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GESTÃO DAS ÁGUAS 

� A água é um elemento essencial a todas as formas de vida na
Terra. O homem precisa da água para praticamente todas as
atividades de sua vida e a utiliza intensamente para a
manutenção de sua própria vida. Desta forma, com os diversos
setores usuários consumindo água, paralelamente ao
manutenção de sua própria vida. Desta forma, com os diversos
setores usuários consumindo água, paralelamente ao
crescimento acelerado da população, começa a se delinear no
cenário mundial o esgotamento dos recursos hídricos.

� A gestão integrada dos recursos hídricos é tida como a forma
eficiente de dirimir conflitos e racionalizar o uso com vistas à
conservação dos mesmos. Acontece que gerir de forma
integrada requer a consideração de uma gama de fatores
(econômicos, sociais, ambientais, culturais etc.) e o
entendimento de uma série de disciplinas que, entrelaçadas
permite tal gerenciamento integrado. Assim, o planejamento do
uso e conservação dos recursos hídricos passa a ser efetuado
com base na interdisciplinariedade (FAGANELLO, 2005) .



GESTÃO DAS ÁGUAS

� A legislação brasileira de uso da água é constituída principalmente
pelos seguintes diplomas legais:

� Decreto n.° 24.643, de 10 de julho de 1934 (Decreta o Código de
Águas);Águas);

� Resolução CONAMA n.° 20, de 18 de março de 1986 (Estabelece
Classificação das Águas Doces, Salobras e Salinas do Território
Nacional);

� Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997 (Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos e Cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos);

� Lei 9.984, de 17 de julho de2000 (Cria a Agência Nacional de Águas -
ANA, para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos);

� Decreto nº 2.612, de 03 de junho de 1998 (Regulamenta o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos)



GESTÃO DAS ÁGUAS

� O descaso com a gestão integrada dos recursos hídricos do País sempre foi
uma característica da legislação brasileira. A primeira lei sobre o assunto, o
Código de Águas, de 1934, priorizava a utilização dos rios brasileiros para a
produção de energia elétrica. Não valorizava os demais usos possíveis para aprodução de energia elétrica. Não valorizava os demais usos possíveis para a
água, como o abastecimento público. Essa visão estreita só se alterou em
1997, quando a Lei Federal nº 9.433 estabeleceu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH). Entre as inovações se destacam a adoção do
conceito de bacia hidrográfica como unidade de gestão dos recursos hídricos,
a valorização dos múltiplos usos da água - tais como abastecimento e
saneamento público, transporte e irrigação - e o reconhecimento da água como
bem econômico passível de ter a sua utilização cobrada; a gestão das águas
delegada a comitês e conselhos de recursos hídricos, com a participação, além
da União e dos Estados, de Municípios, usuários de recursos hídricos e da
sociedade civil.



OUTORGA

� A outorga de direito de uso de recursos hídricos é 
um dos seis instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do 
art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 
1997. 

� Esse instrumento tem como objetivo assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água 
e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, 
ou seja, tem a função de ordenar o uso, diminuindo 
ou solucionando os conflitos e evitando a má 
utilização e o dano.



OUTORGA

� Os pedidos de outorga de direito de uso dos recursos hídricos
em mananciais de domínio da União são analisados na
Agência Nacional de Águas. Em corpos hídricos de domínio
dos Estados e do Distrito Federal, a solicitação de outorgados Estados e do Distrito Federal, a solicitação de outorga
deve ser feita às respectivas autoridades outorgantes
estaduais responsáveis pelo gerenciamento dos recursos
hídricos.

� A análises aos pedidos de outorga são realizadas por uma
equipe de especialistas, sendo considerados aspectos
administrativos, jurídicos e hidrológicos dos
empreendimentos.Considerando que um dos objetivos da
Política Nacional dos Recursos Hídricos é a utilização racional
e integrada dos recursos hídricos, para estimular o uso
eficiente da água, a ANA tem adotado que os pedidos somente
serão deferidos caso possuam eficiência de utilização do
recurso hídrico



OUTORGA

� Conforme as disposições da ANA, a partir da remessa do
pedido de outorga de direito de uso da água, o procedimento
técnico de análise segue as seguintes etapas: 1- Avaliação da
compatibilidade entre a demanda apresentada pelo usuário ecompatibilidade entre a demanda apresentada pelo usuário e
os usos para os quais se destinam; 2- Avaliação da
disponibilidade hídrica em termos quantitativos e qualitativos
no local do empreendimento; 3- avaliação do impacto do novo
uso no recurso hídrico; e, 4- elaboração de recomendações
para o uso a serem expressas na outorga.

