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APRESENTAÇÃO

Este livro da Série Legislação, da Edições Câmara, traz o texto atualizado 
de leis, decretos e resoluções que dispõem sobre recursos hídricos no Brasil.

Com a publicação da legislação federal brasileira em vigor, a Câmara dos 
Deputados vai além da função de criar normas: colabora também para 
o seu efetivo cumprimento ao torná-las conhecidas e acessíveis a toda a 
população.

Os textos legais compilados nesta edição são resultado do trabalho dos par-
lamentares, que representam a diversidade do povo brasileiro. Da apresen-
tação até a aprovação de um projeto de lei, há um extenso caminho de con-
sultas, estudos e debates com os diversos segmentos sociais. Após criadas, 
as leis fornecem um arcabouço jurídico que permite a boa convivência no 
âmbito da sociedade.

O conteúdo publicado pela Edições Câmara está disponível também na 
Biblioteca Digital da Câmara (bd.camara.leg.br/bd/) e no site da editora 
(camara.leg.br/editora). Alguns títulos já são produzidos em formato au-
diolivro, EPUB e no sistema braile. O objetivo é democratizar o acesso a 
informação e estimular o pleno exercício da cidadania.

Dessa forma, a Câmara dos Deputados contribui para disseminar informa-
ção sobre direitos e deveres aos principais interessados no assunto: os cidadãos.

Deputado Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
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INTRODUÇÃO

Somos o país com a maior biodiversidade do planeta. Dispomos de seis bio-
mas continentais (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal 
e Pampa), além dos ecossistemas marinhos e costeiros; temos a maior flo-
resta tropical do mundo (a Amazônia) e a savana mais biodiversa (o Cer-
rado); 9,5% das espécies de flora e fauna registradas no planeta estão pre-
sentes em nosso território, sendo boa parte delas endêmica; somos os mais 
ricos em espécies de plantas, mamíferos, anfíbios e peixes de água doce 
(SCARIOT, 2010). 

Além disso, detemos 12% e 53% das reservas de água doce, respectivamen-
te, do mundo e do continente sul-americano, e uma das redes hidrográficas 
mais extensas do planeta (REBOUÇAS, 2006). Possuímos ainda uma faixa 
de aproximadamente 10.800 km de costa marítima, incluídas as reentrân-
cias, e uma extensão marítima de 3,5 milhões de km2, integrada pelo mar 
territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, afora as 
ilhas costeiras e oceânicas (JURAS, 2012). 

Conferir proteção legal a todo esse patrimônio tem sido um grande desafio. 
Leis relativas à conservação de recursos naturais vêm sendo aprovadas no 
Brasil pelo menos desde a década de 1930, como o Código de Águas e o 
primeiro Código Florestal, embora a base jurídica em vigor seja bem mais 
recente – as normas mais antigas são da década de 1960 e, principalmente, 
1970. Assim, estão em vigor a Lei de Fauna, de 1967; a Lei 6.225/1975, de 
combate à erosão do solo; o Decreto-Lei 1.413 e o Decreto 76.389, ambos de 
1975, que disciplinam o controle da poluição por atividades industriais; e o 
Decreto Legislativo 56/1975, que aprova o Tratado da Antártida. 

Pode-se afirmar que uma legislação ambiental integrada passou a ser ide-
alizada a partir da década de 1980, depois da aprovação da Lei 6.938/1981, 
que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e prevê diversos instru-
mentos de gestão ambiental a serem aplicados pelo poder público. A Lei 
6.938/1981 também criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisna-
ma), composto pelos órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
Como órgão consultivo e deliberativo desse sistema, a lei criou o Conselho 
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Nacional do Meio Ambiente (Conama), a quem cabe, entre outras atribui-
ções, “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à ma-
nutenção da qualidade do meio ambiente” (art. 8º, VII). 

Ainda na década de 1980, foram aprovadas normas importantes, como a 
Lei 7.661/1988, que dispõe sobre o Plano Nacional de Gerenciamento Cos-
teiro, a Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabi-
lidade por danos ao meio ambiente, e a Lei 7.797/1989, que cria o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNMA). O Conama, por sua vez, aprovou as 
Resoluções 1/1986 e 9/1987, que tratam de procedimentos relacionados ao 
licenciamento ambiental – respectivamente, o Estudo de Impacto Ambien-
tal e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) e as audiências públi-
cas prévias ao licenciamento. O Conama também instituiu o Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), por meio 
da Resolução 18/1986, e o Programa Nacional de Controle da Poluição do 
Ar, pela Resolução 5/1989. 

Percebe-se que as normas ambientais federais aprovadas na década de 1980 
estavam ligadas principalmente à organização institucional, ao controle da 
poluição e da degradação ambiental decorrentes da implantação de ativida-
des e empreendimentos econômicos e ao fortalecimento dos mecanismos de 
participação da sociedade no processo de controle da degradação ambiental. 

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, a qual fortaleceu ampla-
mente a proteção do meio ambiente, por meio do art. 225 e de diversos 
outros dispositivos vinculados ao direito de propriedade, à gestão urbana 
e ao desenvolvimento da atividade econômica. O “meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado” (art. 225, caput) foi declarado direito do cidadão, 
especificando-se várias atividades a serem desenvolvidas pelo poder públi-
co para garanti-lo. Essas atividades incluem proteção ao patrimônio bio-
lógico e aos processos ecológicos; exigência de estudo prévio de impacto 
ambiental, no caso de implantação de empreendimentos potencialmente 
degradadores; controle da produção, da comercialização e do emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio 
ambiente; e educação ambiental. 

O art. 225 da Carta Magna também passou a exigir a recuperação do am-
biente degradado, no caso de exploração de recursos minerais; sujeitou 
pessoas físicas ou jurídicas que pratiquem condutas e atividades lesivas ao 
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meio ambiente a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados; e exigiu aprovação por lei federal 
da localização de usinas que operem com reator nuclear. Além disso, de-
finiu a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira como patrimônio nacional, vinculando 
sua utilização a condições que assegurem a preservação do meio ambiente 
disciplinadas em lei. Por fim, tornou indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à prote-
ção dos ecossistemas naturais.

A Lei 6.938/1981 e a Constituição Federal ensejaram a aprovação de diver-
sos dispositivos legais ao longo das últimas três décadas. Assim, em obedi-
ência ao art. 23, parágrafo único, da Carta Magna, que determina a fixação 
de normas de cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os 
municípios sobre as matérias de competência comum dos entes federativos, 
foi aprovada a Lei Complementar 140/2011, que disciplina essa cooperação 
em relação à proteção ao meio ambiente. 

Sobre temas específicos, foram aprovadas a Lei de Crimes Ambientais (Lei 
9.605/1998); a da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999) 
e a que disciplina o acesso público de dados e informações dos órgãos do 
Sisnama (Lei 10.650/2003).

A poluição continuou como tema importante em discussão, com a aprova-
ção das leis que tratam dos agrotóxicos (Lei 7.802/1989), da poluição por ve-
ículos automotores (Lei 8.723/1993), da poluição causada por óleo e outras 
substâncias perigosas em águas sob jurisdição nacional (Lei 9.966/2000), 
das diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 11.445/2007) e da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

Diversas normas foram aprovadas sobre flora e fauna, incluindo-se duas con-
venções na década de 1990 (a Convenção de Ramsar, que protege as zonas 
úmidas, e a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB). Destaquem-se 
também onze leis aprovadas nos anos 2000, que dispõem sobre criação e im-
plantação de unidades de conservação da natureza (Lei 9.985/2000), proteção 
da Mata Atlântica (Lei 11.428/206), segurança relativa aos organismos gene-
ticamente modificados (Leis 11.105/2005 e 11.460/2007), gestão de florestas 
públicas (Lei 11.284/2006), proteção da vegetação nativa em terras privadas 
(Lei 12.651/2012, que revogou a Lei 4.771/1965), fauna (Leis 10.519/2002 e 
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11.794/2008) e aquicultura e pesca (Lei 11.959/2009). Acrescente-se a Medi-
da Provisória 2.186-16/2001, que disciplina o acesso ao patrimônio genético e 
ao conhecimento tradicional associado.

