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Fundamentos 

 água é um bem de domínio público; 
 reconhecimento da água como recurso 

natural limitado, dotado de valor 
econômico; 
Novo Código Civil : “Art. 103. O uso comum dos 

bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela 
entidade a cuja administração pertencerem.” 

 prioridade para o consumo humano e a 
dessedentação de animais em situações 
de escassez 



Água - bem de domínio público 

 Um dos elementos do meio ambiente - art 225 CF/88 - 
bem de uso comum do povo 

 LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002  (novo 
Código Civil) Art. 99. São bens públicos: 
 I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 

ruas e praças;  
 II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados 

a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;  

 III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades.  

 Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público a que se tenha dado estrutura de direito privado.  



Água - bem de domínio público 

 Domínio publico da CF/88 e da Lei 9.433/97 = 

competência e responsabilidade pela gestão 

 Inalienabilidade dos bens de uso comum: 
 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e 

os de uso especial são inalienáveis, enquanto 

conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar.  

 Inalienabilidade das águas – Lei nº 9.433/97: 
 Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das 

águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de 

seu uso. 



Água - bem de domínio público 

 Abrangência do conceito - todas as águas 
 revogados os conceitos de águas comuns, particulares e 

municipais do Código das Águas 

 Águas Pluviais e direito de vizinhança: 
 arts. 102 e 103 do  Código de Águas 

 Art. 102. Consideram-se águas pluviais, as que procedem imediatamente das 
chuvas. 

 Art. 103. As águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caíirem 
diretamente, podendo o mesmo dispor delas a vontade, salvo existindo direito 
em sentido contrário. 

 Parágrafo único. Ao dono do prédio, porém, não é permitido: 
 1º, desperdiçar essas águas em prejuízo dos outros prédios que delas se 

possam aproveitar, sob pena de indenização aos proprietários dos mesmos; 
 2º, desviar essas águas de seu curso natural para lhes dar outro, sem 

consentimento expresso dos donos dos prédios que irão recebê-las. 

 Uso não está sujeito à outorga do direito de uso (art. 12 lei 
9.433) 



Água - bem de domínio público 

Águas no Direito de vizinhança (art. 
1288 a 1296) 
 Art. 1.290 Novo Código Civil: 

 Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo 
onde caem águas pluviais, satisfeitas as 
necessidades de seu consumo, não pode impedir, 
ou desviar o curso natural das águas 
remanescentes pelos prédios inferiores 

 Não haveria mais propriedade sobre a 
água mas apenas direito de utilização 
independente de ato administrativo 
específico 



Fundamentos 

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

a bacia hidrográfica é a unidade 
territorial de planejamento e gestão 

gestão descentralizada, com a 
participação do Poder Público, dos 
usuários e das comunidades. 
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Objetivos 
 assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; 

 a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável;  

 a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais. 



Diretrizes 
 a gestão sistemática (aspectos quantitativos e 

qualitativos sempre associados); 
 a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas 
regiões do País; 

 integração da gestão de recursos hídricos com a 
gestão ambiental; 

 a articulação do planejamento de recursos 
hídricos com o dos setores usuários e com os 
planejamentos regional, estadual e nacional; 



Diretrizes 

 a articulação da gestão de recursos 
hídricos com a do uso do solo; 

 a integração da gestão das bacias 
hidrográficas com a dos sistemas 
estuarinos e zonas costeiras. 
 

Previsão expressa de articulação entre 
União e Estados quanto ao 
gerenciamento dos recursos hídricos de 
interesse comum 



Política Nacional de Recursos 
Hídricos 

- Instrumentos: 
- Planos de Recursos Hídricos; 
- Enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes 
da água; 

- Outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos; 

- Cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
- Compensação a Municípios (VETADO); 
- Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos.  



 
Relatório de Conjuntura dos Recursos 
Hídricos – Res. CNRH n.º 58/06 

Periodiciodade 
quadrienal 

Periodicidade anual 



Plano de Recursos 
Hídricos  
 São instrumentos de planejamento que visam 

fundamentar e orientar a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento 
desses recursos. 