� Os limites de prazo, segundo a Lei nº 9.984/00 é de até: a) dois
anos, para início da implantação do empreendimento objeto de
outorga; b) seis anos para conclusão da implantação do
empreendimento projetado; e c) trinta e cinco anos para a
vigência da outorga de direito de uso.



USOS QUE DEPENDEM DE OUTORGA 

� De acordo com o artigo 12º da Lei Federal nº 9.433/97 estão
sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes
usos de recursos hídricos:

– Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo– Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo
d'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;

– Uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos
potenciais hidrelétricos;

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



USOS QUE INDEPENDEM DE OUTORGA

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

� As derivações, captações e lançamentos
considerados insignificantes, tanto do ponto de vista
de vazão como de carga poluente;

� As acumulações de volumes de água consideradas
insignificantes.



USOS QUE NÃO SÃO OBJETO DE OUTORGA, MAS, 
OBRIGATORIAMENTE, DE CADASTRO, EM FORMULÁRIO 
ESPECÍFICO DISPONIBILIZADO PELA ANA

� Serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo
dragagem, desde que não alterem o regime, a quantidade ou
qualidade da água existente no corpo de água;

� Obras de travessia de corpos de água que não interferem na
quantidade, qualidade ou regime das águas, cujo
cadastramento deve ser acompanhado de atestado da
Capitania dos Portos quanto aos aspectos de compatibilidade
com a navegação; e;

� Usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores
a 1,0 L/s ou 3,6m3/h, quando não houver deliberação diferente
do CNRH.



OUTORGA NA PARAÍBA

� No Estado da Paraíba a outorga de direito de uso da água foi
regulamentada pelo Decreto19.260/97, prevista nos artigos 15
e 16 da Lei 6.308/96 que definiu a Política Estadual de
RecursosHídricos.RecursosHídricos.

� O processo de outorga de direito de uso das águas é
atualmente uma ação conjunta entre a Agência de Águas,
Irrigação e Saneamento do Estado da Paraíba (AAGISA), que
faz a análise técnica dos processos, e a Secretaria
Extraordinária do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais
(SEMARH) que os homologa através da assinatura e
publicação da outorga (BRAGA ET AL, 2004)



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

� A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, além de ser
utilizada com a finalidade de racionalizar o uso, a cobrança
atua também como mecanismo eficiente de redistribuir os
custos sociais de forma mais eqüitativa; disciplinar a
localização dos usuários; promover o desenvolvimento regionallocalização dos usuários; promover o desenvolvimento regional
integrado nas suas dimensões social e ambiental; e incentivar
a melhoria nos níveis de qualidade dos efluentes lançados nos
mananciais. Assim, A cobrança tem três finalidades básicas:

– a primeira, didática, é a de reconhecer o valor econômico da 
água.

– A segunda é incentivar a racionalização, por uma questão lógica: 
pelo fato de se pagar, gasta-se menos e buscam-se tecnologias 
que propiciem a economia. 

– A terceira, financiar todos os programas que estiverem contidos 
no plano, quer dizer, um instrumento de financiamento da 
recuperação ambiental dos recursos hídricos.



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

� O fundamento legal para a cobrança pelo uso da água no Brasil remonta ao
Código Civil de 1916 quando estabeleceu que a utilização dos bens públicos
de uso comum pode ser gratuita ou retribuída.

� No mesmo sentido, o Código de Águas, Decreto –lei 24.642/34, estabeleceu
que o uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, de acordo com asque o uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, de acordo com as
leis e os regulamentos da circunscrição administrativa a que pertencerem.