A gestão da água obteve grande avanço legal com a aprovação da Lei 
9.433/1997, que institui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. A matéria 
é objeto de várias resoluções do Conama e do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH). O clima também foi objeto de discussão nacional, com a 
instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009) 
e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.114/2009).

Dois instrumentos da Lei 6.938/1981 permanecem regulamentados por nor-
mas infralegais: o licenciamento ambiental, disciplinado por decreto e reso-
luções do Conama, e o zoneamento ambiental, objeto de decretos federais.

Os instrumentos econômicos recentemente introduzidos na Política Nacio-
nal do Meio Ambiente são a nova fronteira de ampliação das normas legais 
de proteção dos recursos naturais. Foram aprovadas duas normas relativas 
à matéria (Lei 11.828/2008, que trata de medidas tributárias aplicáveis a 
doações destinadas a prevenção, monitoramento e combate ao desmata-
mento, e Lei 12.512/2011, que institui o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental – o Bolsa Floresta). Diversas proposições estão em discussão na 
Câmara dos Deputados sobre Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e 
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD). 

Paralelamente à legislação ambiental específica, há normas relativas ao or-
denamento urbano e ao desenvolvimento regional, transcritas e comenta-
das neste trabalho. Considerou-se importante integrá-las à compilação da 
legislação ambiental por sua interface com a gestão ambiental urbana e com 
o desenvolvimento sustentável. Essa legislação vem sendo aprovada desde a 
década de 1960, mas se consolidou sobretudo a partir dos anos 2000.

No mesmo sentido, destacam-se as normas sobre gestão de desastres na-
turais, cuja ocorrência no Brasil está, na maioria dos casos, vinculada dire-
tamente ao uso do solo e à gestão do território. Trata-se de normas muito 
recentes (Leis 12.340/2010 e 12.608/2012), aprovadas em decorrência da 
intensificação e do aumento da frequência de desastres no país.

Consideramos que a legislação ambiental brasileira pode vir a receber aper-
feiçoamentos, mas contém instrumentos mais que suficientes para uma 
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boa gestão dos recursos naturais e dos processos ecológicos e para a garan-
tia da qualidade do meio ambiente exigida pela Constituição Federal.

Por fim, cabe destacar que, conforme a Carta Magna, é competência concor-
rente entre a União, os estados e o Distrito Federal legislar sobre “florestas, 
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (art. 24, VI); 
proteção do patrimônio paisagístico (art. 24, VII); e responsabilidade por 
dano ao meio ambiente e a “bens e direitos de valor artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico” (art. 24, VIII). Desse modo, é também extensa a 
legislação estadual e distrital sobre a matéria, cuja consulta recomendamos, 
por meio das páginas das respectivas casas legislativas ou do Programa In-
terlegis1. Recomendamos também a obra Legislação concorrente em meio 
ambiente, que compara a legislação nacional e estadual relativa a fauna, li-
cenciamento ambiental, proteção das florestas, poluição e sanções adminis-
trativas, disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados2.

Roseli Senna Ganem
Consultora Legislativa
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Os recursos hídricos talvez sejam os componentes do meio ambiente que 
mais vêm sendo objeto de normatização na legislação do país, desde os tem-
pos de Colônia. Obviamente, em razão dos interesses e necessidades de cada 
época, as normas iniciais não consideravam a questão ambiental, que só ob-
teve relevância nas últimas décadas do século passado. A preocupação maior, 
então, era assegurar a navegação, a pesca, o abastecimento público e o uso 
industrial dos recursos hídricos, bem como seu aproveitamento hidráulico4. 

Os primeiros documentos sobre normas relativas às águas no Brasil ante-
cedem o Código de Águas de 1934, remontando ao início do século XIX, 
quando ainda vigoravam as Ordenações do Reino. A Constituição do Im-
pério, de 1824, foi omissa sobre o tema, mas a primeira Constituição da Re-
pública, de 1891, definiu a competência da União e dos estados para legislar 
sobre a navegação nos rios, e a segunda, de 1934, dispôs sobre a titularidade 
dos recursos hídricos. Esta última também foi a precursora de políticas pú-
blicas voltadas para o setor, considerando a água elemento essencial para a 
geração de riquezas econômicas e o desenvolvimento, especialmente como 
fonte de energia elétrica.

Mas o grande marco do início do século passado quanto aos recursos hídri-
cos foi, sem dúvida, o Código de Águas – Decreto nº 24.643, de 10 de julho 
de 1934. Alguns de seus artigos ainda se encontram vigentes, a despeito 
da profusão de normas elaboradas nas décadas seguintes. As águas foram 
classificadas em públicas e particulares, sendo as primeiras de uso comum 
(navegáveis ou flutuáveis) ou dominicais (não navegáveis ou flutuáveis), e 
as últimas, as nascentes e todas as águas situadas em terrenos particulares. 
Tal dispositivo não mais vigora, pois, segundo a atual Constituição Federal 
(CF), hoje não há águas particulares, sendo elas bens ora da União (art. 20, 
III a VI), ora dos estados (art. 26, I).5

Os artigos vigentes, contudo, mesmo que com outra aparência, ainda são 
inúmeros. Desde essa norma pioneira, por exemplo, ficou assegurado o uso 
gratuito das águas “para as primeiras necessidades da vida” (art. 34), o que 
hoje também consta, com uma conotação ligeiramente diferente, na Lei da 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997). 
Também conhecida como Lei das Águas, ela afirma que “em situações de 

4 O trecho histórico inicial deste trabalho baseou-se em Henkes (2003). 
5 Para mais detalhes sobre os fundamentos constitucionais relativos ao meio ambiente, cf. em 

Legislação brasileira sobre meio ambiente: fundamentos constitucionais e legais.
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escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais” (art. 1º, III). 

Já as derivações significativas para uso na agricultura e indústria, bem 
como o aproveitamento do potencial hidráulico (art. 139), desde aquela 
época necessitavam de concessão ou autorização administrativa (art. 43 e 
seguintes). Essas previsões também encontram guarida nas normas mais 
recentes (CF, art. 21, XII, b; Lei das Águas, arts. 5º, III, e 11 a 18), com o 
objetivo de administrar e controlar o uso dos recursos hídricos, garantindo 
sua disponibilidade aos inúmeros usuários, atuais e futuros, ou seja, com 
vistas à sustentabilidade hídrica. 

No Código de Águas, com exceção das utilizações então manifestadas 
(art. 139, § 1º), as quedas-d’água e outras fontes de energia hidráulica eram 
consideradas bens imóveis e tidas como não integrantes das terras em que 
se encontravam (art. 145). Ainda hoje prevalece esse entendimento (CF, 
art. 20, VIII). Adicionalmente, o código consignou que “a ninguém é lícito 
conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de 
terceiros” (art. 109). 

O Código de Águas também fixou a responsabilidade penal, civil e adminis-
trativa dos infratores (art. 110), hoje prevista na CF (art. 225, § 1º) e na Lei de 
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998, art. 3º e parágrafo único), bem como 
o princípio do poluidor-pagador (arts. 111 e 112), que foi introduzido na Eu-
ropa como novidade na década de 1970 e também previsto na Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981, art. 4º, VII).6

Três anos após o Código de Águas, a terceira Constituição da República re-
petiu as disposições da anterior, atribuindo competência privativa à União 
para legislar sobre os bens de domínio federal, águas e energia. Já a quarta 
Constituição da República, de 1946, efetuou algumas mudanças significa-
tivas, principalmente no domínio hídrico: os corpos-d’água, que até então 
pertenciam aos municípios, aos estados e à União, e mesmo a particulares, 
passaram ao domínio apenas da União e dos estados. 