 Conteúdo:  
 diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos;  
 análise de alternativas de crescimento 

demográfico, de evolução de atividades produtivas 
e de modificações dos padrões de ocupação do 
solo; 

 balanço entre disponibilidades e demandas futuras 
dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 
com identificação de conflitos potenciais; 



Plano de Recursos 
Hídricos  

 metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos disponíveis;  

 medidas a serem tomadas, programas a 
serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das metas 
previstas; 

 prioridades para outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos; 

 diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos;  

 propostas para a criação de áreas sujeitas a 
restrição de uso, com vistas à proteção dos 
recursos hídricos.  



Plano de Recursos 
Hídricos  
 Resolução CNRH n 17 - diretrizes complementares à Lei 

9.433/97 para a elaboração dos planos de recursos 
hídricos 

 2000 - marco fundamental da política do governo federal 
para os recursos hídricos: decisão governamental - 
elaboração do PNRH nos termos recomendados pelo 
CNRH; 

 Resolução nº 58, de 30 de janeiro de 2006 - Aprovado 
por unanimidade no CNRH; 

 Estabeleceu diretrizes, metas e programas para 
assegurar o uso racional da água no Brasil até 2020. 

 4 volumes: 
 Panorama dos Recursos Hídricos do Brasil; 
 Águas para o futuro: Cenários para 2020; 
 Diretrizes; 
 Programas Nacionais e Metas 



Situação dos Planos Estaduais de 
Recursos Hídricos 

 Verifica-se uma predominância de 
Estados da Região Nordeste com planos 
já elaborados. Essa situação é reflexo 
dos investimentos realizados no âmbito 
do Programa Proágua Semi-árido.  



Planos estaduais de recursos 
hídricos – situação 2011 
Fonte: Órgãos gestores de recursos hídricos e SRHU/MMA 



Situação dos Planos Diretores de 
Recursos Hídricos em bacias da União 
- 2011 



 



Enquadramento dos corpos de água em 
classe, segundo os usos preponderantes da 
água; 

 Parâmetros de qualidade e lançamento 
 Enquadramento de corpos d’agua em classes de uso 
 implementado há mais de 45 anos 
 estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser 

alcançado e ou mantido em um segmento de corpo 
d’água ao longo do tempo (RES CONAMA 20/86 RES 
CONAMA 357/05)  (Minas Gerais – antes DN COPAM 
10/86 – DC COPAM/CERH nº 01/08) 
 instrumento de planejamento e gestão 
 metas de qualidade de água definidas no Plano de Bacia, 

deverão buscar a melhoria do nível de qualidade do rio, num 
prazo definido pelo Comitê. 

 Resolução n 12 CNRH - procedimentos para o 
enquadramento de corpos de água, seguindo os preceitos da 
Lei das Águas. 



Enquadramento dos corpos de água em 
classe, segundo os usos preponderantes da 
água; 

 Resolução CONAMA 357/05 
 Aprovada após 2 anos de discussão no âmbito do CONAMA; 
 Alterou a quantidades e nomes das classes de uso, bem 

como os usos contidos em algumas destas; 
 Principal novidade é a previsão de metas progressivas 

intermediárias, que deverão ser estabelecidas para que se 
saia de uma situação atual de um corpo d' água até as 
condições da classe de uso pretendida por etapas, facilitando 
assim o planejamento de ações de saneamento e gestão de 
recursos hídricos; 

 Alguns padrões de emissão de qualidade e emissão foram 
revistos adequando-os à realidade sócio-econômica do país; 

 Foi incluído critérios de toxicidade e para outros foram 
previstas hipóteses de flexibilização; 



Enquadramento dos corpos de água em 
classe, segundo os usos preponderantes 
da água; 

 Resolução CONAMA 357/05 
 Vedação expressa de poluentes orgânicos persistentes (POPs) nos 

efluentes, devendo aqueles empreendimentos que lançarem 
dioxinas e furanos implantar tecnologias de redução até a 
eliminação completa; 

 Incluído o conceito de zona de mistura, local no corpo d'água 
onde ocorre a diluição inicial do efluente; 

 Sai o critério Q7,10 entra o critério valor de referência 
 Os empreendimentos têm até três anos, de acordo com previsão 

dos órgão ambientais, para se adequarem; 
 Todo o ano os empreendimentos deverão apresentar uma 

Declaração Anual de Carga Poluidora 
 As águas doces não enquadradas continuam a ser de classe 2 e 

as salinas e salobras, classe 1, salvo se suas características atuais 
forem melhores. 



