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Direito de Águas

▪ Conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam:

▪ Domínio 

▪ Uso 

▪ Competências 

▪ Gerenciamento 

▪ Visando a:

▪ Planejamento dos usos 

▪ Preservação

▪ Defesa dos efeitos danosos, provocados ou não pela ação humana



Governança

▪ Conjunto de mecanismos e procedimento estabelecidos para lidar com 
questões complexas, incluindo a dimensão participativa e plural da 
sociedade

▪ Implica expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de 
administração do jogo de interesses

▪ Pressupõe um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de 
descentralizar funções, transferir responsabilidades e alargar, em lugar de 
restringir, o universo de atores participantes, sem abrir mão dos 
instrumentos de controle e supervisão



Direito de Águas e Governança

▪ Integração de Políticas Públicas

▪ Recursos Hídricos

▪ Meio Ambiente 

▪ Saneamento Básico



Dimensões da Água (além de H2O)

▪ Recurso indispensável à vida

▪ Bem público

▪ Recurso ambiental: interesse difuso

▪ Elemento cultural e religioso

▪ Matéria prima de atividades econômicas

▪ Saneamento Básico 

▪ Agricultura

▪ Indústria

▪ Produção de energia 

▪ Navegação 

▪ Lazer



Cenário da Água no Direito 

Internacional como recurso 

indispensável à vida



Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais de 1966 -Decreto nº 591/1992

▪ Art. 11

▪ Direito a um nível de vida adequado - alimentação, vestimenta e moradia e 
melhoria contínua das condições de vida

▪ Direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome e 
medidas para:  

▪ Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios 

▪ Assegurar repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades



Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
das Nações Unidas, 2002

▪ Comentário Geral sobre o direito à água - Capítulo 15: 

▪ O direito humano à água é o direito de todos terem água suficiente, saudável, aceitável 
e acessível para uso pessoal e doméstico

▪ O acesso universal ao saneamento não seria apenas de importância fundamental para 
a dignidade humana e a vida privada, mas um dos principais mecanismos para 
proteger a qualidade dos recursos hídricos



Protocolos I e II de 1977 adicionais às Convenções de Genebra de 
1949, adotados em 10-6-1977 pela Conferência Diplomática sobre a 
Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional 
Humanitário aplicável aos Conflitos Armados - Decreto 849/1993 
▪ Protocolo I, art. 54 - Proteção dos bens indispensáveis a sobrevivência da 

população civil

..........

▪ 2. É proibido atacar, destruir, remover ou inutilizar os bens indispensáveis a 
sobrevivência da população civil, tais como os gêneros alimentícios e as 
zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, as instalações e 
reservas de água potável e as obras de irrigação, com a deliberada intenção 
de privar desses bens, por seu valor como meios para assegurar a subsistência 
a população civil ou a Parte adversa, seja qual for o motivo, quer seja para 
fazer padecer de fome às pessoas civis ou para provocar seu deslocamento, 
ou com qualquer outro propósito.



Protocolos I e II de 1977 adicionais às Convenções de Genebra de 
1949, adotados pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação 
e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável 
aos Conflitos Armados - Decreto 849/1993 
▪ Protocolo II, art. 5 - Proteção dos bens indispensáveis a sobrevivência da população 

civil

▪ ... pessoas privadas de liberdade por motivos relacionados com o conflito armado, 
internadas ou detidas:

▪ b) as pessoas receberão, na mesma medida que a população local, alimentos e 
água potável e desfrutarão de garantias de salubridade e higiene e de proteção 
contra os rigores do clima e os perigos do conflito armado

▪ Protocolo II, art. 14 - É proibido utilizar contra os civis a fome como método de 
combate. É, portanto, proibido atacar, destruir, subtrair ou inutilizar os bens 
indispensáveis a sobrevivência da população civil, tais como gêneros alimentícios e 
as zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, as instalações e reservas 
de água potável e as obras de irrigação



Conferência de Mar del Plata de 1977

▪ Primeiro evento multilateral realizado sob os auspícios da ONU 

genuinamente global a debruçar-se sobre a problemática da água

=> Todos os povos, quaisquer que sejam seu estágio de desenvolvimento e 

suas condições sociais e econômicas, têm direito ao acesso à água potável 

em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas



Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, de 
1979 – Decreto 4377/2002

▪ Art. 14, 2 - Os Estados-Partes adotarão todas as medidas para eliminar a 

discriminação contra a mulher nas zonas rurais para assegurar, em condições 

de igualdade entre homens e mulheres, que participem no desenvolvimento 

rural e dele se beneficiem, assegurando o direito a:

▪ h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da 

habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de 

água, do transporte e das comunicações.



Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 –
Decreto 99.710/90

▪ Art. 24, 2 - Os Estados Partes garantirão a plena aplicação do direito da 
criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços 
destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde e, em 
especial, adotarão as medidas apropriadas com vistas a:

..................

▪ c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados 
básicos de saúde mediante [...] o fornecimento de alimentos nutritivos e de 
água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental



Conferência Internacional sobre Água e Meio 
Ambiente - Dublin/1992

▪ Prioridade ao desenvolvimento e à gestão dos recursos hídricos para 

acelerar o fornecimento de alimentos, água e saneamento aos 

milhões de pessoas não atendidas



Agenda 21

▪ Documento da Rio/92

▪ Reconhecimento:

▪ caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do 
desenvolvimento socioeconômico

▪ interesses múltiplos: abastecimento de água potável e saneamento, agricultura, 
indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica, pesca, 
transporte, recreação, manejo de terras baixas e planícies e outras atividades



Agenda 21 - Capítulo 18

▪ Abastecimento de água potável e saneamento

▪ Água e desenvolvimento urbano sustentável

▪ Água para produção de alimentos e desenvolvimento rural sustentável

▪ Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos



Conferência Internacional sobre Água e 
Desenvolvimento Sustentável 1998 - Paris

▪ Os recursos hídricos são essenciais à satisfação das necessidades 

humanas básicas, de saúde, energia e produção de elementos e à 

preservação de ecossistemas, assim como ao desenvolvimento social e 

econômico



Declaração do direito humano à água

▪ ONU: 110 litros /dia

▪ ONU: Resolução 64/292, de 28 Jul. 2010

▪ Reconhece o direito à água potável segura e limpa e ao saneamento como direito 
humano essencial para o pleno desfrute da vida e de todos os direitos humanos

▪ Conclama os Estados e organizações internacionais a fornecer recursos, capacitação 
e transferência de tecnologia, por meio de assistência e cooperação, em especial aos 
países em desenvolvimento, para o saneamento de forma acessível, a preços 
razoáveis e para todos



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)  
2000 (até 2015)

Promover o desenvolvimento humano e reduzir a pobreza extrema

Reduzir pela metade, até 2015, 

a proporção de população 

sem acesso sustentável a água 

potável segura e a 

saneamento básico



Agenda 2030: 17 ODS e 169 metas:



ODM 6: Assegurar a 

disponibilidade e 

gestão sustentável da 

água e saneamento:

governos, nacionais, 

subnacionais e entes 

privados

Metas para 2030

Meta para  2020



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento
▪ 6.1. Acesso universal e equitativo à água potável e segura

▪ Lei 11.445/2007. Universalização: ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico para 
os domicílios ocupados do País

▪ 6.2.  Acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos; acabar com a 
defecação a céu aberto: atenção para as necessidades das mulheres e meninas e 
daqueles em situação de vulnerabilidade

▪ 6.3. Melhorar a qualidade da água; reduzir a poluição, eliminar despejo e minimizar a 
liberação de produtos químicos e materiais perigosos; reduzir à metade a proporção 
de águas residuais não tratadas e aumentar substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 
e saneamento

▪ Até 2030: aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água

▪ Até 2030: implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 
níveis, inclusive via cooperação transfronteiriças

▪ Lei 9.433/1997:a utilização racional e integrada dos recursos hídricos com 
vistas ao desenvolvimento sustentável

▪ Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos



ODM 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todas e todos
▪ Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para 

os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à 
água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a 
eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso

▪ Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 
gestão da água e do saneamento

▪ Lei 11.445/2007 - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com 
os serviços públicos de saneamento básico



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília - Princípios

▪ Água como um bem público
▪ O Estado deve exercer a administração de todos os recursos 

hídricos e protegê-los, conjuntamente com as suas funções 
ecológicas associadas, em benefício das atuais e futuros 
gerações e a comunidade da Terra



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ Uso da Terra e a Função Ecológica da Propriedade

▪ Povos Indígenas e Tribais e Montantes e Outros Povos em 
bacias hidrográficas

▪ Prevenção

▪ Precaução

▪ In Dubio Pro Aqua



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ O poluidor paga, o usuário paga. Internalização dos custos 
ambientais externos. Fatores ambientais: incluídos na avaliação e 
precificação dos recursos hídricos e seus serviços