� Posteriormente, a Lei 6938/81, que trata da Política Nacional de Meio
Ambiente, incluiu a possibilidade de imposição ao poluidor/predador, da
obrigação de recuperar e / ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

� Finalmente, a Lei 9433/97 definiu a cobrança como um dos instrumentos de
gestão dos recursos hídricos e a Lei 9984/2000, que instituiu a Agência
Nacional de Águas – ANA, atribuiu a esta Agência a competência para
implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União.

� Na esfera estadual, atualmente 24 Estados e o Distrito Federal já aprovaram
suas Leis sobre Política e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Todas as leis já aprovadas incluíram a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos como instrumento de gestão



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� Alemanha

� Nesse país as Associações de Bacias remontam ao início do século XX.
Adotando-se desde o século passado ainda na bacia do rio Ruhr uma políticaAdotando-se desde o século passado ainda na bacia do rio Ruhr uma política
de preço de acordo com o estipulado pelos municípios. Essa iniciativa
pretendia que “os problemas de recursos hídricos deveriam ser
resolvidos pelos seus próprios usuários, cabendo ao Governo somente o
estabelecimento de normas e diretrizes destinadas a ordenar e assegurar
o encaminhamento das soluções” (SILVA e PRUSKI, 2000: 66).

� A Lei Federal de Recursos Hídricos foi instituída em 1957 e revista em 1986. A
taxa de cobrança criada em 1976 e aplicada pelos estados em 1981 frente a
todos os usuários urbanos e industriais que lançassem efluentes líquidos nos
corpos d’água. Os usuários rurais ficam de fora da cobrança. A taxa é produto
da quantidade de efluentes lançados e a nocividade desses. Sendo a
municipalidade muito forte na Alemanha são os consórcios municipais que em
várias bacias que se unem para somar esforços técnicos, de saneamento e
abastecimento, (MOTTA, 1998: 32).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� França

� Este país adotou ainda no final do século XIX seu Código de Água e em 1964
teve editada sua Lei das Águas que prevê um Comitê Nacional deteve editada sua Lei das Águas que prevê um Comitê Nacional de
Águas, 95 departamentos, 22 diretorias regionais, além de agências,
comunas e comitês de bacias subdivididos em 6 regiões (bacias
hidrográficas). A França possuí 36.500 comunas (municípios) que decidem
sobre os impostos e obras a serem feitas. As agências francesas arrecadaram
em 1996 cerca de 1 bilhão de dólares com impostos e taxas cobradas dos
usuários pela água utilizada e pela poluição lançada, mesmo levando em
consideração que somente os grande agricultores (áreas acima de 20 ha) são
taxados (SILVA e PRUSKI, 2000: 68-70).

� A cobrança baseia-se no princípio poluidor-pagador cujos recursos
são utilizados como instrumento de planejamento e investimento em função
do orçamento de cada bacia, por isso os valores são revistos em cada plano
qüinqüenal (CAVINI, 1999: 2).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� Inglaterra

� A Lei das Águas inglesa data de 1973 e possuí origem na Lei de
Administrações Fluviais de1948. As autoridades são regionais eAdministrações Fluviais de1948. As autoridades são regionais e
possuem conselhos de administração próprios, que possuem
representantes nas comunidades locais, indicadas pelas
autoridades dessas, eleitas por sufrágio universal, englobando
coletividades, indústrias, técnicos e os demais membros são indicados
pelo governo central. As outorgas ou licenças de uso dos
recursos hídricos são concedidas baseadas na quantidade
liberada e não na consumida por períodos de 5 anos.