Águas Doces – Classe 
Especial 
Res. CONAMA n.º 20/86 Res. CONAMA nº 357/05 

a) ao abastecimento 
doméstico sem prévia ou 
com simples desinfecção.  

a) ao abastecimento para 
consumo humano, com 
desinfecção;  

b) à preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas.  

b) à preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e  

c) à preservação dos 
ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de 
proteção integral.  



Águas Doces – Classe 1 

 Res. CONAMA n.º 20/86 Res. CONAMA nº 357/05 
a) ao abastecimento doméstico após 
tratamento simplificado;  

a) ao abastecimento para consumo humano, 
após tratamento simplificado;  

b) à proteção das comunidades aquáticas;  b) à proteção das comunidades aquáticas;  

c) à recreação de contato primário (natação, 
esqui aquático e mergulho);  

c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA no 274, de 2000;  

d) 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 

d) 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  

e) à criação natural e/ou intensiva 
(aquicultura) de espécies destinadas á 
alimentação humana.  

e) à proteção das comunidades aquáticas em 
Terras Indígenas.  



Águas Doces – Classe 2 

 Res. CONAMA n.º 20/86 Res. CONAMA nº 357/05 
a) ao abastecimento doméstico, após 
tratamento convencional;  

a) ao abastecimento para consumo humano, 
após tratamento convencional;  

b) à proteção das comunidades aquáticas;  b) à proteção das comunidades aquáticas;  

c) à recreação de contato primário (esqui 
aquático, natação e mergulho);  

c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA no 274, de 2000;  

d) à irrigação de hortaliças e plantas 
frutíferas;  

d) 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  

e) à criação natural e/ou intensiva 
(aquicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana.  

e) à aqüicultura e à atividade de pesca.  



Águas Doces – Classe 3 
Res. CONAMA n.º 20/86 Res. CONAMA nº 357/05 

a) ao abastecimento doméstico, 
após tratamento convencional;  

a) ao abastecimento para consumo 
humano, após tratamento 
convencional ou avançado;  

b) à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras;  

b) à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras;  

c) à pesca amadora;  

d) à recreação de contato 
secundário; e  

c) à dessedentação de animais.  e) à dessedentação de animais.  



Águas Doces – Classe 4 
Res. CONAMA n.º 20/86 Res. CONAMA nº 357/05 

a) à navegação; a) à navegação; e  
b) à harmonia 
paisagística;  b) à harmonia paisagística.  
c) aos usos menos 
exigentes.  



Situação atual - 
Enquadramento 
O estado da Bahia aprovou a proposta de enquadramento transitório das 
Bacias dos Rios Joanes, Ipitanga e Jacuípe e aprovada na 10a Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em 
19/06/2009.  

Na Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ocorreram as discussões 
sobre as metas de enquadramento no âmbito da revisão do Plano da 
Bacia, que ainda não estão concluídas.  

A ANA finalizou, em 2009, a proposta de enquadramento dos corpos 
d’água das bacias dos rios Tocantins e Araguaia no âmbito do respectivo 
plano da bacia, o qual foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos.  

Além disso, deu continuidade ao trabalho de enquadramento das bacias 
afluentes da margem direita do Rio Amazonas, da bacia do Rio Doce, e 
da bacia do Rio Verde Grande, todos realizados no âmbito da elaboração 
dos respectivos Planos da Bacia. 