▪ Princípio do poluidor-pagador 
▪ Princípio do usuário-pagador 
▪ Obrigações duradouras - obrigações legais para restaurar as condições 

ecológicas dos recursos hídricos e sua utilidade ecossistêmica são 
vinculativos para qualquer usuário do recurso e qualquer proprietário do 
lugar do recurso, e a responsabilidade não é terminada pela transferência de 
uso ou título para os outros (propter rem obrigação)



▪ 8º Fórum Mundial da Água 2018

▪ Declaração dos Juízes de Brasília: Princípios

▪ Boa Governança da Água 

▪ Integração Ambiental

▪ Justiça Processual sobre a Água (Informação e Participação)
▪ Acesso adequado e a custos razoáveis à informação sobre os recursos hídricos e 

serviços prestados pelas autoridades públicas
▪ Oportunidade de participar de forma significativa nos processos de tomada de decisão 

relacionados com a água
▪ Acesso efetivo a procedimentos administrativos e ações para corrigir e reparar



▪ Água e Meio Ambiente 
na CF/88



Água e Meio Ambiente na CF/88: art. 170

▪ A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

...............................................................................................................................

▪ III - função social da propriedade

................................................................................................................................

▪ VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação



Água e Meio Ambiente na CF/88: art. 225

▪ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações

▪ Lei 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente, art. 3º, V:

▪ Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 
a flora 

▪ Normas sobre a qualidade da água: Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011  



Água e Meio Ambiente

▪ A água é um recurso ambiental

▪ Sua disponibilidade está diretamente associada às condições ambientais 
nas quais ela se encontra

▪ A degradação ambiental gera a degradação dos recursos hídricos, 
impactando diretamente o balanço hídrico local, regional e até mesmo 
global



Domínio da Água na CF/88

▪ Art. 20 – São bens da União:

▪ .................................................................................................................................

▪ III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais



Domínio da Água na CF/88

▪ Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

▪ I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União

▪ .............................................................................................



Domínio da Água e Gestão
▪ Caráter público da água:

▪ Interesse de todos

▪ Importância estratégica

▪ Domínio  = Responsabilidade pela guarda e proteção

▪ Gestão das águas: 

▪ Domínio da União: Agência Nacional de Águas (ANA)

▪ Domínio estadual: órgãos ou entidades estaduais

▪ + atuação dos demais órgãos e entidades, inclusive colegiados



Bacias Hidrográficas com domínio distintos

▪ União e Estados: gestores das águas que se encontram sob sua tutela

▪ Necessidade de buscar as convergências

▪ Balizamento da atuação: 

▪ princípios constitucionais da participação e cidadania

▪ articulação e governança



O Município e sua relação com a água

▪ Brasil: 5.570 municípios (IBGE)

▪ Domicílios com rede geral de abastecimento de água [2017]: 85,7 % 

▪ Domicílios com esgotamento sanitário (Rede geral, pluvial ou fossa ligada à rede) [2017]: 66,0 % 

▪ Território: localizado em uma ou mais bacias hidrográficas

▪ Competência para proteger o meio ambiente (CF/88, art. 23)

▪ Não possui domínio sobre os corpos hídricos

▪ Não concede outorga de direito de uso de recursos hídricos

▪ Pode conceder licenças ambientais (LC 140/2011)

▪ Titular dos serviços públicos de saneamento básico (STF e MP 868)

▪ Competência para ordenar o uso e a ocupação do solo (CF/88, art. 30)

▪ Competência para legislar sobre temas de interesse local (CF/88, art. 30)



Código Civil - Lei 10.406/2002

▪ Rios: Bens Públicos de Uso Comum do Povo

• Aberto a todos

• Gratuito ou remunerado

• Sujeito a regulamentos administrativos 



Natureza do água

▪ Bem imóvel de domínio 
público: 

▪ No leito dos corpos hídricos



Natureza do água

▪ Bem móvel:

▪ Fora do leito dos corpos hídricos



USO DE BEM PÚBLICO: ADEQUAÇÃO AOS 
REGULAMENTOS

▪ uso privativo: 

▪ em detrimento dos outros 
interesses

▪ manifestação do poder público 
autorizando e uso e impondo 
condições

▪ outorga do direito de uso de 
recursos hídricos



Políticas de Recursos Hídricos

▪ Decreto 24.643/1934 – Código de Águas

▪ Regulamentação predominante: energia elétrica 

▪ Outros temas:  domínio, usos, navegação, poluição, águas pluviais (ainda em vigor)

▪ Águas particulares e municipais: revogadas pela CF/1946

▪ Até a década de 1990: vazio legal

▪ Exceção: normas estaduais de proteção à saúde: controle da poluição, normas de licenciamento, 
padrões ambientais. 

