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RESUMO 

 

 

A água é essencial para o desenvolvimento das atividades humanas. Seu uso é permitido 
pela emissão da outorga de direito de uso da água. A definição legal da outorga, pela Lei 
9433/97, imprime o comando de desenvolvimento sustentável, pois tem por finalidade 
assegurar o controle dos usos da água em termos de qualidade e quantidade, referindo-se 
implicitamente às presentes e também futuras gerações. Neste contexto, o objetivo central 
deste trabalho é verificar se a outorga de direito de uso de recursos hídricos pode ser 
considerada um instrumento para o desenvolvimento sustentável. O aludido questionamento  
remeteu ao estudo da bacia hidrográfica do rio Sergipe pela sua importância no contexto 
político, econômico, social e cultural do Estado. No estudo de caso, foi verificado que, as 
outorgas, dentro da realidade em que foram concedidas, possibilitam o desenvolvimento das 
atividades econômicas, mas não têm proporcionado a sustentabilidade ambiental, devido a 
constatação de que as outorgas na bacia, somente podem ser consideradas sustentáveis, ou 
seja, tornarem-se um instrumento para promover o desenvolvimento sustentável, caso sejam 
implementadas no contexto do sistema de retroalimentação dos instrumentos de gestão, com 
a integração entre os setores usuários com o setor hídrico, a observância da preservação dos 
usos múltiplos e da indissociabilidade da quantidade e da qualidade da água, e a existência 
de uma efetiva fiscalização sobre os usos outorgados e os não outorgados para fins de 
garantir o cumprimento da norma e a aplicação de penalidades. 
 

 
Palavra-chave: Outorga de direito do uso da água. Desenvolvimento sustentável. 
Retroalimentação dos instrumentos de gestão. Outorga sustentável.   
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Water is vital for human’s activity development and its use has to be permitted by a water 
Grant. The water grant’s legal definition given by the law  nº 9433/97 express the 
sustainable development principle, since its purpose is to quarantee water uses control in 
terms of quality and quantity, and also enable the acess of water implicitly to present and 
future generations. In this context, the-main goo of this Master thesis is  to verify if water 
grant it self can be considered on instrument to the sustainable development. The question 
alluded us to the study of the Sergipe River water shed for its importance in the context of 
political, economic, social and cultural development of the state. During the researches, was 
verified that the water grants given made the economic activities development possible, but 
did not provide the environmental sustainability, never the less, the main result of this study 
is to find that water grant, in basin, only can be considered sustainable, in other words, 
became on instrument to promote the sustainable development, if they are implemented 
within a feedback water management instruments system, within on integration between 
user’s sectors and water resources management sector, the preservation of multiple uses and 
water’s quality and quantity indissolubility, and also the existence of water inspection on the 
users granted and now granted to quarantee the carry out of the law and the penalties 
application. 
 

 

 
Key-words: Water grant sustainable development feedback water management instuments 
system. Sustainable water grant. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

O Direito de Águas no Brasil  está desde 1934, apoiado em um Código de Águas, 

que infelizmente, não recebeu as complementações preconizadas. Além dessa lacuna 

normativa, Constituições e leis posteriores tornaram inaplicáveis vários desses dispositivos, 

e a experiência brasileira na gestão dos recursos hídricos só vem acontecer  após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) através da Lei Federal nº 9.433/97. com a implementação dos 

instrumentos de gerenciamento, a partir de então, passou a ocorrer de forma mais incisiva, 

uma vez que seus objetivos e suas regras de funcionamento foram estabelecidos, bem como 

as responsabilidades de cada um dos atores envolvidos no sistema – governos, empresas e 

sociedade civil.  

A água é essencial para o desenvolvimento das atividades humanas. No entanto, 

como é um bem do domínio da União, dos Estados e do Distrito Federal, seu uso é 

permitido mediante a emissão da outorga de direito do uso da água, contudo os usos 

considerados insignificantes, independem de outorga. 

A outorga é um instrumento de comando e controle, por meio do qual, o Poder 

Público exercita seu poder de polícia, mediante a autorização do uso da água em condições e 

prazos pré-estabelecidos, sujeita à fiscalização e a suspensão temporária ou definitiva. 

Devido à existência de usos múltiplos em uma bacia hidrográfica, diversos conflitos 

podem surgir. A outorga pode ser utilizada na mitigação e/ou solução de conflitos pelo 

acesso à água. 

No entanto, a outorga, independente de ser um instrumento “solucionador de 

conflitos“, é pautada no primado do desenvolvimento sustentável, pois de acordo com sua 

definição legal dada pela Lei nº 9.433/97, a outorga deve assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e possibilitar o efetivo exercício dos direitos de acesso à água 

referindo-se implicitamente às presentes e também às futuras gerações. 

Neste contexto, surgiu o questionamento quanto à efetividade da outorga como 

instrumento para a consecução do desenvolvimento sustentável. O objetivo central deste 

trabalho é verificar se a outorga de direito de uso de recursos hídricos  pode ser considerada 

um instrumento para o desenvolvimento sustentável. 

O aludido questionamento remeteu uma ampla análise sobre alguns assuntos no 

âmbito do processo de emissão das outorgas de direito de uso da água,  como: 
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− a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; 

− a utilização da outorga para ratear a água disponível entre as demandas existentes 

ou potenciais na bacia hidrográfica; 

− a integração da gestão de quantidade e gestão de qualidade de recursos hídricos; 

− a existência e a integração da “retroalimentação” entre os instrumentos de gestão 

da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

− a concessão da outorga visando a sustentabilidade dos recursos hídricos, mediante 

uma visão holística dos recursos hídricos e por meio de gestão integrada, 

participativa e descentralizada; 

- a avaliação da sustentabilidade hídrica na bacia hidrográfica estudada, como a 

disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade, acesso à água, capacidade de 

organização social (sócio-econômica), reflexos econômicos nos usos e meio 

ambiente. 

Neste trabalho, os estudos sobre a outorga de direito de uso das águas foram 

realizados com foco nas águas superficiais e subterrâneas  por diversos fatores, como a 

possibilidade de verificação de usos múltiplos da água, abastecimento humano e industrial, 

lançamento e dispersão de efluentes domésticos e industriais, irrigação, pecuária,  pesca, 

grande disponibilidade de material de pesquisa; farto arcabouço jurídico. 

Para o estudo de caso foi escolhida a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, pela sua 

importância no contexto político, econômico, social e cultural do Estado. 

Na pesquisa realizada verificou se as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, 

na forma como vêm sendo concedidas pelo  órgão outorgante SRH/SE, estão sendo 

efetivamente instrumento voltado para o desenvolvimento sustentável no sentido de 

viabilizar o exercício dos direitos de acesso à água pelos usuários e assegurar água em 

adequado padrão de qualidade para as atuais e futuras gerações. 

A presente pesquisa foi consolidada em seis capítulos. 

Nesta Introdução -  Capítulo 1 - é apresentado e delineado o tema.     

O Capítulo 2 - apresenta um breve histórico das marcas reguladoras dos recursos 

hídricos no Brasil, com enfoque no Código de Águas. Em seguida, explorara sobre a política 

Nacional de Recursos Hídricos, os aspectos legais e institucionais da gestão de recursos 

hídricos no Brasil, com destaque para seus instrumentos e os princípios norteadores da 

gestão. Outro tópico a ser abordado é a divisão da dominialidade das águas no Brasil e a 

dificuldade de implementação integrada dos recursos hídricos. 
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O  Capítulo 3 - analisa a outorga de direito de uso das águas, sob a luz do Código de 

Águas e da Lei nº 9433/97 e abordara os seguintes tópicos: conceito; natureza jurídica; 

resoluções da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) sobre outorga; os usos múltiplos; os conflitos entre os usuários; os 

critérios adotados para outorgar o uso dos recursos hídricos; a gestão integrada da qualidade 

e da quantidade de água; a outorga, na pratica, dos diversos usos como abastecimento 

público. Irrigação e outros; e por fim, a analise da integração entre a gestão de recursos 

hídricos e gestão ambiental. 

No Capítulo 4 - são apresentadas a metodologia e a análise das outorgas de direito 

de uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio Sergipe sob o enfoque de assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e proporcionar o efetivo exercício dos direitos de 

acesso á água aos usuários. 

No Capítulo 5 - foi analisado se a implementação da outorga, no contexto do estudo 

de caso, ocorrem com fundamento em uma visão holística dos recursos hídricos e por meio 

de uma gestão integrada, participativa e descentralizada. Foi analisada também a outorga de 

direito de uso da água como um instrumento para o desenvolvimento sustentável. 

O Capítulo 6 - apresenta as conclusões e sugestões do trabalho e, em seguida, as 

referências. 
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2 A GESTÃO DAS ÁGUAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO  

 

 

2.1 ÁGUA E RECURSO HÍDRICO 

 

 

No estudo de matérias relacionadas à água, alguns autores apresentam distinções entre os 

termos "água" e "recurso hídrico". 

Para o jurista Pompeu (2006, p.71): 

Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou utilização. É o 
gênero. Recurso hídrico é a água como bem econômico, passível de utilização 
para tal fim. Por essa razão, temos um Código de Águas e não um Código de 
Recursos Hídricos. Adotando o termo no sentido genérico, o Código disciplina 
o elemento líquido, com aproveitamento econômico ou não, como são os casos 
de uso para as primeiras necessidades da vida, da obrigatoriedade dos prédios 
inferiores de receberem as águas que correm naturalmente dos superiores, das 
águas pluviais etc.  

Em contrapartida, no entendimento de Granziera (2001, p.29-30): 

O Código de Águas não efetuou a distinção entre "águas" e "recursos hídricos" e 
tampouco estabeleceu o entendimento de que o termo "águas" aplica-se à 
hipótese de não haver aproveitamento econômico e a expressão "recursos 
hídricos" refere-se ao caso de haver aproveitamento econômico.Ainda a Lei n° 
9.433/97 não distingue o termo "água" da expressão "recursos hídricos". 

 

De fato, os diplomas legais pátrios não diferem as expressões "água" e "recurso 

hídrico", e tampouco atribuem expressamente a conotação econômica para recurso hídrico. 

Portanto, ao longo deste trabalho, no intuito de evitarmos "preciosismos", utilizaremos 

ambos os termos sem distinção específica. 

A água constitui um elemento necessário para quaisquer atividades humanas. O acesso à 

água é uma das condições essenciais para o desenvolvimento humano. O direito à água 

correlaciona-se ao direito fundamental à vida, assegurado pela Carta Magna de 1988. 

Sua característica marcante é a destinação para usos múltiplos como abastecimento 

humano e industrial, lançamento e dispersão de efluentes domésticos e industriais, geração de 
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energia elétrica, irrigação, pecuária, aquicultura, mineração, navegação, pesca, turismo, dentre 

outros. 

No entanto, a água doce tem se tornado um recurso escasso para atender certas regiões, 

devido ao aumento populacional, à deterioração da qualidade e a diminuição da quantidade da 

água pelos impactos das atividades humanas sobre os recursos ambientais. Por isso, a gestão do 

uso da água e sua conservação são uns dos principais desafios do desenvolvimento 

sustentável, conforme diretrizes da Agenda 21. 

As condições de acesso aos recursos hídricos, são possibilitadas pela gestão   da água. 

gerenciamento dos recursos hídricos consiste no conjunto de ações que visam garantir à 

população e às atividades econômicas a utilização eficiente da água em termos de quantidade e 

de qualidade. 

A gestão ou gerenciamento da água é implementado por meio de leis, decretos, 

resoluções, portarias, normas, regulamentos, participação dos usuários e da sociedade civil. 

Neste contexto, torna-se necessário delinear os principais diplomas legais que regularam os 

recursos hídricos no Brasil. 

 

 

2.1.2 Marcos Reguladores da gestão das águas 

 

 

Segundo Pompeu (2006), antes da edição do Código de Águas em 1934, o uso das águas 

no País estava regido por legislação obsoleta, em desacordo com as necessidades e os interesses 

da coletividade nacional, tendo em vista que a Constituição do Império de 1824 não tratou 

especificamente de matérias relativas às águas, e a Constituição da República de 1891 não 

disciplinou o domínio hídrico, mas, somente atribuiu ao Congresso Nacional competência para 

legislar sobre navegação dos rios que banhassem mais de um Estado ou se estendessem a 

territórios estrangeiros. 

Em 1907, o Anteprojeto do Código de Águas elaborado pelo insigne jurista Alfredo 

Valladão foi encaminhado ao Congresso Nacional para apreciação e aprovação, contudo 

somente em 10 de julho de 1934, o Código de Águas foi editado por meio do Decreto n° 

24.643. 

Na exposição de Motivos do Anteprojeto do Código de Águas publicada no Diário 

Oficial da União - D.O.U de 28 de agosto de 1933, Valladão (1980, p.15) afirmou que a 
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elaboração do aludido Código surgiu principalmente a partir "do problema do aproveitamento 

das águas com aplicação à indústria elétrica ". 

Nesta época, em especial, após a Primeira Guerra Mundial (1919-1923), havia uma 

tendência mundial na expansão da indústria hidroelétrica, notadamente em países como os 

Estados Unidos, Itália, França, nos quais se intensificava e se aperfeiçoava o controle do 

Estado sobre as empresas hidrelétricas. Em 1923, foi firmada em Genebra uma Convenção 

relativa à instalação de forças hidráulicas de interesse de vários Estados em rios 

internacionais. 

Segundo Silveira et al.(1999, p. 106): 

 

Os primeiros registros da história da hidreletricidade no Brasil são dos últimos anos 
do Império, quando o crescimento das exportações do país, principalmente de café e 
de borracha culminaram com a modernização da infra-estrutura do país, tão 
necessária à produção e ao transporte de mercadorias. A modernização dos serviços 
de infra-estrutura abrangiam, também, serviços públicos urbanos como linhas de 
bondes, água e esgoto, iluminação pública e a produção e distribuição de energia. 
Com o aumento das atividades industriais e da urbanização, o investimento na área 
de energia elétrica, ainda muito tímido, passou a ser bastante atrativo. 

 

Neste contexto, à época da edição do Código de Águas, Freitas e Dutra (2003, p.57) 

salientam que,  a exposição de motivos do anteprojeto do Código de Águas elaborada pelo jurista 

Alfredo Valladão, publicada em 1933 e citada neste trabalho foi extraída da 1a edição do 

Código de Águas editado em 1980 pelo Ministério de Minas e Energia e pelo extinto 

Departamento de Água e Energia Elétrica - MME/DNAEE. 

o país deixava sua base agrária, ingressando na era industrial, o que demandava 
maior produção de energia. Não é por acaso que foram os capítulos referentes ao 
aproveitamento hidrelétrico do Código de Águas que avançaram, sem que o mesmo 
fosse observado em referência à qualidade das águas, ao uso múltiplo, ou a outros 
temas relevantes. 

 

Em um nítido contraponto à tendência de privilegiar a hidreletricidade, ao menos 

teórico, vislumbramos a inserção de dispositivo tendente à utilização múltipla dos recursos 

hídricos no aludido Código, descrito nestes termos do art. 143:  

Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências 
acauteladoras dos interesses gerais: a) da alimentação e das necessidades das 
populações ribeirinhas; b) da salubridade pública; c) da navegação; d) da irrigação; e) 
da proteção contra as inundações; f) da conservação «-livre circulação do peixe; g) 
do escoamento e rejeição das águas (BRASIL, 1934, art. 143). 

 

Contudo, ao longo da implantação de inúmeras barragens de empreendimentos 

hidrelétricos em grande parte das bacias hidrográficas do Brasil no decorrer das últimas 
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décadas, constatamos que nem sempre as exigências do artigo supramencionado foram 

atendidas, assim como, verificamos a impossibilidade na implementação dos denominados 

usos múltiplos dos recursos hídricos em diversas bacias já comprometidas com o uso da água 

para fins de geração de energia hidrelétrica. 

Na prática, houve a predominância do setor elétrico sobre os demais setores usuários. A 

implantação de usinas hidrelétricas em nosso país justificava-se pelas condições hídricas 

favoráveis do território brasileiro, aliadas à baixa disponibilidade de outras fontes energéticas, 

como gás natural, carvão e derivados do petróleo. 

Neste diapasão, o Código de Águas previa que as quedas em cursos de águas comuns ou 

particulares pertenciam aos proprietários dos terrenos marginais, assegurado aos mesmos a 

preferência na obtenção da concessão para exploração do aproveitamento de indústria 

hidrelétrica (arts.146 e 148). Já as quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica, em 

águas públicas de uso comum ou dominicais, foram incorporadas ao patrimônio da Nação, 

como propriedade inalienável e imprescritível (art. 147). 

O "espírito socializador do Código de Águas" mencionado por Valladão diz respeito 

à indústria hidrelétrica. A socialização da indústria hidrelétrica foi pautada pela instituição da 

concessão do aproveitamento de quedas d'água para geração de energia elétrica, a qual 

possibilitou a exploração destes aproveitamentos não apenas pela União, Estados e Municípios, 

diretamente, mas também indiretamente por empresas privadas, ambas pelo prazo máximo de 30 

anos, com reversão das instalações para o Poder Concedente (União, Estado ou Município, 

conforme o domínio a que estivesse sujeito o curso d'água utilizado na implantação do 

empreendimento hidrelétrico, art.165). 

A figura jurídica da "concessão" no Código de Águas, citada por Valladão (1980), foi 

inspirada pela obra "La Conquista delia Forza", de Nitti, na qual o autor asseverou que o Estado 

podia obter a produção de energia elétrica sem que o mesmo houvesse feito qualquer construção 

mediante a outorga de concessão a um interessado por prazo determinado, e findo o prazo da 

concessão, passaria para o domínio do Estado a construção do empreendimento hidrelétrico. 

Além da socialização da indústria hidrelétrica, o movimento da nacionalização das 

empresas iniciado após a Primeira Guerra Mundial em vários países também influenciou na 

elaboração do Código de Águas. Segundo Valladão (1980), ficou estatuído que concessão, 

cessão ou transmissão alguma de empreendimento hidrelétrico podia ser feita senão a 

brasileiros (art.195).  

Um traço marcante na valorização da indústria hidrelétrica pelo Código de Águas é 

encontrado no §1°, art.29, o qual limita o domínio dos Estados e Municípios sobre quaisquer 
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correntes, pela servidão conferida à União para fins de aproveitamento industrial das águas e da 

energia hidráulica, e para navegação. Ou seja, houve uma ampliação das águas públicas do 

domínio da União em detrimento das do domínio dos Estados e Municípios, tendo em vista 

que a União detinha a competência para autorizar e conceder o aproveitamento das quedas 

d'água para a indústria hidrelétrica (arts.150 e 171) 

O Código de Águas divide-se em três Livros: Livro I - Águas em geral e sua 

propriedade (arts.l0 a 33); Livro II - Aproveitamento das águas (arts.34 a 138); e Livro III -

Forças Hidráulicas, regulamentação da indústria hidrelétrica (arts.l39 a 205). 

Em que pese ter sido elaborado um Código de Águas avançado para a época, inclusive 

com princípios invocados como modelos em diversos países como o princípio do poluidor-

pagador (arts.l 10 a 112), deixou de ser regulamentado em várias de suas partes, restando a 

eficácia de suas disposições comprometida. Entretanto, segundo Pompeu (2006, p. 158), "a 

matéria contida no Livro III recebeu, nos anos que se sucederam, permanente atualização, por 

meio de leis, regulamentos e outros atos. 

 

 

2.1.3 Constituições Federais de 1934, 1946, 1967 e EC n° 01/69 e 1988 

 

 

Em 16 de julho de 1934, ou seja, 6 dias após a edição do Código de Águas, foi 

promulgada a Constituição Federal de 1934, a qual recepcionou plenamente os dispositivos do 

aludido Código. Esta Constituição declarou do domínio da União, os lagos e quaisquer 

correntes em terrenos do seu domínio, ou que banhassem mais de um Estado, ou que 

servissem de limites com outros países ou se estendessem a território estrangeiro (art.20, I e II). 

Aos Estados foram conferidos os bens de sua propriedade, e também as margens dos rios e 

lagos navegáveis, destinados ao uso público, se por algum título não fossem do domínio federal, 

municipal ou particular (art.21,1 e II). 

A Constituição Federal de 1937, no tocante aos recursos hídricos, limitou-se a 

reproduzir as disposições da CF/34 (art.36, a e b, e art.37, a e b). 

A Constituição de 1946 preservou a redação das Constituições anteriores no que tange o 

domínio hídrico da União, no entanto, incluiu entre os bens do Estado os lagos e rios em 2 De 

acordo com o art.99, do Código Civil, os bens dominicais ou dominiais, quanto à sua destinação, 

são os próprios do Estado como objeto do direito real, não aplicados nem ao uso comum, nem 

ao uso especial. Para Pompeu (2006, p. 163), "as águas situadas em terrenos dominicais 
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mantiveram essa categoria, por força do disposto no art.20, III, da CF/1988, segundo o qual 

incluem-se entre os bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos do seu 

domínio." 

terrenos do seu domínio e os que tivessem nascente e foz no território estadual (art.35). A 

grande inovação foi a extinção do domínio hídrico dos Municípios, o que ampliou 

substancialmente o domínio dos Estados. 