A quinta Constituição da República, de 1967, não alterou o domínio hídrico. 
Mas, ao tratar da defesa contra os efeitos nocivos da água, instituiu, como 
competência da União, “organizar a defesa permanente contra as calami-

6 As Leis nº 9.605/1998 e 6.938/1981 estão disponíveis em Legislação Brasileira sobre MeioAm-
biente: fundamentos constitucionais e legais.
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dades públicas, especialmente a seca e as inundações” (art. 8º, XII), além de 
“estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento” (art. 8º, XIII). 
Em 1969, essa Carta foi alterada pela Emenda nº 1, que muitos consideram 
uma nova constituição e que seguiu as diretrizes da Carta emendada.

Ao longo dessas décadas, quando o país deixou de ser essencialmente rural, 
a urbanização, o crescimento populacional, a industrialização, a ineficácia 
na aplicação da maioria das normas hídricas e a ausência de planejamento 
visando à correta utilização desses recursos impuseram profundas alterações 
no cenário hídrico brasileiro. Para reverter o quadro de degradação então 
existente, fez-se necessária uma reformulação institucional e jurídica, inicia-
da com a Lei nº 6.938/1981 e prosseguida com a CF e a Lei das Águas.

A Lei nº 6.938/1981 criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama), que, ao longo dos anos, vem elaborando uma série de resoluções. 
Várias delas referem-se aos recursos hídricos, entre as quais podem ser 
citadas as de nos 6/1987 (licenciamento ambiental de obras do setor de 
geração de energia elétrica), 5/1988 (licenciamento de obras de saneamento 
básico), 274/2000 (critérios de balneabilidade em águas brasileiras), 279/2001 
(licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com 
pequeno potencial de impacto ambiental), 284/2001 (licenciamento de 
empreendimentos de irrigação), 357/2005 (classificação e enquadramento 
de corpos-d’água), 396/2008 (enquadramento das águas subterrâneas), 
398/2008 (plano de emergência individual para incidentes de poluição por 
óleo em águas sob jurisdição nacional) e 413/2009 (licenciamento ambiental 
da aquicultura).7 

A mais importante talvez seja a Resolução Conama nº 357/2005 – alterada 
pelas Resoluções nos 370/2006 e 397/2008, além de alterada e complemen-
tada pelas Resoluções nos 393/2007 e 430/2011 –, que define o enquadra-
mento do corpo hídrico de acordo com os usos preponderantes mais restri-
tivos, atuais ou pretendidos. As classes e os usos definidos para a água doce  
são os seguintes8: 

7 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3. Acesso em: 
14 fev. 2012.

8 Para as águas salinas e salobras, a classificação é semelhante, mas um pouco mais simples; 
além disso, enquanto não são aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces são 
consideradas Classe 2.



Série
Legislação22

• Classe especial: a) abastecimento para consumo humano, com desin-
fecção; b) preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 
c) preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral. 

• Classe 1: a) abastecimento para consumo humano, após tratamento sim-
plificado; b) proteção das comunidades aquáticas; c) recreação de conta-
to primário (natação, esqui aquático e mergulho), segundo a Resolução 
nº 274/2000 (balneabilidade); d) irrigação de hortaliças que são consu-
midas cruas e de frutas que se desenvolvam rente ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película; e) proteção das comunidades 
aquáticas em terras indígenas. 

• Classe 2: a) abastecimento para consumo humano, após tratamento con-
vencional; b) proteção das comunidades aquáticas; c) recreação de conta-
to primário, segundo a Resolução nº 274/2000; d) irrigação de hortaliças 
e plantas frutíferas, parques e jardins; e) aquicultura e pesca. 

• Classe 3: a) abastecimento para consumo humano, após tratamento con-
vencional ou avançado; b) irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras; c) pesca amadora; d) recreação de contato secundário; e) des-
sedentação de animais.

• Classe 4: a) navegação; b) harmonia paisagística.

Por sua vez, a CF de 1988 faz diversas alusões aos recursos hídricos. Inicial-
mente, ela prevê, como bens da União (art. 20), “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 es-
trangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais” (inciso III); “as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com 
outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, exclu-
ídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas 
afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas 
no art. 26, II” (inciso IV); “o mar territorial” (inciso VI) e “os potenciais de 
energia hidráulica” (inciso VIII). 

No mesmo artigo, a CF assegura, “nos termos da lei, aos estados, ao Distri-
to Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta 
da União, participação no resultado da exploração de (...) recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica (...) no respectivo território, plata-
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forma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou com-
pensação financeira por essa exploração” (art. 20, § 1º). 

No artigo seguinte, à semelhança das constituições anteriores, ela estatui 
que compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, con-
cessão ou permissão” (inciso XII), entre outros: os serviços e instalações 
de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em 
articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos 
(alínea b); os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado 
ou território (alínea d) e os portos marítimos, fluviais e lacustres (alínea f ).

Ainda no mesmo artigo, a CF estabelece, como já o haviam feito as Car-
tas de 1934 e 1967, que compete à União “planejar e promover a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações” (art. 21, XVIII). Cabe a ela também “instituir o sistema nacio-
nal de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 
direitos de seu uso” (art. 21, XIX), sendo a Lei das Águas a norma que veio 
cumprir esse último mandamento constitucional. 

A Lei Suprema também estatui que “compete privativamente à União le-
gislar”, entre outros, sobre águas (art. 22, IV) e regime dos portos, nave-
gação lacustre, fluvial e marítima (art. 22, X). Mas, no parágrafo único 
desse artigo, ela abre a possibilidade de a lei complementar autorizar os 
estados a legislar sobre questões específicas dessas matérias. Em seguida, 
inclui, entre os bens dos estados, “as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da 
lei, as decorrentes de obras da União” (art. 26, I). Ou seja, enquanto as 
águas superficiais são de domínio da União ou dos estados, as subterrâ-
neas pertencem a esses últimos. 

Visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, a União 
também pode articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e 
social, mediante incentivos regionais que podem dar prioridade para o apro-
veitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou 
represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas (art. 43, § 2º, 
IV). Ela também “incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com 
os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas 
glebas, de fontes de água e de pequena irrigação” (art. 43, § 3º).
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A CF reafirma que os potenciais de energia hidráulica constituem proprie-
dade distinta da do solo e pertencem à União, sendo seu aproveitamento, 
com exceção dos de capacidade reduzida, efetuado mediante autorização 
ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no 
país. Na forma da lei, serão estabelecidas as condições específicas, quando 
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas 
(art. 176, caput e §§ 1º e 4º). 

Aliás, no que diz respeito às terras indígenas, o Congresso Nacional tem 
especial destaque. É que cabe a ele autorizar, nessas terras, a exploração e 
o aproveitamento de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
ouvidas as comunidades afetadas. Além disso, a CF garante aos índios “o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existen-
tes” (arts. 49, XVI, e 231, § 3º). 