Bacias que possuem os corpos d’água de 
domínio estadual enquadrados e a 
legislação utilizada  



Bacias que possuem os corpos d’água de 
domínio da União enquadrados e a 
legislação utilizada  



Situação Conjuntura 2011 
 CBHs Doce e Itajaí aprovaram propostas; 
 CRH-RS aprovou enquadramentos da Bacia do Rio 

Gravatai e das lagoas da Bacia do Rio Tramandai, 
assim como os prazos máximos para atingir a meta 
final e a meta intermediaria do enquadramento da 
Bacia do Rio Cai. 

 Trabalhos de reenquadramento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiai.  

 PR: discussoes sobre o enquadramento da Bacia do 
Alto Iguaçú 

 ES: deu inicio aos trabalhos de enquadramento das 
Bacias dos Rios Santa Maria da Vitoria e Jucu.  



Situação Conjuntura 2011 
 A ANA apresentou diretrizes para o enquadramento 

dos afluentes da margem direita do rio Amazonas 
(Bacias dos Rios Xingu, Tapajos, Madeira, Purus, 
Jurua e Javari), no ambito do PERH-MDA.  

 Alem disso, a ANA deu inicio a elaboracao do Plano da 
Bacia do Rio Paranaiba, que contara com uma 
proposta de enquadramento dos corpos d’agua. 

 Ainda em 2010, foram disponibilizados os arcaboucos 
legais federal e estadual sobre o enquadramento, no 
Portal da Qualidade das Aguas 
(http://pnqa.ana.gov.br), assim como publicacoes e 
material didatico sobre o tema. 



Outorga do direito de uso 
de recursos hídricos 

• Ato administrativo de autorização, mediante o 
qual o poder outorgante faculta ao outorgado o 
direito de uso de recurso hídrico, por prazo 
determinado, nos termos e nas condições 
expressas no respectivo ato 

Definição 

• Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 
usos da água  e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso à água 

Objetivo 



Outorga do direito de uso 
de recursos hídricos 

•derivação ou captação de parcela da água existente em 
um corpo de água para consumo final, inclusive 
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

•extração de água de aqüífero 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 d’água. 

Usos sujeitos à outorga: 



Outorga do direito de uso 
de recursos hídricos 

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

• as derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes; 

• as acumulações de volumes de água 
consideradas insignificantes. 

Usos que Independem de 
outorga (conforme regulamento) 



Normas CNRH 
 Resolução CNRH nº 16, de 08 de maio de 2001 - 

critérios gerais para a outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos. 

 Resolução CNRH nº 29, de 11 de dezembro de 
2002 - Define diretrizes para a outorga de uso dos 
recursos hídricos para o aproveitamento dos recursos 
minerais. 

 Resolução CNRH nº 37, de 26 de março de 2004 - 
Estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos 
para a implantação de barragens em corpos de água de 
domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União. 

 Resolução CNRH nº 65, de 07 de dezembro de 
2006 - Estabelece diretrizes de articulação dos 
procedimentos para obtenção da outorga de direito de 
uso de recursos hídricos com os procedimentos de 
licenciamento ambiental. 
 



Outorga do direito de uso 
de recursos hídricos 

 Outorga setor elétrico – subordinada ao 
PNRH; 

 Demais outorgas – condicionadas as 
prioridades de uso do PNRH e obedecidas 
as classes do corpo d´água 

 Uso múltiplo 
 Efetivada através de ato da autoridade 

competente do Poder Executivo 
 Hipóteses de suspensão da outorga art. 15 
 Prazo máximo: 35 anos (renovável) 



Situação atual – Critérios de 
outorga 



Evolução histórica do total de vazão 
outorgada no Brasil (2004-2010) 



Evolução histórica do número de outorga 
emitidas no Brasil (2004-2010) 



Percentual de vazões outorgadas 
quanto às principais finalidades 

51,427,5

10,4 0,3

0,7

4 4,2 1,6

Irrigação

Abastecimento público

Consumo industrial

Dessedentação de animais

Não declarado

Aquicultura

Outros

Esgotamento sanitário



ANA - Lei n.º 9.984, de 17 
de julho de 2000 

•Art.. 6º A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de 
recursos hídricos, com a finalidade de declarar a 
disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o 
disposto no art.. 13 da Lei nº 9.433, de 1997. 