A Constituição de 1967 e a Emenda n° 1/1^69 reproduziram os dispositivos do domínio 

hidríco da União e dos Estados prescritos pela CF/46. 

A Constituição Federal de 1988 também dispôs sobre o domínio e a proteção dos 

recursos hídricos. A CF/88 classificou as águas como bem público do domínio da União ou dos 

Estados federados, e por analogia, do Distrito Federal, conforme suas localizações geográficas. 

Segundo Granziera (2001, p. 90), 

 
quanto maior a importância de um bem à sociedade, maior a tendência a sua 
publicização, com vista à obtenção da tutela do Estado e da garantia de que todos 
poderão a ele ter acesso, de acordo com regulamentos estabelecidos. E, como o 
acesso à água é condição de sobrevivência do homem, a Constituição Federal de 
1988 estabeleceu que as águas são públicas, dividindo o seu domínio entre União 
e Estados e extinguiu as águas particulares, as comuns e as municipais, previstas 
anteriormente no Código de Águas. 
 
 

O inciso III, do art.20 prescreve que são bens da União "os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham ". 

O artigo 26 da CF/88 define como bens dos Estados, "as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes e emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União. " Houve uma considerável ampliação do domínio hídrico dos 

Estados, que passaram ter entre seus bens as águas subterrâneas, anteriormente sem titular 

definido. 

A Constituição de 1988 inovou na matéria das águas quando assegurou, nos termos da 

lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da Administração direta da 

União, participação no resultado da exploração de recursos hídricos para a produção de 

energia elétrica, no respectivo território, na plataforma continental, no mar territorial ou na 

zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração (art.20, §1°, da 

CF). 

A Carta Magna ainda declara que compete à União explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão: (i) o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
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articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos, (ii) os serviços de 

transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os 

limites de Estado ou Território e os portos marítimos, fluviais e lacustres, (iii) planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente, secas e 

inundações, e (iv) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 

critérios de outorga de direitos de seu uso. 

 

 

2.1.4 Água como bem do domínio público e bem de uso comum 

 

 

A Constituição Federal de 1988, determinou que as águas são bens do domínio da 

União, dos Estados e, por analogia do Distrito Federal. No mesmo diploma legal, no capítulo 

destinado especialmente ao Meio Ambiente, o caput do art. 225 dispõe que: "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." 

A água é um dos elementos que compõe o meio ambiente. De acordo com o inciso V, 

art.3°, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, a água constitui um dos recursos ambientais. 

A Lei n° 9.433/97, em seu art.l0, prescreve que "a água é um bem de domínio público" , e 

este dispositivo está em perfeita consonância com a natureza jurídica da água, a qual além de 

bem do domínio público, é também um bem ambiental. 

Para Granziera (2001, p.26), “não há como negar a prevalência do interesse público 

sobre o privado no que se refere aos recursos hídricos, inclusive pelo fato de serem eles 

considerados recursos ambientais, e a Lei n° 9.433/97 tê-los declarado como bens de domínio 

público”. 

No entanto, para alguns autores com Celso Pacheco Fiorillo, Ana Claudia Bento Graf e 

Luciana Cordeiro De Souza, a Constituição de 1988 consagrou o bem difuso no caput do art. 

225, portanto, ao lado dos bens públicos e privados, há uma terceira categoria de bem, o difuso. 

Esta corrente doutrinária entende que a água como bem ambiental, de uso comum do 

povo, deve ser classificada como um bem difuso. Portanto, não há que falar na água como 

bem do domínio da União ou dos Estados, pois domínio público significa propriedade e o bem 
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ambiental ou denominado difuso não possui propriedade, mas uma titularidade 

transindividual, devendo ser acessível a todos. 

Neste contexto, Fiorillo (2000, p.104), ao analisar o inc.I, art.l0, da Lei n° 9.433/97, 

invoca a "inconstitucionalidade" deste dispositivo, 

No inc.I desse artigo, preceituou-se que a água é um bem de domínio público. Tal 
assertiva padece de inconstitucionalidade, porquanto, conforme foi demonstrado, a 
água é um bem tipicamente ambiental, sendo, portanto, de uso comum do povo, e , em 
conformidade com a Lei 8.078/90(art.81, parágrafo único, I), bem difuso. Dessa forma, 
o art.l0, I, encontra-se em total desarmonia com o Texto Constitucional não encontrando 
qualquer suporte de validade. 

 

 

Em que pese o respeito pela peculiar visão jurídica deste assunto, trazemos com ênfase 

entendimentos contrários aos apresentados pelos nobres juristas. 

Para Machado (2003, p. 423),"a dominialidade pública da água, afirmada na Lei n° 

9.433/97, não transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da água, mas 

torna-o gestor desse bem, no interesse de todos." 

 Domínio público: "E a propriedade das coisas das pessoas de Direito Público, isto é, da 

União, dos Estados e Municípios". NAÚFEL,  Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, p.493. 

E continua o jurista (2003, p.423-424), 

 

O legislador brasileiro agiu bem ao considerar todas as águas "de domínio público" 
no sentido de "bem de uso comum do povo". O Prof. Michel Prieur critica o sistema 
legal francês, dizendo que "infelizmente, por ter faltado a ousadia de nacionalizar a 
água, como patrimônio coletivo, os múltiplos regimes jurídicos subsistem em sua 
complexidade e em sua imbricação, ainda que tenha sido elaborada a Lei das Águas 
de 3 de janeiro de 1992. 

 

Para corroborar com o entendimento da água com bem do domínio público e de uso 

comum do povo, Pompeu (2006, p.69) assevera no tocante ao bem difuso, 

 
Há que fazer distinção, todavia, entre essa categoria de bem ambiental, como um 
todo, e a dos que têm titular constitucionalmente definido, como são p.ex., as águas, 
mesmo que públicas de uso comum os potenciais hidráulicos e as jazidas minerais, 
bens não difusos, mas concretos, cabendo aos respectivos titulares geri-los, 
especificamente. Embora os bens públicos de uso comum sejam insuscetíveis de 
direito de propriedade, a tradição permite empregar o termo para designar o titular 
da relação jurídica ao qual se confia a sua guarda e gestão. 

 

O autor finaliza seu posicionamento, citando os ilustres doutrinadores Cretella Júnior 

(1984, p.301), Buzaid (1966, p.323) e Reale (1969, p.229), com o seguinte ensinamento "Nesse 
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sentido, as pessoas jurídicas de direito público são os titulares, e, também, o povo, os órgãos 

e as entidades públicas, seus beneficiários." 

 

 

 

2.2 - A LEI DE GESTÃO DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍ DRICOS - Lei 

n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 

 

 

A partir da década de 1950, houve em nosso país, a efetiva expansão agrícola e 

industrial e um aumento desordenado nos processos de urbanização pelo atrativo das 

atividades econômicas industriais que provocou o êxodo rural. A combinação destes fatores 

resultou em uma sobrecarga aos recursos hídricos, nas áreas de maior densidade populacional, 

seja pela quantidade de água não ser mais suficiente ou pelo comprometimento da qualidade da 

água que passou a ser recebedora de resíduos, culminando em problemas de escassez hídrica 

em algumas regiões do Brasil. 

A forma para equacionar questões de escassez de água é a implementação de gestão de 

recursos hídricos, por meio de procedimentos integrados de planejamentos, políticas públicas, 

criação de condições de entendimentos entre os envolvidos e legislação adequada que visem 

otimizar os recursos em benefício da sociedade. 

Desde a década de 30, estava em vigor o Código de Águas, diploma legal que não 

atendia aos anseios de gestão e planejamento nos moldes da realidade em questão. 

A partir da década de 60, no âmbito internacional, inúmeros fóruns internacionais 

estavam discutindo temas relativos à gestão das águas, poluição, usos múltiplos, e elaborando 

princípios que não possuíam força coercitiva, mas que influenciaram sobremaneira a 

elaboração de diplomas legais em diversos países, como o Brasil. 

Dentre os diversos fóruns de recursos hídricos, destacamos os principais: 

a) A Carta Européia da Água de maio de 1968, proclamada pelo Conselho da Europa, 

em Estrasburgo, na França, contendo princípios como 'a indispensabilidade da água 

para as atividades humanas', 'as águas doces não são inesgotáveis', 'alterar a 

qualidade da  água é prejudicial ao homem', 'a manutenção de cobertura vegetal 

adequada é essencial para a conservação dos recursos hídricos', ' a gestão dos 

recursos hídricos deve inscrever-se no quadro da bacia natural', dentre outros; 

b) A Conferência de Estocolmo, Suécia, de 1972, na qual foi apresentada a 
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primeira declaração  de  preservação  do  meio  ambiente,   inserindo  a  

preocupação  com  a disponibilidade de água doce para abastecimento público e 

demais atividades humanas; 

c) A Conferência das Nações Unidas sobre a Água em Mar dei Plata, Uruguai, em 

1977. Na ocasião, foi abordada a importância do uso eficiente da água e sua 

destinação aos usos múltiplos; 

d) A Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente, em Dublin, Irlanda, 

em 

janeiro de 1992. Os participantes deste fórum solicitaram novas estratégias de 

avaliação, 

desenvolvimento e gerenciamento de recursos hídricos mediante o 

comprometimento político  e o  envolvimento dos níveis mais altos  dos  

governos até as menores comunidades. Os especialistas constataram que "a 

escales e o uso da água doce são fatores de grande e crescente risco ao 

desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente ". Salientamos que 

dos quatro princípios de orientação a todos os países apresentados no Relatório da 

Conferência, três foram adotados pela Lei n° 9.433/97, como será visto 

posteriormente; 

e) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio 

de Janeiro, em 1992. A Agenda 21, um dos documentos elaborados para este 

fórum, aborda o tema "recursos hídricos",  em seu capítulo  18  intitulado 

"Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: aplicação de 

critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. " 

f) A Conferência sobre Avaliação e Gerenciamento Estratégico dos Recursos Hídricos 

na América  Latina  e  Caribe  realizada  na  Costa  Rica,  em   1996,   promovida  

pela Organização  Meteorológica  Mundial    - OMM  e  pelo  Banco 

Interamericano  de Desenvolvimento - BID. Desta Conferência resultou a 

Declaração de San José, cujo objetivo foi a elaboração de um Plano de Ação, 

no contexto do desenvolvimento sustentável, com vistas a assegurar que "o 

acesso irrestrito e integrado à água e o gerenciamento    integrado    dos    

recursos    hídricos    reflitam    as    necessidades socioeconômicas de um país e 

de seus cidadãos, bem como a preservação do meio 

ambiente." 

g) Na Convenção de Nova Iorque de 1997, sobre o direito relativo aos usos dos cursos 
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de águas internacionais para fins outros que a navegação, foram definidos princípios 

como: a água considerada em todo o seu ciclo (águas superficiais + subterrâneas); 

ser uma Convenção-quadro, que deve servir de guia/modelo para que os Estados 

concluam "acordos de cursos de águas"; determinar que todo Estado que faça 

parte do curso d'água (da bacia) tem o direito de participar das negociações de 

qualquer acordo referente ao curso d'água; prever a troca regular de dados e 

informações entre os Estados dos cursos d'água; e prever, também, a necessidade 

de notificação prévia das medidas projetadas podendo acarretar um efeito negativo 

sobre outros Estados do curso d'água; 

h)  Na Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável ocorrida 

em Paris, em 1998, sua Declaração, em síntese, constatou que a água é tão essencial 

para o desenvolvimento sustentável quanto para a vida; 

i)  No II Fórum Mundial da Água realizado em Haia, Holanda, em 2000, foi emitida a 

Declaração de Haia, na qual são reafirmados os princípios, orientações e objetivos 

dos fóruns supracitados, e salientadas as constantes ameaças da poluição dos 

recursos hídricos e a crescente escassez da água. 

Os reflexos da preocupação mundial com o meio ambiente, em especial, com a água, 

podem ser percebidos nas diversas iniciativas tomadas no Brasil, no final da década de 70, para 

a elaboração deu uma política nacional de recursos hídricos. 

Em 1978, a criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas - 

CEEIBH, com os objetivos primordiais de classificação dos cursos de água da União e estudo 

integrado e do acompanhamento da utilização racional dos recursos hídricos das bacias 

hidrográficas dos rios federais, pode ser considerada a semente plantada para a formulação da 

atual Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

No ano de 1983, foi realizado o Seminário Internacional sobre Gestão de Recursos 

Hídricos, em Brasília. Nesse mesmo ano, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito -CPI 

na Câmara dos Deputados para examinar a "utilização dos recursos hídricos no Brasil". 

No período de 1984 a 1986, foram realizados outros Encontros Nacionais de Órgãos 

Gestores de Recursos Hídricos e em 1989, foi apresentada a Carta de Foz do Iguaçu, da 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH. 

Para o Senador Cabral (1997, p.366), "essas iniciativas se refletiram na 

Constituição Federal de 1988, onde se dispõe que "compete à União instituir Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de seus 

direitos de uso". 
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No sentido de regulamentar esse dispositivo constitucional, o Poder Executivo Federal 

criou por meio do Decreto n° 99.400, de 18 de julho de 1990, um Grupo de Trabalho para 

"estudar o gerenciamento e a administração dos recursos hídricos, em nível nacional, no que se 

refere ao uso, conservação e controle da água e propor medidas visando ao estabelecimento da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e à instituição do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos." 

Em 1991, foi apresentado ao Poder Executivo Federal como resultado do Grupo de 

Trabalho, o Projeto de Lei n° 2.249, o qual foi remetido ao Congresso Nacional para 

apreciação e aprovação. Na Exposição de Motivos n° 075/91(1991, p.15-16) referente à 

elaboração do referido Projeto, destacam-se os dois pontos: 

 

1°. A presente proposição tem por objetivo fundamental disciplinar a execução as uma 
Política capaz de assegurar o uso integrado e harmônico dos recursos hídricos, 
considerando a sua crescente importância estratégica para o nosso país; 2°. A 
necessidade de se viabilizar uma gestão racional do uso da água, de forma a eliminar 
ou pelo menos minimizar os conflitos existentes quanto ao seu aproveitamento, 
indica a urgência de se criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, estruturado na forma de colegiados. A estrutura básica do SINGREH foi 
concebida em observância ao princípio da gestão participativa, que se efetivará na 
organização do Colegiado Nacional, dos Comitês de Bacias Hidrográficas e de 
uma Secretaria Executiva, com ampla participação de todos os órgãos competentes 
envolvidos na gestão dos recursos hídricos. 

 

Este Projeto foi objeto de exaustivas discussões principalmente no âmbito da Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados e envolveu uma 

audiência pública com a participação de entidades relacionadas à questão dos recursos hídricos. 

Após cinco anos de processo legislativo e com diversos substitutivos e emendas, o Projeto de 

Lei n° 70/96 (n° 2.249/91, na Casa de origem) foi aprovado pelas duas casas legislativas 

em dezembro de 1996 e sancionado pelo Presidente da República em 08 de janeiro de 

1997, mediante a publicação da Lei n° 9.433. 
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2.2.1 Princípios aplicáveis à água e à sua gestão 

 

 

Alguns princípios aplicáveis à água e orientadores da gestão racional deste recurso, 

escolhidos para comporem o presente trabalho, foram elaborados respectivamente por 

Granziera (2001) e por Veiga da Cunha et. al (1980), citado por Setti et al. (2001, p. 102/107). 

Para Granziera (2001, p.46) "Toda a principiologia sobre as águas tem sua origem -remota 

ou mais recente - nos tratados internacionais. As regras fixadas na Lei n° 9.433/97 fundamentam-

se em princípios formulados no âmbito do direito internacional" 

Como a água é um recurso natural, alguns princípios referentes ao meio ambiente serão 

também aplicáveis à água. A seguir, apresentaremos os princípios aplicáveis à água de 

Granziera (2001, p.46-65). 

 

1) Meio ambiente como direito humano 

No plano internacional, o reconhecimento do direito humano ao meio ambiente está 

descrito na Declaração de Estocolmo de 1972, cujo princípio l estabelece o direito 

fundamental do homem a um meio ambiente de qualidade tal, que permita levar uma vida 

digna(...). A CF/88, no caput 225 assegura a todos o direito ao um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A interpretação deste dispositivo nos remete a enquadrá-lo como um 

direito fundamental à vida, disposto no caput do art.5° da Carta Magna. 

 

2) Desenvolvimento sustentável 

De acordo com o Relatório Brundtland, conceitualmente "é o desenvolvimento capaz de 

garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem às suas necessidades". Este é um princípio que envolveu a definição das diretrizes 

da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

3) Princípios da prevenção e da precaução 

A prevenção consiste em impedir a superveniência de danos ao meio ambiente por meio de 

medidas apropriadas (ditas preventivas) antes da realização de obra ou atividade, ou seja, 

compatibiliza-se a atividade e a proteção ambiental. Na precaução, se houver risco de dano 

irreversível, não é permitida a realização do empreendimento. Neste âmbito, basta que haja risco 

da irreversibilidade do dano para impelir a implementação de atividade degradadora. 
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4) Princípio da cooperação 

Este princípio está presente no caput do art.225 ao determinar que cabe ao Poder 

Público e à coletividade, juntos, defender e preservar o meio ambiente. 

A Carta Européia, em seu princípio 12, afirma que "A água não tem fronteiras. É um 

recurso comum que necessita de uma cooperação internacional." . Portanto, cabe aos Estados que 

a compartilham atuar de forma coordenada para evitar a ocorrência de danos, assim como para 

racionalizar as medidas de proteção que se fizerem necessárias. 

 

5) Valor econômico da água 

A água é um recurso limitado, dotado de valor econômico (inc.II, art.l0, Lei n° 

9.433/97). Esta lei instituiu instrumento da cobrança pelo uso da água para validar o caráter 

econômico da água. 

 

6) Poluidor-pagador e usuário-pagador 

Este princípio imputa ao poluidor o custo da poluição por ele gerada, engendrando um 

mecanismo de responsabilidade por dano ecológico abrangente dos efeitos da poluição não 

somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a natureza. O princípio não objetiva tolerar a 

poluição mediante o pagamento de um "preço", nem se limita apenas a compensar os danos 

causados, mas sim, evitar o dano ao ambiente. 

Segundo Calasans et al. (2002, p.06), 

"trata-se, portanto, de um princípio econômico, empregado como método para 
imputar custos ocasionados por medidas de luta contra a poluição. Seu objetivo 
consiste em internalizar os custos sociais externos que acompanham o processo 
produtivo (custos resultantes dos danos ambientais). 

 

No âmbito da Lei n° 9.433/97, a outorga define quais serão os usuários pagadores, uma vez 

que, ao menos conceitualmente, a cada uso outorgável corresponde a incidência da cobrança 

pelo seu uso. No tocante aos poluidores, estes podem ou não ter a outorga para utilizar os 

recursos hídricos. Aos poluidores cabe a obrigação de recuperar ou indenizar os danos 

causados, conforme dispõe o art.4° da Lei n° 6.938/81. 

 

7) Bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e gestão dos recursos hídricos 

Os cursos d'água e os lagos que constituem uma bacia hidrográfica não devem ser 

considerados isoladamente, mas como um todo integrado. As bacias são consideradas 

indivisíveis e devem contemplar uma série de usos segundo uma perspectiva de gestão 

territorial e integrada. Os limites da bacia não se confundem com as fronteiras administrativas 
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dos entes federados, por isso, de acordo com o art.l l, da Carta Européia da Água, "a gestão dos 

recursos hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras 

administrativas e políticas." 

 

8) Equilíbrio entre os diversos usos da água (ou usos múltiplos da água) 

Este princípio tem sido considerado o ideal, uma vez que todos têm direito ao acesso à 

água em quantidade e qualidade adequadas, e não há que falar em privilegiar usuários 

setoriais. Contudo, nem sempre na realidade é possível alcançar este equilíbrio, pois em 

regiões com acentuada escassez hídrica, alguns usos serão suprimidos em benefícios de usos 

considerados mais nobres como abastecimento público e dessedentação de animais. 

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

(inc.IV, art.l0, da Lei n° 9.433/97), mas em situações de escassez, o uso prioritário é o 

consumo humano e a dessendentação de animais (inc.III, art.l0, da Lei n° 9.433/97). 

No intuito de complementar os princípios supracitados, trazemos a lume os princípios 

mais relevantes elaborados por Veiga Da Cunha et al, e sintetizados por Setti et.al (2001, 

p.102-107). 