� O cálculo da tarifa baseia-se em coeficientes que variam conforme o
objetivo, região e o período de oferta da água atendendo a requisitos
de aprovação do governo central (SETTI, 2001: 165-166).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� Holanda

� Foi promulgada nesse país em 1970 uma Lei de poluição
das águas que além de regulamentar o controle de lançamentodas águas que além de regulamentar o controle de lançamento
de efluentes instituiu a cobrança por esses. Sendo cobrança federal
quando do lançamento em águas federais e regional
quando em águas regionais. Esse sistema inicia-se me 1983
atendendo a critérios de quantidade. Como a gestão dos recursos
hídricos holandeses é descentralizada a partir do referido ano
começa-se a cobrar também uma cobrança com taxa fixa em algumas
regiões para a captação de águas subterrâneas. Sendo introduzida
1995 uma taxa federal para a extração de águas superficiais. Como
no caso da França também não se adota a taxa para os pequenos
usuários rurais (MOTTA, 1998: 30-31).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� Estados Unidos

� A Lei Federal referente ao planejamento dos recursos hídricos foi
instituída em 1965, devido a grau de autonomia dos estadosinstituída em 1965, devido a grau de autonomia dos estados
representa dificuldades de utilização da bacia hidrográfica como
unidade de gerenciamento dos recursos hídricos. Esse país também
adota conforme a escassez de água da região a aplicação do direito
ribeirinho ou de antigüidade (SETTI, 2001: 167-169).

� É interessante destacar que em 1933, na década da depressão nos
Estados Unidos foi criada a TVA - Tenessee Valley Authority,
sendo a primeira Superintendência de Bacia Hidrográfica
atuando com base na análise custo-benefício, sob sua inspiração foi
criada no Brasil a CODEVASF – Companhia do Vale do São
Francisco ( SILVA e PRUSKI, 2000: 67).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Experiência Internacional

� América Latina

� Na América Latina destaca-se que a gestão dos recursos hídricos encontra-se
nas mãos do Estado com pouca participação dos usuários, variando a ordem
de criação das estruturas de agências e cobrança do uso da água. Porde criação das estruturas de agências e cobrança do uso da água. Por
exemplo o México primeiro instituiu o formato da cobrança, para depois criar
organismos de bacia. Já a Venezuela fomentou primeiro as agências de bacia
depois os comitês. Já na Argentina inexistem nas unidades da
Federação instrumentos de coordenação administrativa. E o Chile, Costa
Rica e Venezuela atuam em bacias-pilotos (SILVA e PRUSKI, 2000).

� Certamente a experiência mais relevante na América Latina é a do México.
Nesse país as cobranças por poluição iniciaram-se em 1991 e foi alterada em
1995, cobrando não só sobre a emissão de determinados efluentes que
excedem os padrões instituídos de matéria orgânica ou de partículas sólidas
em suspensão, mas sobre toda a poluição lançada. Alterando o critério
de distribuição geográfica e de multa por não atendimento a um padrão
mínimo para o de padrão ambiental. Portanto a legislação mexicana aplica
o princípio poluidor-pagador através da gestão centralizada dos recursos
hídricos feita pala Comissão Nacional de Água – CNA (GURGEL,2001).



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Brasil

� O modelo francês de cobrança e de gestão dos recursos hídricos
como um todo certamente é o que referenciou majoritariamente a
legislação de Recursos Hídricos Nacional. Ambos evidenciam a
tese que a cobrança pelo uso do recurso deve atender astese que a cobrança pelo uso do recurso deve atender as
peculiaridades de escassez de cada bacia e que não se deve adotar
um único método e valores fixos para diferentes usuários.

� No Brasil, em decorrência do que dispõe a Constituição Federal,
verifica-se a coexistência de águas federais e estaduais em um
grande número de bacias hidrográficas, o que acarreta dificuldades
para a gestão dos recursos hídricos. Assim, para que a aplicação da
cobrança pela utilização da água seja feita de forma coerente, há a
necessidade de uma ampla articulação entre a União e os Estados
para preservar o princípio de eqüidade entre os usuários de uma
mesma bacia que contenha águas de domínio federal e estadual.



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Brasil

� A ANA vem desenvolvendo ações para implementação da cobrança
pelo uso dos recursos hídricos no Brasil. Em 2002, destacam-se as
seguintes ações e projetos:

1. Elaboração de normas e procedimentos, em colaboração com o� 1. Elaboração de normas e procedimentos, em colaboração com o
CNRH e CEIVAP;

� 2. Articulação com órgãos gestores, entidades de classe, órgãos
públicos, usuários de água e outros para esclarecimentos e
implementação da cobrança;

� 3. Publicação de artigos e realização de workshops sobre o assunto;

� 4. Implementação da cobrança na Bacia do Paraíba do Sul;

� 5. Implementação da cobrança na Bacia do Alto Iguaçu.