No mesmo ano da CF, foi promulgada a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, 
que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o qual visa 
orientar a utilização nacional dos recursos na zona costeira, de forma a 
contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do 
seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.9

Uma década após, a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) tipificou, 
no art. 54, o crime de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que pro-
voquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, 
com pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Nos incisos III e IV do 
§ 2º do mesmo artigo, ela prevê que, se o crime causar poluição hídrica que 
torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade, ou se dificultar ou impedir o uso público das praias, a pena 
passa para um a cinco anos de reclusão.10

Após as determinações da CF, e vislumbrando a necessidade de dar mais 
atenção à questão dos recursos hídricos, o governo federal, no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), criou, no ano de 1995, a Secretaria 
de Recursos Hídricos, com a responsabilidade de propor a formulação da 

9 Cf. a Lei nº 7.661/1988, disponível em Legislação brasileira sobre meio ambiente: biodiversidade.
10 Cf. a Lei nº 9.605/1998, disponível em Legislação brasileira sobre meio ambiente: fundamentos 

constitucionais e legais.
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Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como acompanhar e moni-
torar sua implementação. Após intensa discussão por parte da sociedade e 
no Congresso Nacional, foi editada a Lei nº 9.433/1997 (Lei das Águas), que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Siste-
ma Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (Singreh).

Ela atribui à água valor econômico e elege a bacia hidrográfica – e não 
mais os limites políticos dos estados e municípios – como unidade de ges-
tão, a qual passou a ser descentralizada e a contar com a participação do 
poder público, dos usuários e das comunidades. Com isso, essa lei objetiva 
assegurar a utilização racional dos recursos hídricos, para que as deman-
das da atual e das futuras gerações possam ser bem atendidas, tanto em 
qualidade quanto em quantidade. A gestão passa a ser exercida pelo comi-
tê de bacia hidrográfica (arts. 37 a 40), tendo a agência de água (arts. 41 a 44) 
como secretaria executiva.

Bacia hidrográfica é a área geográfica delimitada por divisores de água – os 
interflúvios ou linhas de cumeada, geralmente constituídos por montanhas – 
e drenada por um rio e seus afluentes. Ela evidencia a hierarquização dos rios, 
isto é, a organização natural por ordem de menor volume (1ª ordem, 2ª ordem 
etc.) para os mais caudalosos (nª ordem), que vai das partes mais altas para as 
mais baixas. Às vezes, a bacia hidrográfica é confundida com a região hidro-
gráfica, mas a primeira é menor – embora possa se subdividir em sub-bacias –, 
enquanto a última, geralmente, abrange mais de uma bacia. 

Os principais elementos componentes da bacia hidrográfica são os inter- 
flúvios, os talvegues (linhas mais baixas nos fundos de vale), as calhas dos 
rios, as sub-bacias, as áreas de recarga (locais onde a água penetra no solo 
e recarrega os aquíferos), as áreas de descarga ou fontes (locais onde a água 
subterrânea flui para a superfície do terreno), a vazão (volume de fluxo) e a 
qualidade (características físicas, químicas e biológicas) dos cursos-d’água. 

Já o aquífero é uma formação ou um grupo de formações geológicas (sedi-
mentos ou rochas) permeáveis, capazes de armazenar e ceder água em boa 
quantidade para consumo humano. Quando o sedimento ou rocha é capaz 
de armazenar água, mas não de cedê-la, chama-se aquitarde, e quando não 
armazena nem cede, aquiclude. O aquífero pode ser livre (freático), quando 
sua água se encontra submetida à pressão atmosférica, podendo ser acessada 
por cisternas; ou confinado (artesiano), quando a pressão de confinamento 
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é superior à atmosférica, chegando a água subterrânea, em casos extremos, 
a jorrar na superfície, ao perfurar um poço profundo, como ocorre no vale 
do rio Gurgueia/PI.

A Lei das Águas prevê importantes instrumentos para a implantação da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos, tais como os planos de recursos hídri-
cos (por bacia hidrográfica, estado e país, arts. 6º a 8º), o enquadramento dos 
corpos-d’água em classes (segundo os usos preponderantes, arts. 9º e 10), a 
outorga dos direitos de uso (exceto aqueles considerados insignificantes, 
arts. 11 a 18), a cobrança pelo uso (dos que estão sujeitos a outorga, arts. 19 
a 22) e o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH, 
sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações 
sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão, arts. 25 a 27). 

Destaca-se, dentre esses instrumentos, a cobrança pelo uso de recursos hí-
dricos, que, em linhas gerais, é a principal forma de obter recursos para 
o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos 
de recursos hídricos, no âmbito de cada bacia hidrográfica. Desde a en-
trada em vigor da lei, contudo, no universo das bacias em rios de domínio 
da União, apenas duas – as dos rios Paraíba do Sul e Piracicaba/Capivari/
Jundiaí – já vêm efetuando essa cobrança, e outras duas – as dos rios São 
Francisco e Doce – só em 2011 a iniciaram11. 

Para 2012 estava prevista a extensão da cobrança a duas outras bacias federais, 
as dos rios Paranaíba, integrante da bacia do Paraná, e Verde Grande, da 
bacia do São Francisco. Até 2015, há a previsão de que outras duas bacias 
integrem esse rol – as dos rios Grande e Paranapanema, ambas pertencentes 
à bacia do Paraná. Além dessas, em rios de titularidade da União, no final 
de 2011 existiam no país outras 17 bacias, de domínio dos estados, em que a 
cobrança pelo uso da água também estava em vigor. No mesmo ano, o valor 
arrecadado na cobrança – o chamado “preço condominial” – nas 21 bacias 
interestaduais e estaduais alcançou cerca de R$ 130 milhões12.

Seguindo a promulgação da Lei das Águas, começaram a ser instituídos 
órgãos no âmbito federal para dar sustentabilidade à aplicação dos precei-
tos legais por ela estatuídos. Assim, em 1998, regulamentou-se o Conselho 

11 Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancae-
arrecadacao.aspx. Acesso em: 7 abr. 2015.

12 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-29/mais-duas-bacias-hidrograficas-
podem-comecar-cobrar-pelo-uso-da-agua. Acesso em: 29 mar. 2012.
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Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), um colegiado que desenvolve re-
gras de mediação entre os diversos usuários da água, sendo, assim, um dos 
responsáveis pela implementação da gestão dos recursos hídricos no país, 
reconhecido pela sociedade como orientador para um diálogo transparente 
no processo de decisões no campo da legislação atinente à matéria. 

De 1998 até o final de 2012, o CNRH já havia editado 145 resoluções (15 das 
quais, já revogadas)13, com amplitude nacional, que servem para balizar as 
ações nos estados e municípios e nas bacias hidrográficas, sendo passíveis 
de adequação às realidades locais. Tais resoluções permitem o estabeleci-
mento de um denominador comum, que confere unidade à regulação dos 
recursos hídricos no país e, ao mesmo tempo, sua adaptação à variedade de 
situações regionais. Algumas resoluções referem-se à estrutura de funcio-
namento do CNRH, enquanto outras, às suas atribuições.

Entre elas, citam-se as Resoluções de nos 5/2000 (diretrizes para a forma-
ção e funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica), 13/2000 (diretri-
zes para a implementação do SNIRH), 15/2001 (diretrizes para a gestão 
de águas subterrâneas), 16/2001 (critérios para a outorga do direito de uso 
de recursos hídricos), 32/2003 (institui a Divisão Hidrográfica Nacional, 
dividindo o Brasil em doze regiões hidrográficas), 48/2005 (critérios para 
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos), 58/2006 (aprova o Plano Na-
cional de Recursos Hídricos), 129/2011 (diretrizes para a definição de va-
zões mínimas remanescentes), 140/2012 (critérios para outorga de lança-
mento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais) 
e 145/2012 (diretrizes para elaboração dos planos de recursos hídricos de 
bacias hidrográficas).

Outras normas relevantes relativas aos recursos hídricos, promulgadas a 
partir do ano 2000, incluem a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que dis-
põe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal 
de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coorde-
nação do Singreh; a Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre 
os contratos de gestão entre a ANA e entidades delegatárias das funções 
de agências de água; a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes para o 

13 Disponível em: http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14. 
Acesso em: dez. 2012.
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saneamento básico14, e a Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Na-
cional de Segurança de Barragens.