 
 1) A gestão de águas deve abranger tanto as águas interiores superficiais e 
subterrâneas como as águas marítimas costeiras.Na prática há uma inter-relação 
direta entre essas "águas", pois a qualidade das águas interiores afetará a qualidade 
das águas costeiras, assim como há uma interdependência das águas superficiais e 
subterrâneas e suas interações observadas no ciclo hidrológico resultam na 
necessidade de gestão integrada dos recursos hídricos. A gestão das bacias deve se 
integrar com a gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras (inc.VI, art.3°, da Lei 
n° 9.433/97).  2) A gestão dos recursos hídricos deve considerar a estreita 
ligação existente entre os problemas de quantidade e qualidade das águas.  Uma das 
diretrizes de ação da PNRH é a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, uma vez que o 
comprometimento da qualidade da água implica necessariamente em diminuição da 
quantidade disponível. 3) A gestão dos recursos hídricos deve processar-se no quadro 
do ordenamento do território, visando    a   compatibilização,   nos   âmbitos   
regional,   nacional   e internacional, do desenvolvimento econômico e social com os 
valores do ambiente. 4) Todas as utilizações dos recursos hídricos, com exceção das 
correspondentes a captações diretas de água de caráter individual, para a satisfação 
de necessidades básicas, devem estar sujeitas a autorização do Estado. Este princípio 
delineia o instrumento da outorga de direito de uso da água, o qual é uma autorização 
do Estado para utilização da água, cabendo sua dispensa para os usos de 
necessidades básicas e as utilizações consideradas insignificantes. 5) Para pôr em 
prática uma política de gestão de águas é essencial assegurar a participação das 
populações por meio de mecanismos devidamente institucionalizados.  
         
   

Este princípio retrata um dos fundamentos da PNRH e também vai ao encontro, ao 

menos em tese, ao espírito da Lei n° 9.433/97, que preconiza uma gestão de recursos hídricos 
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descentralizada com a presença de todos os entes federados e a participação dos usuários e das 

comunidades por meio dos Comitês de Bacias. 

 

 

2.2.2 Fundamentos, Objetivos, Diretrizes e Instrumentos da Lei n° 9.433/97 

 

 

A Lei n° 9.433, que regulamentou o inciso XIX, do artigo 21 da Constituição Federal e 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, adotou como alguns de seus 

fundamentos, os princípios definidos na Conferência Internacional sobre a Água e o Meio 

Ambiente realizada em 1992, em Dublin, na Irlanda: 

- a água é um bem do domínio público, finito e dotado de valor econômico; 

- o uso prioritário dos recursos hídricos, em situações de escassez, é o consumo humano e 

a dessedentação de animais; 

- a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas, 

ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades. 

Além destes, a PNRH possui outro fundamento: a bacia hidrográfica como unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Segundo Calasans et al. (2002, p. 2), a Lei n° 9.433/97, também, 

incorporou a experiência internacional, apresentando muitas semelhanças com o 
sistema francês, principalmente no que tange ao poder de negociação e de 
formulação de diretrizes relativas ao gerenciamento de recursos hídricos em nível de 
bacia hidrográfica exercido pelos Comitês de Bacia. Por outro lado, integra vários 
princípios já reconhecidos em nível internacional, princípios estes implementados 
pela Convenção sobre o direito relativo aos usos dos cursos d'água internacionais, 
para fins outros que a navegação, adotada em Nova Iorque, em 1997. Dentre esses 
princípios, podemos citar: o reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento, a gestão que integra e pressupõe os usos múltiplos do recurso, a 
participação da sociedade no processo decisório, a descentralização, o uso prioritário 
da água para o consumo humano. 
 

Para Kettelhut et al. (1999, p.23), a Política Nacional de Recursos Hídricos 

desdobra-se em: fundamentos, objetivos, diretrizes de ação e instrumentos. 

Os fundamentos são os alicerces sobre os quais ela está estruturada. Os objetivos são 
as metas a serem atingidas com sua aplicação. As diretrizes de ação e os 
instrumentos constituem os meios para, com base nos fundamentos, e a partir deles, 
atingirem-se os objetivos fixados. 
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Os objetivos da PNRH foram ostensivamente inspirados pelo princípio ambiental do 

desenvolvimento sustentável. Esses objetivos consistem em: 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 preservação e a defesa contra 

eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. 

As diretrizes orientam as ações para a implementação da PNRH e a lei estabelece as 

seguintes diretrizes: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país; a 

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; 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. 

Nota-se que integração e articulação são as palavras de ordem das diretrizes da PNRH.. 

A Lei n° 9.433/97, em seu art.5° definiu teoricamente seis instrumentos envolvidos na 

gestão dos recursos hídricos com a finalidade promover a oferta de água em qualidade e 

quantidade aos usuários, assim como assegurar este acesso às futuras gerações. Os 

instrumentos são: 1) o Sistema de Informações sobre recursos hídricos; 2) os Planos de 

recursos hídricos; 3) o Enquadramento dos corpos em classes de usos; 4) a Outorga de direito de 

uso da água; 5) a Cobrança pelo uso da água e a 6) Compensação aos Municípios. 

Compensação aos Municípios, conforme a redação do art.24, da Lei n° 9.433/97, 

consistia em destinar uma compensação financeira ou de outro tipo aos Municípios que 

tivessem áreas inundadas por reservatórios ou sujeitas a restrições de uso do solo com 

finalidade de proteção de recursos hídricos. Este dispositivo não poderia ser aplicado às áreas de 

preservação permanente previstas nos arts. 2° e 3°, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

alterada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989 e tampouco aos aproveitamentos 

hidrelétricos. 

Este instrumento foi objeto de veto presidencial pelas seguintes razões: o mecanismo 

compensatório aos Municípios não encontrou apoio no texto da Carta Magna; uma legislação 

específica sobre este instrumento causaria a impossibilidade de utilização da receita 

decorrente da cobrança pelo uso de recursos hídricos para financiar eventuais compensações e a 

União teria de deslocar recursos escassos de fontes existentes para o pagamento de nova 
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despesa; além disso, a compensação financeira poderia ser devida em casos em que o poder 

concedente fosse diverso do federal, como por exemplo decisões de construção de 

reservatórios por parte do Estado ou Município que trouxesse impacto sobre outro Município, 

com incidência da compensação sobre os cofres da União. 

Neste contexto, os instrumentos de gestão de recursos hídricos implementados em nosso 

território serão sucintamente analisados a seguir. 

1) Sistema de Informações sobre recursos hídricos 

Este é um sistema de coleta e armazenamento de informações sobre recursos hídricos, que 

tem por objetivos: reunir, dar consistência e divulgar informações sobre a qualidade e a 

quantidade dos recursos hídricos; atualizar permanentemente as informações sobre demanda e 

disponibilidade de águas em todo território nacional e fornecer subsídios para a elaboração dos 

Planos de Recursos Hídricos (art.25, Lei 9.433/97). 

Segundo Christofidis (2001, p. l77), 

Este importante instrumento, sendo adequadamente alimentado com as bases de dados 
e elementos das bacias hidrográficas, permite indicar as reais necessidades atuais e nos 
horizontes dos projetos, de maneira a promover os planejamentos compatíveis e a 
orientação para a otimização das condições operacionais e para outorga. 
 

2)Planos de Recursos Hídricos 

Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar o 

gerenciamento das águas e a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Os Planos devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País, sendo um 

dos objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos o de fornecer 

subsídios para o seu preparo. E em contrapartida, os dados gerados nos Planos deverão ser 

inseridos aos Sistemas de Informações de Recursos Hídricos. 

Os estudos elaborados, referentes ao Plano de Recursos Hídricos, devem ser 

amplamente divulgados e apresentados na forma de consultas públicas, promovendo a 

participação dos usuários e da sociedade de forma geral. 

Os Planos de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas serão elaborados pelas 

Agências de Água, supervisionados e aprovados pelos respectivos Comitês de Bacia, 

observados os critérios gerais sobre o assunto estabelecidos na Resolução CNRH n° 17, de 29 de 

maio de 2001. 

A recente elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos foi coordenada pela 

Secretaria de Recursos Hídricos-SRH do Ministério de Meio Ambiente-MMA, cabendo 

auxiliar no acompanhamento de sua implementação (inc.IIl, art.13, do Decreto n° 5.776, de 12 de 
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maio de 2006). À Agência Nacional de Águas-ANA coube participar da elaboração do Plano e 

supervisionar sua implementação (inc.XVIII, art.4°, da Lei n°. 9.984, de 17 de julho de 2000). 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH, por meio da Resolução n° 58, de 30 de 

janeiro de 2006, aprovou o Plano Nacional de Recursos Hídricos, com cenários 

compreendendo o período de 2005 a 2020 e a proposição de diretrizes, metas e programas. 

Os Planos de Recursos Hídricos devem, principalmente, proporcionar a sustentabilidade das 

águas, viabilizando a disponibilidade hídrica para as presentes e futuras gerações. 

O Decreto que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério de Meio Ambiente - MMA. 

3) Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes  

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

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram destinadas e 

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

Segundo Machado (2003, p. 445), "a classificação das águas é o reconhecimento da 

diferença e multiplicidade de usos desse recurso. Os usos pretendidos vão ser discutidos e 

apontados no Plano de Recursos Hídricos." 

Esse Plano indicará o enquadramento de um corpo de água em uma determinada classe. 

As classes de corpos de água são estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 357, de 17 de 

março de 2005. O enquadramento é uma forma de orientar os usos que poderão obter a outorga 

de direito de uso, uma vez que alguns usos podem ser incompatíveis com determinados 

trechos em corpos hídricos, por exemplo., o lançamento de esgotos, mesmo tratados, e efluentes 

industriais em Bacias como a do Paraíba do Sul, localizada nos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. 

4)  Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos 

De acordo com os artigos 5°, 6°, 7° e 8°, da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, a 

outorga é uma autorização, mediante a qual o Poder Público outorgante faculta ao outorgado o 

direito de uso da água, por prazo determinado, nos termos e condições expressas no 

respectivo ato. Como a outorga é objeto deste trabalho, este instrumento de gestão será 

devidamente analisado no próximo capítulo. 

5) Cobrança pelo uso de recursos hídricos 

A água é bem público inalienável, mas passível de utilização por meio do instrumento 

da outorga de direito de uso, expedida pelo órgão competente. Conceitualmente, a cada uso 

outorgável corresponde a incidência da cobrança pelo seu uso. 
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Neste sentido, há uma integração entre um instrumento econômico (cobrança pelo uso 

da água) e um instrumento de regulamentação ou comando-e-controle (outorga) na gestão de 

recursos hídricos no Brasil. 

A cobrança pelo uso da água objetiva reconhecer este recurso natural como bem 

econômico e dar ao usuário indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da 

água; e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos Planos de Recursos Hídricos. 

De acordo com o artigo 20, da Lei n° 9.433/1997, todos os usuários sujeitos a outorga 

serão cobrados, pois não poderá haver cobrança de atividades ou obras clandestinas ou cujos 

usos não sejam outorgáveis, nem para os usos dela dispensados pela lei, como os 

considerados "insignificantes". 

No entendimento de Setti et al.(2001, p.43) 

Quando há abundância de água, ela pode ser tratada como bem livre, sem valor 
econômico. Com o crescimento da demanda, começam a surgir conflitos entre usos e 
usuários da água, a qual passa a ser escassa e, então, precisa ser gerida como bem 
econômico, devendo ser-lhe atribuído o justo valor. 

 

Portanto, quando um bem como a água se torna escasso, passa a ter valor econômico. A 

racionalização do uso da água baseia-se no pressuposto de que quanto mais o usuário pagar por 

um bem, mais racional será seu uso. 

Na implementação dos instrumentos de gestão são utilizadas algumas ferramentas como 

o cadastro de usuários de demandas hídricas, a fiscalização dos usos da água, educação 

ambiental, dentre outros. 

 

 

2.2.3 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

Este sistema tem como objetivos, dentre outros: coordenar a gestão integrada das águas; 

arbitrar, no âmbito administrativo, os conflitos relacionados com os recursos hídricos e 

planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. 

O sistema de gestão das águas engloba organismos, agências e instituições 

governamentais como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de 

Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos e as Agências de 

Águas. 
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2.3 - A  IMPLEMENTAÇÃO DA  GESTÃO  DE  RECURSOS  HÍDRICOS  FRENTE 

À QUESTÃO DA DOMINIALIDADE DAS ÁGUAS 

 

 

Desde a promulgação da CF/88, o domínio das águas no Brasil é repartido entre União, 

Estados e Distrito Federal, por analogia. 

No campo legislativo, à União cabe privativamente criar o direito sobre águas. Na seara 

administrativa, compete à União editar normas administrativas ou de gestão sobre as águas do 

seu domínio. Aos Estados não foi conferida competência para criar direito sobre as águas do seu 

domínio. Contudo, a edição de Lei Complementar Federal, pode autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas, no tocante a determinadas matérias, entre as quais estão as águas, ou 

seja, haveria a possibilidade de criarem direitos sobre as águas dos seus domínios (art. 22, IV e § 

único da CF/88). 

Em virtude da existência de águas de seu domínio, os Estados têm o poder-dever de 

administrá-las. Neste sentido, os Estados podem editar normas administrativas sobre a gestão das 

águas de seu domínio. Isto significa que os Estados podem legislar sobre a gestão das águas do 

seu domínio. 

Segundo Pompeu (2006, p.48), um dos fundamentos para os Estados legislarem sobre a 

gestão de suas águas é o exercício do poder de polícia administrativa sobre seus bens, a 

autotutela desses bens. 

No entanto, o que lhes é vedado, é criar direito sobre as águas, matéria privativa da 

União. 

Na opinião de Pompeu (2006, p.52), 

a Constituição deveria ter conferido aos Estados competência legislativa 
suplementar, no que se refere às águas, respeitada a lei federal, conforme dispunha a 
Constituição de 1946 (art.6°, 1), e não deixá-los na dependência de eventual 
autorização, por lei complementar federal. 
 

O ordenamento constitucional, no tocante à água, adotou uma perspectiva centralizadora 

para o seu tratamento quando determinou competência privativa da União para criar direitos 

sobre a água, uma visão divergente dos princípios de descentralização na gestão dos recursos 

hídricos presente na Lei n° 9.433/97. 

De acordo com a Lei supracitada, a bacia é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação dos entes integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Este princípio delimita, uma arca,de. abrangência da 

política pública de recursos hídricos, facilita o seu planejamento, a sua implementação e a 
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avaliação   dos   resultados.   Ademais,   em   tese,   a   delimitação   geográfica   incentiva- .a 

descentralização e a integração de políticas. 

O termo bacia hidrográfica define um espaço geográfico associado ao. recurso água, 

induzindo o planejamento sobre um território delimitado, passível de influências locais, 

regionais e nacionais na sua execução. 

Neste contexto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial de gerenciamento, onde 

deverão ser levados em conta, fatores como a demanda e a disponibilidade hídrica; a 

quantidade e qualidade da água; sua distribuição no tempo, no espaço e sua relação como o 

meio físico; a ocupação e o uso antrópico do solo e a explotação dos recursos naturais. 

No entanto, existe dificuldade na adoção do território da bacia hidrográfica como 

unidade de implementação da PNRH e atuação dos órgãos gestores, pois as divisas político-

administrativas não coincidem com os divisores de águas. 

De um lado, temos a União e os Estados que são entes federados autônomos, com 

capacidade de auto-legislação, auto-governo e auto-administração e titulares do domínio de 

rios componentes de uma mesma bacia hidrográfica. De outro, a necessidade da gestão de 

recursos hídricos ser descentralizada e participativa - com limites geográficos de 

planejamento e ação determinados - tende à incorporação de processos de negociação das 

prioridades estabelecidas no sistema. 

A dificuldade reside justamente no contexto dos processos de negociação pelos 

seguintes fundamentos: a negociação constitui ato discricionário, considerando os usos e 

interesses conflitantes e os entes integrantes do SINGREH não apresentam as mesmas 

condições operacionais e políticas, que influenciam diretamente no processo de 

descentralização da política de recursos hídricos. 

Para Granziera (2001, p.74-75), 

Havendo rios estaduais e federais, na mesma bacia hidrográfica, e considerando 
que cabe à pessoa política detentora do respectivo domínio sua gestão, ou seja, 
União, para os rios federais, e Estados, para os rios estaduais, com a 
participação dos usuários e da sociedade civil, ha, que haver. além da 
cooperação, em, sentido genérico, uma articulação institucional entre os órgãos 
responsáveis. PELO CONTROLE DA da quantidade e da qualidade das águas e o 
sistema de gerenciamento instituído. E não há, ainda, regra escrita para fixar os 
parâmetros dessa articulação, no que se refere às águas. 

 

Por mais que os arts. 4° e 31, da Lei n° 9.433/97 determinem a articulação entre entes 

federados e a integração de suas políticas locais na gestão de recursos hídricos, há ausência de 

vontade e interesse político na concretização destes dispositivos. Mas a falha maior é a falta de 

regulamentação para definir em quais bases as articulações seriam implementadas. 
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Este fato enseja a prática de ações que promovam o fortalecimento institucional dos 

órgãos gestores e dos respectivos entes colegiados, qualificando-os de forma a criar um 

ambiente condicional descentralizado para gestão das águas. O processo de descentralização 

incorpora principalmente os comitês de bacias hidrográficas e as respectivas agências de 

bacias. Os comitês se constituem no fórum descentralizado para a discussão, pactuação de 

interesses e tomada de decisões sobre questões de utilização das águas nas respectivas bacias. 

Além do fortalecimento institucional dos órgãos do SINGREH, o papel do pacto 

federativo na gestão dos recursos hídricos é relevante, pois se relaciona diretamente com a 

forma de descentralização prevista na política de recursos hídricos. 

De acordo com Carvalho (2005, p.25), a idéia de pacto federativo remete a duas questões 

fundamentais: 

A primeira referente à noção de negociação entre as partes envolvidas, sendo, 
portanto um "contrato" entre as partes, o que pressupõe atores capazes de 
implementá-los, ou melhor, de celebrá-los. A segunda questão consiste na idéia de 
negociação permanente entre os componentes do pacto, com o objetivo de negociar e 
renegociar as suas atribuições de forma a adequarem o pacto a nova realidade local ou 
regional, uma vez que a lógica do sistema é dinâmica e não estática. 

 

Neste sentido, a implementação da gestão de recursos hídricos, no contexto atual bacia 

hidrográfica como unidade territorial de sua implementação e divisão da dominialidade dos rios 

entre entes federados diversos - requer ações articuladas entre os diversos atores, assim como 

o estabelecimento de procedimentos de cooperação entre os entes federados, cada qual na sua 

esfera de atuação, exercendo sua autonomia, em prol da gestão dos recursos hídricos, 

compreendida dentro da dimensão ecológica da bacia hidrográfica. 
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3 A OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA 

 

 

3.1 CONCEITO 

 

 

A outorga de direito de uso da água é uma autorização, mediante a qual o Poder 

Público outorgante faculta ao outorgado o uso da água, por prazo determinado, nos termos e 

condições expressas no respectivo ato. 

             Para Granziera (2001, p.180), a outorga “é o instrumento pelo qual o poder público 

atribui ao interessado, público ou privado, o direito de utilizar privativamente o recurso 

hídrico.” 

O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água (art.11, da Lei 9.433/97). 

 

 

 3.2 - A OUTORGA NO CÓDIGO DE ÁGUAS 

 

 

O instrumento da outorga já estava previsto no art.43 do Código de Águas, sob a 

denominação de concessão ou de autorização administrativa, (BRASIL, 1934, Art. 43): 

 
Art.43. As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da                                       
agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão 
administrativa,                                       no caso de utilidade pública e, não se 
verificando esta, de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, na 
hipótese de derivações insignificantes. 

 

O critério adotado para distinguir a aplicação do instituto “outorga” foi à finalidade 

de uso: usos para fins de utilidade pública como agricultura, abastecimento público e 

indústria, inclusive de geração de energia elétrica (indústria elétrica)1 outorgava-se ao 

                                                 
1   Segundo POMPEU (2006, p. 155), somente haveria autorização para o aproveitamento, destinado a uso 
exclusivo, de quedas d`água e outras fontes de energia de potência com relação à totalidade ou ao menos à 
maior parte da seção do curso de água (art. 141, Código de Águas). 
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interessado a concessão administrativa, e para os demais usos, a autorização administrativa, 

a qual seria dispensada em casos de derivações insignificantes. 

 

3.3 - NATUREZA JURÍDICA  

 

A Lei nº 9.433/97 não utilizou os termos “concessão” e autorização” para outorga de 

direito de uso da água, como foi disposto pelo Código de Águas. A referida lei apenas 

menciona o “regime de outorgas”2, mantendo, em princípio, a sistemática do Código de 

Águas. 

  Contudo, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que criou a Agência Nacional de 

Águas - ANA, em seu art. 4º, inciso IV, determinou que a outorga será concedida por meio 

de autorização, revogando assim a utilização dos institutos da concessão e da autorização da 

outorga nos termos definidos pelo Código de Águas.  

Portanto, a natureza jurídica da outorga de direito de uso da água é de ato 

administrativo de autorização. 

