses previstas na Lei de 
Águas (art. 37):

•	a totalidade de uma bacia hidrográfica;
•	  sub-bacia hidrográfica de tributário do curso 

de água principal da bacia, ou de tributário 
desse tributário; ou

•	  grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 
contíguas.

A flexibilização entre a organização político-
-administrativa do país e as áreas de atuação dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica é resultado da preocu-
pação do legislador em possibilitar o acomodamento 
de várias formas de bacias hidrográficas e à articu-
lação política possível nas diversas regiões do país, 
tendo em vista a existência de rios muito extensos 
que possuem cenários e realidades muito diversos ao 
longo do seu curso (Granziera, 2014, p. 158). 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos 
colegiados e constituem a instância mais importante 
de participação local e integração do planejamento 
e gestão da água, sob o enfoque das bacias hidro-
gráficas, na medida em que se trata de um núcleo 

adequado para o exercício da governança sobre as 
questões locais relacionadas aos recursos hídricos. 

Por isso, os regimentos dos órgãos colegiados 
devem prever a representação de todos os interesses 
existentes na bacia, pois a eficácia do sistema e o sucesso 
da governança dependem dessa representatividade. 
Só existe legitimidade nas decisões do Comitê se dele 
participarem, de forma atuante, os representantes de 
todos os segmentos da sociedade, com interesse nos 
recursos hídricos (Granziera, 2015, p. 127).

Considerando a necessidade de representação 
de diferentes interesses, a Lei de Águas prevê que os 
Comitês são compostos por representantes da União; 
dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se 
situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas 
áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo ou 
em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas 
de sua área de atuação; das entidades civis de recursos 
hídricos com atuação comprovada na bacia (art. 39).

Contudo, vale ressaltar que esse direcionamento 
geral proposto pela Lei de Águas quanto à composi-
ção dos Comitês não especifica o número de repre-
sentantes de cada setor. Pelo contrário, nos termos 
da Lei nº 9.433/97, o número de representantes de 
cada setor e os critérios para sua indicação serão 
estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada 
apenas a representação dos poderes executivos da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios à 
metade do total de membros (art. 39, § 1º).

A Resolução CNRH nº 5/2000 estabelece as dire-
trizes para a formação e funcionamento dos comitês 
em seu art. 8º, modificado pela Resolução CNRH nº 
24/2002. Além disso, a Resolução CNRH nº 109/2010 
estabelece procedimentos complementares para a cria-
ção e acompanhamento dos comitês de bacia. Assim, os 
critérios previstos para a composição dos comitês são:

•	  Poder Público: número de votos dos represen-
tantes dos poderes executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
obedecido o limite de quarenta por cento do 
total de votos;

https://www.youtube.com/watch?v=uRzt9tv0EJU. 
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•	  Sociedade Civil: número de representantes 
de entidades civis, proporcional à população 
residente no território de cada Estado e do Dis-
trito Federal, cujos territórios se situem, ainda 
que parcialmente, em suas respectivas áreas 
de atuação, com pelo menos, vinte por cento 
do total de votos, garantida a participação de 
pelo menos um representante por Estado e do 
Distrito Federal; 

•	  Usuários: número de representantes dos usuá-
rios dos recursos hídricos, obedecido quarenta 
por cento do total de votos. 

A composição dos Comitês também pode ser 
estabelecida de acordo com a esfera político-admi-
nistrativa. A participação da União nos Comitês de 
Bacia Hidrográfica é obrigatória para rios de domí-
nio da União, no entanto, nos Comitês de rios sob 
domínio exclusivamente estadual, a participação ou 
não da União bem como a sua forma serão estabele-
cidas no respectivo regimento interno (art. 39, § 4º).

Nos Comitês de Bacia Hidrográfica, cujos terri-
tórios abranjam terras indígenas, devem ser incluí-
dos representantes da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), como parte da representação da União e 
das comunidades indígenas ali residentes ou com 
interesses na bacia (art. 39, § 3º).

Natureza Jurídica dos Comitês
Os comitês de bacias hidrográficas são órgãos 

colegiados dos sistemas de gerenciamento de 
recursos hídricos. Como órgãos, não possuem 
personalidade jurídica. Mas não há dúvida quanto 
à sua natureza de ente integrante da Administração 
Pública, vinculando-se aos Poderes Públicos federal, 
estaduais ou distrital, no que se refere ao vínculo de 
natureza administrativa (Granziera, 2014, p. 161).

Embora se tratem de órgãos colegiados, que cen-
tralizam as discussões sobre a utilização dos recursos 
hídricos, seu funcionamento observa os princípios 
do procedimento formal e do processo adminis-
trativo, sendo que a sua atuação e funcionamento 
decorrem de lei. A formulação dos regimentos e 

estatutos deve atender à necessidade de contemplar, 
no comitê, a representação de todos os interesses 
existentes na bacia hidrográfica em que se pretende 
implantar esse órgão colegiado, sob pena de desvio 
de suas finalidades (Granziera, 2014, p. 161).

Os comitês de bacia hidrográfica são vinculados 
ao Poder Público e subordinados aos respectivos 
Conselhos de Recursos Hídricos, órgãos de mesma 
natureza, porém de nível hierárquico superior, seja 
no âmbito nacional, seja em sede dos Estados, no 
que se refere às decisões acerca do planejamento em 
recursos hídricos (Granziera, 2014, p. 161).

Quanto às suas competências, a Lei de Águas 
define que cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica, 
no âmbito de sua área de atuação (art. 38): 

•	  promover o debate das questões relacionadas 
aos recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes; 

•	  arbitrar, em primeira instância administrativa, 
os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

•	  aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 
•	  acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas; 

•	  propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos as acumu-
lações, derivações, captações e lançamentos 
de pouca expressão, para efeito de isenção 
da obrigatoriedade de outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos, de acordo com os 
domínios destes; 

•	  estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 
serem cobrados; 

•	  estabelecer critérios e promover o rateio de 
custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo.

Aos Comitês cabe, pois, no âmbito de sua área de 
atuação, e observadas as deliberações do CNRH ou 
dos Conselhos Estaduais, arbitrar em primeira ins-
tância administrativa os conflitos relacionados aos 
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recursos hídricos, inclusive os relativos aos Comitês 
de Bacia de cursos de água tributários; aprovar o 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia, respeitando as 
diretrizes dos demais órgãos do SINGREH; aprovar 
as propostas da Agência de Águas que lhe forem 
submetidas; submeter, obrigatoriamente, os Planos 
de Recursos Hídricos da Bacia à audiência pública; 
e desenvolver e apoiar iniciativas em educação 
ambiental; entre outras (Pompeu, 2010, p. 346). 

Importa, também, analisar as diferenças dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica de acordo com o 
domínio dos seus rios: domínio Federal e Estadual. 

Quanto aos Comitês Federais de Bacia Hidro-
gráfica, isto é, aqueles que se instalam em bacias 
hidrográficas cujo rio principal seja de domínio 
da União, sua instituição será efetivada por ato do 
Presidente da República (decreto). A Resolução do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 5/2000 
determina que a proposta de instituição do Comitê 
de Bacia Hidrográfica, cujo rio principal seja de 
domínio da União, poderá ser encaminhada ao 
CNRH se subscrita por pelo menos três das seguintes 
categorias (art. 9º): 

•	  Secretários de Estado responsáveis pelo geren-
ciamento de recursos hídricos de, pelo menos, 
dois terços dos Estados contidos na bacia 
hidrográfica respectiva, considerado, quando 
for o caso, o Distrito Federal; 

•	  Prefeitos Municipais cujos municípios tenham 
território na bacia hidrográfica no percentual 
de pelo menos quarenta por cento; 

•	  Entidades representativas de usuários, legalmente 
constituídas, de pelo menos três dos usos indi-
cados, com no mínimo cinco entidades; (Nos 
termos da Resolução CNRH nº 5/2000, art. 14, 
os usos sujeitos à outorga serão classificados pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em 
conformidade com a vocação da bacia hidrográ-
fica, entre os seguintes setores usuários: a) abas-
tecimento urbano, inclusive diluição de efluentes 
urbanos; b) indústria, captação e diluição de 
efluentes industriais; c) irrigação e uso agropecu-
ário; d) hidroeletricidade; e) hidroviário; f) pesca, 
turismo, lazer e outros usos não consuntivos);

•	Entidades civis de recursos hídricos, com atua-
ção comprovada na bacia hidrográfica, que poderão 
ser qualificadas como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, legalmente constituí-
das, com no mínimo dez entidades, podendo este 
número ser reduzido, à critério do Conselho, em 
função das características locais e justificativas ela-
boradas por pelo menos três entidades civis.

A proposta de instituição do Comitê será subme-
tida ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, 
se aprovada, será efetivada mediante decreto do Pre-
sidente da República. Após a instituição do Comitê, 
o Secretário-Executivo do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, no prazo de 30 dias, dará posse 
aos respectivos Presidente e Secretário Interinos, 
com mandato de até seis meses, com incumbência 
exclusiva de coordenar a organização e instalação 
do Comitê (art. 11).
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Na Figura 2 estão marcados os Comitês de Bacia Hidrográfica Interestaduais instituídos por Decreto Federal:

23 
 

 
Figura 2: Comitês Interestaduais. 
Fonte: ANA. Disponível em: http://www.cbh.gov.br/#not-interestaduais. Acesso em: 30 out. 
2018. 
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Cada um dos Comitês Interestaduais acima indi-
cados tem como rio principal um corpo hídrico de 
domínio da União. Mas a bacia hidrográfica desse 
rio é formada por outros rios, na maioria das vezes, 
de domínio estadual. Por sua vez, as bacias hidro-
gráficas desses rios estaduais correspondem a um 
comitê de bacia estadual, instituído nos termos da 
legislação do estado.

Assim, ocorre de um Comitê Interestadual 
abarcar o território correspondente à jurisdição de 
vários comitês estaduais. Um exemplo consiste no 
Comitê Federal das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ FEDERAL), cuja 
atuação corresponde na parte do território paulista 
ao Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e 
Jundiaí, CBH-PCJ e, na parte do território de Minas 

http://www.cbh.gov.br/


PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

17

Gerais, ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Piracicaba e Jaguari – CBH-PJ1

O Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (CBH-PCJ) foi criado pela Lei paulista nº 
7.663/1991. O segundo comitê (PCJ Federal) insta-
lado na bacia foi instituído pelo Decreto Federal de 
20/5/2002, como medida de implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433/1997, 
visando à sua integração com a Política Estadual. 

A instituição do Comitê PCJ Federal teve por 
fundamento confirmar a prática do gerenciamento 
integrado, descentralizado e participativo na região, 
com o entrosamento entre os Estados de São Paulo 
e Minas Gerais e o Governo Federal, por inter-
médio da Agência Nacional de Águas – ANA. A 
implantação desse novo comitê em região onde se 
situam corpos hídricos de domínio da União e dos 
Estados baseia-se na integração e na negociação 
permanentes, inclusive com o desafio das diferentes 
composições em cada comitê. Mais recentemente, foi 
instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Piracicaba e Jaguari – CBH-PJ1 em Minas Gerais, 
pelo Decreto mineiro nº 44.433/2007.

2.1.5. Agências de Água

As Agências de Água integram o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei nº 
9.433/97, art. 33, V) e, de acordo com o disposto no 
art. 44, possuem as seguintes competências em sua 
área de atuação:

1. Aspectos técnicos (gestão):
•	  manter balanço atualizado da disponibili-

dade de recursos hídricos e o cadastro de 
usuários de recursos hídricos;

•	  gerenciar o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos;

•	  promover os estudos necessários à gestão 
dos recursos;

•	  elaborar o Plano de Recursos Hídricos para 
apreciação do Comitê;

•	  propor, ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de 
Bacia Hidrográfica: 1. o enquadramento 
dos corpos de água nas classes de uso, para 
encaminhamento ao respectivo Conselho 
Nacional ou Conselhos Estaduais de Recur-
sos Hídricos, de acordo com o domínio 
destes; 2. os valores a serem cobrados pelo 
uso dos recursos hídricos; 3. o plano de 
aplicação dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos e 4. 
o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 
de interesse comum ou coletivo.

2. Cobrança:
•	  efetuar, mediante delegação do outorgante, 

a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
•	  analisar e emitir pareceres sobre os projetos 

e obras a serem financiados com recursos 
gerados pela cobrança pelo uso dos recur-
sos hídricos e encaminhá-los à instituição 
financeira responsável pela administração 
desses recursos;

•	  acompanhar a administração financeira dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos.

3. Administrativos:
•	  celebrar convênios e contratos de financia-

mentos e serviços para a execução de suas 
competências;

•	  elaborar sua proposta orçamentária, a ser 
submetida à apreciação do(s) respectivo(s) 
Comitê(s) de Bacia Hidrográfica.

O Comitê de Bacia Hidrográfica e a Agência de 
Águas devem agir em conjunto, de forma comple-
mentar. O primeiro discutindo e aprovando decisões 
e a segunda executando. Conforme define Paulo 
Affonso Leme Machado (2018, p. 622), a Agência 
deve ter um mínimo de pessoas e homogeneidade 
operativa e o Comitê deve ser mais amplo, na plu-
ralidade e diversidade de sua composição.
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Figura 3: Sistema básico de gerenciamento em bacias hidrográficas.

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014, p. 13. 

O art. 42 da Lei de Águas, em seu parágrafo 
único, preconiza que sua criação será autorizada pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos 
Comitês Estaduais de Recursos Hídricos, mediante 
solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidro-
gráfica, condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: prévia existência do respectivo ou respec-
tivos Comitês de Bacia Hidrográfica e viabilidade 
financeira assegurada pela cobrança do uso dos 
recursos hídricos em sua área de atuação (art. 43). 

No exercício de sua função de secretaria exe-
cutiva de Comitê de Bacia Hidrográfica, a Agência 
de Água é responsável pelo suporte administrativo 
para o funcionamento do colegiado. Deve, para 
isso, organizar as reuniões, efetuar a divulgação 
prévia de estudos subsidiários às tomadas de deci-
são, comunicá-las à sociedade e manter atualizada 
e disponível informação sobre a execução dessas 
deliberações.

A Lei nº 9.433/97 não estabeleceu um modelo 
jurídico específico para a Agência de Água. Tendo 
em vista a competência para efetuar a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos, entende-se que a mesma não 

poderá constituir uma entidade de direito privado, na 
medida em que os recursos decorrentes da cobrança 
são de natureza pública e, portanto, só um ente 
público é competente para arrecadá-los. No que se 
refere às demais competências, não há restrição para 
o seu exercício por pessoa jurídica de direito privado.

As categorias passíveis de constituir Agência 
de Água, conforme previsto na Lei nº 9.433/1997, 
são a autarquia, a fundação de direito público, a 
empresa pública ou sociedade de economia mista, e 
o consórcio público de direito público. Por se tratar 
de figuras que compõem a Administração Pública, 
aplica-se a elas o princípio da legalidade, na forma 
do art. 37 da Constituição Federal.

As Agências de Águas são criadas por leis especí-
ficas, que trarão, em seu conteúdo, o regime jurídico 
da entidade. Desde que não fira as Constituições 
Federal e Estaduais, a lei de criação de uma entidade 
Agência de Água embasa o seu funcionamento. 

a. Autarquia

As autarquias são pessoas jurídicas de direito 
público com funções outorgadas na lei de sua cria-
ção. Nos termos do Decreto-Lei nº 200/1967, art. 5º, 
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são definidas como “serviço autônomo, criado por 
lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da admi-
nistração pública que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada”.

A autarquia, na lei de criação, deve definir a 
estrutura organizacional e o regime jurídico, vin-
culando-se a um único ente federativo: União ou 
aos Estados, por intermédio de um órgão público – 
Ministério ou Secretaria de Estado. Os dirigentes das 
autarquias são livremente nomeados e exonerados 
pelo chefe do Poder Executivo e os servidores, em 
geral, têm regime de trabalho vinculado à Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT). 

Algumas autarquias têm sido criadas de forma 
diferenciada, sendo denominadas autarquias sob 
regime especial. Para elas, foi prevista maior auto-
nomia administrativa e financeira, mesmo quando 
vinculadas a um organismo público. Seu funciona-
mento está sujeito ao contrato de gestão, conforme 
disposto no Decreto nº 3.692/2000, que criou a 
ANA, devendo alcançar metas negociadas com o 
ministério supervisor (ANA, 2014, p. 35).

b. Fundação 

A fundação é uma entidade sem fins lucra-
tivos, criada por autorização legislativa para o 
desenvolvimento de atividades do Estado que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito 
público. Ela deve possuir autonomia administra-
tiva, patrimônio próprio gerido pelos respectivos 
órgãos de direção e funcionamento custeado por 
recursos públicos. Deve, necessariamente, ser 
criada por lei específica e submetida ao controle 
da administração pública. Os diretores são nome-
ados pelo chefe do Executivo e devem seguir a lei 
geral das licitações para contratações com recursos 
públicos (ANA, 2014, p. 35).

Para uma fundação criada pela União, ou por 
determinado Estado, tornar-se Agência de Água da 
Bacia Hidrográfica deverá cada um dos demais entes 
federados, além daquele que a tiver instituído, editar 
uma lei reconhecendo a sua competência e autorizando 
o Poder Público a celebrar convênio com a mesma. 

c. Empresa pública ou sociedade de economia mista
As empresas públicas e sociedades de economia 

mista, regulamentadas pela Lei nº 13.303/16, são 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado 
e criadas por lei para a exploração de atividade eco-
nômica. A principal diferença entre elas refere-se ao 
seu capital, exclusivamente governamental no caso 
das empresas públicas e sob a forma de sociedade 
anônima, no segundo caso. 