A Lei das Águas e as demais normas relativas aos recursos hídricos con-
figuram uma realidade muito mais democrática e transparente na ges-
tão das águas no Brasil. É natural, portanto, que elas necessitem de certo 
tempo para terem seus dispositivos regulamentados e implantados, com o 
objetivo final de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária dis-
ponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos, e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável.
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LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 199715

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos:
I – a água é um bem de domínio público;
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais;
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múl-
tiplo das águas;
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos;
VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do poder público, dos usuários e das comunidades.

15 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 9 de janeiro de 1997.
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II – a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos:
I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 
de quantidade e qualidade;
II – a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bi-
óticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 
do país;
III – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;
IV – a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;
V – a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 
estuarinos e zonas costeiras.

Art. 4º A União articular-se-á com os estados tendo em vista o gerencia-
mento dos recursos hídricos de interesse comum.

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – os planos de recursos hídricos;
II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos pre-
ponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
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IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V – a compensação a municípios;
VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Seção I
Dos Planos de Recursos Hídricos

Art. 6º Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a 
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.

Art. 7º Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com ho-
rizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus 
programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:
I – diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II – análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 
atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;
III – balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídri-
cos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV – metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
V – medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos 
a serem implantados, para o atendimento das metas previstas;
VI – (vetado);
VII – (vetado);
VIII – prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX – diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
X – propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas 
à proteção dos recursos hídricos.

Art. 8º Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográ-
fica, por estado e para o país.

Seção II
Do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, 

Segundo os Usos Preponderantes da Água

Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água, visa a:
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I – assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 
que forem destinadas;
II – diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes.

Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 
ambiental.

Seção III
Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos

Art. 11. 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. 12. Estão sujeitos a outorga pelo poder público os direitos dos seguin-
tes usos de recursos hídricos:
I – derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 
água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de 
processo produtivo;
II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insu-
mo de processo produtivo;
III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos 
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou dis-
posição final;
IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V – outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água.
§ 1º Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em 
regulamento:
I – o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de peque-
nos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;
II – as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;
III – as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.
§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta lei, obe-
decida a disciplina da legislação setorial específica.
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Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabele-
cidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o 
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas 
ao transporte aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o 
uso múltiplo destes.

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder 
Executivo federal, dos estados ou do Distrito Federal.
§ 1º O Poder Executivo federal poderá delegar aos estados e ao Distrito 
Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso 
hídrico de domínio da União.
§ 2º (Vetado.)

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser sus-
pensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas 
seguintes circunstâncias:
I – não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II – ausência de uso por três anos consecutivos;
III – necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV – necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V – necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para 
os quais não se disponha de fontes alternativas;
VI – necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade 
do corpo de água.

Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por 
prazo não excedente a trinta e cinco anos, renovável.

Art. 17. (Vetado.)

Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são ina-
lienáveis, mas o simples direito de seu uso.

Seção IV
Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indica-
ção de seu real valor;
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II – incentivar a racionalização do uso da água;
III – obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e in-
tervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos 
termos do art. 12 desta lei.
Parágrafo único. (Vetado.)

Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos 
hídricos devem ser observados, dentre outros:
I – nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu 
regime de variação;
II – nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o 
volume lançado e seu regime de variação e as características físico-quími-
cas, biológicas e de toxidade do afluente.

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hí-
dricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram 
gerados e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos 
planos de recursos hídricos;
II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a 
sete e meio por cento do total arrecadado.
§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo 
perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à co-
letividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água.
§ 3º (Vetado.)

Art. 23. (Vetado.)

Seção V
Da Compensação a Municípios

Art. 24. (Vetado.)



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 37

Seção VI
Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema 
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.
Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sis-
tema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Infor-
mações sobre Recursos Hídricos:
I – descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II – coordenação unificada do sistema;
III – acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.

Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos:
I – reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situ-
ação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;
II – atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e de-
manda de recursos hídricos em todo o território nacional;
III – fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

CAPÍTULO V
DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO 

MÚLTIPLO, DE INTERESSE COMUM OU COLETIVO

Art. 28. (Vetado.)

CAPÍTULO VI
DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
compete ao Poder Executivo federal:
I – tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
II – outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fis-
calizar os usos, na sua esfera de competência;
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III – implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, 
em âmbito nacional;
IV – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal indicará, por decreto, a autori-
dade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos 
hídricos sob domínio da União.

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cabe aos Poderes Executivos estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera 
de competência:
I – outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fisca-
lizar os seus usos;
II – realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
III – implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, 
em âmbito estadual e do Distrito Federal;
IV – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental.

Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os 
Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a in-
tegração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e con-
servação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de 
recursos hídricos.

TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO

Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos, com os seguintes objetivos:
I – coordenar a gestão integrada das águas;
II – arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recur-
sos hídricos;
III – implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
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IV – planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 
recursos hídricos;
V – promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
16Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I-A – a Agência Nacional de Águas;
II – os conselhos de recursos hídricos dos estados e do Distrito Federal;
III – os comitês de bacia hidrográfica;
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 
hídricos;
V – as agências de água.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por:
I – representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República 
com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;
II – representantes indicados pelos conselhos estaduais de recursos hídricos;
III – representantes dos usuários dos recursos hídricos;
IV – representantes das organizações civis de recursos hídricos.
Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo federal 
não poderá exceder à metade mais um do total dos membros do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
I – promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários;
II – arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes 
entre conselhos estaduais de recursos hídricos;
III – deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 
repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados;
IV – deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos con-
selhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica;

16 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
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V – analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hí-
dricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
VI – estabelecer diretrizes complementares para implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atua-
ção do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VII – aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e 
estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
VIII – (vetado);
17IX – acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
X – estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso.
18XI – zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Bar-
ragens (PNSB);
19XII – estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de 
seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB);
20XIII – apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se ne-
cessário, recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como 
encaminhá-lo ao Congresso Nacional.

Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por:
I – um presidente, que será o ministro titular do Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
II – um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da es-
trutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama-
zônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.

CAPÍTULO III
DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Art. 37. Os comitês de bacia hidrográfica terão como área de atuação:
I – a totalidade de uma bacia hidrográfica;

17 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
18 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20-9-2010.
19 Idem.
20 Idem.
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II – sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da ba-
cia, ou de tributário desse tributário; ou
III – grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
Parágrafo único. A instituição de comitês de bacia hidrográfica em rios de 
domínio da União será efetivada por ato do presidente da República.

Art. 38. Compete aos comitês de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área 
de atuação:
I – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e arti-
cular a atuação das entidades intervenientes;
II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relaciona-
dos aos recursos hídricos;
III – aprovar o plano de recursos hídricos da bacia;
IV – acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e suge-
rir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V – propor ao Conselho Nacional e aos conselhos estaduais de recursos 
hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca ex-
pressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos 
e sugerir os valores a serem cobrados;
VII – (vetado);
VIII – (vetado);
IX – estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos comitês de bacia hidrográfica caberá re-
curso ao Conselho Nacional ou aos conselhos estaduais de recursos hídri-
cos, de acordo com sua esfera de competência.

Art. 39. Os comitês de bacia hidrográfica são compostos por representantes:
I – da União;
II – dos estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;
III – dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV – dos usuários das águas de sua área de atuação;
V – das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na 
bacia.
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§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, 
bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimen-
tos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, 
estados, Distrito Federal e municípios à metade do total de membros.
§ 2º Nos comitês de bacia hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e trans-
fronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá in-
cluir um representante do Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º Nos comitês de bacia hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam 
terras indígenas devem ser incluídos representantes:
I – da Fundação Nacional do Índio (Funai), como parte da representação 
da União;
II – das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área 
de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma 
estabelecida nos respectivos regimentos.