Outorga preventiva 

•Art.. 7º Para licitar a concessão ou autorizar o uso de 
potencial de energia hidráulica em corpo de água de domínio 
da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de 
declaração de reserva de disponibilidade hídrica. 

•(Regulamentação: Resolução ANA nº 131, de 11 de março de 
2003) 

Declaração de reserva de disponibilidade hídrica 



Certificado de Avaliação da 
Sustentabilidade da Obra Hídrica 

• Obras de infra-estrutura hídrica para reservação ou 
adução de água bruta a serem implantadas ou 
financiadas, no todo ou em parte, com recursos 
financeiros da União, devem obedecer a critérios de 
sustentabilidade hídrica 

• Competência ANA: emissão do Certificado de 
Avaliação de Sustentabilidade da Obra Hídrica 

• Obras com valores iguais ou superiores a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) a serem 
implantadas ou financiadas, no todo ou em parte, 
com recursos financeiros da União 

• Limite temporal: implantação ou financiamento não 
tenha sido contratado até 22 de novembro de 2001 

• Procedimentos: Resolução ANA nº 194, de 16 de 
setembro de 2002 

Decreto nº 4.024, de 21 de novembro de 2001 



Cobrança pelo uso da 
água 
 “o uso comum das águas pode ser gratuito ou 

retribuído, conforme as leis e regulamentos da 

circunscrição administrativa a que pertencerem”, 

Código das Águas Art. 36, § 2º 

 Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode 

ser gratuito ou retribuído, conforme for 

estabelecido legalmente pela entidade a cuja 

administração pertencerem. (Novo Código Civil) 

 “uso comum” = uso individualizado, particular 
 



Cobrança pelo uso da 
água 

 instrumentos de gestão a ser 
empregado para induzir o usuário da 
água a uma utilização racional desse 
recurso. 

 Lei 9.433/97, estabeleceu a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos como um 
dos instrumentos de gestão da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.  



Cobrança pelo uso da 
água 

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

• incentivar a racionalização do uso da 
água;  

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

Objetivos: 



Cobrança pelo uso da 
água 

Determina que devem ser cobrados os usos sujeitos à outorga 
(Art. 20) e que os valores a serem cobrados levarão em conta: 

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

• 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. (Art. 21).  

Aplicação prioritária dos valores arrecadados na bacia 
hidrográfica em que foram gerados. 



Situação Conjuntura 2011 
– Águas de domínio da 
União 
 implantada a cobrança: 

 Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul; 
 Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ); 
 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (desde 1º de 

julho de 2010) 
 Além disso, ao longo de 2010, os comitês com 

área de atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
deram continuidade ao processo de implementação 
do instrumento naquela bacia. 

 Nas bacias hidrográficas de rios de domínio da 
União, os recursos retornam integralmente para a 
agencia de aguas ou entidade delegatória dessas 
funções, por meio de um contrato de gestão, 
regulamentado pela Lei no 10.881/2004. 



Situação Conjuntura 2011 
– Águas de domínio dos 
Estados 

 Implementada até 2009: 
 todas as bacias do estado do Rio de Janeiro; 
 rios estaduais das bacias PCJ e Paraíba do 

Sul, no estado de São Paulo.  