Em ambas as situações, o controle é do governo, 
seja completamente, no primeiro caso, seja por 
intermédio da propriedade da maioria das ações com 
direito a voto, no segundo. Os dirigentes são indica-
dos pelos governos e os funcionários são contratados 
por concurso e submetidos ao regime da CLT. As 
compras e contratações devem seguir os preceitos 
da Lei nº 8.666/1993. Todos esses organismos são 
fiscalizados por instâncias de controle interno do 
Poder Executivo, pelo Legislativo e pelos Tribunais 
de Contas, além de se submeterem à atuação do 
Ministério Público (ANA, 2014, p. 35).

d. Consórcio Público de Direito Público 
Ao contrário da autarquia tradicional e da 

fundação pública, o consórcio público, com perso-
nalidade jurídica autárquica de direito público é, 
por disposição legal, ente da Administração Indi-
reta de todos os consorciados. Essa figura jurídica, 
que está regulamentada na Lei nº 11.107/2005, 
consiste em uma associação pública formada por 
entes federados – União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 
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Ela é formada a partir de um acordo inicial – 
denominado protocolo de intenções –, que estabelece 
as relações de cooperação para a realização de obje-
tivos de interesse comum. Para efetivar o consórcio, 
tal protocolo precisa ser ratificado por meio de leis 
aprovadas pelos entes que o assinaram, oportunidade 
na qual é convertido em contrato de consórcio. Então, 
esse instrumento passa a reger o funcionamento da 
nova instituição vinculada à administração indireta 
de cada um dos entes signatários que aprovaram leis 
ratificadoras (ANA, 2014, p. 36).

A própria lei dos consórcios públicos prevê, ainda, 
a possibilidade de uma adesão paulatina à entidade ao 
longo do tempo, pelos diversos entes da Federação. Isso 
permite que os acordos já estabelecidos se formalizem 
e que as negociações em curso desenvolvam seu pro-

cesso, sem emperrar as soluções já encontradas. Por 
meio do contrato de rateio, que é o instrumento de 
gestão financeira do consórcio, a entidade pode receber 
recursos dos consorciados, de forma ordenada e rígida, 
para efetivamente realizar a gestão na bacia hidrográfica. 

Sendo ente de direito público, o consórcio 
público pode receber delegação por lei da União e 
dos Estados para executar todas as tarefas relativas 
à gestão de recursos hídricos, inclusive o exercício 
do poder de polícia, desde que previsto no contrato 
de consórcio e homologado por legislação específica 
de cada ente. 

No quadro 1, vê-se a descrição das caraterísticas 
que conformam a natureza jurídica da autarquia, 
da fundação, da empresa pública e sociedade de 
economia mista e do consórcio público. 
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Quadro  1: Diferenças entre os arranjos públicos em funções de agência de água.

Autarquia Fundação
Empresa pública 
ou sociedade de 
economia mista

Consórcio público

Atividade  
predominante

Administrativa. Social/ educacional. Empresarial. Administrativa.

Forma de criação Lei específica. Lei específica. Lei específica.
Protocolo de intenções ratificado 
por leis específicas dos entes con-
sorciados.

Vinculação  
administrativa

União, estado ou 
município.

União,  estado ou 
município.

União, estado ou 
município.

Mais de um ente federativo con-
sorciado. Quando integrado pela 
União e por municípios, é obriga-
tória a participação dos estados 
nos quais os municípios estão 
localizados.

Estrutura  
organizacional

Em geral, possui um 
presidente e direto-
res, podendo pos-
suir Conselho de 
Diretores, conforme 
lei de criação.

Em geral, possui Con-
selho Curador, Conse-
lho Fiscal e diretoria 
executiva.

Em geral, possui um 
presidente e direto-
res, podendo possuir 
Conselho de Admi-
nistração, conforme 
lei de criação.

Assembleia Geral – exclusiva dos 
chefes dos Executivos consorcia-
dos – e diretores, podendo possuir 
Conselho de Administração, con-
forme lei de criação.

Contratação de 
pessoal

Concurso público 
com vínculo da 
CLT ou estatutário. 
Podem ser previstos 
processos seletivos 
para contratos tem-
porários.

Concurso público 
c o m  v í n c u l o  d a 
CLT ou estatutário. 
Podem ser previstos 
processos seletivos 
para contratos tem-
porários.

Concurso público 
c o m  v í n c u l o  d a 
CLT ou estatutário. 
Podem ser previstos 
processos seletivos 
para contratos tem-
porários.

Concurso público e vínculo da CLT.

Regime jurídico das  
contratações

Lei nº 8.666/93 Lei nº 8.666/93 Lei nº 8.666/93
Lei nº 8.666/93, com limites de con-
tratação multiplicados em função 
do número de consorciados

Controle legislativo
Tribunal de Contas 
do ente federativo 
que a tiver criado.

Tribunal de Contas do 
ente federativo que a 
tiver criado.

Tribunal de Contas 
do ente federativo 
que a tiver criado.

Tribunal de Contas competente 
para apreciar as contas do chefe 
do Executivo, presidente do con-
sórcio.

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014, p. 38.  
Adaptado por Granziera, 2018.
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Na Figura 4, verifica-se o sistema de articulação institucional no âmbito da Agência de Água e suas 
relações com os demais atores que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
e demais entes que atuam em parceria.

Figura 4: Relações entre a agência de água, organismos do SINGREH e outros parceiros.

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014, p. 25. 
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No Quadro 2 encontra-se a descrição comparativa das competências dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
e das Agências de Água.

Quadro  2: Relação entre as competências da Agência de Água e do CBH.

Comitê de Bacia Hidrográfica Agência de Águas

Temas administrativos

Realizar reuniões gerais e das câmaras técnicas para:
DEBATER questões regimentais e organizacionais internas, inclu-
sive eleições de membros e diretores; · 
ARBITRAR conflitos entre usos e usuários;
ARTICULAR e integrar a gestão no âmbito da bacia.

APOIAR as reuniões do comitê, o que inclui: providenciar logística 
e infraestrutura para a realização das reuniões; registrar, formalizar 
e divulgar atas das reuniões, deliberações, moções etc.
CELEBRAR contratos e convênios.
APOIAR os processos de arbitragem de conflitos entre usos ou 
usuários.
GERIR pessoal, compras de bens e contratação de serviços.

Temas técnicos

DEBATER questões relacionadas aos recursos hídricos.
ESCOLHER mecanismos e valores para a cobrança e encaminhar 
ao Conselho de Recursos Hídricos.
APROVAR o plano de aplicação dos recursos financeiros.

MANTER o balanço hídrico atualizado.
MANTER o cadastro de usuários.
GERIR o sistema de informações.
PROMOVER estudos sobre a gestão dos recursos hídricos.
ANALISAR e EMITIR pareceres técnicos sobre investimentos.
ESTUDAR e PROPOR alternativas para a cobrança pelo uso.
PROPOR o plano de aplicação dos recursos financeiros.

Temas regulatórios

APROVAR o Plano de Recursos Hídricos, que inclui:
DEFINIR as prioridades de uso;
PROPOR as áreas sujeitas à restrição de uso;
DEFINIR metas quanto aos recursos hídricos (racionalização, 
qualidade e quantidade); 
ESTABELECER os usos múltiplos para a definição das condições 
operativas de reservatórios.
ESCOLHER a alternativa de enquadramento e encaminhar ao 
Conselho de Recursos Hídricos.
ESCOLHER a alternativa para os usos não outorgáveis e encami-
nhar ao Conselho de Recursos Hídricos.

ELABORAR o Plano de Recursos Hídricos.
PROPOR alternativas para o enquadramento dos corpos d’água.
PROPOR alternativas para os usos não outorgáveis.

Atribuições de supervisão, execução e acompanhamento

ACOMPANHAR a execução do Plano de Recursos Hídricos e 
propor ajustes.
APRECIAR proposta de contrato de gestão entre a entidade dele-
gatária1 e o órgão arrecadador.
ACOMPANHAR o cumprimento do contrato de gestão.
AVALIAR o desempenho da agência de água.

IMPLEMENTAR o Plano de Recursos Hídricos.
ELABORAR relatório de situação e avaliação do cumprimento das 
metas do Plano de Recursos Hídricos.
CELEBRAR e EXECUTAR contrato de gestão com o organismo 
responsável pela arrecadação.
ELABORAR o relatório de execução e a prestação de contas do 
contrato de gestão.

Fonte: Agência Nacional de Águas. 2014, p. 23. 

Conforme previsto na Lei nº 9.433/97, art. 51, o exercício de funções das Agências de Águas, enquanto 
esses organismos não estiverem constituídos, pode ser delegado a organizações sem fins lucrativos, pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais, por prazo determinado (Pompeu, 
2010, p. 350). Tais organizações são denominadas “Entidades Delegatárias” e serão analisadas a seguir.
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2.1.6. Entidades Delegatárias

A Lei nº 10.881/04 alterou a redação do art. 51 da 
Lei de Águas, estabelecendo uma nova relação jurí-
dica entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e as 
organizações civis de recursos hídricos, relacionadas 
no art. 47 da Lei nº 9.433/97, que pretendiam atuar 
como Agência de Água, mas que não encontravam, 
no ordenamento jurídico então em vigor, o neces-
sário fundamento legal para essa atuação.

Nos termos do artigo 51:

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão 
delegar a organizações sem fins lucrativos relacio-
nadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o 
exercício de funções de competência das Agências 
de Água, enquanto esses organismos não estiverem 
constituídos. 

A lei estabelece o procedimento político-admi-
nistrativo para que uma organização civil de recursos 
hídricos receba delegação do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) ou do Conselho Esta-
dual de Recursos Hídricos, por meio de resolução, 
para exercer as competências inerentes às Agên-
cias de Água, previstas na Lei nº 9.433/97, salvo a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos (Granziera, 
2015, p. 135). Essa alternativa institucional tem 
sido incorporada nas legislações de alguns estados 
brasileiros, como é o caso da Bahia, de Minas Gerais 
(denominadas entidades equiparadas), do Piauí, do 
Rio de Janeiro e de Rondônia.

Esse modelo, todavia, não exclui as Agências de 
Água. A Lei nº 10.881/2004 dispõe que, instituída 
uma Agência de Água, esta assumirá as compe-
tências estabelecidas pelos arts. 41 e 44 da Lei nº 
9.433/97, encerrando-se, em consequência, o con-
trato de gestão referente à sua área de atuação. Nesse 
caso, a entidade delegatária perde tal condição junto 
ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, embora 
possa continuar atuando como organização civil de 
recursos hídricos, da mesma forma como procedia 
antes de receber a delegação do CNRH.

Para que uma entidade receba delegação de 
poderes da parte do Conselho Nacional ou Esta-
dual de Recursos Hídricos, devem estar presentes 
três características: 1. ser uma organização civil de 
recursos hídricos; 2. não ter fins lucrativos; 3. ser 
legalmente constituída (Machado, 2018, p. 624).

A Lei nº 9.433/97, em seu art. 47, fixou as seguin-
tes entidades como organizações civis de recursos 
hídricos:

•	  consórcios e associações intermunicipais de 
bacias hidrográficas;

•	  associações regionais, locais ou setoriais de 
usuários de recursos hídricos;

•	  organizações técnicas e de ensino e pesquisa 
com interesse na área de recursos hídricos;

•	  organizações não-governamentais com objeti-
vos de defesa de interesses difusos e coletivos 
da sociedade;

•	  outras organizações reconhecidas pelo Conse-
lho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos.

De forma geral, as categorias de organizações 
civis de recursos hídricos previstas na Lei das Águas 
são bastante abrangentes e contemplam as especifi-
cidades estaduais, o que facilita a articulação entre 
a União e os estados quando requerido o comparti-
lhamento dessas entidades para o gerenciamento de 
recursos de domínio federal e estadual (ANA, 2014, 
p. 32). Dentro desse rol, as organizações privadas, 
se não tiverem fins lucrativos, poderão constituir-
-se como associações civis ou fundações de direito 
privado.

A Fundação de Direito Privado adquire persona-
lidade jurídica com a inscrição da escritura pública 
de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurí-
dicas. Trata-se de uma organização independente, 
que não se vincula à órgão da administração pública, 
sendo regida por seu estatuto. Em geral, possui em 
sua estrutura organizacional um Conselho Diretor 
e um Conselho Fiscal, além da instância executiva 
– a diretoria –, encarregada de executar suas ações. 



PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

25

Um exemplo desse modelo é a Fundação Agência 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (PCJ) como entidade delegatária para 
exercer essas funções nas Bacias PCJ junto à Agência 
Nacional de Águas.

A Associação Civil sem Fins Lucrativos, por sua 
vez, é um modelo com estrutura flexível. Para sua 
instituição, é necessário o registro da ata da reu-
nião de sua instituição e do estatuto em Cartório de 
Registro Civil. Quanto à estrutura organizacional, 
a Associação deve possuir uma Assembleia Geral 

e em geral possui também um Conselho Fiscal e 
uma diretoria executiva. A Agência Peixe Vivo é 
um exemplo de associação civil que está legalmente 
habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia 
para dois Comitês estaduais mineiros, CBH Velhas 
(SF5) e CBH Pará (SF2), além do Comitê Interes-
tadual da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 
CBHSF e CBH do Rio Verde Grande. No Quadro 
3 abaixo, está indicado o conjunto de distinções 
existentes entre a Fundação de Direito Privado e 
a Associação Civil.

Quadro  3: Diferenças entre fundações de direito privado e associações civis em funções de agência de água.

Fundação de direito privado Associação civil

Finalidade Fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Qualquer atividade, sem fins lucrativos.

Criação Escritura ou testamento registrado no Cartório 
de Registro Civil. 

Registro da ata da reunião de sua instituição e do 
estatuto em Cartório de Registro Civil.

Estrutura organizacional Em geral, possui Conselho Diretor e Conselho 
Fiscal, além de diretoria executiva. 

A Assembleia Geral é obrigatória, normalmente 
possuindo um Conselho Fiscal e uma diretoria 
executiva.

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014, p. 33. 

A delegação de poderes para a entidade delegatá-
ria, independentemente do regime jurídico, pressupõe 
o cumprimento dos princípios da Administração 
Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal 
e na Lei nº 9.784/99, que regula o processo adminis-
trativo no âmbito da Administração Pública. As orga-
nizações civis de recursos hídricos que cumprirem os 
requisitos acima poderão candidatar-se ao procedi-
mento de seleção para Agência de Águas e o Conselho 
de Recursos Hídricos deve estabelecer critérios de 
escolha que sigam os princípios da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiên-
cia, da probidade administrativa, da economicidade, 
do desenvolvimento nacional sustentável, da vincu-
lação ao instrumento convocatório, da obtenção de 
competitividade e do julgamento objetivo (art. 37).

Com exceção à cobrança pelo uso e às ações para 
as quais é necessário o exercício do poder de polícia, 
todas as demais atribuições podem ser exercidas 

pelas Entidades Delegatárias. Nesse caso, cumpridas 
todas as formalidades legais estabelecidas nos arts. 
42 e 43 da Lei nº 9.433/97, o instrumento proposto 
para definir a relação entre o agente público arreca-
dador (ANA) e a entidade delegatária é o contrato 
de gestão por prazo determinado. 

Os contratos de gestão fixarão atribuições, direi-
tos, responsabilidades e obrigações das partes sig-
natárias (Lei nº 10.881/04, art. 2º). Embora se trate 
de um contrato administrativo, seu regime jurídico 
difere do modelo clássico, em que a Administração 
Pública fiscaliza passo a passo a execução do objeto, 
efetuando medições a cada etapa ou a cada período. 
A fiscalização ocorre na aferição do cumprimento das 
metas contratualmente fixadas e não a cada atividade 
executada pela entidade delegatária (Granziera, 2015, 
p. 135).

Deve-se detalhar, no contrato de gestão, o 
programa de trabalho proposto, as metas a serem 
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atingidas e os respectivos prazos de execução, assim 
como os critérios objetivos de avaliação a serem 
utilizados, mediante indicadores de desempenho. A 
entidade delegatária deve apresentar à ANA e ao(s) 
respectivo(s) Comitê(s) de Bacia Hidrográfica, ao 
término de cada exercício, um relatório sobre a exe-
cução do contrato, contendo comparativo específico 
das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado de prestação de contas dos gastos e 
receitas efetivamente realizados (Granziera, 2015, 
p. 135).

No que tange ao controle do contrato de gestão, 
a ANA, como Poder Público responsável pela fisca-
lização do cumprimento das obrigações assumidas, 
deve constituir comissão de avaliação que analisará, 
periodicamente, os resultados alcançados com a exe-
cução do contrato de gestão e encaminhará relatório 
conclusivo sobre a avaliação procedida, contendo 
comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado da prestação 
de contas correspondente ao exercício financeiro, ao 
órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional 
designado para realizar o controle dos contratos 
de gestão e ao(s) respectivo(s) Comitê(s) de Bacia 
Hidrográfica.

É função da Agência Nacional de Águas, tam-
bém, encaminhar a cópia do relatório da entidade 
delegatária ao CNRH, com explicações e conclusões 
pertinentes, no prazo máximo de 30 dias após o seu 
recebimento. Caso a ANA tome conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização 
de recursos ou bens de origem pública pela entidade 
delegatária, dela dará ciência ao Tribunal de Contas 
da União, sob pena de responsabilidade solidária de 
seus dirigentes. 

Uma vez constatado o descumprimento das 
disposições do contrato de gestão, a ANA deverá 
promover a sua rescisão, devidamente precedida 
de processo administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa, respondendo os dirigentes da 
entidade, individual e solidariamente, pelos danos 
ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

2.1.7. Órgãos e entidades estaduais de recursos 
hídricos

Os estados brasileiros e o Distrito Federal pos-
suem autonomia para instituir suas próprias Leis de 
Águas e seus órgãos e entidades específicos para a 
gestão da água, respeitada a Lei Federal nº 9.433/97. 
Esses órgãos fazem parte da estrutura do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH) e atuam de forma integrada e articulada 
com os demais entes do Sistema.

Eles podem ser estruturados de diversas manei-
ras, tais como entidades autônomas (ex. agência ou 
autarquia) e, em sua maioria, como administrações 
diretas dos Estados (ex. secretarias específicas ou 
órgãos dessas secretarias).