Art. 40. Os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presiden-
te e um secretário, eleitos dentre seus membros.

CAPÍTULO IV
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA

Art. 41. As agências de água exercerão a função de secretaria executiva do 
respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica.

Art. 42. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais 
comitês de bacia hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das agências de água será autorizada pelo Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos conselhos estaduais de recursos 
hídricos mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica.

Art. 43. A criação de uma agência de água é condicionada ao atendimento 
dos seguintes requisitos:
I – prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia 
hidrográfica;
II – viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos 
hídricos em sua área de atuação.

Art. 44. Compete às agências de água, no âmbito de sua área de atuação:
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I – manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em 
sua área de atuação;
II – manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
III – efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos;
IV – analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem finan-
ciados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos 
e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração 
desses recursos;
V – acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;
VI – gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área 
de atuação;
VII – celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a exe-
cução de suas competências;
VIII – elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do 
respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica;
IX – promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos 
em sua área de atuação;
X – elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo 
comitê de bacia hidrográfica;
XI – propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica:
 a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para en-

caminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou conselhos es-
taduais de recursos hídricos, de acordo com o domínio destes;

 b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
 c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo 

uso de recursos hídricos;
 d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 

coletivo.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio 
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Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela 
gestão dos recursos hídricos.
21Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos: 
22I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacio-
nal de Recursos Hídricos;
23II – (revogado); 
24III – instruir os expedientes provenientes dos conselhos estaduais de re-
cursos hídricos e dos comitês de bacia hidrográfica;
25IV – (revogado);
26V – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária 
anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CAPÍTULO VI
DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta lei, organizações civis de 
recursos hídricos:
I – consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II – associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 
hídricos;
III – organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 
recursos hídricos;
IV – organizações não governamentais com objetivos de defesa de interes-
ses difusos e coletivos da sociedade;
V – outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 
conselhos estaduais de recursos hídricos.

Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organi-
zações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas.

21 Caput com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
22 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
23 Inciso revogado pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
24 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
25 Inciso revogado pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
26 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17-7-2000.
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TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos 
superficiais ou subterrâneos:
I – derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a 
respectiva outorga de direito de uso;
II – iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a 
derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, 
que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, 
sem autorização dos órgãos ou entidades competentes;
III – (vetado);
IV – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relaciona-
dos com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;
V – perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a 
devida autorização;
VI – fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valo-
res diferentes dos medidos;
VII – infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos re-
gulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos 
fixados pelos órgãos ou entidades competentes;
VIII – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competen-
tes no exercício de suas funções.

Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar refe-
rentes à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização 
de recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não 
atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade com-
petente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua 
ordem de enumeração:
I – advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para corre-
ção das irregularidades;
II – multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de  
R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III – embargo provisório, por prazo determinado, para execução de servi-
ços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga 
ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação 
e proteção dos recursos hídricos;
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IV – embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para re-
por incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e mar-
gens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os 
poços de extração de água subterrânea.
§ 1º Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de 
abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou 
animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser apli-
cada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato.
§ 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão 
cobradas do infrator as despesas em que incorrer a administração para tor-
nar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 
53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização 
dos danos a que der causa.
§ 3º Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autori-
dade administrativa competente, nos termos do regulamento.
§ 4º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

27Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os conselhos esta-
duais de recursos hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrati-
vos relacionadas no art. 47 desta lei, por prazo determinado, o exercício de 
funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos 
não estiverem constituídos.

Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de 
geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legisla-
ção setorial específica.

Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a partir da publi-
cação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispon-
do sobre a criação das agências de água.

Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

27 Artigo com redação dada pela Lei nº 10.881, de 9-6-2004.
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“Art. 1º .......................................................................................................
......................................................................................................................
III – quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recur-
sos Hídricos e da Amazônia Legal;
IV – três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Na-
cional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério de 
Minas e Energia;
V – dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
......................................................................................................................
§ 4º A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministé-
rio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 
será empregada na implementação da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.
§ 5º A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e 
expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recur-
sos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento da 
energia hidráulica.”

Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo en-
trarão em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data 
de publicação desta lei.

Art. 55. O Poder Executivo federal regulamentará esta lei no prazo de cen-
to e oitenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 200028

Dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas (ANA), entidade 
federal de implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e de co-
ordenação do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos, e dá 
outras providências.

O vice-presidente da República no exercício do cargo de presidente da 
República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º Esta lei cria a Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal 
de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabele-
cendo regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes 
de recursos.

CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA E COMPETÊNCIAS 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

Art. 2º Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a 
articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores 
usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Re-
cursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 3º Fica criada a Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia sob re-
gime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua 

28 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 18 de julho de 2000.
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esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo ins-
talar unidades administrativas regionais.

Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes 
e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvol-
vida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:
I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;
II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionali-
zação, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos;
III – (vetado);
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos 
arts. 5º, 6º, 7º e 8º;
V – fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio 
da União;
VI – elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e 
quantitativos sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, na forma do 
inciso VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;
VII – estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de 
bacia hidrográfica;
VIII – implementar, em articulação com os comitês de bacia hidrográfica, a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;
IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da co-
brança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do 
disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997;
X – planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efei-
tos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema 
Nacional de Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios;
XI – promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recur-
sos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de 
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água, de alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, 
em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos;
XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por 
agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos 
hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das res-
pectivas bacias hidrográficas;
XIII – promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da 
rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades 
públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias;
XIV – organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações so-
bre Recursos Hídricos;
XV – estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a 
gestão de recursos hídricos;
XVI – prestar apoio aos estados na criação de órgãos gestores de recursos 
hídricos;
XVII – propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabeleci-
mento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e 
quantitativa de recursos hídricos.
29XVIII – participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
e supervisionar a sua implementação.
30XIX – regular e fiscalizar, quando envolverem corpos-d’água de domínio 
da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de 
concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em 
caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de pa-
drões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão 
e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, 
quando existentes.
31XX – organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações so-
bre Segurança de Barragens (SNISB);
32XXI – promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens;

29 Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31-8-2001.
30 Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13-10-2009.
31 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20-9-2010.
32 Idem.
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33XXII – coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens 
e encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), de forma consolidada.
§ 1º Na execução das competências a que se refere o inciso II deste artigo, 
serão considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com 
outros países, os respectivos acordos e tratados.
§ 2º As ações a que se refere o inciso X deste artigo, quando envolverem a 
aplicação de racionamentos preventivos, somente poderão ser promovidas 
mediante a observância de critérios a serem definidos em decreto do presi-
dente da República.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição das condi-
ções de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efe-
tuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
§ 4º A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia hidro-
gráfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do art. 44 
da Lei nº 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.
§ 5º (Vetado.)
§ 6º A aplicação das receitas de que trata o inciso IX será feita de forma 
descentralizada, por meio das agências de que trata o Capítulo IV do Tí-
tulo II da Lei nº 9.433, de 1997, e, na ausência ou impedimento destas, por 
outras entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.
§ 7º Nos atos administrativos de outorga de direito de uso de recursos hí-
dricos de cursos de água que banham o semiárido nordestino, expedidos 
nos termos do inciso IV deste artigo, deverão constar, explicitamente, as 
restrições decorrentes dos incisos III e V do art. 15 da Lei nº 9.433, de 1997.
34§ 8º No exercício das competências referidas no inciso XIX deste artigo, a 
ANA zelará pela prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, em observância aos princípios da regularidade, continuidade, efi-
ciência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária 
e utilização racional dos recursos hídricos.