Pompeu (1992, p.173) define a autorização administrativa como “ato administrativo 

discricionário, pelo qual se faculta a prática de ato jurídico ou de atividade material, 

objetivando atender diretamente ao interesse público ou privado, respectivamente, de 

entidade estatal ou de particular, que sem tal outorga seria proibida.” 

A discricionariedade da outorga é norteada pelas prioridades de seu uso definidos no 

Plano de Bacia, aprovado pelo Comitê de Bacia, após a participação dos usuários e da 

sociedade na tomada de decisões. A precariedade também é uma característica do ato de 

outorga. 

A precariedade representa a possibilidade de o órgão outorgante suspender ou 

revogar a outorga a qualquer momento, mediante motivação, mas sem direito a indenização 

ao outorgado, por duas razões: pela vigência da outorga estar limitada ao interesse público, 

mesmo que concedida com fundamentos em interesse particular, e pela inconstância da 

disponibilidade hídrica não possibilitar o direito adquirido da outorga aos usuários 

outorgados. 

                                                 
2 Segundo a Nota Técnica ANA, n 102, de 17 de março de 2005: A outorga, como instrumento de gestão de 
recursos hídricos do tipo comando e controle, somente é eficaz no alcance de seus objetivos quando existe um 
regime de outorga, de fato, implantado. Esse regime pode ser caracterizado quando a maior parte dos usos dos 
recursos hídricos é conhecida e legalizada, quando existem regras claras de uso e quando existe uma estrutura 
institucional de controle e fiscalização de usos de recursos hídricos. Dessa forma, além da simples emissão, 
administração e controle de outorgas, é necessária a implementação de regimes de outorgas, para a eficácia do 
instrumento. 
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Para Di Pietro (2002, p.563-564),  

 

Autorização de uso é o ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a 
Administração consente, a título precário, que o particular se utilize de bem 
público com exclusividade. A utilização não é conferida com vistas á utilidade 
pública, mas no interesse privado do utente. Aliás, essa é uma das características 
que distingue a autorização da permissão e da concessão. Do fato de tratar-se de 
utilização exercida no interesse particular do beneficiário decorrem importantes 
efeitos: 1. a autorização reveste-se de maior precariedade do que a permissão e a 
concessão; 2. é outorgada, em geral, em caráter transitório; 3. confere menores 
poderes e garantias ao usuário; 4. dispensa licitação e autorização legislativa; 5. 
não cria para o usuário um dever de utilização, mas simples faculdade. 

 

 

Curiosamente, a autorização para uso da água nos moldes como foi definida nas Leis 

nº 9.433/97 e 9.984/2000, acabou resultando em um misto de concessão e autorização, pois 

a outorga de direito de uso da água destina-se tanto aos usos de utilidade pública, quanto aos 

usos de exclusivo interesse privado. 

A precariedade do ato de autorização, em algumas situações, não é maior que na 

concessão, pois para os usos de serviços públicos essenciais como abastecimento público e 

geração de energia elétrica (Lei nº 7.783, de 26 de junho de 1989), há que considerar no ato 

da outorga o interesse público na utilização das águas, ou seja, a outorga deve se pautar pelo 

princípio da continuidade do fornecimento destes serviços à coletividade, como p.ex, 

estabelecer os prazos da respectiva outorga coincidentes com os prazos dos contratos de 

concessão ou ato administrativo de autorização (parágrafo 4, art. 5, da Lei n 9. 984/2000). 

 A outorga não é simples faculdade de utilização para o usuário, uma vez que a 

ausência de uso por três anos consecutivos pode resultar na suspensão definitiva ou por 

prazo determinado da outorga (inc. II, art. 15, da Lei n 9,433/97). 

 

 

  3.4 -  A OUTORGA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS 

 

 

A outorga, considerada um instrumento de comando e controle, está condicionada às 

prioridades de uso estabelecidas nos planos de bacias e deve respeitar a classe em que o 

corpo de água estiver enquadrado e a manutenção das condições adequadas ao transporte 

aquaviário, quando couber (art.13, da Lei nº 9.433/97). 

Segundo Lanna (2000, p. 89), 
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A função da outorga será ratear a água disponível entre as demandas existentes ou 
potenciais de forma a que os melhores resultados sejam gerados para a sociedade. 
Estes resultados poderão estar atrelados a contribuições ao crescimento 
econômico (abastecimento de uma fábrica), à eqüidade social (abastecimento 
público) e à sustentabilidade ambiental (manutenção de uma vazão mínima em 
um curso de água, ou seja, de uma "vazão ecológica"). 

 

De acordo com o art.12, da Lei nº 9.433/97, os usos da água sujeitos à outorga pelo 

Poder Público são: 

- 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; e 

- outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em 

um corpo de água. 

 Em contrapartida, de acordo com o parágrafo 1, art. 12, da Lei n 9.433/97,  

independem de outorga pelo Poder Público:  O uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais; distribuídos no meio rural e as derivações; 

captações; lançamentos e as acumulações de volumes de água considerados insignificantes. 

 Os critérios específicos de vazões e acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes devem ser estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente 

aprovados pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica ou, na inexistência deste, pelo 

órgão outorgante.3 

 De forma geral, a outorga é concedida após avaliações quanto à compatibilidade 

entre demandas hídricas e a disponibilidade hídrica do corpo de água, assim como pelas 

finalidades do uso e os impactos causados nos recursos hídricos. 

 Nos rios do domínio da União, a ANA detém a competência legal para conceder a 

outorga de direito de uso aos usuários. Nos rios do domínio dos Estados, os órgãos gestores 

de recursos hídricos estaduais são competentes para outorgar o uso de suas águas. 

                                                 
3  Circunstâncias que determinam a suspensão parcial ou total, em definitivo ou por prazo determinado da 
outorga: não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; ausência de uso por três anos consecutivos; 
climáticas adversas; necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; necessidade de se 
atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas; e 
necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. 
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            De acordo com o art. 15 da Lei n 9.433/97, a outorga pode ser suspensa total ou 

parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado. Portanto, caracterizado o 

descumprimento de alguma das circunstâncias previstas no aludido artigo 8º, conclui-se que 

a discricionariedade do órgão cinge-se ao teor da suspensão.    

          O prazo de vigência da outorga não pode exceder a 35 anos, renovável mediante a 

solicitação do outorgante e ao critério do Poder Concedente. 

 

 

 

3.4.1 Outorga preventiva e reserva de disponibilidade hídrica 

 

 

A Lei nº 9.984/2000 introduziu dois conceitos referentes à outorga pelo uso da água 

que merecem destaque: 

 

1) Outorga preventiva de uso de recursos hídricos (art.6º)    

A outorga preventiva declara a disponibilidade de água para os usos requeridos, mas 

não confere direito de uso da água. 

Esta outorga destina-se a reservar a vazão passível de utilização da água, com vistas 

a possibilitar aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem deste 

recurso, durante o período de sua validade que será fixada de acordo com a complexidade do 

empreendimento, mas limitado ao máximo de 3 (três) anos, findo o qual será considerado o 

disposto nos incisos I e II do art. 5º.  4 

A referida outorga pode ser convertida em outorga de direito de uso da água por 

solicitação do outorgado, mas dependerá de análise técnica complementar realizada pela 

ANA. 

Por um lado, o usuário que obteve a outorga preventiva detém certa segurança em 

planejar seu empreendimento para fins de implementação, mas por outro, esta outorga 

também pode ser suspensa ou revogada nas seguintes hipóteses: 

 

                                                 
4  Nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, serão respeitados os 

seguintes limites de prazos, contados da data de publicação dos respectivos atos administrativos de 
autorização: 
I – até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga; 
II – até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado; 
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I – descumprimento das condições estabelecidas na outorga preventiva; 

II - conflito com normas posteriores sobre prioridade de uso dos recursos hídricos; 

III - incidência nos arts. 15 e 50 da Lei nº 9.433/97; e 

IV - indeferimento ou cassação da licença ambiental, se for o caso dessa exigência . 

 

 

A outorga preventiva deve observar o disposto no art.13, da Lei nº 9.433/97 e será 

aplicada a todos os usuários, com exceção do uso para geração de energia elétrica, como 

será visto a seguir. 

 

2) Reserva de disponibilidade hídrica (art.7º) 

 

A reserva de disponibilidade hídrica também tem a finalidade de reservar vazão 

passível de ser outorgada, contudo, aplica-se somente ao uso de potencial de energia 

hidráulica (geração de energia elétrica). 

A criação de duas figuras tão semelhantes, mas diferenciadas pelos usuários que 

delas se utilizam – a outorga preventiva e a reserva de disponibilidade hídrica - ocorreu 

devido às peculiaridades dos processos de concessão dos aproveitamentos hidrelétricos antes 

comandados pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL.5 

Os estudos e projetos de usinas hidrelétricas são elaborados por empresas que 

concorrerão ou não ao processo licitatório para fins de obtenção da concessão de exploração 

do aproveitamento hidrelétrico. 

A declaração de reserva de disponibilidade hídrica concedida pela ANA deve ser 

obtida anteriormente ao leilão de concessão do uso do bem público (empreendimento 

hidrelétrico). Sendo assim, como não há um concessionário (vencedor do certame 

licitatório) ainda determinado, quem obtém a reserva de disponibilidade hídrica é a 

ANEEL6. 

                                                 
5 Com a publicação da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2003, os processos licitatórios referentes às 
concessões 
de empreendimentos hidrelétricos estão sob a competência do Ministério de Minas e Energia – MME. 
6 Após a edição da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2003, que autorizou a criação da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, a competência para promover a obtenção de declaração de reserva de disponibilidade 
hídrica é compartilhada entre ANEEL e EPE. “Art.4º - Compete à EPE – (...) VI – obter a licença prévia 
ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de 
geração de energia elétrica e de transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE”. Na prática ainda é a 
ANEEL que promove a obtenção de todas as declarações de disponibilidade hídrica referentes a 
empreendimentos hidrelétricos. 
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Em contrapartida, no caso da outorga preventiva, o usuário já é previamente 

identificado. 

Esta sistemática corrobora o disposto no caput do 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.” 

A aludida declaração será transformada automaticamente, pelo respectivo poder 

outorgante, em outorga pelo uso de recursos hídricos quando o empreendedor receber da 

ANEEL a concessão ou a autorização para uso do potencial de energia hidráulica. 

A ANA, com vistas a subsidiar suas análises referentes às solicitações das reservas 

de disponibilidade hídrica, editou a Resolução ANA nº 131, de 11 de março de 2003, na 

qual dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de 

disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de 

potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio da União. 

 

 

3.4.2 Usos múltiplos da água 

 

 

A preservação dos usos múltiplos das águas, um dos fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, norteia a implementação da outorga e o seu objetivo é 

inserir, na medida do possível, o conceito de isonomia no contexto da gestão, assegurando a 

todos os usuários de recursos hídricos condições de acesso ao bem. No entanto, quando 

entramos na seara de conflitos pelo uso da água ou de sua escassez, verificamos a 

impossibilidade de permitir acesso em condições igualitárias a todos os usuários. 

A utilização da água pode ser classificada em dois tipos: 

1) Uso consuntivo: a água captada ou derivada pode ser totalmente consumida, 

incorporada a um produto ou perder-se na atmosfera e não mais retornar ao corpo 

hídrico em que foi captada. Ou seja, há perdas entre o que é derivado e o que 

retorna ao curso natural do corpo hídrico. Os usos consuntivos são: 

 

 

 

 



49 
 

a) Abastecimento público 

O consumo humano é uso prioritário, pois relaciona-se diretamente com o direito 

à vida. O tratamento da água captada e o saneamento público possuem interfaces 

com questões de saúde pública e desenvolvimento do núcleo urbano. 

 

Segundo Granziera (2001, p.125) 

 

 

o fator “captação da água” encontra-se estreitamente relacionado à idéia do 
“lançamento das águas servidas”. Parte da água captada é devolvida, após o uso. 
Essa devolução implica que a água servida deve submeter-se a tratamento antes da 
devolução, para que não prejudique a qualidade do corpo receptor, o que não tem 
ocorrido no país. 
 

b) Irrigação/Agricultura e pecuária 

A irrigação é o uso da água de maior consumo, destina-se à atividade agrícola, e 

pode ser considerado um fator importante de degradação ambiental. Nesta área o 

desenvolvimento de técnicas para o uso racional deve ser exigido pelos órgãos 

gestores, sempre que possível, visando o uso racional da água. A utilização 

excessiva de agrotóxicos e defensivos agrícolas pode comprometer a qualidade 

da água, ocasionando a escassez do recurso. 

 

Granziera (2001, p.133) aduz que para fins de irrigação, 

 
o aproveitamento de águas e solos rege-se pela Política de Irrigação e pela 
legislação sobre águas (art.2º), o que significa que as decisões sobre outorga de 
direito de uso da água, seja pelo administrador público, seja na formulação do 
Plano de bacia, em que se indicam as prioridades de outorga, devem observar as 
disposições da legislação sobre irrigação. 

 
A pecuária utiliza a água para dessedentação de animais e essa atividade pode alterar 

a qualidade das águas originadas do despejo de águas servidas. Além disso, para suprir a 

atividade pecuarista, grandes quantidades de água são utilizadas na produção de rações, 

manutenção e pastagem para a criação animal com fins comerciais. 

 

c) Indústria 

A indústria utiliza a água de várias formas, em seus processos produtivos como o 

consumo da água na própria produção, com grande variação da quantidade de 

água utilizada, pois dependerá do tipo de processo produtivo utilizado; no 

resfriamento de máquinas, sendo a água devolvida praticamente na mesma 
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quantidade captada, porém com temperatura diferente daquela em que houve a 

captação; na diluição de efluentes, atendendo sempre os padrões de lançamento 

estabelecidos na outorga. 

 

d) Mineração 

A atividade de mineração refere-se aos recursos hídricos, basicamente pelos 

danos 

ambientais que provoca, tais como: remoção de cobertura vegetal, alteração das 

condições 

físicas e hidráulicas dos cursos de água; degradação da qualidade da água pela 

remoção de 

material de fundo e aumento do material sólido transportado. 

A extração de areia diretamente da calha dos rios, geralmente causa grande impacto 

no corpo hídrico, pois com a movimentação, a água torna-se barrenta e isto aumenta sua 

turbidez e prejudica os organismos filtradores, como os peixes, que podem morrer por 

asfixia devido ao excesso de particulados em movimento na água turva. 

A atividade de mineração de ouro que utiliza o mercúrio compromete a qualidade da 

água causando contaminação da biota aquática e tornando-se imprópria para o consumo 

humano. 

2) Uso não consuntivo: a água é apenas derivada de seu curso natural, podendo ser 

lançada de volta posteriormente, não havendo efetivamente um consumo deste 

recurso. Os usos não consuntivos são: 

 

a) Geração de energia elétrica        

É considerada a principal forma de utilização não consuntiva da água, contudo, 

este uso interfere no volume que pode ser destinado a outros usos, gerando 

algumas externalidades. A vazão utilizada serve para acionar as turbinas 

geradoras de energia elétrica e depois retorna para o corpo hídrico. 

Contudo, Setti et al. (2002, p.57) chama a atenção para os seguintes aspectos: “a 

construção de barragens de regularização causa alterações no regime dos cursos d´água, 

perdas por evaporação da água dos reservatórios, principalmente em regiões semi-áridas, e 

diversas alterações no meio físico”. 
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 b) Pesca (aqüicultura, piscicultura) 

       

A pesca artesanal é um uso que, geralmente, não causa impacto nos aspectos 

quantidade e qualidade das águas. Entretanto, a aqüicultura pode causar danos 

significativos à qualidade da água como a eutrofização causada, em parte, pelo 

excesso de ração lançada aos peixes, a introdução de hormônios na água via 

remédio dos peixes, entre outros. 

 

c) Navegação 

 

A navegação somente é possível caso exista vazão suficiente no curso d´água 

para assegurar a passagem de embarcações em determinado calado7 suficiente 

para viabilizar este uso da água. De acordo com o art.13, da Lei nº 9.433/97, toda 

outorga  deve respeitar a manutenção das condições adequadas ao transporte 

aquaviário, quando for o caso. 

 

De acordo com o art.5º, da Resolução ANA nº 707, de 21 de dezembro de 200418, no 

exame do pedido de outorga deve ser observado o disposto no Plano Nacional de Viação, 

valendo-se das informações da Capitania dos Portos, quando couber, com a finalidade de 

manter as características de navegabilidade no corpo hídrico. E mesmo as obras de travessia 

de corpos de água que não interferem na quantidade, qualidade ou regime das águas, por 

isso, consideradas isentas de outorga, devem ter seu cadastramento acompanhado de 

atestado da Capitania dos Portos quanto aos aspectos de compatibilidade com a navegação 

(inc.II, art.6º, da Resolução ANA nº 707/2004). 

 

Para Granziera (2001, p.137), a navegação 

 

constitui-se um uso que tipicamente causa conflito com aqueles de natureza 
consuntiva, como abastecimento urbano e irrigação, assim como a geração de 
energia elétrica, se nas barragens não for construída a respectiva eclusa de 
transposição de nível, garantindo a passagem das embarcações. 

 

 

 

__________________ 
7 Distância vertical entre a superfície da água em que a embarcação flutua e a face inferior de sua quilha. 
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d) Recreação e turismo        

   

A água pode ser utilizada na obtenção de qualidade de vida, quando direcionada 

para atividades recreativas e de turismo. Contudo, para viabilizar estas atividades 

é necessária a manutenção da qualidade da água, até porque, normalmente estes 

usos não geram danos ao meio ambiente e devem ser garantidos. 

 

 

3.4.3  Conflitos de usos da água 

 

 

Os conflitos pelos usos da água ocorrem quando a demanda é maior que a oferta da 

água, resultado da intensificação do desenvolvimento econômico, do aumento populacional, 

da elevação das taxas de consumo de produtos que utilizam recursos naturais e do 

crescimento desordenado de centros urbanos. 

Nas situações de conflito, os usos podem estar regularizados ou não perante os 

órgãos gestores dos recursos hídricos e, como o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos está em fase de implantação, muitas bacias possuem parte considerável 

da demanda hídrica em situação irregular, ou seja, sem outorga ou mesmo cadastro. 

Os conflitos podem ocorrer pelas seguintes razões: destinação de uso, 

disponibilidade quantitativa e a qualitativa. 

A destinação dos usos da água é determinada pelos Planos de bacias, quando 

dispõem sobre as prioridades de uso para a outorga e pela análise do pedido de outorga pelo 

Poder Público que insere neste contexto o princípio do uso múltiplo. Neste diapasão, este 

tipo de conflito surgirá no momento em que a água é desvirtuada da destinação de uso 

pautada nos ditames acima expostos, como por ex., a utilização da água destinada à reserva 

ecológica para a diluição de efluentes industriais. 

A disponibilidade quantitativa é inversamente proporcional à demanda pelo uso da 

água. Ou seja, quanto maior a demanda pelo consumo, menor sua disponibilidade de oferta. 

Já a disponibilidade qualitativa está diretamente associada aos lançamentos 

excessivos de efluentes, os quais comprometem a capacidade de autodepuração dos corpos 

hídricos, assim como aos processos erosivos e transporte de sedimentos oriundos de áreas 

com intensa atividade agropastoril. 
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A solução dos conflitos pelo uso da água deve ser pautada pela associação de fatores 

como:  

 

1) a efetiva participação da sociedade, dos usuários e do Poder Público junto aos 

órgãos gestores na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos;  

2) a integração harmônica dos usos múltiplos na bacia hidrográfica mediante a 

compatibilização de conflitos de interesse de diferentes usuários;  

3) a utilização dos instrumentos de gestão como apoio na solução de conflitos, e por 

fim;  

4) a criação de ambientes institucionais adequados à resolução de conflitos, à 

negociação e ao preenchimento de diversas lacunas da lei. 

 

 

3.4.4  Critérios utilizados na outorga de uso de recursos hídricos 

 

 

O comando constitucional do inciso XIX, art.21, determina que compete à União 

definir critérios de outorga de direitos de uso da água. A Lei nº 9.433/97, no inciso X, art. 

35, dispõe que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH estabelecer 

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

 

Neste contexto, o CNRH editou a Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, na qual 

definiu procedimentos a serem adotados na emissão da outorga preventiva e de direito de 

uso da água expedidas pelos órgãos de recursos hídricos competentes. 

De fato, os dispositivos da referida Resolução parecem “regulamentar” a Lei nº 

9.433/97 no tocante à outorga, sem contudo dispor da via legislativa adequada, tendo em 

vista a necessidade da aprovação de Decreto legislativo. Alguns artigos desta Resolução 

foram pinçados e serão comentados a seguir. 

O parágrafo 4º, art.1º, da Resolução CNRH nº 16/2001, dispõe que “a análise dos 

pleitos de outorga deverá considerar a interdependência das águas superficiais e 

subterrâneas e as interações observadas no ciclo hidrológico visando a gestão integrada dos 

recursos hídricos”. 