O gerenciamento é realizado por meio da emis-
são da autorização de uso dos recursos hídricos de 
domínio dos Estados e da fiscalização dos usos da 
água. Além disso, os órgãos gestores são respon-
sáveis por planejar e promover ações direcionadas 
à preservação da quantidade e da qualidade das 
águas.

2.1.8. Organizações civis de recursos hídricos

A Lei de Águas define que as organizações 
civis de recursos hídricos legalmente constituídas 
integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (art. 48). Estão elencadas como 
organizações civis: 1. consórcios e associações inter-
municipais de bacias hidrográficas; 2. associações 
regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 
hídricos; 3. organizações técnicas e de ensino e pes-
quisa com interesse na área de recursos hídricos; 4. 
organizações não-governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; 
5. outras organizações reconhecidas pelo Conselho 
Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos (art. 47).

Como visto, as organizações civis de recursos 
hídricos podem ser Entidades Delegatárias de um 
Comitê de Bacia Hidrográfica, desempenhando 



PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

27

atividades típicas de uma Agência de Águas. Para 
que atuem como secretaria-executiva de Comitês 
de Bacia Hidrográfica, devem firmar contrato de 
gestão por prazo determinado com o agente público 
arrecadador, no caso a ANA na esfera federal.

No entanto, as organizações civis de recursos 
hídricos desempenham outras funções dentro do 
SINGREH. O Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos é composto, entre outros, por organizações civis 
de recursos hídricos (art. 34, IV), as quais contam 
atualmente com 6 representantes entre os 58 con-
selheiros. Essa representatividade dentro do CNRH 
permite que os interesses difusos e coletivos não 
sejam mais geridos somente por funcionários públi-
cos e representantes partidários eleitos (Machado, 
2018, p. 625).

2.2. Instrumentos de Gestão de Recursos 
Hídricos 

O Estado brasileiro contemporâneo segue um 
modelo de Estado de bem-estar social. A implemen-
tação de seus objetivos e finalidades, nos âmbitos 
social, econômico e ambiental, implica a instituição 
de políticas públicas que devem “visar à realização 
de objetivos definidos, expressando a seleção de 
prioridades, a reserva dos meios necessários à sua 
consecução e o intervalo de tempo em que se espera 
o atingimento dos resultados” (BUCCI, 2006 p. 39).

Na temática dos recursos hídricos, a partir da 
década de 1990, foram instituídas normas espe-
cíficas, visando solucionar tanto as demandas do 
processo de desenvolvimento, como buscando meios 
de conservar e proteger as águas (Granziera, 2014, p. 
113). Essas normas, refletidas em políticas de recur-
sos hídricos, e com vistas a cumprir os propósitos 
estabelecidos, estabeleceram instrumentos de gestão. 

O gerenciamento de uma determinada bacia 
hidrográfica envolve objetivos específicos, diretrizes 
e a aplicação de instrumentos, em consonância com 
as políticas de águas. Os instrumentos de gestão de 
recursos hídricos consistem nos meios que os órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos dispõem para implementar 
os objetivos e diretrizes das políticas de águas, em 
atendimento aos fundamentos e princípios. 

O conjunto desses instrumentos, devidamente 
implementados, marca o diferencial que deve existir 
entre o período anterior e a criação das políticas 
de águas. A efetividade da aplicação dos instru-
mentos, todavia, depende do aparato institucional 
estabelecido nos órgãos e entidades para atender às 
demandas. Como cada instrumento especificamente 
trata de um assunto distinto, mas complementar 
aos demais, a proteção da qualidade e quantidade 
das águas depende essencialmente desse esforço 
político-técnico-administrativo. 

Político, porque a decisão de estruturar os órgãos 
e entidades competentes financeiramente e sob o 
aspecto da capacitação decorre, muitas vezes, da 
vontade política. Técnico, porque é necessário que 
os responsáveis pela implementação dos instrumen-
tos de gestão estejam aptos a enfrentar os desafios 
colocados pela diversidade do território brasileiro, e 
tenham a compreensão tanto das questões ambien-
tais como da necessidade de desenvolvimento do 
país. Administrativo, porque há um caminho no 
âmbito da burocracia a percorrer, no que se refere 
aos diversos processos administrativos relacionados 
com a gestão de recursos hídricos.   

2.2.1. Planos de Bacia Hidrográfica

O planejamento seria a forma de conciliar 
recursos escassos com necessidades abundantes, 
exercendo uma função técnica que demanda um 
esforço de previsão, de harmonização e de progra-
mação, além da implementação de ações. É o que se 
pode chamar de gerenciamento. Antes que qualquer 
plano possa ser desenvolvido, os objetivos devem 
ser objeto de acordo: quais usos serão protegidos, 
quais índices de qualidade serão buscados, quais 
compromissos devem ser acertados entre os usos 
conflitantes. 

Uma vez que os objetivos são conhecidos, e 
foram objeto de consenso, é necessário buscar um 
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caminho para realizá-los. Daí a necessidade de traçar 
diretrizes de implementação do plano, buscando 
estratégias factíveis e acordadas entre os atores 
envolvidos, garantida a participação da sociedade 
civil, para que os instrumentos e demais ações pro-
postas possam ser implementadas.

É indiscutível a importância de planejar as ações 
a curto, médio ou longo prazos. Planejar é prevenir, é 
evitar prejuízo na reparação daquilo que saiu errado. 
Em matéria ambiental, e especificamente no caso 
das águas, custa menos prevenir do que remediar. 

Os planos de recursos hídricos são instrumentos 
técnicos que compreendem um espaço determinado. 
Sua área de abrangência pode ser o território nacio-
nal, um estado da federação ou a bacia hidrográfica 
(cuja delimitação deve ser especificada no ato de 
criação do respectivo comitê). Na Política Nacional 
de Recursos Hídricos fixou-se, como norma jurídica, 
que o Plano de Recursos Hídricos é o instrumento 
que vem em primeiro lugar, por sua importância 
(POMPEU, 2006, p. 234). 

Assista:
Vídeo 4: Planos de Recursos  
Hídricos e o Enquadramento de  
Corpos d´Água.

Sobre o plano, três questões se impõem:
•	  O Plano é instrumento técnico. Muito do con-

teúdo do Plano de Recursos Hídricos possui 
cunho técnico. Necessariamente, há questões 
técnicas a serem estudadas, como o balanço 
hídrico, as disponibilidades frente às deman-
das ou a qualidade das águas. A inovação das 
políticas de recursos hídricos consiste em con-
siderar esse instrumento de gestão não apenas 
como um documento técnico, mas também 
como um trabalho que aborda o aparato legal 
e institucional, os quais representam o suporte 
para a implementação do Plano, por meio da 
aplicação de estratégias propostas e aprovadas 
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

•	  O Plano é necessariamente democrático. A 
democracia, na concepção do plano, pode ser 
traduzida nas discussões acerca do produto 
final e sua aprovação pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica, do qual participam os represen-
tantes de vários segmentos interessados nos 
recursos hídricos. Daí a necessidade de men-
cionar o princípio da participação, segundo o 
qual as decisões administrativas passam das 
mãos de um só funcionário ou corpo de fun-
cionários, para conselhos, em que a chamada 
sociedade civil organizada ou ainda as organi-
zações não governamentais (ONG) possuem 
voz e voto (MACHADO, 2017, P. 131).

•	  O Plano deve ser cumprido. O cumprimento 
do plano é a garantia de efetividade de toda 
a política de recursos hídricos. Coloca-se, 
nesse passo, a questão acerca de como fazer o 
plano ser cumprido, ou dos mecanismos legais 
que obrigam o cumprimento dos planos. Na 
forma da Lei nº 9.433/1997, art. 6º, os planos 
têm por objetivo fundamentar e orientar a 
implementação da política e o gerenciamento 
dos recursos hídricos. Disso decorre que o 
plano não consiste apenas em uma indicação 
de ações, mas também e principalmente deve 
conter as estratégias de implementação, em 
âmbito institucional.

A Lei nº 9.433/1997 não define os Planos de 
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, dis-
pondo apenas que eles são “elaborados com vista 
em longo prazo, com horizonte de planejamento 
compatível com o período de implantação de seus 
programas e projetos”, conforme dispõe o art. 7º. 

A Resolução CNRH nº 145/2012, que estabelece 
diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas, estabeleceu um 
conceito específico, dispondo que se trata de:

 “instrumentos de gestão de recursos hídricos de 
longo prazo, previstos na Lei n° 9.433/1997, com hori-
zonte de planejamento compatível com o período de 
implantação de seus programas e projetos, que visam 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Yj9NYID9wProdu��o: ANA.
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fundamentar e orientar a implementação das Políticas 
Nacional, Estaduais e Distrital de Recursos Hídricos e 
o gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito das 
respectivas bacias hidrográficas” (art. 2º).

A norma não estabelece um período de vigên-
cia para o plano, mas estabelece um “horizonte de 
planejamento que deve ser compatível com o tempo 
necessário para a implementação dos programas e 
projetos” propostos, o que implica a indicação (valo-
res e fontes) dos recursos financeiros necessários a 
essa implementação. 

Segundo a Resolução CNRH em tela, os Planos 
têm por finalidade dar fundamento e orientação para 
a implementação das Políticas Nacional, Estaduais 
e Distrital de Recursos Hídricos. Note-se que a 
norma regula os planos de bacias hidrográficas. Ao 
mencionar que esses planos fundamentam e orien-
tam as políticas de águas, entende-se que tanto os 
Estados, como o Distrito Federal e a União deverão 
considerar cada Plano de Recursos Hídricos de Bacia 
Hidrográfica na elaboração dos Planos Estaduais, 
Distrital e Nacional

Além disso, agora com foco na bacia hidrográfica 
objeto do plano, a Resolução CNRH nº 145/2012 
dispõe que esses instrumentos devem fundamentar 
e orientar, além das políticas de águas, também o 
gerenciamento dos recursos hídricos. O planeja-
mento, assim, não se atém a uma lista de ações, 
mas contém estratégias de ação, o que coloca esse 
instrumento como o cerne das questões relacionadas 
com o planejamento das bacias hidrográficas e sua 
implementação.

A lei estabelece um conteúdo mínimo para o 
plano, que foi melhor explicitado na Resolução 
CNRH nº 145/2012, no art. 10. De acordo com esse 
regulamento:

 “os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
deverão ser constituídos pelas etapas de diagnóstico, 
prognóstico e plano de ações, contemplando os recur-
sos hídricos superficiais e subterrâneos e estabelecendo 
metas de curto, médio e longo prazos e ações para seu 
alcance, observando o art. 7º da Lei n° 9.433/1997”. 

A obrigação de considerar os recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos no Plano não é prevista 
na Lei nº 9.433/1997, mas consta do seu regula-
mento, como verificado. Essa compreensão expande 
o conteúdo do Plano, que passa a tratar de forma 
concatenada as águas superficiais e subterrâneas. 

Nessa linha, a Resolução CNRH nº  22/2002 
dispõe que “os Planos de Recursos Hídricos devem 
considerar os usos múltiplos das águas subterrâneas, 
as peculiaridades de função do aquífero e os aspec-
tos de qualidade e quantidade para a promoção do 
desenvolvimento social e ambientalmente sustentá-
vel.” (Resolução CNRH nº 22/2002, art. 1º).

Além disso, a citada norma determina que os 
Planos de Recursos Hídricos devem promover 
a caracterização dos aquíferos e definir as inter-
-relações de cada um deles com os demais corpos 
hídricos superficiais e subterrâneos e com o meio 
ambiente, visando à gestão sistêmica, integrada e 
participativa das águas (art. 2º).

A resolução impõe ainda, no art. 3º, que o Plano 
deve conter “as informações hidrogeológicas e os 
dados sobre as águas subterrâneas necessários à 
gestão integrada dos recursos hídricos” e, no art. 4º, 
“contemplar o monitoramento da quantidade e qua-
lidade dos recursos dos aquíferos, com os resultados 
devidamente apresentados em mapa”.

Além disso, “as ações potencialmente impac-
tantes nas águas subterrâneas, bem como as ações 
de proteção e mitigação a serem empreendidas 
devem ser diagnosticadas e previstas nos Planos de 
Recursos Hídricos, incluindo-se medidas emergen-
ciais a serem adotadas em casos de contaminação e 
poluição acidental” (art. 5º). “Os Planos de Recursos 
Hídricos devem também explicitar as medidas de 
prevenção, proteção, conservação e recuperação dos 
aquíferos com vistas a garantir os múltiplos usos e 
a manutenção de suas funções ambientais” (art. 6º).  

No que se refere ao diagnóstico da situação 
atual dos recursos hídricos, mencionado no art. 
7º, I, da Lei nº 9.433/1997, a Resolução CNRH nº 
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145/2012 prevê o desenvolvimento da seguinte 
temática (art. 11): 

•	  caracterização da bacia hidrográfica conside-
rando aspectos físicos, bióticos, socioeconô-
micos, políticos e culturais;

•	  caracterização da infraestrutura hídrica;
•	  avaliação do saneamento ambiental;
•	  avaliação quantitativa e qualitativa das águas 

superficiais e subterrâneas;
•	  avaliação do quadro atual dos usos da água e 

das demandas hídricas associadas;
•	  balanço entre as disponibilidades e demandas 

hídricas avaliadas;
•	  caracterização e avaliação da rede de moni-

toramento quali-quantitativa dos recursos 
hídricos;

•	  identificação de áreas sujeitas à restrição de uso 
com vistas à proteção dos recursos hídricos;

Na Lei nº 9.433/1997, mencionam-se “propostas 
para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, 
com vista à proteção dos recursos hídricos”. Na 
Resolução CNRH nº 145/2012, esse tema passou a 
constar como “identificação” dessas áreas, no diag-
nóstico. Como será visto adiante, entende-se que as 
propostas de áreas sujeitas à restrição de uso esta-
riam contidas nas “recomendações para os setores 
usuários, governamental e sociedade civil”. A seguir 
serão indicadas as demais disposições da Resolução 
CNRH nº 145/2012 sobre a etapa de Diagnóstico.

•	  avaliação do quadro institucional e legal da 
gestão de recursos hídricos, estágio de imple-
mentação da política de recursos hídricos, 
especialmente dos instrumentos de gestão;

A avaliação do quadro institucional e legal rela-
tivo à gestão implica não apenas o levantamento 
das normas, de forma a verificar o que se encontra 
em vigor, como o estágio da implementação dos 
instrumentos de gestão. Somente a partir dessa 
informação é que se pode planejar a implementação 
e o aprimoramento dos instrumentos de gestão, 

além das estratégias a serem aplicadas para garantir 
a efetividade das ações propostas.

•	  identificação de políticas, planos, programas e 
projetos setoriais que interfiram nos recursos 
hídricos;

Nessa linha, é relevante ter conhecimento de 
todas as políticas, planos, programas e projetos. 
Mas eles devem ser abordados no Plano de Recursos 
Hídricos apenas naquilo que tiver impacto, efetiva-
mente, na gestão da água. 

•	  caracterização de atores relevantes para a 
gestão dos recursos hídricos e dos conflitos 
identificados;

A caracterização dos atores envolvidos com a ges-
tão de recursos hídricos, públicos ou privados, enseja o 
conhecimento de todos aqueles que, de alguma forma, 
possuem protagonismo no âmbito da bacia hidrográ-
fica, identificando os interesses e conflitos envolvidos 
e a articulação política estabelecida (ou não). 

Todo esse aparato tem por finalidade dar base 
para o exercício da governança no Plano de Recursos 
Hídricos, considerando a necessidade de discussão 
dos temas que serão incluídos nesse documento 
técnico de conotação política.

Em relação ao prognóstico, a Resolução CNRH 
nº 145/2012 estabelece que nessa etapa do Plano 
deverão ser propostos cenários futuros, compatíveis 
com o horizonte de planejamento. Devem abranger, 
no mínimo, os seguintes aspectos (art. 12):

•	  a análise dos padrões de crescimento demo-
gráfico e econômico e das políticas, planos, 
programas e projetos setoriais relacionados 
aos recursos hídricos; 

A Lei nº 9.433/1997 menciona, no inciso II de 
seu art. 7º, “a análise das alternativas de crescimento 
demográfico, de evolução de atividades produtivas e 
de modificações dos padrões de ocupação do solo”, o 
que implica que, na elaboração do Plano, o conteúdo 
de ambos os dispositivos – lei e regulamento – deve 
ser considerado. 
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•	  proposição de cenário tendencial, com a pre-
missa da permanência das condições demo-
gráficas, econômicas e políticas prevalecentes, 
e de cenários alternativos;

•	  avaliação das demandas e disponibilidades 
hídricas dos cenários formulados;

•	  balanço entre disponibilidades e demandas 
hídricas com identificação de conflitos poten-
ciais nos cenários;

A Lei nº 9.433/1997 estabelece, no inciso III do 
art. 7º, o “balanço entre disponibilidades e demandas 
futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qua-
lidade, com identificação dos conflitos potenciais”. 
Ou seja, as demandas devem incluir os aspectos 
qualitativos e quantitativos, além do que está men-
cionado na Resolução CNRH nº 145/2012.