▪ Departamento de Águas e Energia Elétrica (DNAEE): 

▪ Gestão das águas de domínio da União (substituído pela ANA em 2000)

▪ Energia Elétrica (substituído pela ANEEL em 1996)



Políticas de Recursos Hídricos
▪ Lei 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos

▪ Políticas estaduais em todas as Unidades da Federação

▪ Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)

▪ Introdução da governança na gestão dos recursos hídricos

▪ Adoção de princípios definidos em Conferências Internacionais sobre gestão de recursos 
hídricos



Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

▪ Água: bem de domínio público

▪ Recurso natural limitado: valor econômico

▪ Regra geral: proporcionar o uso múltiplo. Na ocorrência de escassez: priorizar o consumo 

humano e a dessedentação de animais

▪ Bacia hidrográfica: unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do 

SINGREH

▪ Gestão: descentralizada e participativa (Poder Público, usuários e comunidades)



Valor econômico
▪ Em função de condições de escassez em quantidade e/ou qualidade: a 

água deixa de ser um bem livre e passa a ter valor econômico

▪ Adoção de um novo paradigma de gestão: instrumentos regulatórios e 
econômicos, como a cobrança pelo uso da água

Captação, lançamento, 
alteração do regime do 

corpo hídrico

Passíveis de 
cobrança

Natureza jurídica da 
cobrança:

Preço público –
Receita pública

Decisão:

Comitê de Bacia 
Hidrográfica / 

Conselho de RH



Usos Múltiplos

▪ Utilização equilibrada da água entre os vários tipos de usos: 

▪ saneamento, indústria, navegação, geração de energia elétrica, irrigação, pesca e aquicultura, 

recreação e turismo, controle de cheias

▪ Ideia: garantir que vários usos sejam contemplados ao invés de um uso prioritário, 

evitando o conflito no âmbito das bacias hidrográficas

▪ Princípio da equidade



Bacia Hidrográfica

▪ Área de captação natural da 
água de precipitação que faz 
convergir os escoamentos para 
um único ponto de saída, seu 
exutório

▪ Conceito da geografia, não do 
direito 

▪ Delimitação: de acordo com o 
âmbito de atuação do comitê

▪ Municípios contidos nas bacias 
hidrográficas



Divisão Hidrográfica 
Nacional

Resolução CNRH nº 32/2003



Gestão descentralizada e participativa

Até a edição das atuais 
Políticas de Recursos 
Hídricos: 

Só o detentor do domínio 
– União, Estados, DF -
fixava diretrizes, 
planejava, executava 
obras

Após a edição das Políticas: Além 

da União e dos Estados, outros 

atores participam do 

planejamento e gestão, nos 

comitês e conselhos

Usuários Municípios

Entidades civis 
de recursos 

hídricos com 
atuação 

comprovada 
na bacia

Objetivo: 

* Facilitar a 

comunicação 

local

* Privilegiar as 
decisões 

definidas na 

bacia 

hidrográfica
* Governança



Comitê Aprova
Plano de 

BH

Metas de qualidade e quantidade 
(enquadramento/outorga)

Proposta de valor da 
cobrança

Plano de aplicação dos valores 
da cobrança

Gestão descentralizada e participativa



Objetivos da PNRH
▪ Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos

▪ Reflexo do princípio do Desenvolvimento Sustentável

▪ Utilização racional e integrada ... para o desenvolvimento sustentável

▪ Prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 

ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais

▪ Captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais



Diretrizes de ação para implementação da PNRH

▪ Implicam o exercício de governança: União, Estados, Municípios, Setores 
Produtivos

▪ Pressupõem uma articulação institucional sistemática e permanente

▪ Necessidade de Sistemas de Informação que conversem



Não dissociar quantidade da qualidade



Adequar a gestão às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País



Integrar a gestão de recursos hídricos com a 
gestão ambiental

▪ Articulação institucional

▪ Governança

▪ Comunicação sistemática e  permanente entre órgãos e entidades



Articular o planejamento de recursos hídricos com o 
dos setores usuários e com os planejamentos 
regional, estadual e nacional