A aplicação efetiva deste dispositivo pelos órgãos gestores das águas, possivelmente, 

resultaria na consecução de alguns objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
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como assegurar às atuais e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões 

de qualidade e promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos (incisos I e 

II, art.2º, da Lei nº 9.433/97). Contudo, na prática, há dificuldades na implementação da 

outorga, sobretudo devido à repartição da dominialidade das águas entre a União e os 

Estados. 

O art. 10, da aludida Resolução, determina explicitamente a adoção dos princípios da 

motivação19 e da publicidade20
 no ato da outorga ao dispor que “a autoridade outorgante 

deverá assegurar ao público o acesso aos critérios que orientaram as tomadas de decisão 

referentes a outorga”. 

Em seu art.13, dispõe que a emissão da outorga obedecerá, no mínimo, o interesse 

público e a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade de análise do 

uso ou interferência pleiteados e a necessidade de complementação de informações.  

O interesse público no ato de emissão da outorga é alcançado quando se garante o 

acesso aos recursos hídricos pelos diversos usuários de forma equânime, na medida do 

possível, mediante a disponibilidade da água, em padrões de qualidade adequada aos 

respectivos usos e sua utilização racional e integrada com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

Em que pese a data da protocolização ser um requisito considerado na emissão da 

outorga, na prática, a complexidade da análise do uso e a necessidade de complementação 

de informações deverão preponderar na avaliação do pleito. 

Nos termos do art. 19, da Resolução CNRH nº 16/2001, (BRASIL, 2001 art. 19) “os 

pedidos de outorga poderão ser indeferidos em função do não cumprimento das exigências 

técnicas ou legais ou do interesse público, mediante decisão devidamente fundamentada, 

devendo ser publicada na forma de extrato no Diário Oficial”. Dessa forma, o indeferimento 

da outorga deverá ser fundamentado e não poderá ser fruto de ato arbitrário ou manipulador 

de interesses de alguns usuários e/ou dissociado das diretrizes preconizados nos Planos de 

Bacias, quando existentes, privilegiando, assim, determinados usos em uma bacia em 

detrimentos de outros. 

 

Verifica-se que o art. 21, da comentada Resolução, apresenta um “sistema” de 

controle e acompanhamento das outorgas concedidas nos corpos hídricos. Destacam-se dois 

pontos relevantes: a cada emissão de nova outorga, a autoridade outorgante fará o registro 

do aumento da vazão para o usuário e do volume outorgado (controle) e será obrigatório o 



55 
 

cadastro para qualquer tipo de uso de recurso hídrico (acompanhamento) (BRASIL, 2001. 

art. 21): 
 

 

Art.21. A autoridade outorgante manterá cadastro dos usuários de recursos 
hídricos contendo, para cada corpo de água, no mínimo: I - registro das outorgas 
emitidas e dos usos que independem de outorga; II - vazão máxima instantânea e 
volume diário outorgado no corpo de água e em todos os corpos de água 
localizados a montante e a jusante; III - vazão máxima instantânea e volume 
diário disponibilizados no corpo de água e nos corpos de água localizados a 
montante e a jusante, para atendimento aos usos que independem de outorga, e IV 
- vazão mínima do corpo de água necessária à prevenção da degradação 
ambiental, à manutenção dos ecossistemas aquáticos e à manutenção de 
condições adequadas ao transporte aqüaviário, quando couber, dentre outros usos. 
§ 1º As informações sobre o cadastro e o registro das outorgas integrarão o 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. § 2º A cada emissão 
de nova outorga a autoridade outorgante fará o registro do aumento da vazão e do 
volume outorgados no respectivo corpo de água. § 3º Será obrigatório o cadastro 
para qualquer tipo de uso de recurso hídrico, e deverá ser efetuada a comunicação 
à autoridade outorgante, da paralisação temporária de uso por período superior a 
seis meses, bem como da desistência do(s)  uso(s) outorgado(s). 

 

Por fim, o art.25 definiu as circunstâncias que autorizam a extinção da outorga, sem 

qualquer direito de indenização ao usuário, pelos órgãos gestores, (BRASIL, 2001. art. 25): 

 

I- morte do usuário - pessoa física; II- liquidação judicial ou extrajudicial do 
usuário - pessoa jurídica, e III- término do prazo de validade de outorga sem que 
tenha havido tempestivo pedido de renovação. Parágrafo único. No caso do inciso 
I deste artigo, os herdeiros ou inventariantes do usuário outorgado, se 
interessados em prosseguir com a utilização da outorga, deverão solicitar em até 
cento e oitenta dias da data do óbito, a retificação do ato administrativo da 
portaria, que manterá seu prazo e condições originais, quando da definição do(s) 
legítimo(s) 
herdeiro(s), sendo emitida nova portaria, em nome deste(s). 

 

Na esfera deste tema, a Lei nº 9.433/97, em seu art.15 determinou as circunstâncias 

(diversas das referidas acima) que autorizam a suspensão parcial ou total, em definitivo ou 

por prazo determinado das outorgas. 

De certa forma, os comandos para a extinção ou suspensão total em definitivo da 

outorga, dispostos nos referidos diplomas, se complementam e não conflitam entre si. 

Além dos critérios utilizados para a outorga definidos na Resolução CNRH nº 

16/2001, a ANA, no exercício de algumas de suas competências, como a de outorgar o 

direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, emitiu a 

Resolução nº 707, de 21 de dezembro de 2004, na qual dispõe sobre procedimentos de 

natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e 

será analisada a seguir. 
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3.4.5  O papel da Agência Nacional de Águas na implementação da outorga. 

 

 

A ANA  é uma autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério de Meio 

Ambiente - MMA e tem a finalidade precípua de implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos -PNRH. 

Dentre as competências delegadas à ANA, destacam-se as seguintes (art.4º, da Lei nº 

9.984/2000): 

 

II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o 

controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso dos recursos hídricos em 

corpos d’água de domínio da União, observados o disposto nos arts.5º, 6º, 7º e 8º; 

XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes 

públicos e privados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme 

estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. 

 

Na estrutura organizacional da ANA, a área competente pelo processo de outorga de 

direito de uso da água é a Superintendência de Outorga e Fiscalização – SOF, antiga 

Superintendência de Outorga e Cobrança - SOC22. Os critérios que norteiam as análises das 

outorgas são os dispostos nas Resoluções CNRH nº 16/2001 e ANA nº 707/2004 e na 

Instrução Normativa SRH/MMA nº 004, de 21 de junho de 2000. 

A SOF, no desempenho de suas atividades, interage com outras Superintendências 

da ANA - como a Superintendência de Administração da Rede Hidrometeorológica – SAR, 

a Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR, a Superintendência de 

Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG e a Superintendência de Usos Múltiplos – 

SUM – para a obtenção de dados e informações, bem como para atuação compartilhada na 

implementação dos instrumentos da PNRH. 

 

A SOF, no desempenho de suas atividades, interage com outras Superintendências 

da ANA - como a Superintendência de Administração da Rede Hidrometeorológica – SAR, 

a Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos – SPR, a Superintendência de 

Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - SAG e a Superintendência de Usos Múltiplos – 
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SUM – para a obtenção de dados e informações, bem como para atuação compartilhada na 

implementação dos instrumentos da PNRH. 

A SOC, atual SOF, já vinha adotando procedimentos para outorga que incluem 

análises hídricas do corpo hídrico quanto aos impactos qualitativos e quantitativos 

decorrentes de usos de recursos hídricos e análises de empreendimentos quanto ao uso 

racional da água e à compatibilidade entre demandas reais e valores pleiteados.24 

Neste sentido, a elaboração da referida Resolução foi motivada pela necessidade de 

normatizar estes procedimentos e estabelecer regras claras e objetivas do uso da água, 

definidas em consonância com as disponibilidades e demandas hídricas atuais e futuras, 

visando o desenvolvimento sustentável. 

A outorga torna-se eficaz na consecução de seus objetivos quando existe um regime 

de outorga implantado, tendo em vista proporcionar o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água pelos usuários. De acordo com a Nota Técnica-NT nº 424, de 19 de agosto de 

2004, emitida pela SOC/ANA e que subsidiou a elaboração da Resolução ANA nº 

707/2004, o regime de outorgas é pautado pelos seguintes fundamentos: 

- a avaliação de pleitos de outorga deve ser realizada com a inserção das diretrizes 

estabelecidas nos planos de recursos hídricos; 

- os procedimentos para a outorga devem incluir análises hídricas do corpo d’água 

quanto aos impactos qualitativos e quantitativos decorrentes de seus usos; 

- na análise dos pedidos de outorga devem ser considerados o uso racional da água e 

a compatibilidade entre demandas reais e os valores pleiteados; 

- a implementação do regime de outorgas em bacias deve ocorrer por meio de 

campanhas de regularização e a construção de marcos regulatórios. 

As campanhas de regularização objetivam o cadastramento e a legalização de todos 

os usos de recursos hídricos existentes na bacia hidrográfica. Essa regularização permite a 

implementação dos instrumentos de gestão. 

Os marcos regulatórios têm por finalidade o estabelecimento de regras de uso da 

água, que podem, inclusive, induzir o uso eficiente da água e viabilizar o acesso à água de 

maneira eqüitativa. E não substituem os Planos de Bacia, mas são utilizados como um 

indicativo provisório para regulamentar as ações do Poder Público Federal e Estadual, na 

obtenção da utilização racional dos recursos hídricos. 

A avaliação dos pleitos de outorga deve, em primeiro lugar, abordar o 

enquadramento às diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos de bacias, quando 

existirem. Em seguida,  de acordo com o artigo 8º, da Resolução ANA nº 707/2004, devem 
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ser aplicados nesta avaliação os seguintes critérios: uso racional da água, no que se refere à 

eficiência; e a existência de conflito pelo uso da água na bacia ou em corpo d’água. 

No contexto da aludida Resolução, uso racional significa o uso da água provido de 

Eficiência26, caracterizada pelo emprego da água em níveis tecnicamente reconhecidos como 

razoáveis, de acordo com a finalidade a que se destina, com a observância do 

enquadramento do corpo hídrico e os aspectos tecnológicos, econômicos e sociais. 

Para a SOF/ANA (2004, p.06), 

Quando não existem regras ou planos de bacia, a adequação é avaliada pela 
racionalidade do uso da água, que somente pode ser avaliada quanto à eficiência 
envolvida, ou seja, quanto à relação entre os resultados esperados, ou finalidades 
do uso, e a quantidade de recursos hídricos empregada, ou demanda hídrica. 

Já o conflito pelo uso da água está conceituado como a situação em que são 

restringidos os usos da água pelo fato de a disponibilidade de recursos hídricos ser inferior 

às demandas hídricas, gerando competição entre os usuários. 

De acordo com a Resolução ANA nº 707/2004 (incisos, II e III, parágrafo 3º, art.8º), 

o conflito pelo uso da água, de natureza quantitativa, será caracterizado pela relação entre 

demandas e a disponibilidade hídrica; já o conflito pelo uso da água, de natureza qualitativa, 

será caracterizado pela relação entre vazões necessárias à diluição de poluentes ou cargas de 

poluentes e a disponibilidade hídrica. 

              Segundo a NT nº 424 (2004, p.10), existe um processo de decisão quanto aos pedidos 

de outorga instalado na SOF/ANA, o qual tem como critérios de decisão “os resultados da 

avaliação quanto às regras de uso da água existentes na bacia, quanto à eficiência do uso da 

água, de acordo com a respectiva finalidade, e quanto à disponibilidade hídrica existente, ou 

aos conflitos pelo uso da água.” 

Este processo decisório está devidamente detalhado no Anexo II, da Resolução ANA 

nº 707/2004. Contudo, no intuito de compreendermos o funcionamento do aludido processo, 

traçaremos algumas linhas gerais. 

 

1) Para os usos convencionais (alteração de regime dos corpos hídricos e outros 

usos), o uso racional da água eficiente deve ser deferido, a menos que não exista 

disponibilidade hídrica suficiente no corpo d’água. Já os usos ineficientes devem 

ser coibidos, mas poderão ser deferidos se a disponibilidade hídrica permitir, 

desde que condicionados à melhoria de eficiência. 

 

Na existência do conflito pelo uso da água, o pedido de outorga deve ser indeferido ou 

readequado, de acordo com a avaliação quanto à eficiência do uso. 
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2) Para os usos prioritários (consumo humano, dessedentação de animais e 

lançamento de esgotos domésticos): seja esse uso racional ou não, exista conflito 

ou não, deve ser sempre deferido, devendo-se, quando for o caso, estabelecer 

condicionantes para a melhoria de eficiência com prazos de outorga 

diferenciados. 

 

A outorga para lançamento, em corpos hídricos, de esgotos e resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final é recente,  

pois surgiu com a Lei nº 9.433/97 (inc.III, art.12) e visa integrar gestão de quantidade e 

gestão de qualidade de recursos hídricos. 

Portanto, os órgãos gestores de recursos hídricos podem autorizar o lançamento de 

efluentes em rios, observando sempre o enquadramento dos corpos d´água em classes. 

De acordo com o disposto na Resolução ANA nº 219, de 6 de junho de 2005, na 

análise técnica para emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de 

lançamento de efluentes em cursos d´água de domínio da União, a Superintendência de 

Outorga e Cobrança, atual SOF, somente avaliará os parâmetros relativos à Temperatura,. 

 

à Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e, em locais sujeitos à eutrofização, ao 

Fósforo ou ao Nitrogênio. 

A DBO – que representa a quantidade de oxigênio dissolvido na água necessária 

para a decomposição da matéria orgânica - é um parâmetro bem representativo para 

avaliação de lançamento de esgotos30 efetuados pelas concessionárias de saneamento ou 

pelas indústrias. 

O oxigênio dissolvido na água é um dos indicadores mais usados para avaliar a 

qualidade do corpo hídrico. Segundo BRAGA et al. (2004, p.88), “o conhecimento da DBO 

do esgoto como um todo já é suficiente para determinar o impacto do despejo desse material 

na concentração de oxigênio dissolvido no corpo de água receptor.” 

A eutrofização8 ocorre pelo aumento excessivo de nutrientes, como o fósforo e o 

nitrogênio, nos corpos de água, resultando na proliferação de algas, macrófitas e outros 

organismos. 

Embora os parâmetros anteriormente mencionados sirvam para orientar de alguma 

forma a outorga, os mesmos são considerados insuficientes para retratar as reais condições e 

restrições de muitos corpos de água, sobretudo aqueles que “recebem” resíduos de projetos 



60 
 

urbanos e industriais, cujos compostos têm efeitos nocivos à sustentabilidade dos corpos 

d´água e ecossistemas associados. 

Por fim, vale lembrar que as avaliações da disponibilidade hídrica e dos conflitos 

pelo uso da água dependem do conhecimento hidrológico do corpo d´água. Dessa forma, a 

falta de dados de disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas e/ou mesmo a existência de 

dados desatualizados podem caracterizar o grande gargalo da área técnica que concede as 

outorgas. 

Há um trecho da NT/ANA nº 424 (2004, p.10) que retrata bem a realidade sobre a 

“expansão” da rede de monitoriamento hidrológico e as informações hidrológicas em nosso 

País”. 

 
A implantação e expansão da rede de monitoramento hidrológico brasileira, até a 
década de noventa, objetivavam o atendimento com informações de setores 
usuários 
específicos, como o setor elétrico e de saneamento, e muitas vezes eram 
desvinculadas de um planejamento nacional com vistas ao suporte ao 
desenvolvimento de múltiplos usos. Embora a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e a instalação da ANA tenham contribuído para uma expansão mais 
estratégica da rede de monitoramento, muitos corpos de água carecem, ainda, de 
informações hidrológicas. Dessa forma, de acordo com a avaliação prévia do 
conhecimento hidrológico do corpo de água, as avaliações de disponibilidade 
hídrica e quanto aos conflitos pelo uso da água podem ficar comprometidas. 

 
 

 

3.4.5.1 Processo de análise da outorga na ANA 

 

 

Para compreendermos o sistema gerencial e operacional das análises das outorgas 

efetuadas pela SOF/ANA, discorreremos sucintamente os trâmites destes processos. 

Na SOF/ANA, as solicitações de outorgas pelos diversos usuários (abastecimento 

público, dessedentação de animais, saneamento básico, aqüicultura, irrigação, indústria, 

mineração e geração de energia elétrica) são analisadas por técnicos/especialistas 

separadamente. 

 

 

_________________ 
8Principais fontes para a eutrofização: esgotos domésticos, esgotos industriais e fertilizantes agrícolas. Suas 

conseqüências são: sabor e odor desagradáveis da água, tornando-a imprópria para o consumo; a obstrução dos 

sistemas de bombeamento da água para abastecimento público, irrigação e outros usos devido ao excesso de 

algas no corpo hídrico, dentre outros. 
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No âmbito destas análises - que englobam dados cadastrais do requerente e do 

empreendimento, dados técnicos do empreendimento (vazão, tempo, período e volume), 

dados do ponto de captação ou de lançamento, identificação do corpo hídrico de captação ou 

de lançamento, tipo de tratamento prévio ao lançamento, características do efluente, dados 

sobre a população a ser abastecida, projetos e estudos, e outros - são elaboradas pelos 

especialistas Notas Técnicas fundamentadas, as quais sugerem ou não a concessão da 

outorga. 

Além dos critérios das Resoluções CNRH nº 16/2001, ANA nº 707/2004 e da IN 

SRH/MMA nº 004/2000 utilizados na análise dos pedidos de outorga nos rios do domínio da 

União, algumas diretrizes também são observadas pelos especialistas como: uso total da 

vazão da bacia hidrográfica em 70% de sua vazão de referência, pois 30% da aludida vazão 

é deixada para vazão ecológica e para uma margem de segurança dos usuários-outorgados, e 

a vazão requerida no ponto de aproveitamento pelo usuário não pode ultrapassar 20% da 

vazão de referência da bacia hidrográfica. 

Após concluída a análise e aprovado o pedido de outorga do usuário, a ANA expede 

uma Resolução autorizativa do uso da água para determinado usuário, na qual determina 

basicamente o prazo da outorga, a vazão outorgada, o dever do outorgado de implantar e 

manter em funcionamento equipamentos de medição para monitoramento contínuo da vazão 

captada e lançada, a sujeição desta outorga à cobrança pelo uso da água, bem como à 

fiscalização pelo órgão gestor. 

Cada outorga concedida pela ANA é lançada no Banco de dados da SOF, o qual 

contém os dados administrativos (qualificação do outorgado e do empreendimento) e dados 

técnicos (usos da água, vazões demandadas e outros). 

A gestão dos diversos pedidos de outorga em determinada bacia hidrográfica 

efetuada pela SOF é subsidiada pelo controle do balanço hídrico dos corpos d´água, que 

indicam as vazões, quantidades retiradas e despejadas nos rios e lagos, ou seja, a relação 

disponibilidade x demanda. 

Para Lanna (2000, p. 89): 

 

A outorga de um recurso cuja disponibilidade é aleatória, como a água, tem o fato 
complicador de não se saber quanto estará disponível em determinado período e 
em dado local. Isto determina o estabelecimento da gestão conjunta da 
disponibilidade e das demandas hídricas. 
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Neste contexto, há ainda a inserção da análise da qualidade da água, devido à gestão 

integrada de qualidade e quantidade, a qual reflete na relação disponibilidade x vazão 

necessária à diluição de poluentes ou cargas de poluentes. 

De qualquer sorte, a definição de critérios e procedimentos de natureza técnica e 

administrativa utilizados no exame de pedido de outorga e sua aplicação pelos órgãos 

competentes de recursos hídricos são de suma importância, uma vez que as regras claras de 

uso da água podem garantir o efetivo acesso a todos os usos, em atendimento ao princípio da 

preservação dos usos múltiplos, assim como assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água. 

 

 

3.4.6  Outorga, enquadramento e planos de bacias. 

 

 

Os instrumentos da gestão de recursos hídricos - a outorga, o enquadramento, a 

cobrança, os planos de recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos - 

são interligados entre si e devem se “retroalimentar”. 

A outorga, em especial, estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos 

Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver 

enquadrado, conforme disposto no art.13, da Lei nº 9.433/97. 

Contudo, na prática, este comando legal tem pouca efetividade ou, quando muito, 

uma efetividade parcial, conforme veremos a seguir. 

Os Planos de bacias devem ter como conteúdo mínimo: o diagnóstico da situação 

atual dos recursos hídricos; o balanço entre disponibilidades e demandas futuras daqueles 

recursos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; as metas de 

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

disponíveis; as medidas a serem tomadas, os programas a serem desenvolvidos e os projetos 

a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; as prioridades para outorga de 

direitos de uso; as diretrizes e critérios para a cobrança do uso e as propostas para a criação 

de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção das águas. 