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Brasil - Ceará

� Infelizmente a experiência da cobrança pelo uso da água no Brasil é
pouco disseminada nos estados. O primeiro a instituí-la foi o Ceará,
que em 1998 adotou um modelo próprio de taxação. O pioneirismo
cearense se deu por conta da necessidade, já que o estado convivecearense se deu por conta da necessidade, já que o estado convive
com escassez histórica de recursos hídricos. Seus rios são todos
intermitentes – secam por longos períodos do ano.

� A cobrança no Ceará incide apenas sobre a captação de água e não
sobre a poluição dos rios. Além disso, o estado criou uma agência
estadual de águas, que gere a aplicação dos recursos e determina os
valores a serem cobrados, enfraquecendo o papel dos comitês de
bacia. O projeto cearense de cobrança vem contribuindo para que as
principais cidades do estado deixem de sofrer com problemas de
abastecimento, mesmo em períodos de seca prolongada, pois a
operação e a manutenção da infra-estrutura hídrica do estado
puderam ser melhoradas para garantir água suficiente a todos.



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Brasil – Paraíba do Sul

� A atividade desenvolvida pela ANA em conjunto com os gestores
estaduais da bacia do Paraíba do Sul resultou nas resoluções do
CNRH sobre critérios gerais para a cobrança pelo uso da água e
sobre deliberações dos Comitês de bacia, aprovando a cobrança nasobre deliberações dos Comitês de bacia, aprovando a cobrança na
bacia do Rio Paraíba do Sul.

� A aplicação da cobrança na bacia do Paraíba do Sul, através da ANA,
exclusivamente nas águas de domínio da União, iniciou-se em 31 de
março de 2003, com apenas 184 usuários pagantes.

� A experiência do Paraíba do Sul, cuja água está comprometida pelo
despejo de toneladas de produtos químicos em boa parte de seu
curso, é a mais próxima do que se projetou para a cobrança pelo uso
d´água no Brasil e serve como parâmetro dos efeitos benéficos da
prática.



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
Brasil – Paraíba do Sul

Fórmula da composição da cobrança
C = Q k PPU +  Q k PPU + Q (1 - k ) (1 - k k ) PPU

Fórmula da composição da cobrança
C = Q k PPU +  Q k PPU + Q (1 - k ) (1 - k k ) PPU

� 1a Parcela: cobrança pelo volume de água captada no manancial;
� 2a Parcela: cobrança pelo consumo (vol. captado que não retorna 

ao corpo hídrico);
� 3a Parcela: cobrança pelo despejo do efluente no corpo receptor

� Outras bacias como a o Alto Iguaçu e São Francisco tentam 
implantar o sistema de cobrança pelo uso da água

C = Qcapx k0 x PPU +  Qcapx k1 x PPU + Qcapx (1 - k1)x (1 - k2 k3)x PPU

(1ª Parcela) (2ª Parcela) (3ª Parcela) 

C = Qcapx k0 x PPU +  Qcapx k1 x PPU + Qcapx (1 - k1)x (1 - k2 k3)x PPU

(1ª Parcela) (2ª Parcela) (3ª Parcela) 



COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA  
Brasil

� Hoje vigora, no Brasil, o princípio do ônus social, que é a
antítese do poluidor-pagador. Toda a comunidade paga pela
despoluição dos rios, pela sua preservação. O Poder Público,
quando aplica parte de seu orçamento para cumprir umquando aplica parte de seu orçamento para cumprir um
determinado plano, ou para realizar um certo programa, está
onerando a comunidade como um todo.

� Isso se dá porque o princípio “poluidor-pagador” ainda não está
implementado. Existe em tese, na lei, mas não está
regulamentado. Todavia, ainda que regulamentado, haverá um
limite para sua cobrança. Há estudos mostrando que não é
possível para o poluidor assumir todo o custo da poluição, o
que implica que o Estado sempre vai assumir uma parte,
cabendo à sociedade assumir a outra.