▪ Atores: União, Estados, setores usuários



Integrar a gestão das bacias hidrográficas com a 
dos sistemas estuarinos e zonas costeiras

▪ Atores: Municípios costeiros, Estados, União, sociedade civil

▪ Planos de Bacia Hidrográfica

▪ Planos diretores 

▪ Planos de saneamento básico



Articular a gestão de recursos hídricos com a do 
uso do solo

▪ Atores: Municípios, Estados, União



Instrumentos das Políticas de Recursos Hídricos

▪ Planejamento

▪ Comando- Controle

▪ Instrumentos econômicos



Instrumentos de Planejamento

• Planos de Recursos Hídricos 

• Nacional

• Estadual 

• de Bacia Hidrográfica

• Sistema de Informações sobre RH

• Enquadramento de RH em classes de uso preponderante



Planos de Recursos Hídricos: Nacional e Estadual

▪ Agência Nacional de Águas:

▪ Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

▪ Supervisionar a sua implementação

▪ Órgãos e entidades estaduais

▪ Planos Estaduais de Recursos Hídricos cf. legislação estadual

• : 



Planos de Recursos Hídricos: Bacia Hidrográfica

▪ Decisão descentralizada no âmbito da Bacia

▪ diagnóstico

▪ alternativas de crescimento demográfico, atividades produtivas, 
ocupação do solo

▪ balanço dos RH e identificação de conflitos potenciais

▪ metas de racionalização, quantidade e  qualidade dos RH disponíveis

▪ medidas, programas, projetos

▪ prioridades para outorga

▪ diretrizes e critérios para cobrança

▪ criação de áreas restritas ao uso



Planos de Bacia Hidrográfica: quadro institucional

▪ Comitês: acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 
bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas 
metas

▪ Reuniões periódicas nas Câmaras Técnicas 

▪ Reuniões dos Comitês deveriam ocorrer 

na margens dos rios



Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos

▪ Agência Nacional de Águas: organizar, implantar e gerir o Sistema



Res. CONAMA 357/2005 e 430/2011: Águas doces, salinas, 
salobras

Padrões de 
lançamento de 

efluentes

Padrões de qualidade dos corpos 
receptores

Base técnica para a 
concessão de outorgas

Intersecção entre o 
direito ambiental e a 
gestão de recursos 

hídricos

Enquadramento de RH em Classes de Uso 



Enquadramento de RH em Classes de Uso 

▪ 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 (Resolução Conama 357/2005)

▪ Classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos 
preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros  (Resolução 
Conama 357/2005)



Relevância do enquadramento de corpos hídricos 

▪ Tema em foco: qualidade da água, ao longo do tempo (direito humano à 
água, meio ambiente)

▪ Tema subjacente: utilização da água (gestão de RH)

▪ Campo de intersecção entre as políticas de RH e MA 

▪ Articulação institucional/técnica permanente



Efetivação do enquadramento: o dever ser

▪ alcance da meta final do enquadramento

▪ Programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou 
ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas 
intermediárias e final de qualidade de água estabelecidas para o 
enquadramento do corpo hídrico => processo de duração prolongada

▪ podem ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando 
à efetivação 



Antecedentes do Enquadramento

▪ Portaria 13/1976 do Ministério do Interior e normas estaduais: Classificação 
e Enquadramento de corpos hídricos

▪ Gerou-se uma série de normas de enquadramento

▪ Corpos de água já enquadrados com base na legislação anterior a ̀
Resolução CNRH 91/2008: deverão ser adequados aos atuais 
procedimentos 

▪ Especialmente: 1. aprovação do Comitê; 2. deliberação do Conselho e 3. 
Programa de Efetivação



Atores envolvidos no Enquadramento: fluxo de 
atribuições 

▪ Agências de água/bacia, entidades delegatárias ou, subsidiariamente, 
órgãos de gestão:

▪ Elaborar e encaminhar propostas de alternativas de enquadramento aos Comitês

▪ Comitês de Bacia Hidrográfica

▪ Discutir, aprovar e encaminhar ao Conselho

▪ Conselhos de Recursos Hídricos:

▪ Deliberar sobre o enquadramento



Atores estratégicos para o Processo

▪ Município

▪ Competente para organizar o uso e a ocupação do solo (interesse local)