  Os planos de recursos hídricos nas bacias hidrográficas devem ser elaborados pelas 

Agências de Águas e aprovados pelos Comitês de Bacias. Há diversas bacias no território 

nacional que não possuem Comitês e tampouco Agências. A Resolução CNRH nº 17, de 29 
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de maio de 2001, de certa forma, trouxe uma “solução” para este entrave jurídico. O art.4º 

prevê que: 

 

Caso não exista Comitê de Bacia, as competentes entidades ou os órgãos gestores 
de recursos hídricos serão responsáveis, com a participação dos usuários de água 
e das entidades civis de recursos hídricos, pela elaboração da proposta de Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, bem como deverão implementar as 
ações 
necessárias à criação do respectivo Comitê, que será responsável pela aprovação 
do 
referido Plano (BRASIL, 2001, art. 4). 

 

Portanto, se houver vontade política e gerencial, a inexistência de Comitê de Bacia 

não será um entrave para elaboração dos planos de recursos hídricos, mas enquanto não for 

criado o aludido Comitê, o plano ficará apenas no papel e não será implementado. De 

qualquer forma, ao menos, a previsão da participação dos usuários e das entidades civis de 

recursos hídricos junto aos órgãos gestores na construção do referido plano coaduna com a 

gestão participativa e descentraliza dos recursos hídricos, um dos fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (inc. VI, art.1º, da Lei nº 9.433/97). 

Caso haja plano de recursos hídricos em uma determinada bacia hidrográfica que 

estabeleceu as prioridades para a outorga, como fica a questão do enquadramento neste 

contexto? 

No tocante ao enquadramento, a questão torna-se mais complexa. 

O enquadramento é o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado 

e/ou mantido em um dado segmento do corpo de água ao longo do tempo (inc.I, art.1º, da 

Resolução CNRH nº 12, de 19 de julho de 2000). 

As classes de corpos de águas, definidas pela legislação ambiental, são conjuntos de 

condições e padrões de qualidade da água necessários ao atendimento dos usos 

preponderantes, atuais ou futuros (inc.IX, art. 2º, da Resolução CONAMA nº 357, de 17 de 

março de 2005). 

O procedimento para o enquadramento de corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes, deve ser desenvolvido em conformidade com os Planos de Recursos 

Hídricos (art. 4º, da Resolução CNRH nº 12/2000). 

A Resolução CNRH nº 12/2000, que estabeleceu os procedimentos para o 

enquadramento de corpos de água em classe, dispõe em seu art. 2º que “as Agências de 

Água,no âmbito de sua área de atuação, proporão aos respectivos Comitês de Bacia 

Hidrográfica o enquadramento de corpos de água em classes segundo os usos 
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preponderantes, com base nas respectivas legislações de recursos hídricos e ambiental e 

segundo os procedimentos dispostos nesta Resolução.” 

Os Comitês de Bacia encaminharão o enquadramento dos corpos de água nas classes 

de uso ao respectivo Conselho Nacional (inc.XI, art. 1º, do Decreto nº 4.613, de 11 de março 

de 2003) ou Estaduais de Recursos Hídricos para aprovação. 

Nas bacias onde não estejam instaladas as Agências, as propostas de enquadramento 

poderão ser elaboradas pelos consórcios ou associações intermunicipais de bacias 

hidrográficas, com a participação dos órgãos gestores de recursos hídricos em conjunto com 

os órgãos de meio ambiente (art. 3º, da Resolução CNRH nº 12/2000). 

Contudo, na prática, o enquadramento ainda não foi implementado em nosso país. 

A criação de uma Agência de Águas é muito intrincada, pois depende da prévia 

existência de um Comitê de Bacia e da viabilidade financeira assegurada pela cobrança do 

uso dos recursos hídricos em sua área de atuação (art. 43, da Lei nº 9.433/97). 

Há inúmeras bacias e sub-bacias que não possuem Comitê instituído e a 

implementação da cobrança pelo uso da água ainda é incipiente, no âmbito federal e na 

esfera estadual, o pioneiro na cobrança pelo uso da água foi o Estado do Ceará, mas o 

Estado de São Paulo também já está autorizado por lei para efetuar a cobrança pelo uso da 

água.   

Isto posto, surge um outro questionamento. Se o enquadramento não está sendo 

realizado, as outorgas estão sendo concedidas pelos órgãos gestores de recursos hídricos 

sem o atendimento ao disposto na parte final do caput do art. 13 da Lei nº 9.433/97, “a 

outorga deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado”? 

A resposta é negativa, pois utiliza-se um paliativo para o “cumprimento” do 

dispositivo legal mencionado.  

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,prescreve 

em seu art. 42 que “enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 

serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de 

qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa 

correspondente.”  

Desse modo, no ato da outorga, os órgãos gestores de recursos hídricos estão 

adotando as prioridades de seu uso descritas nos Planos de Bacia, quando existentes, e os 

corpos de água estão sendo considerados de classe 2, independente do real estado do rio em 

termos qualitativo. 
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Portanto, embora paulatinamente, o art.13 está sendo cumprido pelos órgãos gestores 

de recursos hídricos. Mas a não aplicação do enquadramento poderia estar comprometendo 

os objetivos a serem atingidos pelo instrumento da outorga? 

De acordo com o art.11, da Lei nº 9.433/97, o regime de outorga tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água. 

Para visualizar melhor a análise, um exemplo hipotético. Em uma determinada bacia 

hidrográfica, os rios foram considerados de classe 2, mas de fato são de classe 4. Alguns 

usuários estão regularizados (cadastrados e em fase de obtenção da outorga),  mas a grande 

maioria ainda está sendo cadastrada. Com o passar do tempo, surgem novos pedidos de 

outorga e o órgão gestor verifica que não há possibilidade de autorizar o acesso a todos os 

usuários já cadastrados, uma vez que ocorreria o comprometimento da qualidade do corpo 

hídrico considerado classe 2. O que fazer nesta situação? 

A “solução” de restringir a vazão já outorgada de alguns usuários para acomodar os 

demais poderia ser adotada, mas a que custo? E quanto tempo isto levaria? 

Se o órgão gestor optar por não conceder as outorgas solicitadas, não há garantias 

que estes usuários deixem de utilizar o recurso, ao contrário, esta postura do poder 

outorgante pode estimular a clandestinidade do uso da água, uma vez que o instrumento da 

outorga disciplina o seu uso. 

Na hipótese aventada, verificamos que a aplicação do enquadramento nos corpos 

hídricos na classe 4 (estado real dos rios) viabilizaria o acesso a um número maior de 

usuários, pois as restrições de uso seriam menores que as exigidas para os corpos de água 

considerados na classe 2 (situação ideal, mas irreal). E no decorrer do tempo, como o 

enquadramento expressa metas finais a serem atingidas, a classe 2 dos corpos hídricos 

poderia ser alcançada mediante a adoção de metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 

visando a sua efetivação (Resolução CONAMA nº 357/2005). 

Portanto, há impactos reais pela não aplicação do enquadramento nos corpos 

hídricos, expostos a seguir: 

a)  Não há como alcançar determinada meta ou objetivo de qualidade da água, pois 

os corpos hídricos foram classificados em desacordo com seu estado real de 

degradação/poluição, ou seja, buscar-se-ia atingir uma “meta virtual”, devido a 

aplicação do disposto no art.42, da Resolução CONAMA nº 357/2005; 

b)  Os objetivos do regime de outorga - assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água - 
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poderão não ser atingidos, uma vez que havendo o comprometimento da 

qualidade da água, fatalmente diminuirá a disponibilidade para o uso deste 

recurso (quantidade). Além disso, como foi visto no exemplo hipotético, a 

ausência do enquadramento pode inviabilizar o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água de alguns ou de muitos usuários. 

 

Neste diapasão, o órgão gestor de recursos hídricos deve garantir que todos os 

usuários sejam contemplados, desde que atendida a capacidade de suporte hídrico e sua 

sustentabilidade, observando-se o uso múltiplo e adotando medidas que visem assegurar às 

atuais e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

compatíveis aos usos. Isto acaba por fragilizar a adoção de regra de enquadramento único 

(classe 2) para todos os corpos de água. 

Em que pese a Resolução CONAMA nº 357/2005 ter estabelecido o comando de 

“considerar todos os corpos de água (doce) como classe 2”, na prática está caracterizada 

uma infringência legal referente aos arts.11 e 13, da Lei nº 9.433/97, pois este 

posicionamento dos órgãos gestores acaba por ignorar as particularidades dos corpos 

hídricos no âmbito do meio ambiente natural e, os usos múltiplos, além de não atender a 

uma das diretrizes da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

determina “a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País.” 

Neste contexto, a ANA, no intuito de promover a implementação do enquadramento 

nas bacias hidrográficas de nosso país, elaborou uma proposta de revisão da Resolução 

CNRH nº 12/2000 e a apresentou oficialmente perante o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos no dia 12 de setembro de 2006, durante a 51ª reunião da Câmara Técnica de 

Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras – CTPOAR. 

Em síntese, houve algumas adequações da Resolução CNRH nº 12/2000 ao disposto 

na Resolução CONAMA nº 357/2005, mas as modificações de peso giram em torno da 

competência para realizar o enquadramento. A proposta de revisão permite trabalhar com 

três cenários distintos, no sentido de não comprometer a aplicação do enquadramento por 

ausência de delegação aos órgãos já existentes no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos: 
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1) Cenário Ideal: a Agência de Águas ou as entidades delegatárias de suas funções, 

no âmbito de sua área de atuação, elabora proposta de enquadramento e 

encaminha ao Comitê; o Comitê da Bacia escolhe a melhor alternativa e a 

encaminha ao Conselho Nacional ou Estadual, para aprovação (arts.2º, 8º e 9º, da 

Proposta de Revisão da Resolução CNRH nº 12/2000); 

2) Inexistência de Agência de Águas ou das entidades delegatárias de suas funções: 

os órgãos e entidades de recursos hídricos dos poderes executivos públicos 

federal, estaduais e do Distrito Federal em articulação com os órgãos e entidades 

do sistema de gestão ambiental elaboram proposta de enquadramento, sob 

supervisão do Comitê de Bacia, o qual escolhe a alternativa e a encaminha ao 

Conselho Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos, para aprovação (parágrafo 

único do art.2º e arts. 8º e 9º, da Proposta de Revisão da Resolução CNRH nº 

12/2000); 

3) Inexistência de Comitê de Bacia: o órgão gestor competente de recursos hídricos, 

articulado com o órgão de meio ambiente, elabora proposta de enquadramento e 

a encaminha ao Conselho Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos, para 

aprovação, ouvidos os usuários e as comunidades interessadas, em atenção ao 

disposto no art. 1º, inc. VI, da Lei no 9.433/97 (parágrafo único do art. 2º, 

parágrafo 2º do art. 8º e art. 9º, da Proposta de Revisão da Resolução CNRH nº 

12/2000). 

 

Outra questão a ser analisada sobre o enquadramento é a necessidade de integração 

entre a gestão ambiental e de recursos hídricos na implementação deste instrumento. 

O enquadramento é considerado um instrumento de convergência entre as Políticas 

de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, o qual repercute nos órgãos do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente – SISNAMA e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – SINGREH e serve de referência para a outorga de direito de uso da água e 

licenciamento ambiental. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005, em diversos artigos, entrelaça as atuações dos 

órgãos gestores ambientais e de recursos hídricos no que tange ao enquadramento. 

Para exemplificar citamos o art. 26, o qual prescreve que os órgãos ambientais 

deverão estabelecer, por meio de norma específica ou no licenciamento, carga poluidora 

máxima para lançamento de substâncias, de modo a não comprometer as metas progressivas 

obrigatórias, intermediárias e final estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água. 
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O art. 37 dispõe que o órgão ambiental definirá, ouvido o órgão gestor de recursos 

hídricos, condições especiais para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos 

de água intermitentes. 

 

 

3.4.7 Integração da qualidade e quantidade na gestão da água. 

 

 

Uma das grandes inovações da Lei nº 9.433/97 é a implementação da gestão de 

águas sem a dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 

Parece óbvio o aludido comando legal, no entanto, o Código de Águas, neste aspecto 

deixou uma grande lacuna por não ter regulamentado esta questão. 

O gerenciamento de recursos hídricos não pode ser realizado sem a conjugação da 

qualidade e da quantidade da água, pois um afeta necessariamente o outro. 

Segundo LANNA (2000, p. 82), 

A derivação de água reduz o seu volume e a capacidade de diluição dos despejos, 
comprometendo a qualidade. O despejo de resíduos e a conseqüente degradação 
da qualidade da água poderão torná-la inadequada para os usos que nela são 
supridos. Ambas as situações poderão comprometer o atendimento das demandas 
hídricas, sob ambos os aspectos: quantitativo e qualitativo. 
 

 

Neste contexto, a degradação da qualidade da água agrava o problema da escassez, 

geralmente relacionado apenas com os aspectos quantitativos dos corpos hídricos. 

De fato, a alteração da qualidade da água pode ocorrer por sua contaminação ou 

poluição. Enquanto, a contaminação refere-se à transmissão de substâncias nocivas à saúde 

pela água, a poluição comprometerá determinado uso que se faz da água e não está 

relacionada diretamente aos riscos de saúde. 

Como a qualidade da água está relacionada com a saúde humana, qualidade de vida e 

manutenção do equilíbrio do meio ambiente, sua gestão é realizada tanto pelo órgão gestor 

de recursos hídricos quanto pelos órgãos ambientais mediante a implementação de 

instrumentos de gestão como o enquadramento de corpos hídricos em classes de uso, 

outorga de direito de uso da água, licenciamento ambiental, conforme visto anteriormente. 

Na análise qualitativa do lançamento de efluentes tratados ou não, os órgãos gestores 

ambientais se preocupam muito mais com os padrões de emissão dos efluentes do que com a 

qualidade da água dos corpos hídricos receptores. Desse modo, a capacidade de assimilação 

de resíduos pelos corpos de água é usualmente ignorada, e o lançamento autorizado por 
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licenças orientadas pelo padrão “adequado” do efluente e não pelo padrão “classe a ser 

atingida” no corpo receptor. 

Os órgãos de recursos hídricos, nas análises qualitativas para fins de outorga de uso 

da água, geralmente, avaliam a vazão necessária (disponibilidade hídrica) para diluir os 

efluentes que serão lançados, mantendo a qualidade do corpo hídrico prevista no 

enquadramento e preservando os usos da água a jusante do ponto a ser outorgado. Esta 

avaliação busca considerar a capacidade de autodepuração dos corpos da água. 

Infelizmente, em nosso país premiado pela abundante natureza, os órgãos gestores 

não possuem quadro técnico em número suficiente e tampouco recursos financeiros para 

desempenhar as funções fiscalizadoras e exercer o efetivo poder de polícia para fazer 

cumprir plenamente os comandos das licenças ambientais e das outorgas de uso da água. 

Em que pese a redundância, para a efetivação da gestão da qualidade da água no 

Brasil, é essencial o aporte de investimentos expressivos em redes de monitoramento, 

estudos técnicos e análise de dados, bem como a implementação de ações fiscalizadoras que 

assegurem o cumprimento das licenças ambientais. 

 

 

 

3.4.8 Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental 

 

 

A Lei nº 9.433/97, em seu inc. III, art. 3º, define a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental, como uma das diretrizes gerais de ação para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Parecem indissociáveis as referidas gestões, até porque a água (superficial e 

subterrânea) é um dos recursos ambientais, e juntamente com a atmosfera, os estuários, o 

mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, compõe o meio 

ambiente (inc.V, art. 3º, da Lei nº 6.938/81). 

No entanto, o nosso ordenamento jurídico, a estrutura administrativa burocrática e a 

ausência de vontade política vêm dificultando, e muito, a integração da gestão ambiental 

com a de recursos hídricos, como veremos a seguir. 

A Constituição Federal de 1988, na esfera ambiental – florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 

e combate à poluição - , atribuiu a todos os entes federativos, a União, aos Estados, ao DF e 
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aos Municípios, competência de legislar concorrentemente9 sobre o assunto. Quanto aos 

recursos hídricos, somente a União possui competência para legislar sobre águas, cabendo 

aos Estados editar normas administrativas sobre a gestão das águas de seu domínio, pois 

lhes é vedado criar direito sobre as águas, matéria privativa da União. 

A gestão ambiental e de recursos hídricos exige a adoção dos princípios, objetivos e 

diretrizes dispostos nas Leis nº 6.938/81 e 9.433/97 para pautarem suas ações e, ao mesmo 

tempo a aplicação de instrumentos com vistas a garantir o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

 

A gestão é implementada pelos órgãos componentes dos Sistemas Gerenciais de 

Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, como CONAMA e CNRH, os Conselhos de 

Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, o IBAMA e a ANA, os Comitês de 

bacias hidrográficas e as Agências de Bacias, os órgãos dos poderes públicos federal, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão 

ambiental e de recursos hídricos. 

Em que pese a incidência da descentralização nas searas da gestão ambiental e de 

recursos hídricos, na realidade há superposições entre as duas políticas, portanto, é essencial 

que haja uma integração destas gestões por meio da articulação efetiva e não apenas 

burocrática-formal entre os órgãos gestores nos diversos níveis do Poder Público, uma vez 

que são co-responsáveis pela questão ambiental. 

Ademais, os instrumentos utilizados nas referidas gestões, por si só, são 

interdependentes, como veremos a seguir. 

 

a) Planos de Recursos Hídricos e o Zoneamento Ambiental (hodiernamente 

denominado Zoneamento Ecológico-Econômico-ZEE). 

 

Conforme anteriormente visto, os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores de 

longo prazo elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o país, os quais orientam o 

_______________________________ 
9 Cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados, as normas suplementares. Inexistindo lei federal sobre 

os temas, os Estados exercem competência plena, para atenderem às suas peculiaridades, contudo, sobrevindo 

lei federal, a eficácia das leis estaduais é suspensa, somente naquilo que lhe for contrário. Aos municípios cabe 

legislar sobre assuntos de interesse local, assim como, suplementar as legislações federal e estadual no que 

couber (parágrafos 1º a 4º, art. 24 e incisos I e II, art. 30, CF). 
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gerenciamento de recursos hídricos. O ZEE foi regulamentado pelo Decreto n° 4.297, de 10 

de julho de 2002, e definido em seu art. 2º, como: 

 

instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas 
e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, 
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população 
(grifo 
nosso). 
 

Pela leitura da definição do ZEE, verificamos ser este um instrumento a ser seguido 

na implantação de planos, como por ex., os planos de bacia. 

 

Pela leitura da definição do ZEE, verificamos ser este um instrumento a ser seguido 

na implantação de planos, como por ex., os planos de bacia. Tanto um como o outro define a 

utilização territorial da bacia hidrográfica, na seara dos recursos hídricos, e de qualquer 

outra área/território, na seara ambiental. Ou seja, está configurada uma inter-relação entre 

estes instrumentos, em especial, pelo ZEE estabelecer medidas e padrões de proteção 

ambiental para assegurar a qualidade dos recursos hídricos e, pelos Planos de Recursos 

Hídricos poderem propor a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção 

dos recursos hídricos (inc. X, art. 7º, da Lei nº 9.433/97). 

Contudo, na prática, pode-se dizer ser pouco provável que haja a articulação entre os 

órgãos competentes para a elaboração e aplicação destes dois instrumentos, pois enquanto a 

competência para a elaboração do ZEE nacional ou regional é do Poder Público Federal, 

podendo haver cooperação dos Estados, caso tenha sido celebrado documento apropriado 

(art.6º e seu parágrafo 1º, do Decreto nº 4.297/2002), a competência dos planos de bacia 

hidrográfica foi atribuída às Agências de bacias, sendo estes aprovados pelos Comitês de 

Bacia.  

 

b) Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes e 

Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental (classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento). 

O enquadramento, conforme já visto, é o estabelecimento de metas de qualidade de 

água a serem, obrigatoriamente, atingidas e mantidas nos corpos hídricos, pelos órgãos 

gestores de recursos hídricos. A classificação dos corpos de água é a qualificação das águas 

doces, salobras e salinas em função dos usos preponderantes, definida pela legislação 

ambiental. 
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            Neste contexto, estes instrumentos requerem uma integração real entre os órgãos 

ambiental e gestores de recursos hídricos, tendo em vista que as análises, coletas de dados e 

decisões de um órgão (recursos hídricos) subsidiará o outro. Torna-se impossível obter 

resultados efetivos na esfera da qualidade da água, caso não haja a parceria estabelecida 

entres estes órgãos gestores. 

Por fim, ressalta-se que o enquadramento deverá resultar de um processo de 

planejamento e do sistema de informações que estabelecerá as prioridades de uso das águas 

e, portanto, subsidiará a aplicação de instrumentos como a outorga, inclusive de 

lançamentos de efluentes, e o licenciamento ambiental de atividades que possam alterar o 

regime qualitativo das águas, analisados a seguir. 

c) Outorga de direito de uso da água e Licenciamento Ambiental    

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, previsto na Lei nº 

6.938/81 e na Carta Magna de 1988, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

A Resolução CONAMA nº 237, de 16 de dezembro, que regulamentou os aspectos 

do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, no 

parágrafo 1º, art.10 dispõe que: 

no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 
certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividades estão em conformidade com a legislação aplicável 
ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para a supressão de 
vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes 
(BRASIL, 1997, art. 10, grifo nosso). 
 