•	  avaliação das condições da qualidade da água 
nos cenários formulados com identificação de 
conflitos potenciais;

•	  as necessidades e alternativas de prevenção, ou 
mitigação das situações críticas identificadas;

•	  definição do cenário de referência para o qual 
o Plano de Recursos Hídricos orientará suas 
ações;

A terceira etapa do Plano de Recursos Hídricos 
de Bacia Hidrográfica consiste no Plano de Ações 
(art. 13), que visa mitigar, minimizar e se antecipar 
aos problemas relacionados aos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, de forma a promover os 
usos múltiplos e a gestão integrada. Minimamente, 
deve conter o seguinte: 

•	definição das metas do plano; 

A Lei nº 9.433/1997, no inciso IV de seu art. 7º 
especifica as metas que devem constar do Plano tais 
como: racionalização de uso, aumento da quantidade 
e melhoria da qualidade dos recursos hídricos dis-
poníveis. No caso em tela, o regulamento da lei não 
pode extrapolar o seu conteúdo, o que significa que 
há uma definição específica de quais metas devem 
constar do plano. Além disso, a Resolução CNRH 

afirma que devem constar no plano de Ações os 
seguintes elementos:

•	  ações ou intervenções requeridas, organizadas 
em componentes, programas e subprogramas, 
com justificativa, objetivos, executor, investi-
mentos, fontes possíveis de recursos, prazo de 
implantação; 

•	prioridades e cronograma de investimentos; 
•	diretrizes para os instrumentos de gestão; 
•	  arranjo institucional ou recomendações de 

ordem institucional para aperfeiçoamento da 
gestão dos recursos hídricos e para implemen-
tação das ações requeridas; 

No que se refere ao arranjo institucional, importa 
lembrar que os instrumentos de gestão são implemen-
tados no âmbito das administrações públicas, por meio 
de processos administrativos. É o caso, por exemplo, 
da outorga de direito de uso de recursos hídricos e da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos. A implemen-
tação desses instrumentos e dos demais depende de 
instituições organizadas, com técnicos capacitados. 

O Plano de Recursos Hídricos é um documento 
técnico capaz de explicitar, de forma sistemática, 
as dificuldades institucionais e o que é necessário 
para que os órgãos e entidades possam cumprir 
suas atribuições legais, inclusive no que se refere à 
implantação dos instrumentos de gestão.

•	  recomendações de ordem operacional para a 
implementação do plano; 

As recomendações indicadas no inciso VI acima 
tratam das questões técnicas do Plano, necessárias 
para a sua implementação. A Lei nº 9.433/1997, 
no inciso V do art. 7º, menciona “medidas a serem 
tomadas, programas a serem desenvolvidos e pro-
jetos a serem implantados, para o atendimento das 
metas previstas, o que corresponde às recomenda-
ções previstas no regulamento.

•	  indicadores que permitam avaliar o nível de 
implementação das ações propostas; 

•	  recomendações para os setores usuários, gover-
namental e sociedade civil.
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A expressão “recomendações para os setores 
usuários, governamental e sociedade civil” repre-
senta um grande leque de possibilidades. Temas 
específicos citados nos art. 7º da Lei nº 9.433/1997, 
como: 1. prioridades para outorga de direitos de 
uso dos recursos hídricos; 2. diretrizes e critérios 
para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e 3. 
propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição 
de uso, com vista na proteção dos recursos hídricos 
estariam contidos nesse dispositivo. 

Nos termos do art. 4º, XVIII da Lei nº 9.984/2000, 
cabe à Agência Nacional de Águas participar da ela-
boração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e 
supervisionar a sua implementação. Nos termos da 
Lei nº 9.433/1997, art. 35, IX, compete ao Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos acompanhar a 
execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e determinar as providências necessárias 
ao cumprimento de suas metas. O primeiro Plano 
Nacional de Recursos Hídricos foi aprovado por 
meio da Resolução CNRH nº 58/2006.

Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos devem 
ser elaborados de acordo com as normas estaduais e 
aprovados pelos respectivos Conselhos de Recursos 
Hídricos.

Os Planos de Bacias Hidrográficas são atribuição 
das Agências de Água ou das Entidades Delegatárias, e 
na sua falta, os órgãos e entidades competentes gover-
namentais para proceder à gestão dos recursos hídricos. 
Aos Comitês de Bacia Hidrográfica, nos termos da Lei 
nº 9.433/1997, art. 38, compete “aprovar o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia” (inciso III) e “acompanhar 
a sua execução, sugerindo as providências necessárias 
ao cumprimento de suas metas” (inciso IV).

A implementação do Plano, todavia, não se 
limita a esses órgãos e entidades, na medida em que 
as ações propostas podem encontrar-se na esfera das 
competências de outros setores, como por exemplo a 
saúde, a habitação, o planejamento, o meio ambiente 
o saneamento básico, e outros. Dessa forma, a imple-
mentação das ações propostas exige uma articulação 
intersetorial calcada na governança.

O Plano de Recursos Hídricos, sobretudo o da 
Bacia Hidrográfica, consiste no eixo básico da gestão 
e da implementação dos demais instrumentos. A sua 
elaboração depende das informações já levantadas 
nos processos de implementação dos demais instru-
mentos, como é o caso do Sistema de Informações e 
das outorgas de direito de uso de recursos hídricos. 
Na elaboração do plano e em suas revisões, esses 
dados são validados, corrigidos e, quando detectados 
problemas ou falta de implementação dos demais 
instrumentos, o plano deve orientar as ações a serem 
desenvolvidas com o objetivo de buscar, em horizon-
tes de planejamento fixados, a implementação de 
todos os instrumentos previstos nas políticas de águas.

Por outro lado, o Plano exerce um papel de 
orientador de outros instrumentos. No que se refere 
ao enquadramento de corpos hídricos, a Resolução 
CNRH nº 91/2008 prevê expressamente, no art. 3º, 
que “a proposta de enquadramento deverá ser desen-
volvida em conformidade com o Plano de Recursos 
Hídricos da bacia hidrográfica, preferencialmente 
durante a sua elaboração”.

2.2.2. Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos

Os rios e outros corpos hídricos são bens públicos 
de uso comum (Código Civil, Lei nº 10.406/2002, art. 
99, I), o que significa, do ponto de vista do domínio, 
que pertencem a pessoas jurídicas de direito público – 
União (CF/88, art. 20, I) e Estados (CF/88, art. 26, I) e 
ao Distrito Federal, que se equipara aos Estados. Nesse 
sentido, qualquer pessoa pode fazer uso da água, 
desde que observe as normas administrativas vigen-
tes. Para o uso privativo, em benefício de alguém, que 
subtrai a possibilidade de utilização do recurso por 
outras pessoas, as normas administrativas vigentes 
exigem uma autorização do Poder Público – outorga 
do direito de uso de recursos hídricos. Por meio desse 
instrumento, o Poder Público, com base em normas 
vigentes e estudos técnicos, atribui ao interessado o 
direito de utilizar a água, fixando as devidas condições 
e os respectivos limites.
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Assista:
Vídeo 5 Outorga de Direito de  
Uso de Recursos Hídricos. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
instrumento das Políticas de Recursos Hídricos, cons-
titui o ato administrativo que expressa os termos e as 
condições mediante as quais o Poder Público permite, 
por prazo determinado, o uso de recursos hídricos, 
sendo que é competência da Agência Nacional de 
Águas (ANA) autorizar o uso em corpos hídricos 
de domínio da União e dos órgãos e entidades dos 
Estados, nos corpos de água de domínio estadual. 

Vale mencionar que as prioridades para outorga 
de direito de uso de recursos hídricos fazem parte do 
conteúdo mínimo dos Planos de Bacia Hidrográfica 
(art. 7º, VIII), a serem aprovados pelos Comitês de 
Bacia Hidrográfica.

A outorga do direito de uso de recursos hídricos, 
introduzida no direito brasileiro pelo Código de 
Águas (Decreto nº 24.643/34, art. 43), é exigida para 
os usos que alterem a qualidade, a quantidade ou o 
regime das águas. Nos termos da Lei nº 9.433/1997, 
art. 12, estão sujeitos à outorga pelo Poder Público 
os seguintes direitos de uso de recursos hídricos: 

•	  derivação ou captação de parcela da água exis-
tente 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;

•	aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
•	  outros usos que alterem o regime, a quantidade 

ou a qualidade da água existente em um corpo 
de água;

Inicialmente, o objetivo primordial das outorgas 
consistiu na necessidade de efetuar o controle das 
quantidades derivadas e lançadas aos rios e lagos, o 
que, juntamente com as vazões naturais, caracteriza 
o cálculo do balanço hídrico. Era preciso conhecer 
e controlar as vazões dos rios, a fim de calcular o 
potencial hidráulico de cada queda, com vista a 
obter maiores garantias na exploração dos poten-
ciais hidráulicos. (GRANZIERA, 2014). A outorga, 
assim, era instrumento de controle da quantidade 
de água, até porque a geração de energia elétrica não 
exige qualidade. Ao longo do tempo, com a edição 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e das 
políticas estaduais, adequadas às normas ambientais, 
a natureza das outorgas modificou-se. 

Nesse sentido, a outorga é considerada um ins-
trumento de controle quantitativo e qualitativo dos 
usos da água (Lei nº 9.433/1997, art. 11). Quanti-
tativo porque controla os volumes retirados e lan-
çados no corpo de água. Qualitativo pelo fato de as 
autoridades concederem a outorga de lançamento 
somente quando a qualidade dos efluentes a serem 
lançados for compatível com o enquadramento 
do corpo receptor no trecho determinado. Essa 
nova regra se coaduna com as diretrizes gerais de 
ação para a implementação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, destacando a integração da 
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 
(art. 3º, III).

De fato, como forma de se integrar às políticas 
ambientais no Brasil, a Lei nº 9.433/1997 estendeu 
a função das outorgas, além do controle das quan-
tidades, para o controle qualitativo. Nessa linha, a 
outorga de lançamento de efluentes para diluição 
será condicionada não apenas à capacidade de 
suporte do corpo receptor, definido pela Resolução 
CONAMA nº 430/2011 como o valor máximo de 
determinado poluente que o corpo hídrico pode rece-
ber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos 
determinados pela classe de enquadramento (art. 4º, 
I) . Há que verificar também a classe em que o corpo 
hídrico está enquadrado.

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrGHTY6_9lbduAAy0Md6gt.;_ylu=X3oDMTJkajRobmY4BHNlYwNjZC1hdHRyBHNsawNzb3VyY2UEdnRpZAMEcnVybANodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUZzZ2tYQ2YzYmlj/RV=2/RE=1541042106/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFsgkXCf3bic/RK=2/RS=2eqCDdfohViMDX4UerazFxVvPjQ-
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1xEo_9lbNY8AcCPz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=outorga+de+recursos+hidricos+video&fr2=piv-. web&fr=mcafee#id=2&vid=0fb890a80e96043efddd7d5cc1bbf49e&action=view. Produ��o: ANA. 
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 Essa regra associa-se ao processo de licen-
ciamento ambiental, em que o órgão ou entidade 
licenciadora somente concederá licença se os lan-
çamentos estiverem em conformidade com a classe 
do corpo hídrico. 

Nos termos da Resolução CONAMA nº 430/2011, 
os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor 
características de qualidade em desacordo com as metas 
obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu 
enquadramento, sendo que as metas obrigatórias para 
corpos receptores serão estabelecidas por parâmetros 
específicos. No caso de os parâmetros não estarem 
incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de 
metas intermediárias progressivas, os padrões de 
qualidade a serem obedecidos no corpo receptor são 
os que constam na classe em que o corpo receptor 
estiver enquadrado (art. 5º). Essa regra reforça o cri-
tério vinculante do enquadramento para a concessão 
das outorgas de lançamento de efluentes.

A outorga se vincula aos seguintes objetivos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos: 

1. assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de águas em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos; 
2. promover a utilização racional e integrada 
dos recursos hídricos, com vista ao desenvol-
vimento sustentável; 
3. prevenir e defender contra eventos hidroló-
gicos críticos de origem natural ou decorrentes 
do uso inadequado dos recursos naturais. 

Os objetivos acima relacionados coadunam-se 
perfeitamente com o fundamento das outorgas, 
considerando que se trata do instrumento básico de 
controle do uso dos recursos hídricos, justamente 
com o objetivo de garantir disponibilidade às futu-
ras gerações em qualidade e quantidade e evitar os 
eventos hidrológicos críticos, sobretudo a escassez 
provocada pelo uso excessivo. 

Já a racionalidade do uso é muito mais um meio 
que um objetivo. Cabe à entidade responsável pelas 
outorgas de direito de uso de água exigir do usuário a 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 
garantindo a sustentabilidade.

Na decisão administrativa sobre as outorgas, 
devem ser consideradas, ainda, como referência, as 
prioridades de uso da água quando fixadas no Plano 
de Bacia Hidrográfica, devidamente aprovado pelo 
respectivo Comitê. 

2.2.2.1. Vazão de Referência 

No que se refere às captações, deve ser obser-
vada a vazão de referência, definida na Resolução 
CONAMA nº 357/2005, art. 4º, XXXVI, como “a 
vazão do corpo hídrico utilizada como base para o 
processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo 
das águas e a necessária articulação das instâncias do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH)”.

A expressão “usos múltiplos” pode ser entendida 
como uma utilização equilibrada da água entre os 
vários tipos de usos: saneamento, indústria, nave-
gação, geração de energia elétrica, irrigação, pesca e 
aquicultura, recreação e turismo, controle de cheias. 
A ideia é garantir que vários usos sejam contem-
plados ao invés de um uso prioritário, evitando-se, 
assim, o conflito no âmbito das bacias hidrográficas. 
Com base no princípio do uso equitativo dos recur-
sos naturais, e nos preceitos da Lei no 9.433/1997 
previsto no art. 1º, IV, o uso múltiplo é um dos fun-
damentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Cabe verificar o significado da expressão “neces-
sária articulação das instâncias do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente – SISNAMA e do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), 
objeto da Resolução CONAMA nº 357/05. Segundo 
a Lei nº 6.938/1981, art. 6º, os órgãos e entidades 
das várias esferas do Poder Público responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental 
constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA). Em termos de águas, está-se falando 
da melhoria, da manutenção e da recuperação da 
qualidade desse recurso. 
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Já a Lei nº 9.433/1997 criou o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com des-
taque para os seguintes objetivos (art. 32): 

•	coordenar a gestão integrada das águas; 
•	  implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 
•	  planejar, regular e controlar o uso, a preser-

vação e a recuperação dos recursos hídricos.

A Lei de Águas trata precipuamente da base legal 
para a organização dos usos da água, de modo a 
garantir o acesso dos usuários ao recurso, de forma 
equilibrada e com o mínimo de conflitos, o que 
remete à quantidade. Embora a outorga de direito 
de uso de recursos hídricos seja um instrumento 
de controle quantitativo e qualitativo da água, essa 
segunda função refere-se à legislação ambiental, qual 
seja a Resolução CONAMA nº 357/05.

Tem-se, pois, duas normas incidindo sobre as 
águas: a primeira com foco na qualidade (Resolução 
CONAMA nº 357/2005) e a segunda com foco na 
quantidade (Lei nº 9.433/1997). As duas são neces-
sariamente complementares, o que significa que, 
ao garantir os usos múltiplos (quantidade) deve-se 
garantir também a qualidade dos corpos hídricos, 
não apenas para os usos outorgados, mas para os 
processos ecológicos essenciais que se desenvolvem 
no meio aquático ou que dele dependem.

Os valores de referência são fixados para com-
patibilizar a dimensão ambiental com a gestão do 
uso da água. Por meio da fixação desses valores, 
estabelece-se um parâmetro técnico de garantia de 
vazão, como por exemplo, Q7, 10” (Média mínima 
de 7 dias consecutivos e 10 anos de período de 
retorno) ou Q95 (Vazão de permanência por 95% 
do tempo), ou ainda Q90 (Vazão de permanência 
por 90% do tempo). 

Esses valores consistem na base técnica para:
•	  a concessão de outorgas de direito de uso de 

recursos hídricos;
•	garantir os usos múltiplos; 

•	  proteger os corpos hídricos, impedindo que os 
volumes outorgados venham a comprometer 
as condições necessárias à manutenção dos 
ecossistemas terrestres e aquáticos (GRAN-
ZIERA, 2013). 

Embora o foco das vazões de referência seja o 
balanço hídrico, obrigatoriamente se deve conside-
rar a qualidade do corpo receptor. Essa questão é 
nevrálgica, pois é responsabilidade do órgão gestor de 
recursos hídricos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água, conforme mencionado.

Para maiores informações sobre a outorga e as 
vazões de referência, assista:

Videoaula 1: 
Outorga de recursos hídricos  
e as vazões de referência   
do Prof. Marco Antônio Palermo.

2.2.2.2. Usos insignificantes

A expressão “derivações insignificantes” foi utili-
zada pelo Código de Águas de 1934, em uma época 
em que as vazões de água no país eram mais que sufi-
cientes para atender às necessidades da população. 

Embora a lei estabeleça que os usos privativos da 
água são passíveis de outorga, há uma dispensa dessa 
obrigação, o que se estende para a cobrança pelo uso 
da água, para os seguintes usos (Lei nº 9.433/1997, 
art. 12, § 1º): 

I – o uso de recursos hídricos para a satisfação das 
necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural;

II – as derivações, captações e lançamentos considera-
dos insignificantes;

III – as acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes.

O parágrafo único do art. 5º da Resolução 
CNRH nº 16/2001 estabelece que os critérios 
específicos de vazões ou acumulações de água 
consideradas insignificantes serão estabelecidos 
nos planos de recursos hídricos, devidamente 
aprovados pelos correspondentes Comitês de 

https://youtu.be/hRVWo2VkAfQ
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Bacia Hidrográfica ou, na inexistência destes, pela 
autoridade outorgante.

O tema é detalhado na Resolução CNRH nº 
184/2016, que estabelece diretrizes e critérios gerais 
para definição das derivações e captações de recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, e lançamentos 
de efluentes em corpos de água e acumulações de 
volumes de água de pouca expressão, considerados 
insignificantes.

Importante salientar que, não obstante exista a 
possibilidade de isenção das outorgas e, consequen-
temente, também da cobrança pelo uso da água 
(Resolução CNRH nº 184/2016, art. 12), essa isenção 
não prescinde nem do controle nem da necessidade 
de cadastramento dos usos. 

Assim, a autoridade outorgante deverá con-
siderar no balanço hídrico a somatória dos usos 
outorgados e dos usos que independem de outorga, 
com a finalidade de controlar o percentual de com-
prometimento do corpo hídrico. As derivações, 
captações, lançamentos de efluentes ou acumulações 
de volumes de água, de pouca expressão, conside-
rados insignificantes, deverão estar cadastrados na 
autoridade outorgante, para fins de regularização do 
uso de recursos hídricos. 