▪ Ministério Público

▪ Fiscal do cumprimento da lei

▪ Sociedade civil

▪ Princípios da informação e participação



Proposta de Enquadramento: Diagnóstico

▪ Caracterização socioeconômica da bacia e identificação dos usos que 
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água

▪ Disponibilidade, demanda e de qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas

▪ Políticas, planos e programas, planos setoriais, de desenvolvimento 
socioeconômico, plurianuais governamentais, planos diretores e 
ambientais, zoneamentos ecológico-econômico, industrial e agrícola

▪ Capacidade de investimento em ações de gestão de recursos hídricos



Proposta de Enquadramento: Prognóstico

▪ Objetivo das propostas de metas (alternativas) de enquadramento: 
alcance ou manutenção das classes de qualidade de água pretendidas 
(caráter obrigatório)

▪ De acordo com os cenários de curto, médio e longo prazos 



Apresentação das metas – quadro comparativo 

Condições atuais de 

qualidade das  águas

Condições atuais de 

qualidade das águas

Condições necessárias

ao atendimento dos

usos identificados



Programa de Efetivação do Enquadramento

▪ Propostas de ações de gestão e prazos de execução

▪ Planos de investimentos e instrumentos de compromisso (produto de 
acordo prévio)

▪ Uma vez deliberado pelo Conselho: o alcance das metas intermediárias e 
final tem caráter público e obrigatório



Reflexões sobre a efetivação do enquadramento 

▪ Decorre do exercício de governança

▪ É obrigatório 

▪ É complexo, mas factível, se houver articulação institucional e técnica 
permanente

▪ Depende de acordo e compromissos fundamentados na boa fé e na boa 
administração de recursos previamente à tomada de decisões

▪ Depende da implementação dos demais instrumentos de gestão, em 
todas as bacias hidrográficas do país, mas pode ser escalonado, 
mediante planejamento



Reflexões sobre a efetivação do enquadramento 

▪ Informação à população e transparência: condições básicas para a 
transição

▪ Município: ator estratégico. O uso do solo impacta a qualidade das águas

▪ Falta de enquadramento dos corpos hídricos: parte da causa da 
degradação dos corpos hídricos 

▪ Garantir a qualidade da água: garantir o abastecimento das populações, 
direito humano, e gera dividendos políticos

▪ Saneamento básico: grande negócio e necessita  de equacionamento 
com urgência



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

▪ Assegurar:

▪ Controle quantitativo e qualitativo dos usos da água  

▪ Efetivo exercício dos direitos de acesso à água

▪ Uso múltiplo dos RH

▪ Ato administrativo, dentro de um processo formal

▪ Uso privativo de bem público

▪ Exercício do poder de polícia

▪ Natureza peculiar de Autorização



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

▪ Prazos de vigência determinados no ato: até 35 anos prorrogáveis

▪ Decisão em função da natureza, finalidade e porte do empreendimento, 
considerando-se o período de retorno do investimento

▪ Condições expressas no ato

▪ Outorgas preventivas de uso de recursos hídricos:

▪ Finalidade: declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos e reservar a 
vazão passível de outorga

▪ Outorga:

▪ Atores responsáveis pelas outorgas: 

▪ Entidades dos Poderes Públicos detentores do domínio da água (União, Estados, DF)



Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos

Análise dos pedidos de outorga: considerar a 
interdependência das águas superficiais e subterrâneas e 
o ciclo hidrológico 

A outorga não implica a alienação parcial das águas, que 
são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso



Usos que dependem de outorga
Derivação ou captação de da água de um corpo de água para consumo final 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, 
para 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



Vazão de Referência

▪ 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 



Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

▪ Princípio Usuário-Pagador

▪ Lei 6.938/81, art. 4º - Objetivos da PNMA: 

▪ VII - imposição ao poluidor da obrigação de recuperar/indenizar os danos causados, e
ao usuário, de contribuição pelo uso de recursos ambientais com fins econômicos

▪ Uso privativo de bem público

▪ Natureza jurídica: Preço Público



Finalidades da cobrança

▪ 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

▪ Estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e conservação, 
tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos

▪ Induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e a 
recuperação, por meio de compensações e incentivos aos usuários



Caminhos percorridos
▪ 1ª. Experiência: Bacia do Paraíba do Sul

▪ Cobrança federal

▪ Problemas identificados:

▪ Art. 22 da Lei 9.433: “prioritariamente”

▪ Produto da cobrança: à disposição da ANA, sem estabelecer finalidade específica