Art. 5º 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:

33 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20-9-2010.
34 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.058, de 13-10-2009.
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I – até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da 
outorga;
II – até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento 
projetado;
III – até trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.
§ 1º Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hí-
dricos serão fixados em função da natureza e do porte do empreendimen-
to, levando-se em consideração, quando for o caso, o período de retorno 
do investimento.
§ 2º Os prazos a que se referem os incisos I e II poderão ser ampliados, 
quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento o 
justificar, ouvido o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 3º O prazo de que trata o inciso III poderá ser prorrogado, pela ANA, res-
peitando-se as prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos.
§ 4º As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias 
e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vi-
gorarão por prazos coincidentes com os dos correspondentes contratos de 
concessão ou atos administrativos de autorização.

Art. 6º A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de recursos hí-
dricos, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para os usos 
requeridos, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.433, de 1997.
§ 1º A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e 
se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investi-
dores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
§ 2º O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em 
conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-
-se ao máximo de três anos, findo o qual será considerado o disposto nos 
incisos I e II do art. 5º.
35Art. 7º A concessão ou a autorização de uso de potencial de energia hi-
dráulica e a construção de eclusa ou de outro dispositivo de transposição 
hidroviária de níveis em corpo de água de domínio da União serão precedi-
das de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
36§ 1º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será requerida:

35 Caput com redação dada pela Lei nº 13.081, de 2-1-2015.
36 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.081, de 2-1-2015.
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37I – pela Agência Nacional de Energia Elétrica, para aproveitamentos de 
potenciais hidráulicos;
38II – pelo Ministério dos Transportes, por meio do órgão responsável pela 
gestão hidroviária, quando se tratar da construção e operação direta de 
eclusa ou de outro dispositivo de transposição hidroviária de níveis;
39III – pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, quando se tratar 
de concessão, inclusive na modalidade patrocinada ou administrativa, da 
construção seguida da exploração de serviços de eclusa ou de outro dispo-
sitivo de transposição hidroviária de níveis.
40§ 2º Quando o corpo de água for de domínio dos estados ou do Distrito 
Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em 
articulação com a respectiva unidade gestora de recursos hídricos.
41§ 3º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada 
automaticamente pelo respectivo poder outorgante em outorga de direito 
de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber a con-
cessão ou autorização de uso de potencial de energia hidráulica ou que for 
responsável pela construção e operação de eclusa ou de outro dispositivo de 
transposição hidroviária de níveis.
42§ 4º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao dis-
posto no art. 13 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 8º A ANA dará publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos de domínio da União, bem como aos atos administra-
tivos que deles resultarem, por meio de publicação na imprensa oficial e em 
pelo menos um jornal de grande circulação na respectiva região.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

Art. 9º A ANA será dirigida por uma diretoria colegiada, composta por 
cinco membros, nomeados pelo presidente da República, com mandatos 

37 Inciso com redação dada pela Lei nº 13.081, de 2-1-2015.
38 Idem.
39 Idem.
40 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.081, de 2-1-2015.
41 Idem.
42 Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.081, de 2-1-2015.
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não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução consecu-
tiva, e contará com uma procuradoria.
§ 1º O diretor-presidente da ANA será escolhido pelo presidente da Repú-
blica entre os membros da diretoria colegiada, e investido na função por 
quatro anos ou pelo prazo que restar de seu mandato.
§ 2º Em caso de vaga no curso do mandato, este será completado por su-
cessor investido na forma prevista no caput, que o exercerá pelo prazo 
remanescente.

Art. 10. A exoneração imotivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer 
nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.
§ 1º Após o prazo a que se refere o caput, os dirigentes da ANA somente 
perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial 
transitada em julgado, ou de decisão definitiva em processo administrati-
vo disciplinar.
§ 2º Sem prejuízo do que preveem as legislações penal e relativa à puni-
ção de atos de improbidade administrativa no serviço público, será causa 
da perda do mandato a inobservância, por qualquer um dos dirigentes da 
ANA, dos deveres e proibições inerentes ao cargo que ocupa.
§ 3º Para os fins do disposto no § 2º, cabe ao ministro de Estado do Meio 
Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar, que será condu-
zido por comissão especial, competindo ao presidente da República deter-
minar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.

Art. 11. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercício de qualquer outra ati-
vidade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária.
§ 1º É vedado aos dirigentes da ANA, conforme dispuser o seu regimento 
interno, ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 2º A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de atividades 
profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades 
públicas ou privadas de ensino e pesquisa.

Art. 12. Compete à diretoria colegiada:
I – exercer a administração da ANA;
II – editar normas sobre matérias de competência da ANA;
III – aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o 
âmbito decisório de cada diretoria;
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IV – cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
V – examinar e decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recur-
sos hídricos de domínio da União;
VI – elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA;
VII – encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgãos 
competentes;
VIII – decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patri-
mônio da ANA; e
IX – conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de compo-
nentes da diretoria da ANA.
§ 1º A diretoria deliberará por maioria simples de votos, e se reunirá com a 
presença de, pelo menos, três diretores, entre eles o diretor-presidente ou 
seu substituto legal.
§ 2º As decisões relacionadas com as competências institucionais da ANA, 
previstas no art. 3º, serão tomadas de forma colegiada.

Art. 13. Compete ao diretor-presidente:
I – exercer a representação legal da ANA;
II – presidir as reuniões da diretoria colegiada;
III – cumprir e fazer cumprir as decisões da diretoria colegiada;
IV – decidir ad referendum da diretoria colegiada as questões de urgência;
V – decidir, em caso de empate, nas deliberações da diretoria colegiada;
VI – nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as 
funções de confiança;
VII – admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos 
públicos;
VIII – encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os relató-
rios elaborados pela diretoria colegiada e demais assuntos de competência 
daquele conselho;
IX – assinar contratos e convênios e ordenar despesas; e
X – exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor.

Art. 14. Compete à procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia-
-Geral da União para fins de orientação normativa e supervisão técnica:
I – representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de fa-
zenda pública;
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II – representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de di-
reção, inclusive após a cessação do respectivo exercício, com referência a 
atos praticados em decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, 
adotando, inclusive, as medidas judiciais cabíveis, em nome e em defesa 
dos representados;
III – apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes 
às atividades da ANA, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobran-
ça amigável ou judicial; e
IV – executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.

Art. 15. (Vetado.)

CAPÍTULO IV
DOS SERVIDORES DA ANA

Art. 16. A ANA constituirá, no prazo de trinta e seis meses a contar da 
data de publicação desta lei, o seu quadro próprio de pessoal, por meio da 
realização de concurso público de provas, ou de provas e títulos, ou da re-
distribuição de servidores de órgãos e entidades da administração federal 
direta, autárquica ou fundacional.
43§ 1º (Revogado.)
44§ 2º (Revogado.)
45Art. 17. (Revogado.)
46Art. 18. (Revogado.)
47Art. 18-A. Ficam criados, para exercício exclusivo na ANA:
I – cinco Cargos Comissionados de Direção (CD), sendo: um CD I e quatro CD II;
II – cinquenta e dois Cargos de Gerência Executiva (CGE), sendo: cinco 
CGE I, treze CGE II, trinta e três CGE III e um CGE IV;
III – doze Cargos Comissionados de Assessoria (CA), sendo: quatro CA I; 
quatro CA II e quatro CA III;
IV – onze Cargos Comissionados de Assistência (CAS) I;
V – vinte e sete Cargos Comissionados Técnicos (CCT) V.