Pelo dispositivo supracitado, percebemos que não há uma obrigatoriedade da outorga 

constar no procedimento de licenciamento, ou seja, a necessidade ou não da apresentação da 

outorga pelo outorgado dependerá da discricionariedade do órgão ambiental. 

Além disso, não há determinação em que fase do licenciamento10 
 seria exigida a 

apresentação da outorga. 

Na vida prática, as outorgas e os licenciamentos são analisados e concedidos pelos 

órgãos competentes de maneira dissociada. O licenciamento ambiental é mais geral e amplo,  

 

_______________________ 
10

 Há três fases distintas, nas quais serão expedidas, respectivamente, as Licenças Ambientais Prévia, de 

Instalação e de Operação. 
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pois avaliam todos os impactos ambientais, em especial, as conseqüências dos lançamentos 

sobre a qualidade dos corpos hídricos. Já na análise da outorga, os órgãos de recursos 

hídricos analisam o controle do balanço hídrico (quantidade e qualidade) e se pautam, na 

medida do possível, no atendimento ao enquadramento do corpo hídrico em classe definida 

pela legislação ambiental. 

No entendimento acertado de LANNA (2000, p.107) “esta relação fica mais simples 

se o mesmo órgão possuir ambas as atribuições outorgantes. Quando isto não ocorrer haverá 

necessidade de que estabeleçam articulações dos seus procedimentos.” 

Entretanto, as articulações entre os órgãos outorgantes não são efetivadas. Na 

maioria das vezes, o órgão gestor de recursos hídricos concede a outorga antes da expedição 

da Licença Prévia pelo órgão ambiental. 

Ademais, enquanto a Lei nº 9.433/97 autoriza a outorga para 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, a Resolução CONAMA11
 nº 357/2005, em seu 

artigo 24, proibiu o lançamento de efluentes, de qualquer fonte poluidora, não tratada. 

Se formos analisar esta questão pelo critério de hierarquia das normas, concluiremos 

Que Resolução é um ato administrativo normativo inferior a uma Lei Ordinária. Por outro 

lado, a Lei nº 6.938/81, em diversos dispositivos, invoca a proteção ambiental mediante a 

limitação de atividades poluidoras e atribui competência para o CONAMA editar normas 

que controlem a poluição e degradação dos recursos ambientais, isto sem citarmos alguns 

princípios ambientais como da precaução e do desenvolvimento sustentável, os quais 

norteiam o nosso ordenamento jurídico. 

Não obstante a relevância jurídica dos argumentos citados e como não há integração 

Entre os procedimentos da outorga e do licenciamento, pode acontecer de o empreendedor 

Obter uma outorga para lançar efluentes não tratados em determinado rio, respeitado o 

Enquadramento do corpo hídrico em classe, e o órgão ambiental indeferirem a licença 

ambiental da atividade que preveja o lançamento de efluentes não tratados. 

 

___________________ 
11

 Art.8º, inc.VII, da Lei nº 6.938/81: Compete ao CONAMA “estabelecer normas, critérios e padrões relativos 

ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos.” 

 Art.24, da Resolução CONAMA nº 357/2005: “Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados, direta e indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

“Condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.” 
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Por isso, é fundamental que os processos de outorga e de licenciamento ambiental se 

entrelacem se integrem de tal maneira que impeça a tomada de decisões contraditórias dos 

órgãos gestores ambientais e de recursos hídricos sobre o mesmo objeto de análise. 

 

d) A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, 

Estadual e municipal. 

 

A criação de áreas de proteção ambiental, como as unidades de conservação12, pode 

se referir aos mananciais, para o uso da água no abastecimento, ou à proteção ambiental, 

quando a água destina-se ao suporte de espécies de interesse ambiental. A finalidade da 

criação das áreas de proteção é justamente contribuir para a melhoria da qualidade da água 

ou para a recuperação dos corpos hídricos afetados pelas diversas atividades humanas 

degradadoras do meio ambiente. 

Quanto às nascentes, no âmbito da legislação ambiental, foi editada a Lei nº 7.754, 

de 14 de abril de 1989, a qual estabelece medidas para a proteção das florestas existentes nas 

nascentes dos rios. 

Com fundamento no Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), 

que considerou áreas de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação 

natural existentes nas nascentes dos rios, o art. 2º da referida lei determinou que “será 

constituída, nas nascentes dos rios, uma área em forma de paralelogramo, denominada 

Paralelogramo de Cobertura Florestal, na qual são vedadas a derrubada de árvores e 

qualquer forma de desmatamento.” 

A lei ainda prevê que em caso de inobservância do disposto acima, aos infratores, 

além da obrigação de reflorestamento da área devastada com espécies vegetais nativas, serão 

aplicadas multas. 

Contudo, para que essas medidas sejam efetivas, é fundamental que os órgãos 

gestores se articulem para determinação das áreas que necessitam da criação de áreas de 

proteção para recuperação dos recursos hídricos e para implementação de fiscalização das 

referidas áreas. 

 

___________________ 
12A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, o qual é composto por unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. 

Um dos objetivos do SNUC é proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos (inc.VIII, art.4º). 
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e) Sistemas Nacionais de Informações de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos – SINIMA 

e SNIRH 

Estes sistemas têm como objetivo coletar, armazenar, processar e divulgar 

informações da qualidade ambiental e de recursos hídricos. As informações coletadas 

subsidiam a implementação dos demais instrumentos das PNMA e PNRH. 

 

 

         Tanto o SNIRH, quanto o SINIMA ainda estão sendo implementados respectivamente 

pela ANA e pelo MMA, sob a coordenação da Secretaria Executiva13 Após a consolidação 

dos aludidos sistemas torna-se necessário o intercâmbio dos dados e das informações entre 

os órgãos gestores, com vistas a possibilitar a integração dos sistemas e o compartilhamento 

de informações. 

No contexto da gestão, seja ambiental ou de recursos hídricos, além da 

descentralização e da integração, há mais uma característica, a participação da sociedade. A 

participação é um processo, no qual os cidadãos e usuários se fazem presentes nos debates, 

nas resoluções referentes aos programas e planos, aos investimentos, à repartição das vazões 

de água disponíveis em face das demandas dos usuários, aos requisitos da preservação do 

meio ambiente, enfim, ao planejamento do uso dos recursos ambientais. 

A abordagem participativa compreende o despertar da percepção da importância do 

meio ambiente e da água nos formuladores de políticas e no público. Isto significa que as 

decisões podem ser tomadas, nos diversos níveis, com ampla consulta ao público e com o 

envolvimento dos usuários no planejamento e implementação de obras referentes aos usos 

múltiplos, permitindo a sua agilização. 

Na gestão ambiental, a participação pode ocorrer nas audiências públicas referentes 

ao licenciamento ambiental de atividades que impactam o meio ambiente14, ou nos 

Conselhos Ambientais15. 

No entendimento de Scardua (2003, p.11): 

 

______________________ 
13Decreto nº 5.776, de 12 de maio de 2006, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e das Funções Gratificados do Ministério de Meio Ambiente, e dá outras providências. 
14A convocação de uma audiência pública para discussão do EIA/RIMA faz-se quando o órgão ambiental 

julgar necessário ou houver solicitação por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos.  
15

 De acordo com o inc.VIII, art.4º, do Decreto nº 99.274/1990, integram também o plenário do CONAMA, 21 

representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade civil. 
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No que diz respeito à participação social, a sociedade civil, apesar de estar 
representada no CONAMA, não tem representatividade e legitimidade 
asseguradas, tendo em vista que a forma de acesso da sociedade civil a esse 
fórum de discussão e proposição de políticas ambientais é considerada como 
exclusivo das ONGs unicamente ambientalistas, o que não condiz com a 
realidade ambiental. 

Na gestão de recursos hídricos, a participação da sociedade ocorre no âmbito dos 

Conselhos de Recursos Hídricos pela representação das organizações civis de recursos 

Hídricos, assim como nos Comitês de bacias hidrográficas pelos representantes das 

entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 

 

Os comitês de bacias são os grandes responsáveis pela promoção da participação na 

gestão dos recursos hídricos. São nestes colegiados que ocorre a verdadeira gestão 

participativa dos recursos hídricos. 

A importância da participação da gestão dos recursos hídricos é a redução de 

inúmeras decisões que precisariam ser levadas à consideração superior, mas sobretudo, a 

redução ou até eliminação de conflitos entre os usuários da bacia hidrográfica, uma vez que 

estes tiveram respeitada a sua oportunidade de influenciar no processo de tomada de 

decisões. De qualquer forma, tanto a gestão ambiental como a gestão de recursos hídricos 

deve ser realizada com a participação pública. 

No decorrer das reflexões sobre a integração da gestão ambiental e de recursos 

hídricos, verifica-se que de fato, não há uma integração efetiva entres os órgãos gestores e 

políticos, seja na implementação de seus instrumentos, seja na aplicação da legislação 

ambiental e de recursos hídricos. 

Há a necessidade de uma série de aperfeiçoamentos, tanto no Gerenciamento 

Ambiental, quanto no Gerenciamento das Águas, mas o essencial seria que a vontade 

política de integrar estas gestões prevalecesse, e conseqüentemente viabilizasse o 

aperfeiçoamento institucional para estabelecer a efetividade das políticas ambientais e de 

recursos hídricos, como também para facilitar as interlocuções que levem à necessária 

articulação entre os órgãos gestores. 
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3.5 A OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS E O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

As pressões sobre os recursos naturais, incluindo as águas, causadas por diversos fatores 

tais como - o crescimento populacional e desordenado nas áreas urbanas, o consumo 

excessivo pela população de bens que demandam o uso de recursos naturais, a ocupação 

indiscriminada do solo, o crescente processo erosivo, o desmatamento desenfreado das 

vegetações e matas ciliares, as poluições difusas e pontuais incidentes nas bacias 

hidrográficas, dentre outros - implicaram na elaboração de políticas públicas e na criação de 

normas e regulamentos para implantar uma gestão dos bens ambientais nos moldes do 

desenvolvimento sustentável. 

O termo "desenvolvimento sustentável" oficialmente surgiu com o Relatório Brundtland 

em 1987 e, em linhas gerais, enfatizou que a humanidade deve garantir as necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras. 

A ideia de desenvolvimento sustentável está associada ao trinômio "crescimento 

econômico-desenvolvimento humano-e meio ambiente". Ou seja, à busca da consecução do 

equilíbrio do meio ambiente, da equidade social e da viabilidade econômica. 

Desde então, o princípio do "desenvolvimento sustentável" foi incluído nas agendas 

governamentais, na elaboração de normas, nos discursos políticos, nas condutas 

"ecologicamente corretas" de instituições como os Ministérios Públicos, órgãos ambientais e 

gestores de recursos hídricos e no processo de gestão ambiental de diversas empresas. 

De acordo com a Agenda 21 Brasileira, o conceito de desenvolvimento sustentável está 

ainda "em construção". Segundo Veiga (2005, p.189): 

Seu ponto de partida teria sido o compromisso político internacional com um 
modelo de desenvolvimento em novas bases, que compatibilize as necessidades de 
crescimento com a redução da pobreza e a conservação ambiental. Isso quer dizer 
que os princípios e premissas que poderão orientar a sua implementação ainda são 
experimentais, e que dependem, antes de tudo, de um processo social, no qual os 
atores deverão pactuar, aos poucos, os novos consensos de uma agenda possível, 
rumo ao futuro que seja sustentável. 

 
Em nosso ordenamento jurídico, a Carta Magna de 1988 inovou ao trazer um capítulo 

dedicado exclusivamente ao Meio Ambiente, mas em especial, por ter inserido no caput do 

art.225, o princípio do desenvolvimento sustentável, ao dispor que é dever do Poder Público e da 

coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes 

e futuras gerações. 

Nesta esteira, a Lei n° 9.433/97, adotou o princípio do desenvolvimento sustentável 

como um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, na forma de 
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assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. 

Para a consecução deste e de outros objetivos, a PNRH estabeleceu cinco instrumentos 

de gestão de recursos hídricos, dentre eles, a outorga de direito de uso da água considerada um 

instrumento de comando e controle, a qual atua no sentido de autorizar o uso da água, como 

uma espécie de "comando", e ao mesmo tempo, faz incidir o "controle" sobre a autorização 

do uso da água mediante a fiscalização dos usos realizada também pelo órgão outorgante. 

Nos moldes como foi definida pela Lei n° 9.433/97, a outorga traduz o primado do 

desenvolvimento sustentável, pois tem a finalidade de ao mesmo tempo assegurar o controle dos 

usos da água, em termos de qualidade e de quantidade, e possibilitar o acesso "de todos" à água, 

referindo-se implicitamente às presentes e também futuras gerações, tendo vista que o direito à 

água é considerado um direito fundamental a vida, protegido por nossa Constituição Federal. 

O acesso "de todos" à água não significa que todo e qualquer usuário terá autorização para 

o uso da água, até porque isto poderia comprometer a sustentabilidade hídrica. Com o aumento 

populacional, o modo de consumo da água necessitará ser alterado e condicionado à 

sustentabilidade. Em um futuro próximo, alguns usos poderão ser revistos, outros até 

suprimidos. Na verdade, a expressão "acesso de todos à água" representa o empenho em 

manter a sobrevivência humana, mediante a modificação do modo de consumo, o combate ao 

desperdício e a preservação da qualidade da água. 

Neste contexto, seria possível considerar a outorga, além de um instrumento de gestão de 

recursos hídricos, um instrumento para a promoção do desenvolvimento sustentável? 

 

 

3.6 -  LEGISLAÇÃO  SERGIPANA 

 

 

          Com relação à gestão hidrológica, o Estado de Sergipe, em termos legislativos, 

sempre acompanhou toda evolução das normas de proteção e na sistematização do 

tratamento do tema. 

           A sua Constituição Estadual destina uma seção aos Recursos Hídricos, com 

referência explicita à prioridade da utilização das reservas de águas doce para o 

abastecimento às populações, bem como a obrigação das autoridades e órgãos do Estado e 

dos Municípios de adotarem medidas para a proteção das águas contra ações que venham a 

comprometer o seu uso atual ou futuro ( Artigo 239, III), entre outros como: 
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          I – A utilização racional e proteção contra poluição das águas superficiais e 

subterrâneas; 

          II - O aproveitamento múltiplo e compatibilização dos usos dos recursos hídricos 

efetivos e potenciais, na forma da lei, reduzindo seus efeitos adversos; 

          IV -  A defesa contra eventos críticos que oferecem riscos à saúde e segurança pública 

e prejuízos econômicos ou sociais;  

          V  -  A adoção da bacia hidrográfica e consideração do ciclo hidrológico em todas as 

fases como base de planejamento e execução de planos, programas e projetos, e da gestão de 

recursos hídricos; 

          VI -   Registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos no território do Estado; 

          VII -  Descentralização, participação e integração em relação aos demais recursos 

naturais.        

          Ainda, a Constituição Sergipana, no tocante às águas doces, prevê a obrigação da 

instituição de um programa permanente de conservação e proteção das águas. 

          A Lei 3870/97, que estabelece a Política  Estadual de Recursos Hídricos, segue a 

mesma redação da Lei Federal 9433/97, criando o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

         O Decreto 18.456/99, regulamenta a outorga e direito de uso de recursos hídricos, de 

domínio do Estado, de que trata a lei 3.870/97. 

         Pelo artigo 5 deste decreto, o lançamento, em corpo hídrico, de esgotos e demais 

resíduos líquidos é um uso da água sujeito a outorga, uma vez que utilizará vazão disponível 

no rio para seu afastamento, diluição ou depuração e ainda estão sujeitos a outorgas : 

        I – A implantação de qualquer empreendimento que possa demandar a utilização de 

recursos hídricos e que implique alteração do regime, da quantidade ou da qualidade da água 

existente em um corpo hídrico superficial ou subterrâneo;  

        II – A execução de obras ou serviços que configurem interferência e impliquem 

alteração do regime, da quantidade ou da qualidade da água existente em um corpo hídrico 

superficial ou subterrâneo; 

       III – A derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo hídrico, para 

consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; 

       V -   O uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos.        
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         No seu artigo 11, define que a outorga de lançamento de afluentes deve ser dada pela 

quantidade necessária para a diluição da carga poluidora, em função da concentração limite 

da cada indicador de poluição.   

         O Decreto nº 18.099 de 26 de Maio de 1999, Dispõe sobre o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CONERH/SE, que dentre varias finalidades tem o exercício de 

estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos ( Art. 2º, 

VII). 

         O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH/SE dispõe sobre os critérios 

para a Outorga de Uso de Recursos Hídricos na  Resolução nº 01 de 19 de abril de 2001, 

enquanto não forem elaborados e aprovados os Planos Diretores de Recursos Hídricos das 

Bacias Hidrográficas que compõem o Estado de Sergipe.  

        Em seu Artigo 1ª, Ficam dispensados de outorgas, considerando-se como de uso 

insignificante, as seguintes obras hídricas: 

a) Açudes com volume de acumulação de até 50.000m³, ou com área de espelho 

d´água inferior ou igual 10 (dez) tarefas ou 3 ha, ou com altura de barramento 

inferior a 7 (sete) metros; 

b) Perfuração de poços rasos, com profundidade inferior a 20 (vinte) metros e com 

vazão de até 2.500 (dois mil e quinhentos) litros por hora e, ainda, poços com 

caráter exclusivo de pesquisa, exceto em aqüíferos sedimentares considerados 

estratégicos ou diretamente alimentados por rios perenes; 

c) Perfuração de poços medianamente profundos (20 a 60 metros) e profundos (maior 

que 60 metros) com vazões inferiores a 2.500 (dois mil e quinhentos) litros por 

hora, exceto quando se trata de poços de responsabilidade de órgãos públicos; 

d) Captações a fios d´água com vazões inferiores a 2.500 (dois mil e quinhentos) litros 

por hora, ou cerca de 0,7 (sete décimos) litros/segundo; 

e) Barragens de derivação ou regularização de nível cuja bacia de contribuição não 

exceda 3 (três) km²; 

f) Obras de transferência, entre bacias hidrográficas, de vazões inferiores a 2.500 

(dois mil e quinhentos) litros por hora. Quanto aos critérios para o calculo das 

vazões de referencias segue o disposto no Art. 4º. As vazões de referência, a 

serem utilizadas para cálculo das disponibilidades hídricas superficiais em cada 

local de interesse, devem estar de acordo com o documento “Plano de 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe’. 
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§ 1º. Até que as vazões de referências sejam estabelecidas com maior precisão nos 

Estudos de Disponibilidade de Água e Demanda de Recursos Hídricos, deve ser adotada 

como vazão de referência a “Q90” (vazão garantida em 90% do ano hidrológico), para cada 

Unidade de Planejamento, mas apresentadas no documento referido no “caput” deste artigo.    

 § 2º. Nas outorgas de direito de uso de água para as derivações em um corpo hídrico 

superficial, deve ser prevista uma vazão ambiental para jusante equivalente a 10% (dez por 

cento) da “Q90”. 

          O Decreto nª 20778 de 21 de Junho de 2002, Institui o  Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Sergipe, com a finalidade de promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a 

viabilização técnica e econômico financeira de programa de investimento e consolidação de 

política de estruturação urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia.       

         A maior dificuldade atual na implementação da normatização está a não aplicação  do 

Plano de Bacia e  do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que apesar de estarem prontos  

ainda falta algumas etapas para sua vigência. 
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  4 - METODOLOGIA 

 

 

No desenvolvimento deste trabalho, procedeu-se a uma revisão bibliográfica que 

permitisse um diagnóstico do gerenciamento de recursos hídricos praticado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Sergipe quanto à aplicação do instrumento da outorga do direito de uso 

da água, conforme figura 1. 

 

 

 

 

FIGURA 1 –  Outorgas por Bacia Hidrográfica  do Estado de Sergipe 
FONTE : Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2005.  
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4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia do rio Sergipe nasce na serra negra divisa com o Estado da Bahia, com uma 

extensão de 210km, atravessa o estado de Sergipe no sentido oeste leste até  desaguar no 

oceano atlântico , entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, perfazendo uma 

área de 3673km, o que corresponde 16,70% do território sergipano. 

Entre os principais afluentes que compõem a bacia hidrográfica destacam-se pela 

margem direita os rios Sovação, Lages, Campanha, Jacaca, Vermelho, Jacarecica e Pitanga 

Poxim e pela margem esquerda os rios Salgado, Cágado, Ganhamoroba, Parnamirim e 

Ponomba; Lagoa dos Mastros, o Açude da Macela em Itabaéqua e as barragens Jacarecica I 

e II. 