Além disso, o conjunto de dados e informações 
dos usos cadastrados deverá compor a base de dados 
de usuários de recursos hídricos da respectiva auto-
ridade outorgante. Aplicam-se às derivações, capta-
ções, lançamentos de efluentes ou acumulações de 
volumes de água de pouca expressão, considerados 
insignificantes, as normas relativas à fiscalização dos 
usos de recursos hídricos.

A Resolução CNRH nº 184/2016 estabelece, em 
seu art. 2º, que: 

os critérios específicos de derivações, captações, lan-
çamentos de efluentes ou acumulações de volumes de 
água de pouca expressão, considerados insignificantes, 
serão estabelecidos no respectivo plano de recursos 
hídricos, propostos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica 
e aprovados pelos Conselhos Estaduais ou Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, respeitados os domínios.

A diversidade geográfica, econômica e popula-
cional brasileira deve ser considerada nessa definição 
e, para tanto, o art. 3º da resolução dispõe que: 

Para o estabelecimento de critérios específicos de 
derivações, captações, lançamentos de efluentes ou 
acumulações de volumes de água de pouca expressão, 
considerados insignificantes, deverão ser observadas 
as características hidrológicas das bacias ou regiões 
hidrográficas, as características hidrogeológicas dos 
aquíferos contemplados e as características das deman-
das existentes.

A decisão acerca da fixação de critérios espe-
cíficos para derivações, captações, lançamentos de 
efluentes ou acumulações de volumes de água de 
pouca expressão, considerados insignificantes, é de 
caráter discricionário, podendo a autoridade outor-
gante adotar os seguintes critérios (art. 4º):

I – percentual da referência volumétrica de determinada 
porção de aquífero como limite individual de captação;

II – percentual da vazão de referência de determinado 
corpo hídrico superficial como limite individual de 
captação ou derivação;

III – percentual de volume ou da vazão de referência 
como limite individual para diluição de carga poluente 
lançada em corpo hídrico superficial;

IV – limite individual para as acumulações de volumes 
de água;

V – limite percentual de comprometimento coletivo 
quantitativo de porções de aquífero;

VI- limite percentual de comprometimento coletivo 
quantitativo e qualitativo de corpo hídrico superficial.

Essa lista, não é taxativa. A norma admite que, 
em bacias hidrográficas, corpos hídricos superficiais 
ou subterrâneos, trechos ou porções deles conside-
rados críticos quanto à demanda ou disponibilidade 
hídrica, em seus aspectos quantitativos e qualitativos, 
possam ser definidos novos critérios específicos para 
as derivações, captações, lançamentos de efluentes ou 
acumulações de volumes de água de pouca expressão, 
considerados insignificantes.

Embora o administrador possa optar pelos 
critérios acima referidos, a norma impõe uma res-
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trição relacionada com o estabelecimento do limite 
percentual de comprometimento coletivo quanti-
tativo de porções de aquífero ou de corpo hídrico 
superficial. Nesses casos, deverá ser considerado o 
efeito cumulativo, em um mesmo corpo hídrico, de 
todas as derivações, captações, lançamentos ou acu-
mulações de volumes de água de pouca expressão, 
considerados insignificantes, podendo a autoridade 
outorgante, ao constatar eventual comprometimento 
rever ou informar ao Comitê de Bacia Hidrográfica 
sobre a necessidade da revisão dos critérios especí-
ficos (art. 4º, §§ 1º e 2º).

Outra restrição imposta pela norma consiste na 
proibição da caracterização como insignificantes, 
das vazões ou volumes destinados à diluição de car-
gas de fósforo ou nitrogênio contidas nos efluentes 
lançados em reservatório, lago ou trecho de curso 
d’água que estejam em processo de eutrofização ou 
eutrofizados (art. 5º).

No que se refere às competências envolvidas em 
relação aos usos insignificantes, a Lei nº 9.433/1997 
estabelece em seu art. 38, V, que compete aos Comi-
tês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de 
atuação, propor ao Conselho Nacional e aos Con-
selhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumula-
ções, derivações, captações e lançamentos de pouca 
expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade 
de outorga de direito de uso de recursos hídricos, de 
acordo com os domínios destes.

Uma questão adjacente, mas que é relevante, con-
siste no seguinte: considerando que as quantidades 
de água existentes no país permanecem sempre as 
mesmas, independentemente do crescimento popu-
lacional e das demandas das atividades antrópicas, 
e estão comprometidas com grande poluição, não 
é mais possível aceitar a terminologia de “insigni-
ficante”. Não há mais uso que seja insignificante. As 
questões relacionadas com a água vêm assumindo 
importância cada vez maior, em face das tragédias 
que ocorrem pela falta de acesso à água e é necessá-
rio estabelecer conceitos que indiquem claramente 
a importância desse recurso. 

Como essa expressão foi usada para dispensar 
a outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
caberia rever a legislação para adotar, por exemplo 
a expressão usos dispensados de outorga, afastando 
a ideia de insignificância.

2.2.3. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

As águas, como bens públicos de uso comum, 
possuem como um de seus atributos, o da inaliena-
bilidade (Lei nº 9.433/97, art. 18). Ninguém, seja a 
que título for, poderá apropriar-se das águas, pois a 
lei apenas confere o direito de seu uso por meio da 
outorga, cujo instrumento jurídico, no direito em 
vigor, é a autorização. E o pagamento pelo uso da 
água tampouco implica a criação de um direito sobre 
esse recurso (Granziera, 2014, p. 193). 

Assista:
Vídeo 6: A Cobrança pelo Uso  
da Água.

Produção: ANA.

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um 
dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, previsto na Lei das Águas (Lei nº 9.422/97, 
art. 5º, IV). A instituição da cobrança tem como 
objetivos: 

•	  reconhecer a água como bem econômico e dar 
ao usuário uma indicação de seu real valor; 

•	  incentivar a racionalização do uso da água; e, 
também, 

•	  obter recursos financeiros para o financiamento 
dos programas e intervenções contemplados nos 
planos de recursos hídricos (art. 19).

Além dos objetivos previstos na Lei das Águas, o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
emitiu a Resolução nº 48, de 21-3-2005, que esta-
belece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, acrescentando mais dois objeti-
vos para a cobrança, de cunho voltado às questões 
ambientais (art. 2º):

https://www.youtube.com/watch?v=PgqfCjYwui0&t=30s. 
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•	  estimular o investimento em despoluição, 
reuso, proteção e conservação, bem como a 
utilização de tecnologias limpas e poupadoras 
dos recursos hídricos, de acordo com o enqua-
dramento dos corpos de águas em classes de 
usos preponderantes; e

•	  induzir e estimular a conservação, o manejo 
integrado, a proteção e a recuperação dos 
recursos hídricos, com ênfase para as áreas 
inundáveis e de recarga dos aquíferos, manan-
ciais e matas ciliares, por meio de compensa-
ções e incentivos aos usuários.

Os valores arrecadados com a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos têm natureza de receita 
pública, mais especificamente de preço público. Isso 
porque, paga-se pela exploração de bem de domínio 
público que consiste em um uso privativo da água, 
em detrimento dos demais.

Sua natureza é negocial e se desenvolve por meio 
de uma sistemática de proposições e aprovações, no 
âmbito de Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Granziera, 2015, p. 295).

Preços públicos são as receitas cobradas pelo Estado 
tendo em vista principalmente o interesse dos par-
ticulares na atividade desempenhada pelo governo, 
mas atendendo também, embora secundariamente, à 
existência de um interesse público geral e coletivo nessa 
atividade. Também aqui se trata de desempenho, pelo 
Estado, de atividades tipicamente privadas; porém a 
existência de um interesse público secundário justifica 
que o Estado se reserve a exclusividade do seu exercí-
cio, eliminando a concorrência por meio do monopólio 
legal. (Sousa, 1982, p. 36-38).

Importante distinguir os valores pagos aos pres-
tadores de serviços públicos de saneamento básico 
da cobrança pelo uso do recurso hídrico. Pagam-
-se quantias correspondentes à remuneração pela 
prestação dos serviços, que incluem a captação da 
água em corpos hídricos, o tratamento, a adução e 
a distribuição de água potável, assim como a coleta 
e o afastamento de esgotos, aí ser incluído o res-
pectivo tratamento e ainda a disposição final dos 

efluentes e lodos. A fatura que se recebe é relativa 
à prestação de serviços de saneamento e nada tem 
a ver com cobrança pelo uso da água, instrumento 
da política de recursos hídricos (Granziera, 2014, 
p. 193). Vale dizer que os serviços de saneamento 
básico, na qualidade de usuários da água, pagam 
valores relativos aos volumes captados nos corpos 
de água e pelo lançamento de efluentes.

A cobrança é um instrumento econômico em 
dois sentidos: o primeiro, no que tange ao enten-
dimento da água como bem de valor econômico, 
cuja utilização deve ser cobrada, o que deve servir 
para modificar o comportamento perante esse 
recurso. O segundo, relativo ao financiamento de 
atividades previstas no plano de recursos hídricos. 
(Granziera, 2014, p. 196). A natureza da cobrança, 
nesse aspecto, é híbrida, pois não se trata de um ato 
voluntário por parte de cada usuário. É o Comitê 
de Bacia Hidrográfica que decide, em um primeiro 
momento, acerca da aplicação da cobrança, valores 
e mecanismos, cabendo aos respectivo Conselho de 
Recursos Hídricos a sua homologação, de acordo 
com a norma vigente – União ou Estados. A partir 
da aprovação, a cobrança torna-se obrigatória.

Além de econômico, a cobrança é também um 
instrumento de controle, na medida em que con-
siste em um preço público, imposto aos usuários da 
água, em valores propostos pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica e aprovados pelo Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos no que se refere ao domínio 
da União, cabendo a cada Estado, como já foi dito, 
definir a sistemática de cobrança pelas águas de 
domínio estadual (Granziera, 2015, p. 295).

Serão cobrados os usos de recursos hídricos 
sujeitos a outorga (Lei nº 9.433, art. 20 e Resolução 
CNRH nº 48/2005, art. 4º). Isto é, estão sujeitos à 
outorga e, portanto, à cobrança: 

•	  derivação ou captação de parcela da água exis-
tente em um corpo de água para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de 
processo produtivo; 
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•	  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; 4. aproveitamento dos 
potenciais hidrelétricos; 

•	  outros usos que alterem o regime, a quantidade 
ou a qualidade da água existente em um corpo 
de água (art. 12). 

Os casos em que não é exigível a outorga, 
automaticamente indicam a não exigibilidade da 
cobrança (Lei nº 9.433/97, art. 12, § 1º). Isso não 
significa que há uma isenção de recolhimento da 
cobrança, mas sim que a outorga é o fato gerador 
para a cobrança e que sua inexigibilidade, suspensão 
ou revogação impedem que seja realizada a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos.

Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso 
dos recursos hídricos devem ser observados: 

•	  nas derivações, captações e extrações de água, 
o volume retirado e seu regime de variação; e 

•	  nos lançamentos de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu 
regime de variação e as características físico-
-químicas, biológicas e de toxidade do afluente 
(Lei nº 9.433/97, art. 21).

A instituição da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, condiciona-se ao cumprimento das seguin-
tes etapas (Resolução CNRH do nº 48/2005, art. 6º):

•	  a proposição das acumulações, derivações, 
captações e lançamentos considerados insig-
nificantes pelo respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica e sua aprovação pelo respectivo 
Conselho de Recursos Hídricos;

•	  o processo de regularização de usos de recursos 
hídricos sujeitos à outorga na respectiva bacia, 
incluindo o cadastramento dos usuários da 
bacia hidrográfica;

•	  o programa de investimentos definido no 
respectivo Plano de Recursos Hídricos devi-
damente aprovado;

•	  a aprovação pelo competente Conselho de 
Recursos Hídricos, da proposta de cobrança, 
tecnicamente fundamentada, encaminhada 
pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;

•	  a implantação da respectiva Agência de Bacia 
Hidrográfica ou da entidade delegatária do 
exercício de suas funções.

Quanto às competências para instituir e efe-
tuar a cobrança, no plano federal, cabe à Agência 
Nacional de Águas implementar a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos de domínio da União, 
em articulação com os Comitês de Bacia Hidro-
gráfica, assim como arrecadar, distribuir e aplicar 
receitas auferidas por intermédio da cobrança (Lei 
nº 9.984/00, art. 4º, VIII e IX). Às Agências de 
Água, mediante delegação do outorgante, compete 
realizar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
(Lei nº 9.433/97, art. 44, III).  

O poder outorgante para que uma Agência de 
Águas realize a cobrança pelo uso de recursos hídri-
cos consiste no detentor do domínio do recurso, vale 
dizer, a União ou os Estados, que deverá delegar à 
Agência, ou à entidade que estiver exercendo essa 
função, por meio do contrato de gestão, a capacidade 
administrativa para proceder à cobrança, quando 
essa entidade tiver natureza pública. Quando isso 
não ocorrer, a cobrança é feita em nome da entidade 
responsável pela gestão das águas. As regras para 
essa delegação de competência devem ser objeto de 
regulamentação (Granziera, 2014, p. 197).

Os valores relativos à cobrança constituem 
proposta da Agência de Águas ao Comitês de Bacia 
Hidrográfica (Lei nº 9.433/97, art. 44, XI, b), a eles 
cabendo sugerir ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos os valores a serem cobrados (art. 38, VI). 
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos fixa 
critérios gerais para cobrança por meio de resolução 
(art. 35, X) e aprova os valores (44, XI, b).
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Os valores arrecadados em uma determinada bacia 
ou sub-bacia hidrográfica ficarão na Conta Única do 
Tesouro Nacional, mas “à disposição da ANA”. Isso 
significa que a ANA é a responsável pela movimentação 
desses recursos, não o Ministério do Desenvolvimento 
Regional ou da Economia (Machado, 2018, p. 584).

Os valores arrecadados com a cobrança pelo 
uso da água serão aplicados prioritariamente na 
bacia hidrográfica em que foram gerados (Lei nº 
9.433/97, art. 22), reforçando a ideia da adoção da 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento 
e gerenciamento. Ou seja, no mínimo 92,5% dos 
recursos da cobrança devem ser destinados aos 
estudos, programas, projetos e obras contidas nos 
Planos de Recursos Hídricos.

A lei menciona, em seu art. 22, que os recursos 
da cobrança serão aplicados, prioritariamente, na 
bacia hidrográfica em que foram gerados. O termo 
“prioritariamente”, no entanto, não vincula a neces-
sária transferência dos valores à bacia interessada, o 
que causou insegurança jurídica aos usuários paga-
dores, comprometendo a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

O inciso III do art. 19, ao tratar do financiamento 
de programas e intervenções contidos nos planos de 
recursos hídricos, estabelece uma vinculação entre 
a cobrança, os recursos financeiros arrecadados 
e a sua aplicação as atividades previstas no plano 
de recursos hídricos. Considerando que cabe aos 
Comitês de Bacia Hidrográfica aprovar o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia e sugerir os valores a 
serem cobrados e que às Agências de Água compete 
apresentar a proposta ao(s) respectivo(s) Comitê(s) 
de Bacia Hidrográfica do plano de aplicação dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos, entende-se que a aplicação dos 
valores da cobrança, deve ocorrer na própria bacia 
em que houve a arrecadação.

Todavia, a lei não garantia essa aplicação na 
bacia hidrográfica, uma vez que apenas menciona 
que dar-se-á prioritariamente. Para contornar essa 
pendência, era preciso garantir que os valores cobra-

dos retornassem à bacia hidrográfica em que foram 
arrecadados, criando meios de transformar a receita 
em despesa (Granziera, 2015, p. 295)

A primeira questão referia-se à garantia de que os 
recursos decorrentes da cobrança, ainda que alocados 
no Tesouro Nacional, (1) não pudessem ser contin-
genciados e que (2) fossem preservados, mesmo em 
exercícios financeiros posteriores ao da arrecadação. 
Essas dúvidas solucionaram-se com a edição da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 
101, de 4-5-2000 –, que determina que os recursos 
legalmente vinculados a finalidade específica serão 
utilizados exclusivamente para atender ao objeto 
de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso. Todavia, a Lei 
Complementar nº 101/00 dispõe que lei deve estabele-
cer expressamente o comprometimento dos recursos, 
indicando a sua destinação. Faltava, pois, comple-
mentar essa etapa no processo de conferir segurança 
jurídica no que concerne aos recursos da cobrança.

A Lei nº 9.984/00 determinou que as receitas pro-
venientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
de domínio da União serão mantidas à disposição 
da ANA, na Conta Única do Tesouro Nacional, 
enquanto não forem destinadas para as respectivas 
programações. Todavia, fixar que as receitas prove-
nientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
de domínio da União permanecessem à disposição 
da ANA até a sua destinação nas respectivas progra-
mações, não era garantia que esses recursos se pre-
servassem após o exercício financeiro em que foram 
gerados nem impedia eventual contingenciamento. 

Não se indicava, de modo cabal, que os recursos 
seriam destinados especificamente aos projetos, pro-
gramas ou obras objeto de um plano de aplicação, 
previamente aprovado pelo Comitê de Bacia Hidro-
gráfica, juntamente com o plano de recursos hídricos 
e o plano de aplicação dos valores da cobrança. Não 
havia finalidade específica nem vinculação indicada 
na Lei, o que significava que, na legislação então 
em vigor, inexistia qualquer garantia de que os 
recursos financeiros obtidos por meio da cobrança 
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seriam preservados ou em linguagem figurativa, 
carimbados.

Era necessário fixar, em uma nova lei, tal 
obrigação. Havendo um dispositivo que obrigasse 
expressamente a destinação dos recursos obtidos a 
partir da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
aos estudos, planos, programas e obras contidos 
nos planos de aplicação, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal asseguraria a transferência automática, de 
natureza vinculante – e não o repasse, que é de 
natureza discricionária – de recursos financeiros do 
Tesouro Nacional para a Agência de Águas da Bacia 
(GRANZIERA, 215, p. 298).  