▪ Suscetível a contingenciamento

▪ Recursos extinguiam-se no exercício financeiro posterior ao da arrecadação

▪ Falta de modelo institucional para agência técnica da bacia hidrográfica

▪ Resultados

▪ Pouca confiabilidade no sistema

▪ Ineficácia do instrumento



Lei 10.881/2004

▪ Instituiu a Entidade Delegatária e o contrato de gestão com a ANA

▪ organizações civis de recursos hídricos: associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas; associações de usuários; organizações técnicas e de ensino e pesquisa; 
ONG com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos; outras organizações 
reconhecidas pelo CNRH ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos

▪ Vincula a alocação dos recursos em conta da Entidade Delegatária

▪ Impede que a permanência dos recursos mesmo no término do exercício

▪ Impede o contingenciamento



Condições para a implementação da Cobrança

▪ Proposição dos usos considerados insignificantes ou de pouca expressão 
pelo Comitê e sua aprovação pelo Conselho de Recursos Hídricos

▪ Regularização de usos sujeitos à outorga incluindo o cadastramento dos 
usuários

▪ Definição do programa de investimentos no Plano de Recursos Hídricos

▪ Aprovação pelo Conselho de Recursos Hídricos da proposta de cobrança 
tecnicamente fundamentada encaminhada (base técnica sobre a qual 
serão discutidos os valores) 

▪ Implantação da Agência de Bacia Hidrográfica ou da Entidade Delegatária 
do exercício de suas funções



Critérios para o cálculo dos valores - Derivação
▪ Natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo)

▪ Classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso

▪ Disponibilidade hídrica  e Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação

▪ Vazão consumida (diferença entre vazão captada e a devolvida)

▪ Finalidade do uso

▪ Sazonalidade

▪ Características físicas, químicas e biológicas da água e vulnerabilidade dos aquíferos

▪ Localização do usuário na bacia

▪ Práticas de reuso, racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água

▪ Condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais existentes

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários



Critérios para o cálculo – Diluição de efluentes
▪ Natureza do corpo de água e classe em que estiver enquadrado no ponto de lançamento

▪ Disponibilidade hídrica e Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Carga de lançamento e regime de variação, ponderando-se os parâmetros biológicos, 
físico-químicos e de toxicidade dos efluentes

▪ Natureza da atividade e Localização do usuário na bacia

▪ Sazonalidade do corpo receptor

▪ Características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor e vulnerabilidade das águas

▪ Práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água

▪ Grau de comprometimento que os efluentes podem causar ao corpo receptor

▪ Vazões consideradas indisponíveis em função da natureza dos efluentes

▪ Redução da emissão de efluentes em função de investimentos em despoluição

▪ Atendimento das metas de despoluição dos Planos e redução efetiva da contaminação

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários



Critérios para o cálculo – Demais usos

▪ Natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo

▪ Classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou derivação

▪ Disponibilidade hídrica

▪ Vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação

▪ Alteração que o uso poderá causar em sinergia com a sazonalidade

▪ Características físicas, químicas e biológicas da água

▪ Características e a vulnerabilidade dos aquíferos

▪ Localização do usuário na bacia

▪ Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

▪ Sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários

▪ Finalidade do uso ou interferência



Discussão sobre a cobrança

▪ Claro exercício de governança

▪ Setores usuários: necessidade de informação sobre o uso dos recursos

▪ Instrumento econômico voluntário no âmbito do comitê: uma vez 
aprovada, a cobrança é obrigatória para os usuários



Estrutura Institucional da cobrança

▪ ANA: estudos técnicos para subsidiar a definição dos valores a serem 
cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União pelo CNRH

▪ Agência de Bacia ou Entidade Delegatária: estudos técnicos

▪ Comitê: estabelece os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos e sugere os valores a serem cobrados

▪ CNRH: homologa a proposta do Comitê

▪ ANA: faz a cobrança em rios de domínio da União

▪ ANA: arrecada, distribui e aplica receitas auferidas pela cobrança

▪ Forma descentralizada, por meio das agências ou outras entidades

▪ De acordo com as decisões do Comitê



Rios de domínio da União com cobrança

▪ Bacia do Rio Paraíba do Sul

▪ Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

▪ Bacia do Rio São Francisco

▪ Bacia do Rio Doce

▪ Bacia do Rio Paranaíba

▪ Bacia do Rio Verde Grande
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