 Em 2010, a cobrança teve inicio: 
 porção mineira das bacias PCJ (Bacias PJ); 
 Bacia do Rio das Velhas (MG); 
 Bacia do Rio Araguari (MG); 
 Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tiete (SP) 



 
O valor de cobrança na bacia do Rio 
Paraíba do Sul chegou a R$ 10,840 
milhões em 2010 



Cobrança pelo uso da 
água 



ANA - Lei n.º 9.984, de 17 
de julho de 2000 
Art. 28. O art. 17 da , passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

• "Art. 17. A compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco 
centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica 
produzida, a ser paga por titular de concessão ou 
autorização para exploração de potencial hidráulico aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos 
territórios se localizarem instalações destinadas à 
produção de energia elétrica, ou que tenham áreas 
invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a 
órgãos da administração direta da União." (NR) 



ANA - Lei n.º 9.984, de 17 
de julho de 2000 
Art. 28. O art. 17 da , passa a vigorar com a seguinte redação: 

•"§ 1º Da compensação financeira de que trata o caput:" (AC) 

•"I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos 
entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, 
nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a 
redação dada por esta Lei;" (AC) 

•"II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia 
produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para 
aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos 
termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do 
disposto nesta Lei." (AC) 

•"§ 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui 
pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos 
termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997." 



Sistema de Informações 
sobre Recursos Hídricos 
 sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e 
fatores intervenientes em sua gestão" (art. 25).  

 Os objetivos desse sistema estão contidos no artigo 27 
da referida Lei: 
 I – reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações 

sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos 
hídricos no Brasil; 

 II – atualizar permanentemente as informações sobre 
disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o 
território nacional; 

 III – fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos. 

 Resolução CNRH nº 13, de 25 de Setembro de 
2000, regulamentou o SNIRH 



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



Sistemas de informações 
nos Estados  



Sistema de Informações 
 06 subsistemas: 

 Subsistema de 
Planejamento e Gestão  

 Subsistema de 
Inteligência Geográfica  

 Subsistema Inteligência 
Documental  

 Subsistema de 
Regulação de Usos 

 Subsistema de Dados 
Quali-quantitativos 

 Subsistema de 
Inteligência Hídrica 



Sistema nacional de 
gerenciamento de 
recursos hídricos 



SNGRH - Composição 

Agências de Água 

órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos 

Comitês de Bacia Hidrográfica 

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal 

Agência Nacional de Águas 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos 



SNGRH - Objetivos 

 coordenar a gestão integrada das águas; 
 arbitrar administrativamente os conflitos 

relacionados com os recursos hídricos; 
 implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 
 planejar, regular e controlar o uso, a 

preservação e a recuperação dos recursos 
hídricos; 

 promover a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos. 



Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cnrh-srh.gov.br/ 

 Instância 
deliberativa e 
normativa máxima 
do Sistema, a 
quem cabe definir 
as diretrizes da 
Política Nacional 
de Recursos 
Hídricos; 



Principais atribuições 
do CNRH: 

 
 Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos 

hídricos;  
 Estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos;  
 Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários;  
 Arbitrar conflitos sobre recursos hídricos;  
 Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 

repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão 
implantados;  

 Aprovar propostas de instituição de comitês de bacia hidrográfica;  
 Estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos e para a cobrança por seu uso; e  
 Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua 

execução.  



CNRH - composição 
 representantes dos Ministérios e Secretarias da 

Presidência 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;  

 representantes das organizações civis de 
recursos hídricos. 

 Nº Poder Executivo Federal <= 50% +1 do 
total dos membros do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos. 





Balanço dos trabalhos do 
CNRH entre 1998 e 2011: 
 56 reuniões (sendo 25 ordinárias e 31 

extraordinárias) 
 Aprovação de:  

 121 Resoluções, tanto relativas à sua 
estrutura e funcionamento quanto relativas à 
implementação do Sistema e da Política 
Nacional de Recursos Hídricos;  

 57 Moções relativas, principalmente, a 
recomendações e solicitações dirigidas a 
outros órgãos das esferas nacional e 
estaduais para fortalecimento do Sistema e 
implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos.  