Afinal, os planos de aplicação constituem uma 
parte dos planos de recursos hídricos, devidamente 
aprovados pelo respectivo comitê de bacia hidrográ-
fica. Além disso, era necessário implantar um meca-
nismo institucional de controle para a transferência 
dos recursos do Tesouro Nacional para uma conta 
bancária em nome da Agência de Águas.

A Agência de Águas deveria celebrar contrato de 
gestão ou instrumento equivalente com a ANA, no 
qual seria fixada uma série de obrigações a serem 
cumpridas. A Agência Nacional de Águas exerceria 
o acompanhamento e o controle do cumprimento 
das condições do contrato de gestão, cabendo a ela 
proceder às autorizações para as transferências.

Cabe lembrar que a transferência é automática. A 
finalidade é garantida. Mas dependia de uma auto-
rização do ente controlador dessa conta – Agência 
Nacional de Águas –, fundamentada no cumprimento 
do contrato de gestão ou em outro compromisso que 
viesse a ser celebrado entre a Agência de Águas e a 
Agência Nacional de Águas (ANA), para que a Agên-
cia de Água pudesse receber os recursos. Todas essas 
questões foram suscitadas quando da implantação da 
cobrança na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 
em experiência pioneira, já consolidada. 

Como a Lei nº 9.433/97 estabelece, nas Dispo-
sições Gerais e Transitórias, que “os consórcios e 
associações intermunicipais de bacias hidrográficas 

poderão receber delegação do Conselho Nacional ou 
dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, por 
prazo determinado, para o exercício de funções de 
competência das Agências de Água, enquanto esses 
organismos não estiverem constituídos”,  formulou-
-se um modelo institucional que busca resolver (1) 
os problemas suscitados pelo termo prioritariamente 
mencionado no art. 22; (2) o risco de contingencia-
mento dos valores arrecadados e (3) a sua perma-
nência de um exercício financeiro para outro.

A Lei nº 10.881/04 veio trazer soluções para 
esses entraves, conferindo consistência ao fluxo 
financeiro da cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
e assegurando “à entidade delegatária as transferên-
cias da ANA provenientes das receitas da cobrança 
pelos usos de recursos hídricos em rios de domínio 
da União, arrecadadas na(s) respectiva(s) bacia(s) 
hidrográfica(s)” (GRANZIERA, 2015, p. 299-300). 

Além disso, menciona-se expressamente, no art. 4º, 
§ 3º, que se aplica a essas transferências o disposto no 
§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
segundo o qual “não serão objeto de limitação as despe-
sas que constituam obrigações constitucionais e legais 
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias”(GRANZIERA, 2015, p. 300).

O § 1º do art. 4º da Lei nº 10.881/04 assegura 
expressamente à Entidade Delegatária as transferên-
cias da ANA, provenientes das receitas da cobrança 
por derivação ou captação, lançamento de esgotos e 
resíduos e outros usos que alterem o regime, a quan-
tidade ou a qualidade dos recursos hídricos. Decor-
rendo de lei, ficam os valores oriundos da cobrança 
livres de contingenciamento, vinculando-se à apli-
cação na bacia hidrográfica em que foram gerados.

2.2.4. Enquadramento dos cursos de água 
(águas superficiais e subterrâneas)

O enquadramento dos corpos hídricos é um 
instrumento de gestão diretamente relacionado com 
a qualidade das águas. Sua finalidade é estabelecer 
os parâmetros técnicos e as medidas administrativas 
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voltados ao alcance da melhoria da qualidade, seja 
para os corpos hídricos em sua totalidade ou para 
trechos deles. 

Nos termos do art. 9º da Lei nº 9.433/1997, o 
enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água, visa:

•	  assegurar às águas qualidade compatível com 
os usos mais exigentes a que forem destinadas;

•	  diminuir os custos de combate à poluição das 
águas, mediante ações preventivas permanen-
tes.

O enquadramento refere-se à segurança sanitá-
ria sob o ponto de vista do alcance e manutenção 
da melhoria da qualidade. Nessa linha, a qualidade 
da água consiste em uma variável associada aos 
usos mais exigentes: quanto melhor a qualidade, 
maior a disponibilidade (quantidade) do recurso, 
inclusive para usos incompatíveis com a poluição 
e a contaminação, como é o caso, por exemplo, do 
abastecimento humano, da irrigação de hortaliças 
e da manutenção das comunidades aquáticas. 
Considerando as crises hídricas que o Brasil vem 
enfrentando nos últimos anos, esse tema é de 
grande importância. 

Além disso, insere-se no enquadramento dos 
corpos de água o princípio da prevenção, não ape-
nas sob a ótica da segurança sanitária, mas também 
como um fator econômico. O alcance das metas de 
qualidade vai gerar economia aos prestadores de ser-
viços de abastecimento de água, na medida em que 
pagarão menos pelo tratamento da água para fins 
de consumo. Além disso, os índices de ocorrência 
de doenças veiculadas pela água tendem a diminuir, 
desonerando o Sistema Único de Saúde. Todavia, 
dependendo da situação dos corpos hídricos, é 
necessário o investimento em despoluição para que 
se alcancem as metas de qualidade. Daí a afirmação 
de que o direito ambiental está intrinsecamente 
relacionado com a economia. 

A partir das finalidades estabelecidas na lei, o 
enquadramento pressupõe a utilização de um outro 

instrumento, previsto na Política Nacional do Meio 
Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, que 
são os “padrões de qualidade ambiental”. O termo 
“padrão” refere-se ao “nível ou grau de qualidade de 
um elemento (substância ou produto) que é próprio 
ou adequado a determinado propósito (Moreira, 
1990). Em termos de qualidade da água, os padrões 
podem referir-se a:

•	  Qualidade e demais condições dos efluentes 
(Padrões de Emissão) a serem lançados em 
corpos hídricos ou em redes públicas de esgo-
tamento sanitário. Ex.: quantidade de substân-
cias tóxicas por litro, temperatura, turbidez.

•	  Nível de qualidade de um corpo hídrico recep-
tor (Classe de uso preponderante), em função 
das exigências dos usos pretendidos. Ex.: a 
água destinada ao abastecimento humano 
deve encontrar-se em condições tais que não 
coloquem em risco a saúde.

Os efluentes líquidos domésticos (e industriais) 
devem atender aos Padrões de Emissão (end of pipe) 
e simultaneamente não comprometer o enqua-
dramento dos corpos hídricos receptores, ou seja, 
devem atender aos padrões de qualidade.

No direito brasileiro, a inobservância dos 
padrões caracteriza, entre outras situações, a ocor-
rência da poluição, conforme estabelece o art. 3º, III, 
da Lei 6.938/1981. Consequentemente, o poluidor 
está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e 
criminal, como determina o 6º do art. 225 da CF/88.

Um ponto importante relacionado com a fina-
lidade do enquadramento (e também dos padrões) 
refere-se ao licenciamento ambiental, outro ins-
trumento da política ambiental, previsto no art. 10 
da Lei nº 6.938/1981, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 140/2011:

A construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadores de recur-
sos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degrada-
ção ambiental dependerão de prévio licenciamento 
ambiental. 
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Para que um empreendimento possa ser licen-
ciado, os despejos (efluentes) decorrentes da ativi-
dade em análise devem estar adequados tanto aos 
Padrões de Emissão como à classe estabelecida no 
enquadramento do corpo receptor, como será visto.  

Importante frisar que o conceito relativo a “fixar 
objetivos de qualidade da água” é anterior às políti-
cas de recursos hídricos estabelecidas na década de 
1990. Muito antes disso, a Portaria nº 13/1976 do 
Ministério do Interior e normas estaduais à época 
procederam ao enquadramento dos corpos hídricos. 

No entanto, não havia qualquer previsão legal 
associada aos enquadramentos contidos nessas 
normas, a respeito de como atingir os níveis de qua-
lidade fixadas. Tampouco ocorreram, ao longo do 
tempo, iniciativas relevantes com vistas à efetivação 
desses enquadramentos. 

Essa falta de decisão política quanto à adoção 
de medidas que garantissem, de fato, a qualidade 
da água faz parte do quadro de poluição hídrica 
vivenciada no país, inclusive no que se refere ao com-
prometimento das quantidades de água disponíveis 
para o abastecimento das populações. 

Nos termos da citada Portaria nº 13 e nos demais 
atos estaduais, os corpos hídricos, sob o ponto de 
vista estritamente legal, encontram-se enquadrados, 
considerando que os não expressamente mencio-
nados estavam automaticamente enquadrados na 
Classe 2. A Resolução CONAMA nº 357/2005, 
no art. 42 dispõe da mesma forma, ou seja, que 
enquanto não aprovados os enquadramentos, as 
águas doces serão consideradas Classe 2, o que 
remete à afirmação de que todos os corpos hídricos 
superficiais no país estão enquadrados em uma 
determinada classe de uso preponderante sem que 
isso tenha qualquer relação fática com as medidas 
necessários ao real alcance da qualidade equivalente 
às classes de uso fixadas. 

Na maioria das vezes, a situação real dos rios 
e lagos não corresponde aos padrões de qualidade 

legalmente definidos, pois a efetividade do enqua-
dramento de um corpo hídrico demanda uma série 
de ações para que se alcancem, de forma concreta, 
as metas de qualidade estabelecidas, configurando 
um processo complexo e conflituoso. 

Nesse cenário, cabe lembrar que o enquadra-
mento impacta outras questões nevrálgicas, como 
o uso e a ocupação do solo, tema de competência 
municipal, por força do art. 30, VIII, da Constituição 
Federal. Daí a necessidade de uma ampla discussão 
acerca das metas de qualidade pretendidas. Esse 
tema tangencia o grande desafio que o país enfrenta 
no sentido de implementar os instrumentos de ges-
tão de recursos hídricos.

Base Legal
Considerando que o enquadramento se refere à 

qualidade da água, sua relevância para a proteção 
da saúde pública e do meio ambiente é incontestá-
vel. Pode-se afirmar, desse modo, que o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto 
no art. 225 da Constituição, é o fundamento da 
chamada efetivação do enquadramento que ainda 
engatinha no Brasil. 

A Lei nº  9.433/1997 estabelece, no art. 5º, II, 
o enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água como um 
dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Tendo em vista que o foco desse instru-
mento é a qualidade da água, a lei determina, no 
art. 10, que as classes de corpos de água serão esta-
belecidas pela legislação ambiental, ou seja, pelas 
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), órgão colegiado do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Dentre as atribuições do CONAMA previstas no 
art. 8º da Lei nº 6.938/1981, inclui-se a de estabelecer 
normas, critérios e padrões relativos ao controle e 
à manutenção da qualidade do meio ambiente com 
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, prin-
cipalmente os hídricos (inciso VII). 
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Ou seja, tem-se no enquadramento de corpos hídri-
cos a intersecção entre a gestão ambiental e a gestão 
dos recursos hídricos. Em face dessa inter-relação, o 
enquadramento envolve órgãos e entidades competen-
tes para o controle e gestão ambiental e de recursos 
hídricos.  

Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, 
em seu art. 2º, XX, o enquadramento consiste no 
“estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade 
da água (Classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado 
ou mantido em um segmento de corpo de água, de 
acordo com os usos preponderantes pretendidos, 
ao longo do tempo”. Essa meta ou objetivo reflete-se 
na fixação de um determinado padrão de qualidade 
da água especificamente para um corpo hídrico ou 
para um trecho dele. 

Importante salientar que, conforme o inciso 
XXIV do art. 2º da citada norma, o termo “metas” 
consiste no desdobramento do objeto em realiza-
ções físicas e atividades de gestão, de acordo com 
unidades de medida e cronograma preestabelecidos, 
de caráter obrigatório. O caráter de obrigatoriedade 
relacionado com as metas vincula a ação dos órgãos 
e entidades envolvidos no enquadramento. 

Se o CONAMA regulamentou as normas de qua-
lidade da água, a Resolução do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH) nº 91/2008 dispõe 
sobre procedimentos gerais para o enquadramento 
dos corpos de água superficiais e subterrâneos, agora 
de uma forma integrada entre a decisão acerca dos 
níveis pretendidos para a qualidade das águas de 
cada corpo hídrico ou trecho dele e as medidas de 
efetivação desse enquadramento. 

O art. 2º da Resolução CNRH nº 91/2008 esta-
belece que o enquadramento dos corpos de água 
corresponde ao “estabelecimento de objetivos de 
qualidade a serem alcançados através de metas 
progressivas intermediárias e final de qualidade 
de água, tendo como referências básicas: 1. a bacia 
hidrográfica como unidade de gestão e 2. os usos 
preponderantes mais restritivos”.

O enquadramento está associado à classificação 
dos corpos hídricos em classes de uso preponde-
rante. A classificação não se reporta a um corpo 
hídrico específico. A classificação é o estabeleci-
mento de padrões gerais de qualidade de corpos 
hídricos receptores de efluentes, a ser aplicada, por 
meio de um processo de governança, a um corpo 
hídrico ou trecho dele, consistindo esse último no 
próprio enquadramento.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 dispõe 
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento e, em seu art. 
2º, IX define classe de qualidade como “o conjunto 
de condições e padrões de qualidade de água neces-
sários ao atendimento dos usos preponderantes, 
atuais ou futuros”. 

O enquadramento de um corpo de água pode manter a 
qualidade atual ou definir a qualidade, a ser alcançada 
ao longo do tempo, por meio da fixação das metas 
obrigatórias a serem atingidas. Para tanto, há que 
estabelecer um cronograma, indicando-se as fontes 
que financiarão as ações necessárias ao atingimento 
das metas, além de acompanhamento e fiscalização 
pelo Poder Público.

O objeto da Resolução CONAMA nº 357/2005 
são as águas doces (com salinidade igual ou inferior 
a 0,5 ‰), salinas (águas com salinidade igual ou 
superior a 30 ‰) e salobras (com salinidade superior 
a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰).

A norma classifica as águas doces em: Especial, 
Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, sendo que 
cada uma delas se destina a usos preponderantes, 
em níveis de exigência decrescente, a partir da Classe 
Especial, conforme segue (art.4):

classe especial: águas destinadas:
•	  ao abastecimento para consumo humano, 

com desinfecção;
•	  à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas; e,
•	  à preservação dos ambientes aquáticos em 

unidades de conservação de proteção integral.
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classe 1: águas que podem ser destinadas:
•	  ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento simplificado;
•	 à proteção das comunidades aquáticas;
•	  à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, con-
forme Resolução CONAMA nº 274/2000;

•	  à irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvam rentes 
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película; e 

•	  à proteção das comunidades aquáticas em 
terras Indígenas.

classe 2: águas que podem ser destinadas:
•	  ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional;
•	 proteção das comunidades aquáticas;
•	  à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, con-
forme Resolução CONAMA nº 274/2000;

•	  à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas 
e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e

•	 à aquicultura e à atividade de pesca.

classe 3: águas que podem ser destinadas:
•	  ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional ou avançado;
•	  à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas 

e forrageiras;
•	 à pesca amadora;
•	 à recreação de contato secundário; e
•	 à dessedentação de animais.

•	classe 4: águas que podem ser destinadas:
•	  à navegação; e
•	  à harmonia paisagística.

As águas salinas são classificadas da seguinte 
forma (art.5º):

classe especial: águas destinadas:
•	  à preservação dos ambientes aquáticos em 

unidades de conservação de proteção inte-
gral; e

•	  à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas.

classe 1: águas que podem ser destinadas:
•	  à recreação de contato primário, conforme 

Resolução CONAMA nº 274/2000;
•	 à proteção das comunidades aquáticas; e
•	 à aquicultura e à atividade de pesca.

classe 2: águas que podem ser destinadas:
•	 a) à pesca amadora; e
•	 b) à recreação de contato secundário.

classe 3: águas que podem ser destinadas:
•	 a) à navegação; e
•	 b) à harmonia paisagística.

Art. 6º estabelece a seguinte classificação para 
as águas salobras:

classe especial: águas destinadas:
•	  à preservação dos ambientes aquáticos em uni-

dades de conservação de proteção integral; e,
•	  à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas.

classe 1: águas que podem ser destinadas:
•	  à recreação de contato primário, conforme 

Resolução CONAMA nº 274/2000;
•	 à proteção das comunidades aquáticas;
•	 à aquicultura e à atividade de pesca;
•	  ao abastecimento para consumo humano 

após tratamento convencional ou avançado; e
•	  à irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película, e à irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto.
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 classe 2: águas que podem ser destinadas:
•	  à pesca amadora; e
•	  à recreação de contato secundário.
•	 classe 3: águas que podem ser destinadas:
•	 à navegação; e
•	 à harmonia paisagística.

A Resolução CONAMA nº  396/2008 dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento, prevenção e controle da poluição 
das águas subterrâneas, estabelecendo a seguinte 
classificação (art. 3º):

•	  Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto 
de aquíferos ou porção desses destinadas à 
preservação de ecossistemas em unidades 
de conservação de proteção integral e as que 
contribuam diretamente para os trechos de 
corpos de água superficial enquadrados como 
classe especial;

•	  Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção desses, sem alteração de 
sua qualidade por atividades antrópicas, e que 
não exigem tratamento para quaisquer usos 
preponderantes devido às suas características 
hidrogeoquímicas naturais;

•	  Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção desses, sem alteração de 
sua qualidade por atividades antrópicas, e que 
podem exigir tratamento adequado, depen-
dendo do uso preponderante, devido às suas 
características hidrogeoquímicas naturais;

•	  Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção desses, com alteração de 
sua qualidade por atividades antrópicas, para 
as quais não é necessário o tratamento em 
função dessas alterações, mas que podem exi-
gir tratamento adequado, dependendo do uso 
preponderante, devido às suas características 
hidrogeoquímicas naturais;

•	  Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção desses, com alteração de 

sua qualidade por atividades antrópicas, e que 
somente possam ser utilizadas, sem tratamento, 
para o uso preponderante menos restritivo; e

•	  Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção deles, que possam estar 
com alteração de sua qualidade por atividades 
antrópicas, destinadas a atividades que não têm 
requisitos de qualidade para uso.