 

 

 
 
FIGURA 2 –  Bacia  Hidrográfica do Rio Sergipe 
FONTE : Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2004. 
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Abastecimento humano através dos rios Poxim, Jacarecica e poços artesianos 

perfurados na bacia, atendendo a população urbana e rural, as barragens jacarecica I e II e o 

açude  da marcela são  importantes reservatórios de água para a irrigação de hortaliças e 

frutas. 

As atividades pesqueiras artesanais, agricultura, recreação  náutica, turismo e 

transporte hidroviário ligando a cidade de Aracaju aos municípios vizinhos. O crescimento 

urbano e o desenvolvimento industrial submetem a bacia a intensa poluição, resultante dos 

afluentes domésticos e industriais, (SEPLATEC, 2002). 

 

 

4.2 - METODOLOGIA DE ANÁLISES DAS OUTORGAS 

 

 

A metodologia para analises das outorgas e captação e de lançamentos concedidas na 

Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, em especial os pontos de monitoramento da Secretaria 

de Recursos Hídricos de Sergipe, dar-se-á com a finalidade de tentar a conjugação entre a 

qualidade e a quantidade das águas da Bacia do Rio Sergipe. 

As outorgas referentes as águas superficiais e subterrâneas , como a incidência de 

usos múltiplos da água, abastecimento público, uso industrial, irrigação e outros assim como 

a verificação de lançamento e dispersão de efluentes domésticos e industriais, fato que 

impacta significativamente a qualidade dos corpos hídricos, dados mais consistentes da 

qualidade e quantidade de águas superficiais e maior disponibilidade de material de 

pesquisa. 

Algumas outorgas de relevância sejam pela importância  econômica na região ou 

pelo impacto de lançamento de efluentes, dentre outros fatores, serão analisados 

individualmente, mas para efeito  de avaliarmos como foram concedidos pelo órgão 

outorgante.  

Analisando as outorgas concedidas na bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, teve como 

subsídio o banco de dados primários do órgão outorgante Estadual SMAR/SE  (Secretaria 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos). 

Como métodos, têm-se análise da estrutura existente no Estado de Sergipe para 

emissão da outorga, a identificação dos envolvidos no processo, a elaboração dos fluxos 
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processuais para a obtenção da outorga e também a interface da outorga com o 

licenciamento. 

Verificou junto ao órgão competente : 

a) Subsistema de cadastros: cadastros de usuários, de seções hidrológicas de referência, 

de postos fluviométricos e pluviométricos, de barragens, de bombas hidráulicas,  de 

entidades de recursos hídricos na bacia. 

b) Subsistema de informações territoriais: permitiria o reconhecimento do quadro 

geográfico da bacia com a rede de drenagem, a topografia, a localização 

georreferenciada dos pontos de tomada de água e de diluição de despejos e a 

identificação dos usuários junto à rede de drenagem e em cada sistema aqüífero. 

c) Subsistema de consulta: permitiria a adição de relatórios, quantificações, edição de 

gráficos, histogramas, etc. 

d) Subsistema de apoio à outorga: identificação do usuário, vazão máxima a ser 

derivada (m³/s) a cada mês do ano, entre outros fatores. 

 

 

 

4.3 - PRINCIPAIS USOS DA ÁGUA 

 

 

Abastecimento humano através dos rios Poxim, Jacarecica e poços artesianos 

perfurados na bacia, atendendo a população urbana e rural, as barragens jacarecica I e II e o 

açude  da marcela são  importantes reservatórios de água para a irrigação de hortaliças e 

frutas. 

As atividades pesqueiras artesanais, agricultura, recreação  náutica, turismo e 

transporte hidroviário ligando a cidade de Aracaju aos municípios vizinhos. O crescimento 

urbano e o desenvolvimento industrial submetem a bacia a intensa poluição, resultante dos 

afluentes domésticos e industriais, (SEPLANTEC, 2002). 
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4.4 - LANÇAMENTOS DE EFLUENTES E A QUALIDADE DOS CO RPOS 

HÍDRICOS NA BACIA DO RIO SERGIPE 

 

 

Há inúmeros fatores ambientais que influenciam na qualidade dos corpos hídricos 

como o uso e ocupação desordenados do solo, processos erosivos, existência ou não de 

unidades  de conservação, lançamento de efluentes domésticos  e indústrias não tratadas, 

nível de tratamento dos esgotos domésticos e industrias, dentre outros. 

            Foram  realizadas  uma abordagem de natureza teórica, com pesquisa bibliográfica 

em livros, revistas, periódicos, teses sobre o tema proposto, notas técnicas e pareceres 

jurídicos dos órgãos gestores de recursos hídricos,  legislação ambiental e de recursos 

hídricos, dados e informações sobre a bacia, objetos dos estudos de casos. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesse capítulo estão apresentados os resultados obtidos durante a pesquisa bem 

como a sua análise. 

 

 

5.1 - ANÁLISE CRÍTICA DA OUTORGA NA SECRETARIA DE R ECURSOS 

HÍDRICOS DE SERGIPE 

 

 

 Realizou uma análise do processo de outorga de direito de uso de recursos hídricos 

em Sergipe, perpassando pela origem distinta dos departamentos que formam a Secretaria, 

pelas questões relativas às vazões de referência e de manutenção da vida aquática, pelas 

dificuldades encontradas pela carência de pessoal, pela falta de um sistema de informações, 

pela maneira que é realizada a análise dos processos. Além disso, é abordado se o Estado 

está fazendo o que preconiza a legislação.  

 Neste item é apresentado o atual procedimento de outorga de direito de uso da água 

no Estado, perpassando pelos envolvidos nesse processo, pelas etapas de andamento da 

solicitação, pela análise processual e pelos dados técnicos.             

 Podem-se estabelecer diferentes atores que integram o procedimento da outorga de 

direito de uso em Sergipe: 

a) Técnicos da Divisão de Outorga e Fiscalização; 

b) Funcionários; 

c) Requerentes; e 

d) Responsáveis técnicos. 

 

            Os técnicos com formação de nível superior são os responsáveis pela análise dos 

pedidos de outorga, estando habilitados, e, com a devida atribuição técnica, para realizar a 

análise das solicitações de outorga. Logo, são os técnicos que possuem a responsabilidade 

de gerar pareceres técnicos recomendando, tecnicamente ou não, o atendimento do pleito, e 

a responsabilidade de emitir o pedido de informações adicionais quando necessário. 
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FIGURA 3 – Processo da Outorga  
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe,  2010. 
 

 

A Divisão de Outorga e Fiscalização possui somente um agente administrativo, 

responsável pelo atendimento ao público, pelo recebimento de documentos, pela elaboração 

de etiquetas, pelo envio de documentos, fax, Xerox, além de todas as rotinas operacionais 

necessárias para o andamento da Divisão.  

 Os funcionários administrativos da SRH são os responsáveis pelo recebimento dos 

pedidos de outorgas, pela abertura dos processos, pelo encaminhamento das 

correspondências, pelo arquivamento, entre outras atividades operacionais. Além dessas 

atividades, existe o funcionário responsável pelo banco de dados, o qual tem a 

responsabilidade de inserir, alterar e excluir dados do cadastro de usuários. Esse funcionário 

é responsável pela alimentação do banco de dados e tem acesso aos formulários de 

cadastramento, às planilhas de consulta e às funções para gerar relatórios, além de poder 
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realizar consultas internas no sistema. Ele também é responsável por atualizar a situação dos 

processos no decorrer dos seus ciclos de vida. 

 

 Requerentes 

 Os requerentes são os clientes, ou seja, os usuários de água que solicitam o pedido de 

outorga de direito de uso da água de acordo com a finalidade de uso, podendo acompanhar 

as atualizações da análise do seu processo por meio da internet ou junto ao setor 

responsável.  

 

 Responsável técnico 

 Os responsáveis técnicos são os profissionais que o requerente contrata para 

encaminhar o pedido de outorga. Ele deve possuir formação superior e ter as devidas 

atribuições técnicas para ingressar com o pleito de outorga, uma vez que é exigida a 

anotação de responsabilidade técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA). 

 

Procedimentos para a obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos em 

Sergipe 

 O presente item descreverá o caminho que a solicitação de outorga percorre dentro 

do Departamento de Recursos Hídricos, desde o momento da abertura do processo até a sua 

conclusão. Após é apresentado o percurso que o solicitante deve percorrer para a obtenção 

de todos os documentos necessários para a regularização do empreendimento. 

 

 Procedimento atual da outorga de direito de uso de recursos hídricos 

 A autuação do processo da outorga acontece na entrega da documentação por parte 

do requente, pessoa física ou jurídica, na seção de protocolo que, por sua vez, encaminha o 

processo para a chefia da Divisão de Outorga e Fiscalização. Uma vez que os processos são 

encaminhados para esta Divisão, haverá,  o cadastro (tabela do MICROSOFT ACESS), em 

meio digital, de alguns dados importantes, tais como: número do processo, nome do 

requerente, bacia hidrográfica, além da distinção entre água superficial e subterrânea. Após 

o cadastramento, os processos são entregues aos respectivos profissionais responsáveis para 

as análises técnicas pertinentes. 

 A análise do processo é realizada levando em consideração a solicitação do parecer 

quanto aos dados apresentados no processo. O processo pode ser deferido ou indeferido. 
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Pode ocorrer a solicitação de novas informações ao requerente, em virtude de algumas 

informações estarem ausentes, incorretas ou incompletas no processo. 

 Terminada a análise, o processo é atualizado no banco de dados, podendo receber o 

status de deferido, indeferido, ou ainda, conforme explicado anteriormente o status de 

documentação complementar. Neste último caso, o processo fica parado, esperando que o 

requerente envie os novos dados solicitados pelo técnico. Após a juntada da documentação, 

é realizada uma nova análise. A partir daí, o processo pode ser, então deferido, indeferido 

ou, ainda, que sejam anexados a ele novos esclarecimentos. 

 Antes da decisão final quanto ao resultado do processo, ele é submetido ao exame do 

chefe da Divisão. Quando o processo finalmente é concluído, ou seja, quando é deferido ou 

indeferido, um documento oficial referente ao pedido do requerente é emitido e 

encaminhado para a assinatura do Diretor do Departamento de Recursos Hídricos antes de 

ser feita a atualização da situação do processo no cadastro, bem como antes de arquivá-lo. 

Após a emissão da Portaria são feitos os extratos das Portarias para a publicação no Diário 

Oficial do Estado. 

 

 Critério para a Concessão da Outorga de Direito de Uso 

                 

Para Campos e Studart (2001) duas questões são relevantes no estabelecimento de 

uma lei de Recursos Hídricos quanto à outorga de direito de uso: o máximo valor outorgável 

(volume, vazão ou ambos) e como alocar a água em época de escassez. Essas decisões são 

de cunho regional, pois dependem fortemente do regime dos rios e de seus controles. 

 Uma das questões centrais na concessão das Outorgas diz respeito ao 

estabelecimento de limites nos totais de Outorgas que podem ser concedidas em uma 

determinada fonte hídrica ou em sistemas de fontes (reservatórios e aqüíferos etc.). Dois 

tipos de critérios para essa definição podem ser encontrados na literatura: o da vazão de 

referência e o da vazão excedente (CAMPOS; STUDART, 2001). 

 Em Sergipe tem sido mais adotado o critério vazão de referência, e normalmente tem 

sido adotada uma fração próxima da unidade da vazão regularizada com 90% de garantia 

pelos reservatórios superficiais. 

 Nos rios perenes, há preferência por se tomar como vazão de referência a vazão 

média mínima de sete dias consecutiva, chamada Q(7,10) ou uma porção da mesma.  

O número de solicitações de outorgas vem crescendo nos dois últimos anos, 

principalmente as solicitações referentes ao uso da água para utilização na Indústria. 



93 
 

Atualmente existem 152 Outorgas e 20 Declarações em vigor. Um dos principais motivos 

desse aumento é que, para os empreendedores obterem financiamentos para a indústria nos 

bancos, um dos documentos a serem apresentados é a outorga de direito de uso da água. A 

demanda no setor de outorga também cresceu devido a uma maior atuação do Ministério 

Público com relação à legislação ambiental. Portanto, a maior concentração das outorgas de 

direito de uso dos recursos hídricos encontram-se inseridas no semi-árido nordestino 

(AGUIAR NETTO, 2010).   

Grande parte das solicitações encaminhadas apresentam insuficiência de informações 

ou não atendem aos requisitos dos formulários e dos termos de referência balizadores das 

solicitações. Conseqüentemente, isso aumenta de forma significativa o tempo de tramitação 

de um processo, com evidentes prejuízos, tanto para os usuários, quanto para os técnicos que 

empregam um número alto de horas para verificar todos os erros e falhas existentes na 

documentação apresentada e que, portanto, não resultarão na emissão do documento final 

seja por falta de documentação, seja por apresentar dados incorretos. Por fim, a Secretaria de 

Recursos Hídricos de Sergipe  possuem um quadro de técnicos escasso, criando um 

paradigma inverso ao volume de trabalho que é solicitado aos seus funcionários.  

Afora esses problemas, percebe-se que o banco de dados da SRH não atende 

completamente às necessidades do Departamento, em virtude do grande volume de trabalho 

realizado dentro do setor, a demanda de atualizações de informações referentes às 

solicitações de outorga tornou-se superior às respostas obtidas por meio de banco de dados 

existentes, de tal maneira que este se transformou apenas em uma tabela de referência para 

apontar a maneira de encontrar o processo administrativo e, apenas nele, obter as 

informações desejadas. O fluxo de trabalho interno para o atendimento desta demanda 

também causa certa confusão e já apresenta sintomas de desgaste, ocasionado re-trabalho e 

dificultando a comunicação correta das informações existentes no Departamento.       

 

No tocante às outorgas , há algumas realidades a serem mostradas neste trabalho com 

a finalidade de compreendermos a complexidade da implantação deste instrumento de 

comando e controle na bacia hidrográfica do Rio Sergipe. 

É fato que nem todos os usuários da bacia hidrográfica do Rio Sergipe possuem a 

outorga de uso da água concedida pelo Poder Público. Alguns usuários não estão nem ao 

menos cadastrados nos órgãos outorgantes, para posteriormente serem regularizados e 

cobrados pela utilização deste recurso de relevante valor. 
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Este fato impacta fortemente na elaboração do balanço hídrico dos corpos d’água, 

por não haver dados e informações da real demanda e por conseqüência da disponibilidade 

hídrica da bacia, o que acarreta o comprometimento da gestão da água realizada pelo órgão 

outorgante. 

Neste contexto, o instrumento da outorga ainda não foi implementado na sua 

totalidade na bacia hidrográfica do Rio Sergipe. Há usuários irregulares, os quais utilizam a 

água sem autorização do titular de seu domínio.  

 

        

Com um universo amostral de 152 (Cento e Cinqüenta e Duas) outorgas expedidas 

pelo SRH/SE na Bacia Hidrográfica do rio Sergipe (do ano 2000, até 30 de Junho de 2010), 

apresentado na figura 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Evolução do numero de Outorga de Direito de Uso no período de 2000 a 2010 no Estado de 
Sergipe.  
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
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Os requerentes da outorga de direito de uso da água na Bacia Hidrográficas do Rio 

Sergipe na sua maioria são pessoas jurídicas, em virtude da cobrança das instituições 

financeiras para concessão de financiamentos e órgãos ambientais, conforme mostra a  

figura 5.        

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Número de Outorgas de Direito de Uso por tipo de requerente no Estado de Sergipe ( 2000 – 
2010). 
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
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A distribuição do numero de outorgas por municípios ao longo da Bacia 

Hidrográfica do Rio de Sergipe, apresenta maior concentração nas cidades mais 

industrializadas, como se ver na figura 6. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Número de Outorgas de Direito de Uso por Municípios do Estado de Sergipe.   

           FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
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A figura 7, mostra o maior de numero de solicitações de outorgas nas águas  

subterrâneos.  

 

 

 

 
FIGURA 7 – Número de Outorgas de Direito de Uso por tipo de manancial no Estado de Sergipe ( 2000 – 
2010) 
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
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A maior concentração de solicitação da outorga de direito de uso da água na Bacia, 

vai até 100 m³h de vazão, conforme figura 8.  

 

 

 

FIGURA 8: Numero de Outorgas em relação à vazão na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. (2000 a 2010) 
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Às solicitações das outorgas de uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, 

sejam elas águas superficiais ou subterrâneas,  são em maiores números quando o volume de 

água vão até 50.000,00 m³/mês, ver figuras 9 e 10. 

 
FIGURA 9: Volume Outorgado em relação as águas Superficiais na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (2000 
a 2010). 
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Volume Outorgado em relação as águas Subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe 
(2000 a 2010). 
FONTE: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  
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6.1 - CONCLUSÕES 

 

 

 A definição legal da Outorga pela lei nº 9.433/97, imprime o comando de 

desenvolvimento sustentável, pois tem por finalidade assegurar o controle dos usos da água, 

em termos de qualidade e de quantidade, e possibilitar o acesso de “todos” à água, referindo-

se implicitamente às presentes e também futuras gerações. 

 Neste sentido, para analisar o papel e o contexto no qual se encontra a outorga, foi 

realizado o estudo na bacia hidrográfica do rio Sergipe, tendo em vista ser a bacia que 

apresenta melhor cobertura, tanto com relação ao abastecimento d´água, quanto ao 

saneamento no Estado de Sergipe. 

 No desenvolvimento das pesquisas, algumas realidades foram enfrentadas como: O 

órgão outorgante acaba tendo muitas dificuldades na análise dos pedidos das outorgas, pois, 

por um lado, não receberam o respaldo do Plano de bacia, o qual não definiu quais os usos 

prioritários nessas bacias, e por outro lado, os corpos hídricos não foram enquadrados em 

classes de usos, então a avaliação dos aspectos de qualidade acaba sendo “deixada de lado”, 

pois o paliativo de enquadrar os cursos d´água em classe 2, não reflete o real estado de 

qualidade das águas. Portanto, as emissões das outorgas ocorreram e ocorrem sem 

obediência do disposto no artigo 13, da lei 9.433/97. 

              No entanto, o resultado mais relevante deste trabalhando foi constatar que as 

outorgas, na bacia somente podem ser consideradas sustentáveis, ou seja, poderiam tornar-se 

um instrumento para promover o desenvolvimento  sustentável, desde que implementadas 

no contexto no sistema de retroalimentação dos instrumentos de gestão em especial através 

do sistema de informações do plano de bacia e do enquadramento dos corpos hídricos em 

classes e que haja também  um comprometimento dos setores usuários na conservação deste 

recurso, sejam nos aspectos quantitativos e qualitativos, mas em especial que o setor de 

saneamento  exerça predominantemente seu papel de usuário e, nos limites da realidade, seja 

menos poluidor dos corpos hídricos. 

 Outro fator essencial na consecução  da outorga sustentável é a existência de efetiva 

fiscalização sobre os usos outorgados e os não outorgados, tendo em vista ser a fiscalização 

uma das ferramentas  mais eficazes para garantir o cumprimento da norma. É o meio de 
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detectar o descumprimento das normas pelos cidadãos e de efetiva aplicabilidade das 

penalidades aos degradadores  deste recurso natural. 

 Assim, a outorga deve ser vista como um instrumento de distribuição de água entre  

os mais diversos usos dentro de uma bacia. Essa distribuição de água deve ter alguns 

objetivos como, por exemplo, atendimento das necessidades ambientais, econômicas e 

sociais por água, alem da redução ou eliminação dos conflitos entre os usuários  da água e 

possibilidade  de que as demandas  futuras  também  possam ser atendidas, mas sempre 

levando em consideração  os valores  quantitativos e qualitativos da água, pois esse é o 

objetivo que o instrumento  de direito de uso outorga espera alcançar. 

 Portanto, a Lei n° 9.433/97 dotou o pais de instrumentos eficazes na proteção  do 

bem “água”, assim como a viabilidade de acesso a esse bem. O que se precisa entender 

agora é que o desperdício leva  a  finitude, e que o principio basilar é a preservação. 

Portanto, mesmo existindo leis que administrem esse recurso ambiental, todos com 

mudanças de habito e educação ambiental, pois  as gerações vindouras  irão se utilizar do 

mesmo  recurso de que estamos usufruindo agora.  
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6.2 - SUGESTÕES 

 

 

Neste contexto, é oportuno o ensejo de algumas sugestões como contribuição deste 

estudo. 

O Plano de Bacia deve ser efetivamente implementado, uma vez que integra os 

instrumentos e ferramentas de gestão a serem aperfeiçoados. 

Os órgãos gestores de recursos hídricos devem sempre agir com transparência e 

tornar o acesso às informações mais viável possível à população. 

A fiscalização, o estabelecimento de condicionantes e o monitoramento das outorgas 

devem efetivamente ser realizados, pois traduzem o pleno exercício do poder de policia do 

Estado. 

O Comitê de Bacia pode e deve estimular a participação da sociedade mediante a 

prática da educação ambiental, pois as metas dos planos também devem espelhar os anseios 

da população.         
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