Agência Nacional de 
Águas 

http://www.ana.gov.br 
 autarquia de regime 

especial, vinculada ao 
Ministério do Meio 
Ambiente, tem por 
finalidade implementar, 
em sua esfera de 
atribuições, a Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos e coordenar o 
Sistema Nacional de 
Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANA - competências 
 Exercício de acordo com os  fundamentos, 

objetivos, diretrizes e instrumentos da PNRH; 
 Em articulação com os demais integrantes do SNGRH: 
 supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades 

decorrentes do cumprimento da legislação federal 
pertinente aos recursos hídricos; 

 disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a 
operacionalização, o controle e a avaliação dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos; 

 outorgar, por intermédio de autorização, o 
direito de uso de recursos hídricos em corpos de 
água de domínio da União, observado o disposto 
nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º da Lei 9984;  



ANA - competências 
 fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água 

de domínio da União; 
 elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a 
serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio 
da União, com base nos mecanismos e quantitativos 
sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma 
do inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997; 

 estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação 
de Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 implementar, em articulação com os Comitês de Bacia 
Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de 
domínio da União; 

 arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por 
intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 
domínio da União, na forma do disposto no art. 22 da Lei 
nº 9.433, de 1997; 



ANA - competências 
 planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os 

efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão 

central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos 

Estados e Municípios; 

 promover a elaboração de 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; 

 definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por 

agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos 

recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos 

hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 



ANA - competências 
 promover a coordenação das atividades desenvolvidas no 

âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com 
órgãos e entidades públicas ou privadas que a integram, ou que 
dela sejam usuárias; 

 organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos; 

 estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para 
a gestão de recursos hídricos; 

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

 propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o 
estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à 
conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. 

 participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

e supervisionar a sua implementação.  



ANA – competências - Lei 
12.058/2009 

 
 O Artigo 45 dessa lei menciona que passa a ser de 

competência da Agência Nacional de Águas (ANA) 
regular e fiscalizar, 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 normativo, 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. 



ANA - Estrutura 



Conselhos de Recursos Hídricos 
Estaduais e do Distrito Federal 

 

http://www.semad.mg.gov.br 
 Responsáveis pela 

resolução das questões 
e conflitos nas bacias 
hidrográficas em que 
atuam, além da 
aprovação dos planos 
estaduais e distritais de 
recursos hídricos. Os 
conselhos estaduais e 
distritais têm 
representação no 
Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos; 
 
 
 
 
 
 
 



CERHs 

 
 Composiçãode cada conselho : é 

variável, respeitando-se as 
especificidades de cada estado, sendo 
seus conselheiros: representantes de 
Secretarias de Estado, de Municípios, de 
Usuários de Águas e de Organizações 
Civis de Recursos Hídricos. 



CERHs 
 Observa-se que os únicos três Estados ainda sem a 

criação de conselhos de recursos hídricos, até o final de 
2007, estão localizados na região norte do país, sendo 
que estes também foram dos últimos a possuírem uma 
legislação específica para recursos hídricos.  

 Ressalta-se, entretanto, que na legislação do Estado do 
Acre não é prevista a criação de um conselho específico 
para os recursos hídricos, cabendo o papel normativo e 
deliberativo ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia – CEMACT, por meio de uma 
Câmara Técnica de Recursos Hídricos. 



Comitês de Bacia 
Hidrográfica 
 Instância deliberativa e 

normativa, no âmbito de uma 
bacia ou sub bacia hidrográfica, 
conta com a participação de 
usuários, do poder público nos 
três níveis, e da sociedade civil 
organizada. São os comitês de 
bacia que aprovam os planos de 
bacia, os valores da cobrança e as 
prioridades de uso dos recursos 
hídricos em sua área de atuação. 

 Os Comitês de Bacia têm como 
objetivo a gestão participativa e 
descentralizada dos recursos 
hídricos, por meio da 
implementação dos instrumentos 
técnicos de gestão, da negociação 
de conflitos e da promoção dos 
usos múltiplos da água na bacia 
hidrográfica. 



Portal dos Comitês de Bacia - MG 
http://comites.igam.mg.gov.br/ 



CBHs - Área de atuação 

 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. 

 Instituição através de ato do Chefe do 
Executivo 



CBHs - competências 
promover o debate das questões relacionadas a 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 acumulações, 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.  