A decisão acerca do enquadramento de um 
corpo hídrico consiste em um ato administrativo 
que por sua vez decorre de um processo de gover-
nança que extrapola a figura do comitê de bacia 
hidrográfica, na medida em que a legislação prevê 
a realização de audiências públicas. 

Já a efetivação do enquadramento dos corpos 
hídricos consiste em um processo de duração 
continuada, que envolve vários órgãos e entidades 
gestoras, de recursos hídricos e meio ambiente.

Regime jurídico, implementação e competências
A proposta de enquadramento, nos termos da 

legislação em vigor, constitui um processo de cunho 
formal, que deve viabilizar o alcance ou a manu-
tenção das condições e dos padrões de qualidade, 
determinados pelas classes em que o corpo de água 
for enquadrado.

Esse processo, que tramita no âmbito do Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, decorre de 
ampla discussão na própria elaboração da proposta de 
enquadramento, que deverá contar com uma partici-
pação ampliada da comunidade da bacia hidrográfica, 
por meio da realização de consultas públicas, encon-
tros técnicos, oficinas de trabalho e outros.

 Note-se que o art. 3º, § 2º, que trata da matéria, 
não menciona apenas os membros do comitê de 
bacia hidrográfica, mas prevê “ampla participação 
da comunidade da bacia hidrográfica, por meio da 
realização de consultas públicas, encontros técnicos, 
oficinas de trabalho e outros”.

Nesse processo de governança, a participação 
dos municípios é fundamental, em função de sua 



PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

47

competência constitucional para ordenar o uso e a 
ocupação do solo, que sofre impacto de acordo com 
o enquadramento dos corpos de água, pois poderá 
haver restrições ao uso do solo.

No que se refere, pois, às propostas de enqua-
dramento, a Resolução CNRH nº 91/2008 prevê 
que devem ser consideradas, de forma integrada 
e associada, as águas superficiais e subterrâneas. 
Além disso, a norma estabelece que a proposta de 
enquadramento deverá ser desenvolvida em con-
formidade com o Plano de Recursos Hídricos da 
bacia hidrográfica, preferencialmente durante a sua 
elaboração. Devem ser estabelecidos os seguintes 
passos no âmbito do processo: 1. diagnóstico;  2. 
prognóstico;  3. propostas de metas relativas às 
alternativas de enquadramento; e 4. programa para 
efetivação. 

O diagnóstico, nos termos da Resolução CNRH 
nº 91/2008, art. 4º, deverá abordar: 

•	  caracterização geral da bacia hidrográfica e 
do uso e ocupação do solo incluindo a iden-
tificação dos corpos de água superficiais e 
subterrâneos e suas interconexões hidráulicas, 
em escala compatível; 

•	  identificação e localização dos usos e interfe-
rências que alterem o regime, a quantidade ou 
a qualidade da água existente em um corpo de 
água, destacando os usos preponderantes; 

•	  identificação, localização e quantificação das 
cargas das fontes de poluição pontuais e difu-
sas atuais, oriundas de efluentes domiciliares, 
industriais, de atividades agropecuárias e de 
outras fontes causadoras de degradação dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneas; 

•	  disponibilidade, demanda e condições de qua-
lidade das águas superficiais e potencialidade 
e qualidade natural das águas subterrâneas; 

•	  mapeamento das áreas vulneráveis e suscetíveis 
a riscos e efeitos de poluição, contaminação, 
superexplotação, escassez de água, conflitos de 
uso, cheias, erosão e subsidência, entre outros; 

•	  identificação das áreas reguladas por legislação 
específica; 

•	arcabouço legal e institucional pertinente; 
•	  políticas, planos e programas locais e regionais 

existentes, especialmente os planos setoriais, de 
desenvolvimento socioeconômico, plurianuais 
governamentais, diretores dos municípios 
e ambientais e os zoneamentos ecológico-
-econômico, industrial e agrícola; 

•	  caracterização socioeconômica da bacia hidro-
gráfica;  

•	  capacidade de investimento em ações de gestão 
de recursos hídricos. 

No prognóstico (Resolução CNRH nº 91/2008, 
art. 5º) deverão ser avaliados os impactos sobre 
os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
advindos da implementação dos planos e progra-
mas de desenvolvimento previstos, considerando a 
realidade regional com horizontes de curto, médio 
e longo prazos, e formuladas projeções consubstan-
ciadas em estudos de simulação dos seguintes itens: 

•	  potencialidade, disponibilidade e demanda 
de água; 

•	  cargas poluidoras de origem urbana, industrial, 
agropecuária e de outras fontes causadoras de 
alteração, degradação ou contaminação dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

•	  condições de quantidade e qualidade dos cor-
pos hídricos; e 

•	  usos pretensos de recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos, considerando as características 
específicas de cada bacia. 

Tanto o diagnóstico como o prognóstico e a 
proposta de alternativas constituem documentos 
técnicos, a serem elaboradas no âmbito dos planos 
de recursos hídricos das bacias hidrográficas. Sua 
elaboração compete às agências de águas, às agências 
de bacia hidrográfica ou às entidades delegatárias, 
previstas na Lei nº 10.118/2004. Na falta dessas insti-
tuições, o exercício dessa atribuição cabe aos órgãos 
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gestores de recursos hídricos. Uma vez elaborado o 
documento, ele é submetido ao respectivo Comitê 
de Bacia Hidrográfica, para discussão e aprovação 
e, a partir daí, submetido ao Conselho nacional ou 
estadual de recursos hídricos para deliberação.

Uma vez que o conselho tenha homologado a 
proposta de enquadramento, inicia-se o desafio de 
executar as ações relativas ao programa de efetivação 
do enquadramento, composto por: 1. ações de gestão 
e prazos de execução; 2. planos de investimentos; 3. 
instrumentos de compromisso.

Segundo o Ministério Público Federal, trata-se de 
um verdadeiro “Plano de Ação estratégico e Articula-
dor da Bacia para a Melhoria da Qualidade das Águas”. 
Considerando as especificidades da bacia, por meio de 
diretrizes e termos de compromissos com cronograma 
obrigatório, são articulados diferentes planos e medidas 
estratégicas multissetoriais e multinível para o alcance 
ou manutenção das metas de qualidade das águas, 
incluindo Planos Municipais de Saneamento Básico, 
Planos Diretores, Planos de Drenagem, Programas de 
Pagamento por Serviços Ambientais, Planos e Progra-
mas Específicos para os Mananciais, Planos de Defesa 
Civil,  entre outros (MPF, 2018). 

Segundo a Resolução CNRH nº 91/2008, o 
programa para efetivação do enquadramento, como 
expressão de objetivos e metas articulados ao cor-
respondente plano de bacia hidrográfica, quando 
existente, deve conter propostas de ações de gestão e 
seus prazos de execução, os planos de investimentos 
e os instrumentos de compromisso que compreen-
dam, cinco tipos de recomendação (art. 7º):

Em primeiro lugar, as recomendações para 
os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio 
ambiente que possam subsidiar a implementação, 
integração ou adequação de seus respectivos ins-
trumentos de gestão, de acordo com as metas esta-
belecidas, especialmente a outorga de direito de uso 
de recursos hídricos e o licenciamento ambiental. 

Um ponto fundamental, e do qual depende o 
sucesso do programa para efetivação do enquadra-

mento, consiste na implementação de mecanismos 
de articulação institucional entre os órgãos e enti-
dades gestoras de recursos hídricos, com vistas ao 
cumprimento das metas intermediárias e final. Sem 
uma ação coordenada relativa aos licenciamentos 
ambientais e às outorgas de direito de uso de recursos 
hídricos, fica prejudicada continuidade do processo.

Em segundo lugar, as recomendações de ações 
educativas, preventivas e corretivas, de mobilização 
social e de gestão, identificando-se os custos e as 
principais fontes de financiamento. Duas questões 
aqui se colocam: 1. a necessidade de articulação dos 
entes gestores de recursos hídricos e meio ambiente 
com os demais órgãos e entidades para promover a 
educação e a mobilização social sobre a qualidade 
das águas e 2. a obtenção de recursos que garantam 
sustentabilidade aos programas.

Em terceiro lugar, as recomendações aos agentes 
públicos e privados envolvidos, para viabilizar o 
alcance das metas e os mecanismos de formalização, 
indicando as atribuições e compromissos a serem 
assumidos. Mais uma vez, trata-se da articulação 
dos órgãos e entidades envolvidos com os recur-
sos hídricos e o meio ambiente, desta vez com os 
empreendedores.

Em quarto lugar, as propostas a serem apre-
sentadas aos poderes públicos federal, estadual e 
municipal para adequação dos respectivos planos, 
programas e projetos de desenvolvimento e dos pla-
nos de uso e ocupação do solo às metas estabelecidas 
na proposta de enquadramento. Caberá às entidades 
gestoras de recursos hídricos e meio ambiente, além 
de elaborar as propostas, estabelecer uma articulação 
institucional ampla que possa resultar em um acordo 
acerca do alcance das metas fixadas no enquadra-
mento, não apenas na elaboração dos planos, mas 
indo além, em sua implementação conjunta.

Em quinto lugar, os subsídios técnicos e reco-
mendações para a atuação dos comitês de bacia 
hidrográfica, que participam em uma parte do pro-
cesso relativo às propostas de enquadramento dos 
corpos hídricos. 
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No processo de efetivação do enquadramento, 
além da articulação que envolve os atores, sobre-
tudo órgãos e entidades gestoras, ainda é necessário 
implementar ou dar continuidade à implementação 
dos demais instrumentos de gestão de recursos 
hídricos, como é o caso da outorga de direito de uso 
de recursos hídricos e da cobrança pelo uso da água.

O enquadramento envolve aspectos técnicos, 
institucionais, financeiros e de gestão. A proposta 
de enquadramento é parte integrante do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica. A Lei nº 
9.433/1997, ao estabelecer o conteúdo mínimo dos 
planos, menciona expressamente as metas de [...] 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos dispo-
níveis e as medidas a serem tomadas, programas a 
serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, 
para o atendimento das metas previstas (art. 7º, IV 
e V). Ou seja, a previsão legal do que fazer já existe 
em âmbito nacional. 

Segundo o Ministério Público Federal (2018, 
p. 25), 

As metas de qualidade das águas, ao definirem objetivos 
comuns para todos os atores, podem ser comparadas 
a verdadeiras ‘engrenagens’ da gestão das águas. Sua 
elaboração e implementação de forma robusta e eficaz, 
aliadas a um Programa de Efetivação seguindo boas 
práticas de governança, potencializam e articulam 
todos os demais instrumentos de gestão pública e 
privada, incluindo a licença ambiental, outorga de uso 
de recursos hídricos, cobrança, implantação de normas 
ISOs nas empresas, compliances na gestão pública e 
privada e Sistema de Informação, Planos de Recursos 
Hídricos, Planos de Saneamento, Planos de Segurança 
da Água, Planos Diretores, Programas Específicos para 
os Mananciais, Planos de Defesa Civil, Zoneamentos e 
áreas de recuperação e preservação ambiental, bem 
como realizações físicas de controle de poluição”, como 
é o caso, por exemplo, da construção de Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETE). 

2.2.5. Sistema de Informação de Recursos 
Hídricos

O Sistema Nacional de Informações sobre Recur-
sos Hídricos (SNIRH) é um dos instrumentos de 

gestão previsto na Política Nacional de Recursos 
Hídricos, Lei nº 9.433/97 (art. 5º, VI). Trata-se de um 
sistema nacional de coleta, tratamento, armazena-
mento e recuperação de informações sobre recursos 
hídricos, bem como fatores intervenientes para sua 
gestão (art. 25).

O SNIRH, juntamente com o Hidroweb (banco 
de dados com todas as informações coletadas pela 
Rede Hidrometeorológica) e o sistema Telemetria 
(dados hidrológicos em tempo real coletados pelas 
estações denominadas Plataformas de Coletas de 
Dados – PCDs, transmitidos pelos satélites brasi-
leiros SCD e CBERS),  é um dos meios de disponi-
bilização dos dados da Rede Hidrometeorológica 
Nacional, composta por mais de 4 mil estações, que 
monitoram o volume de chuvas, o nível e a vazão 
dos rios, a quantidade de sedimentos, a evaporação 
e a qualidade das águas. A Agência Nacional de 
Águas (ANA) é responsável pela coordenação dessas 
atividades. 

Assista:
Vídeo 7: A Rede Hidrometeorológica  
Nacional.

Produção: ANA

O SNIRH foi instituído com o objetivo de reunir, 
dar consistência e divulgar os dados e informações 
sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recur-
sos hídricos no Brasil; atualizar permanentemente 
as informações sobre disponibilidade e demanda de 
recursos hídricos em todo o território nacional; e 
fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos (art. 27). 

São princípios básicos para o funcionamento 
do SINRH: 

•	  descentralização da obtenção e produção de 
dados e informações; 

•	coordenação unificada do sistema; 
•	  acesso aos dados e informações garantido à 

toda a sociedade (art. 26). 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy01u64q-t8
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Os dados disponíveis destinam-se tanto aos entes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, como também aos usuários de recursos 
hídricos, à comunidade científica e à sociedade em 
geral.

Conforme previsto na Lei nº 9.433/97, art. 44, 
VI e na Lei nº 9.984/00, art. 4º, XIV, compete à 
Agência Nacional de Águas organizar, implantar 
e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos na esfera federal. Além do 
Sistema Nacional, na implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes 
Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua 
esfera de competência implantar e gerir o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos (art. 30, III). 
As Agências de Águas também têm a atribuição de 
gerir o Sistema de Informações no seu âmbito de 
atuação (art. 44, VI).

Dessa forma, todos os órgãos e entidades inte-
grantes do SINGREH devem fornecer os dados 
gerados para que sejam incorporados ao Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
(art. 25, parágrafo único), inclusive os usuários de 
recursos hídricos 

Atualmente as informações disponíveis do SNIRH 
estão divididas nos seguintes eixos temáticos: 

Divisão Hidrográfica: divisão de bacias, corpos hídricos 
superficiais e dominialidade;

Quantidade de água: precipitação, disponibilidade 
hídrica, monitoramento quantitativo e reservatórios;

Qualidade da água: indicadores de qualidade e moni-
toramento qualitativo;

Usos da Água: demanda consuntiva total, abasteci-
mento urbano, irrigação e hidroeletricidade;

Balanço Hídrico: bacias e trechos críticos, balanço quan-
titativo, balanço qualitativo e balanço quali-quantitativo;

Eventos hidrológicos críticos: eventos críticos e salas 
de situação;

Institucional: Comitês e Agências de Bacia;

Planejamento: planos de recursos hídricos e enquadra-
mento dos corpos d´água;

Regulação e fiscalização: fiscalização, outorga e 
cobrança; e

Programas: Produtor de Água, Prodes e Progestão.

O SNIRH também é composto por um conjunto 
de sistemas computacionais, agrupados em: 1. Sistemas 
para gestão e análise e dados hidrológicos; 2. Sistemas 
para regulação dos usos de recursos hídricos; 3. Siste-
mas para planejamento e gestão de recursos hídricos.

Por fim, ainda como parte do Sistema Nacional 
de Informações sobre Recursos Hídricos, o Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da 
Resolução nº 58/2006, atribuiu à ANA a responsa-
bilidade pela elaboração do Relatório de Conjuntura 
dos Recursos Hídricos no Brasil, de forma sistemá-
tica e periódica. O documento é um importante 
apoio para a avaliação do grau de implementação 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 
da Política Nacional de Recursos Hídricos, além de 
orientar as revisões e atualizações do referido Plano. 

A primeira versão do Relatório de Conjuntura 
foi publicada em 2009.

Acesse online o relatório conjuntura 2017 e veri-
fique os dados e estrutura desse documento que traz 
um panorama da gestão das águas no Brasil.

Relatório conjuntura 2017
ACESSE ONLINE

http://conjuntura.ana.gov.br/. 


PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

51

Quadro  4: Relação entre organismos do SINGREH e instrumentos da Política de Recursos Hídricos

Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia

Enquadramento
Outorga de 

Direito de Uso
Cobrança pelo uso

Sistema de  
Informações 

Sobre Recursos 
Hídricos

Comitê  
de Bacia 

Hidrográfica

Aprova e acompa-
nha a execução.

Seleciona alterna-
tiva.

Estabelece priorida-
des de uso e aprova 
proposta de usos 
não outorgáveis.

Propõe mecanismos 
e valores e define 
plano de aplicação 
dos recursos arre-
cadados.

-

Regulador/ 
Outorgante

N a  a u s ê n c i a  d a 
agência de água, 
elabora, submete 
à  a p rova ç ã o  d o 
comitê e executa.

Propõe alternativas 
e apoia a efetivação 
da proposta apro-
vada, na ausência 
da agência de água.

O u to rg a  d i re i to 
de uso de acordo 
com as diretrizes do 
plano e o enquadra-
mento, fiscalizando 
o cumprimento da 
outorga.

Elabora estudos 
para decisão dos 
conselhos, arrecada 
e aplica os recursos, 
podendo transferi-
-los à agência de 
água.

Implanta e gere sis-
temas estaduais e 
nacional.

Agência de 
Águas

Elabora, submete 
à  a p rova ç ã o  d o 
comitê e executa.

Propõe alternativas 
e apoia a efetivação 
da proposta apro-
vada.

Elabora estudos 
para definição de 
regras de uso e para 
usos não outorgá-
veis.

Propõe valores e 
mecanismos, arre-
cada, aplica e gere 
os recursos.

Implanta e gere sis-
tema da bacia.

Conselhos 
de Recursos 

Hídricos

Regulamenta dire-
trizes gerais.

Aprova alternativa.

R e g u l a m e n t a 
diretrizes gerais e 
aprova usos não 
outorgáveis.

Aprova. -

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2014, p. 24. 

2.3. Casos de sucesso

2.3.1. O caso da Bacia do Rio São Francisco

A Região Hidrográfica São Francisco possui 
aproximadamente 638.466 km2 de área (7,5% do 
território nacional), abrangendo sete Unidades 
da Federação: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. O Rio 
São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da 
Canastra e chega à sua foz, no Oceano Atlântico, 

entre Alagoas e Sergipe, percorrendo cerca de 2.800 
km de extensão (ANA, 2015).

Essa Região Hidrográfica está dividida em quatro 
unidades hidrográficas: Alto São Francisco, Médio 
São Francisco, Sub-médio São Francisco e Baixo 
São Francisco. Os principais rios da região são o São 
Francisco (2.637 km), das Velhas (689 km), Grande 
(502 km), Verde Grande (458 km), Paracatu (448 
km), Urucuia (381 km), Paramirim (345 km), Pajeú 
(333 km), Preto (315 km) e o Jacaré (297 km). 
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Figura 5: Região Hidrográfica São Francisco

Fonte: ANA, 2015. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (CBHSF) foi instituído pelo Decreto Pre-
sidencial de 5 de junho de 2001. Consistiu em um 
grande avanço do ponto de vista da gestão de recur-
sos hídricos, especialmente em razão da dimensão 
e complexidade da bacia. A Lei nº 9.433/97, que 
instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e, consequentemente o modelo 
de Comitê de Bacia Hidrográfica, entrou em vigor 
em 8-01-1997, e já em 2001 a criação do CBHSF foi 
aprovada pela Presidência da República.

Conforme determinado pela Lei nº 9.433/97, o 
CBHSF constitui-se como um órgão colegiado, com 
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, 
no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, vincu-
lado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 
nos termos da Resolução do CNRH nº 5/2000.

O CBHSF é composto por representantes do 
poder público, sociedade civil e empresas usuárias 
de água. Atualmente possui 62 membros titulares, 
entre os quais os usuários somam 38,7% do total 
de membros, o poder público (federal, estadual e 
municipal) representa 32,2%, a sociedade civil detém 
25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%.

Nos termos do Regimento Interno do CBHSF, 
compete ao órgão colegiado:

•	  promover o debate das questões relacionadas 
a recursos hídricos e articular a atuação das 
entidades intervenientes;

•	  arbitrar, em primeira instância administra-
tiva, os conflitos relacionados aos recursos 
hídricos;

•	aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;



PANORAMA GERAL DA POLÍTICA  
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

53

•	  acompanhar a execução do Plano de Recursos 
Hídricos da bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas;

•	  propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos as acumu-
lações, derivações, captações e lançamentos 
de pouca expressão, para efeito de isenção 
da obrigatoriedade de outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos, de acordo com os 
domínios destes;

•	  estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 
serem cobrados;

•	  estabelecer critérios e promover o rateio de 
custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo.

Por meio da deliberação CBHSF nº 3/2003, o 
CBHSF estabeleceu as diretrizes para a elaboração do 
Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco (2004-2013). O Plano de 
Recursos Hídricos foi aprovado por meio da Delibera-
ção CBHSF nº 7/2004 e publicado pela ANA em 2005.

De acordo com as Resoluções ANA nº 267/10 
e nº 327/10, os usuários foram convocados (Edital 
de Convocação nº 2/2010) para se cadastrem ou 
retificarem seus dados cadastrados. Os usuários 
que não efetuaram o cadastro são considerados 
ilegais e sujeitos às penalidades previstas na Lei 
nº 9.433/97.

A partir daí, deu-se início aos estudos relativos 
à cobrança pelo uso de recursos hídricos e às alter-
nativas de modelos institucionais da futura Agência 
de Bacia. Após um processo de consulta pública, 
oficinas e reuniões com os atores interessados na 
bacia hidrográfica, optou-se pela figura de uma 
Entidade Delegatária, assim como foram aprovados 
os valores e mecanismos de cobrança. A Entidade 
Delegatária que recebeu delegação do CNRH para 
atuar como Agência Única da Bacia foi a Peixe Vivo, 
associação civil, pessoa jurídica de direito privado, 
criada em 2006 que já possuía protagonismo em 

bacias estaduais, atuando como Entidade Delegada 
no Estado de Minas Gerais. 

Em 30 de junho de 2010, foi assinado com a 
ANA o contrato de gestão (Contrato nº 14/10), nos 
moldes previstos pela Lei nº 10.881/2004, para que a 
Agência Peixe Vivo exercesse as funções de Agência 
de Bacia do CBHSF. Atualmente, está legalmente 
habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia 
para dois Comitês estaduais mineiros, CBH Velhas 
(SF5) e CBH Pará (SF2), além do Comitê Federal da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, CBHSF e 
CBH do Rio Verde Grande.

Entre as funções desempenhadas pela Agência 
Peixe Vivo no CBHSF, destacam-se:

•	  Exercer a função de secretaria executiva do 
Comitês;

•	  Auxiliar os Comitês de Bacias no processo de 
decisão e gerenciamento da bacia hidrográfica 
avaliando projetos e obras a partir de pareceres 
técnicos, celebrando convênios e contratando 
financiamentos e serviços para execução de 
suas atribuições;

•	  Manter atualizados os dados socioambientais 
da bacia hidrográfica em especial as informa-
ções relacionadas à disponibilidade dos recur-
sos hídricos de sua área de atuação e o cadastro 
de usos e de usuários de recursos hídricos e;

•	  Auxiliar a implementação dos instrumentos de 
gestão de recursos hídricos na sua área de atu-
ação, como por exemplo, a cobrança pelo uso 
da água, plano diretor, sistema de informação 
e enquadramento dos corpos de água.

Concomitantemente à celebração do contrato de 
gestão, o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco implementou a cobrança pelo uso da água, 
sendo o terceiro comitê a implementar a cobrança 
em rios de domínio da União, após a Bacia do Rio 
Paraíba do Sul e as Bacias Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. A cobrança foi estabelecida após a conso-
lidação de um pacto entre os poderes públicos, os 
setores usuários e as organizações civis representadas 
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no âmbito do CBHSF, com o objetivo de melhorar a 
quantidade e a qualidade das águas da bacia.

Os mecanismos e valores atuais de cobrança 
estão estabelecidos na Deliberação CBHSF nº 40/08, 
aprovada pela Resolução CNRH nº 108/10. São 

cobrados os usos de captação, consumo e lança-
mento de efluentes de usuários sujeitos à Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos com captação 
de água superior a 4,0 l/s. O quadro 1 apresenta um 
resumo dos valores cobrados.

Quadro  5: Valores cobrados aos usuários outorgados pelos usos de captação, consumo e lançamento de efluentes. 

Tipo de uso Unidade
Valor

2017 2018

Captação de água bruta R$/m³ 0,01 0,0103

Consumo de água bruta R$/m³ 0,02 0,0205

Lançamento de efluentes R$/m³ 0,07 0,0719
Fonte: Agência Nacional de Águas.  

Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/cobranca/saofrancisco>.  
Acesso em: 30 out. 2018.

Os valores arrecadados pela ANA são inte-
gralmente repassados à Associação Executiva de 
Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 
– Agência Peixe Vivo (Contrato nº 14/10). Cabe à 
Agência Peixe Vivo desembolsar os recursos nas 
ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da 
bacia e conforme as diretrizes estabelecidas no plano 
de aplicação, ambos aprovados pelos CBHSF.

Em 2014 o CBHSF entrou em processo de dis-
cussão para atualização do Plano, que resultou no 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco para o período 2016-2025. O 
Plano está em consonância com a Lei das Águas e 
com a Resolução CNRH nº 145/2012, que estabelece 
diretrizes para elaboração de Planos de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas.

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco para o período 2016-
2025 está disponível em: 

ACESSE ONLINE

2.3.2 O caso das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí

A área de abrangência das Bacias dos Rios Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) compreende um 
recorte espacial definido como o limite da bacia, com 
área de 15.377,81 km2, sendo 92,45% no Estado de 
São Paulo (SP) e 7,55% no Estado de Minas Gerais 
(MG). Em termos hidrográficos, há sete unidades 
(Sub-bacias) principais, sendo cinco pertencentes 
ao Piracicaba (Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, 
Camanducaia e Atibaia), além do Capivari e Jundiaí 
(Agência das Bacias PCJ, 2018, p. 9).

Dentro das Bacias PCJ encontram-se rios de 
domínio da União e dos estados de São Paulo e 
Minas Gerais. A construção de uma governança 
entre os três entes federativos pode ser considerada 
um caso de sucesso para o gerenciamento dos recur-
sos hídricos de forma descentralizada, participativa 
e integrada.

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-agua/cobranca/saofrancisco
http://cbhsaofrancisco.org.br/planoderecursoshidricos/wp-content/uploads/2015/04/RF3_24jan17.pdf 
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Figura 6: Mapa das Bacias PCJ.

Fonte: Agência das Bacias PCJ.  
Disponível em: < http://www.agenciapcj.org.br/docs/plano-bacias-2010-2020/PCJ_PB-2010-2020_Mapa-02.pdf>.  

Acesso em: 30 out. 2018. 

Antes da promulgação da Lei das Águas, Lei nº 
9.433/97, 12 municípios das Bacias PCJ criaram, em 
1989, o embrião dessa governança – o Consórcio 
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capi-
vari. No início constituído apenas por municípios, 
atualmente a entidade é composta por 39 prefeituras 
e 33 empresas públicas e privadas, usuárias de água 
de diversos segmentos: abastecimento público, indus-
trial, agrícola, hidrelétrico e entretenimento. 

O Consórcio PCJ tem como objetivos o plane-
jamento, fomento e o desenvolvimento de ações 
nas áreas de meio ambiente, saneamento e recursos 
hídricos, que promovam a proteção, preservação e 
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
sustentável, com a recuperação da qualidade e quan-
tidade das águas dos rios da região, além de buscar 
garantir os múltiplos usos da água. No Consórcio 
consolidou-se um sistema de gestão de recursos 
hídricos que se expandiu para outros órgãos e enti-
dades da bacia. 

Com a promulgação da Lei Estadual paulista nº 
7.663/91, anterior à edição da Lei de Águas, o Comitê 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (UGRHI 5) foi instalado no dia 18 de 
novembro de 1993 como o primeiro comitê de bacias 
do Estado de São Paulo, dando início à consolidação 
da gestão de recursos hídricos.

Quase dez anos após a criação do CBH-PCJ, foi 
instituído o Comitê Federal das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ 
Federal), pelo Decreto do Presidente da República de 
20 de maio de 2002, agora no âmbito da implantação 
da Lei nº 9.433, de 8-01-1997. Em Minas Gerais, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e 
Jaguari foi criado no âmbito da Lei estadual de Minas 
Gerais nº 13.1999, de 29 de janeiro 1999.

Para a Bacia PCJ, com domínio de rios federais e 
estaduais dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, 
três comitês foram criados para atender, respectiva-
mente, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a 

http://www.agenciapcj.org.br/docs/plano-bacias-2010-2020/PCJ_PB-2010-2020_Mapa-02.pdf
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Política Estadual de Recursos Hídricos dos Estados 
de São Paulo e Minas Gerais. Consequentemente, 
três instâncias jurisdicionais de cobrança coexistem, 
porém, com esforços de deliberações conjuntas nos 
seus critérios e nos planos de gestão e aplicação de 
recursos.

Em 2008, os Comitês das Bacias PCJ consoli-
daram a articulação que se desenhava, por meio da 
Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 098/2008, 
de 27-06-2008, que aprovou a integração da gestão 
dos recursos hídricos nas Bacias PCJ. Essa delibe-
ração uniformizou a denominação para COMITÊS 
PCJ, ainda que cada qual possua uma composição 
específica.

Entre os anos de 2005 e 2010, o Consórcio Inter-
municipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari 
exerceu as funções de Agência de Água como enti-
dade delegatária, indicada pelos Comitês PCJ com 
a delegação do CNRH para o exercício da função.

Após esse período, a Fundação Agência das 
Bacias PCJ (Agência PCJ), criada e instalada com 
base nas Leis nº 7.663/1991 e nº 10.020/1998 de 
São Paulo, atua desde 2009 como braço executivo 
do Comitê paulista PCJ assim como é a Entidade 
Delegatária junto à esfera federal (Resolução CNRH 
nº 111/2010), tendo firmado contrato de gestão na 
qualidade de Entidade Delegatária, em substituição 
ao Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ em face 
da indicação dos Comitês PCJ (Deliberação Comitês 
PCJ nº 033/2009). Até o presente, a Fundação das 
Bacias PCJ não recebeu delegação do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais 
para atuar como Entidade Delegada naquele estado.

No âmbito da legislação mineira, a figura jurídica 
de fundação de direito privado não pode receber a 
equiparação das funções de Agência de Bacia. Desta 
forma, atualmente, a Agência das Bacias PCJ vem 
atuando em colaboração com o Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM) nos trabalhos de secre-
taria executiva do CBH-PJ. 

À Agência PCJ compete:

•	  efetuar estudos sobre as águas das Bacias PCJ, 
em articulação com órgãos da União, dos Esta-
dos e dos Municípios;

•	  participar da gestão de recursos hídricos, jun-
tamente com outros órgãos das Bacias PCJ;

•	  dar parecer sobre a compatibilidade de obra, 
serviço ou ação, com o Plano da Bacia;

•	  aplicar recursos financeiros a fundo perdido 
ou mediante empréstimo, dentro de critérios 
estabelecidos pelos COMITÊS PCJ;

•	  analisar técnica, jurídica e financeiramente os 
pedidos de investimentos de acordo com as 
prioridades e os critérios estabelecidos pelos 
COMITÊS PCJ;

•	  fornecer subsídios aos COMITÊS PCJ para que 
este delibere sobre a cobrança pela utilização 
das águas e outros assuntos pertinentes ou de 
interesse dos COMITÊS PCJ;

•	  administrar a subconta do FEHIDRO, corres-
pondente aos recursos das Bacias PCJ;

•	  efetuar a cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos nas Bacias PCJ, na forma fixada por lei;

•	  gerenciar os recursos financeiros gerados por 
cobrança pela utilização das águas das Bacias 
PCJ e outros definidos em lei, em conformi-
dade com a legislação vigente;

•	  elaborar, em articulação com órgãos da União, 
dos Estados e dos Municípios, o Plano das 
Bacias PCJ, com a periodicidade estabelecida 
na legislação, submetendo-o à análise e apro-
vação dos COMITÊS PCJ;

•	  elaborar relatórios anuais sobre a “Situação dos 
Recursos Hídricos das Bacias PCJ” e encami-
nhá-los aos Conselhos Nacional e Estaduais 
de Recursos Hídricos, após aprovação dos 
COMITÊS PCJ;

•	  prestar apoio administrativo, técnico e finan-
ceiro necessário ao funcionamento dos COMI-
TÊS PCJ; e

•	  firmar convênios, contratos e acordos de qual-
quer natureza, receber auxílios, contribuições 
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ou subvenções de pessoas jurídicas de direito 
público ou privado;

•	  exercer outras atribuições que lhe sejam 
cometidas pelos COMITÊS PCJ, desde que 
compatíveis com a sua finalidade e venham 
acompanhadas de demonstração da existência 
dos recursos financeiros necessários.

No que se refere à cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, cada ente federativo estabeleceu 

valores equivalentes na medida do possível, de 
acordo com os tipos de uso. São cobrados os usos 
de captação, consumo e lançamento de efluentes 
de usuários sujeitos à Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos e Dispensa de Outorga. Os 
mecanismos e valores atuais de cobrança estão 
estabelecidos em Deliberações dos Comitês PCJ, 
conforme os quadros abaixo.

Quadro  6: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo 

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – COBRANÇA ESTA-
DUAL PAULISTA  

(Vigentes desde 01/01/2016)

Tipos de Usos Unidade Valores dos Preços Unitários Básicos (PUBs)

Captação, Extração e Derivação R$/m3 0,0127

Consumo de água bruta R$/m3 0,0255

Lançamento de carga orgânica (DBO5,20) R$/Kg 0,1274

Fonte: Agência das Bacias PCJ.  
Disponível em: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

Quadro 7: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO – COBRANÇA FEDERAL

Tipos de Usos
Uni-
dade

Valores dos Preços Unitários Básicos (PUBs)

(Vigentes até 
31/12/2017)

(Vigentes em 
2018)

Captação, Extração e Derivação R$/m3 0,0127 0,0130

Consumo de água bruta R$/m3 0,0255 0,0262

Lançamento de carga orgânica 
(DBO5,20)

R$/Kg 0,1274 0,1308

Transposição de bacia R$/m3 0,0191 0,0196

Fonte: Agência das Bacias PCJ.  
Disponível em: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>.  

Acesso em: 12 nov. 2018. 
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Quadro  8: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais

COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COBRANÇA ESTA-
DUAL MINEIRA  

(Vigentes desde 01/01/2010)

Tipos de Usos Unidade Valores dos Preços Unitários Básicos (PUBs)

Captação de água bruta superficial R$/m3 0,01

Captação de água bruta subterrânea R$/m3 0,0115

Consumo de água bruta R$/m3 0,02

Lançamento de carga orgânica (DBO5,20) R$/Kg 0,10

Transposição de bacia R$/m3 0,015

Fonte: Agência das Bacias PCJ.  
Disponível em: <http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua>.  

Acesso em: 12 nov. 2018. 

A Agência das Bacias PCJ, no exercício das fun-
ções de Agência de Bacia, arrecada e gere os recur-
sos financeiros no âmbito da Cobrança Estadual 
Paulista, aplica os recursos da Cobrança Federal e 
Estadual Paulista em ações previstas no Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia de acordo com as dire-
trizes estabelecidas no plano de aplicação, ambos 
aprovados pelos Comitês PCJ.

Compete à Agência Nacional de Águas (ANA) 
arrecadar e repassar integralmente os valores arre-
cadados com a cobrança de domínio da União à 
Agência das Bacias PCJ, conforme determina a Lei 
nº 10.881/04.

Para mais informações sobre a prática da gover-
nança hídrica na bacia do PCJ assista: 

Depoimento em vídeo 1 –   
Governança das águas  
doces na bacia do PCJ –  
Parte 1 Eduardo Cuoco Léo

Depoimento em vídeo 2 –   
Governança das águas  
doces na bacia do PCJ –  
Parte 2 Sérgio Razera
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