Evolução da constituição de CBHs 



Distribuição CBHs por 
Estados 



 
Comitês de 

bacia 
hidrográfica 
instalados 



Órgãos Estaduais de Gestão 
dos Recursos Hídricos  

Órgãos públicos de todos os esferas da 
Administração Pública cujas 
competências se relacionem com a 
gestão de recursos hídricos com 
relevante atuação na gestão dos 
recursos hídricos, participam de todas 
as instâncias decisórias do SINGREH e 
devem se articular entre si e com todos 
os outros participantes do sistema.  



Órgãos Estaduais de Gestão 
dos Recursos Hídricos  

Em alguns estados e no Distrito Federal foram criados 
órgãos específicos para a gestão dos recursos hídricos, 
em outros a responsabilidade pela implementação das 
políticas estaduais de recursos hídricos está atrelada à 
outra área dos poderes executivos estaduais, geralmente 
ao meio ambiente, estando sujeitas às mudanças de 
administração que ocorrem periodicamente nessas 
instituições. Um outro problema que aflige esses órgãos é 
a dificuldade em manter um quadro de pessoal técnico 
permanente e qualificado em número compatível com 
suas responsabilidades. 



Agências de Águas (agências de 
bacias hidrográficas) 

http://www.agbpeixevivo.org.br/ 

 braços executores das 
decisões dos comitês de 
bacia hidrográfica, além 
de sua secretaria 
executiva, efetuarão, 
mediante autorização do 
outorgante, a cobrança 
pelo uso dos recursos 
hídricos na bacia. 



Agências de Águas (agências 
de bacias hidrográficas) 

• prévia existência do respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia 
Hidrográfica;  

• viabilidade financeira assegurada 
pela cobrança do uso dos recursos 
hídricos em sua área de atuação. 

Requisitos: 



Agências de Águas - 
Competências 
 manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos 

hídricos em sua área de atuação. 
 manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 
 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 de recursos hídricos e encaminhá-los à 
instituição financeira responsável pela administração 
desses recursos; 

 acompanhar a administração financeira dos recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos em sua área de atuação; 



Agências de Águas - Competências 

 gerir o Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos em sua área de atuação; 

 celebrar convênios e contratar financiamentos e 
serviços para a execução de suas competências; 

 elaborar a sua proposta orçamentária e 
submetê-la à apreciação do respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 promover os estudos necessários para a gestão 
dos recursos hídricos em sua área de atuação; 

 elaborar o Plano de Recursos Hídricos para 
apreciação do respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica; 
 



Agências de Águas - Competências 

 propor ao respectivo ou respectivos Comitês de 
Bacia Hidrográfica: 
 a) o enquadramento dos corpos de água nas classes 

de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho 
Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos, de acordo com o domínio destes; 

 b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos 
hídricos;  

 c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo. 



Agências de bacia 
hidrográficas 
 Até o momento as Agências de Água ainda não 

foram regulamentadas pelo Governo Federal. 
Solução entidades delegatárias (art 47 da Lei 
9.433 e Lei nº 10.881/04)  

 Atualmente, encontram-se instaladas e 
cumprindo contrato de gestão com a ANA as 
seguintes entidades delegatárias:  
 Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, no 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 

 Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ, 
nos Comitês dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 



Abrangência das 
entidades com 

funções de agência 
de água no Brasil 



Secretaria de Recursos 
Hídricos - MMA 

O Ministério do Meio Ambiente, por 
intermédio de sua Secretaria de 
Recursos Hídricos, exerce o papel de 
Secretaria Executiva do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos. 
 



Organizações civis de 
recursos hídricos 

Art. 47 Lei 9.433 

• 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 objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; 

• outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional 
ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.  



Organizações civis de 
recursos hídricos 

Alteração feita pela Lei nº 10.881, de 2004 

• Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos poderão delegar a organizações sem 
fins lucrativos relacionadas no art. 47 desta 
Lei, por prazo determinado, o exercício de 
funções de competência das Agências de 
Água, enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos.  



FIM 

 
 

alexandre.magrineli@gmail.com 
 

Obrigado!! 