43 Parágrafo revogado pela Lei nº 10.871, de 20-5-2004.
44 Idem.
45 Artigo revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31-8-2001.
46 Idem.
47 Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31-8-2001.
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Parágrafo único. Aplicam-se aos cargos de que trata este artigo as disposi-
ções da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 19. Constituem patrimônio da ANA os bens e direitos de sua proprie-
dade, os que lhe forem conferidos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 20. Constituem receitas da ANA:
I – os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações con-
signadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicio-
nais e transferências e repasses que lhe forem conferidos;
II – os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos hídri-
cos de domínio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicação 
previstos no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997;
III – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebra-
dos com entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacionais;
IV – as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados;
V – o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informa-
ções, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrati-
vos e de taxas de inscrições em concursos;
VI – retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
VII – o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decor-
rência de ações de fiscalização de que tratam os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.433, 
de 1997;
VIII – os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis 
de sua propriedade;
IX – o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para 
a prática de infrações, assim como do patrimônio dos infratores, apreen-
didos em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao 
patrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial; e
X – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Art. 21. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídri-
cos de domínio da União serão mantidas à disposição da ANA, na Conta 
Única do Tesouro Nacional, enquanto não forem destinadas para as res-
pectivas programações.
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§ 1º A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitas com 
as bacias hidrográficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o 
estabelecido no art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997.
§ 2º As disponibilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser man-
tidas em aplicações financeiras, na forma regulamentada pelo Ministério 
da Fazenda.
§ 3º (Vetado.)
§ 4º As prioridades de aplicação de recursos a que se refere o caput do art. 22 
da Lei nº 9.433, de 1997, serão definidas pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, em articulação com os respectivos comitês de bacia hidrográfica.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de três anos, 
dois diretores terão mandatos de quatro anos e dois diretores terão mandatos 
de cinco anos, para implementar o sistema de mandatos não coincidentes.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas 
do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcio-
namento da autarquia;
II – remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério 
do Meio Ambiente para atender às despesas de estruturação e manutenção 
da ANA, utilizando, como recursos, as dotações orçamentárias destinadas 
às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, su-
batividades e grupos de despesas previstos na lei orçamentária em vigor.

Art. 24. A Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a Advo-
cacia-Geral da União prestarão à ANA, no âmbito de suas competências, a 
assistência jurídica necessária, até que seja provido o cargo de procurador 
da autarquia.

Art. 25. O Poder Executivo implementará a descentralização das atividades 
de operação e manutenção de reservatórios, canais e adutoras de domínio 
da União, excetuada a infraestrutura componente do Sistema Interligado 
Brasileiro, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisão do processo 
de descentralização de que trata este artigo.
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Art. 26. O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contado a partir da data 
de publicação desta lei, por meio de decreto do presidente da República, estabe-
lecerá a estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação.
Parágrafo único. O decreto a que se refere o caput estabelecerá regras de 
caráter transitório, para vigorarem na fase de implementação das ativida-
des da ANA, por prazo não inferior a doze e nem superior a vinte e quatro 
meses, regulando a emissão temporária, pela Aneel, das declarações de re-
serva de disponibilidade hídrica de que trata o art. 7º.

Art. 27. A ANA promoverá a realização de concurso público para preen-
chimento das vagas existentes no seu quadro de pessoal.

Art. 28. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, 
será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre 
o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de con-
cessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios em cujos territórios 
se localizarem instalações destinadas à produção de energia elé-
trica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos 
reservatórios, e a órgãos da administração direta da União.” (NR)
“§ 1º Da compensação financeira de que trata o caput:” (AC)48

“I – seis por cento do valor da energia produzida serão distri-
buídos entre os estados, municípios e órgãos da administração 
direta da União, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, com a redação dada por esta lei;” (AC)
“II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia 
produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, 
para aplicação na implementação da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, e do disposto nesta lei.” (AC)
“§ 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui paga-
mento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos 
do art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997.” (AC)

48 AC = acréscimo.
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Art. 29. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a redação 
dada pela Lei nº 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  A distribuição mensal da compensação financeira de 
que trata o inciso I do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, com a redação alterada por esta lei, será feita da 
seguinte forma:” (NR)
“I – quarenta e cinco por cento aos estados;”
“II – quarenta e cinco por cento aos municípios;”
“III – quatro inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério 
do Meio Ambiente;” (NR)
“IV –  três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de 
Minas e Energia;” (NR)
“V – dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.”
“§ 1º  Na distribuição da compensação financeira, o Distrito 
Federal receberá o montante correspondente às parcelas de es-
tado e de município.”
“§ 2º  Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios 
de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será 
considerado como geração associada a estes reservatórios regu-
larizadores, competindo à Aneel efetuar a avaliação correspon-
dente para determinar a proporção da compensação financeira 
devida aos estados, Distrito Federal e municípios afetados por 
esses reservatórios.” (NR)
“§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os 
percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das par-
celas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos es-
tados e aos municípios por ela diretamente afetados, oitenta e cin-
co por cento dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, 
previstos no Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, assinado em 
26 de março de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai, bem como nos documentos interpretati-
vos subsequentes, e quinze por cento aos estados e municípios 
afetados por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que 
contribuem para o incremento de energia nela produzida.” (NR)
“§ 4º  A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será 
empregada na implementação da Política Nacional de Recursos 
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Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.” (NR)
“§ 5º (Revogado.)”

Art. 30. O art. 33 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos:”
“I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;”
“I-A – a Agência Nacional de Águas;” (AC)
“II – os conselhos de recursos hídricos dos estados e do Distrito 
Federal;”
“III – os comitês de bacia hidrográfica;”
“IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Dis-
trito Federal e municipais cujas competências se relacionem 
com a gestão de recursos hídricos;” (NR)
“V – as agências de água.”

Art. 31. O inciso IX do art. 35 da Lei nº 9.433, de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 35. ......................................................................................................
.....................................................................................................................”
“IX –  acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas;” (NR)
“...................................................................................................................”

Art. 32. O art. 46 da Lei nº 9.433, de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos:”
“I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos;”
“II – (revogado);”
“III – instruir os expedientes provenientes dos conselhos esta-
duais de recursos hídricos e dos comitês de bacia hidrográfica;”
“IV – (revogado);”
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“V – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta 
orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos.”

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Edward Joaquim Amadeo Swaelen

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Rodolpho Tourinho Neto

Martus Tavares
José Sarney Filho
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LEI Nº 10.881, DE 9 DE JUNHO DE 200449

Dispõe sobre os contratos de gestão 
entre a Agência Nacional de Águas e 
entidades delegatárias das funções de 
agências de águas relativas à gestão de 
recursos hídricos de domínio da União 
e dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º A Agência Nacional de Águas (ANA) poderá firmar contratos de 
gestão, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se 
enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos (CNRH) para exercer funções de competência das agências de água, 
previstas nos arts. 41 e 44 da mesma lei, relativas a recursos hídricos de 
domínio da União.
§ 1º Para a delegação a que se refere o caput deste artigo, o CNRH observará 
as mesmas condições estabelecidas pelos arts. 42 e 43 da Lei nº 9.433, de 8 
de janeiro de 1997.
§ 2º Instituída uma agência de água, esta assumirá as competências estabele-
cidas pelos arts. 41 e 44 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, encerrando-se, 
em consequência, o contrato de gestão referente à sua área de atuação.

Art. 2º Os contratos de gestão, elaborados de acordo com as regras estabe-
lecidas nesta lei, discriminarão as atribuições, direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias, com o seguinte conteúdo mínimo:
I – especificação do programa de trabalho proposto, a estipulação das me-
tas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como pre-
visão expressa dos critérios objetivos de avaliação a serem utilizados, me-
diante indicadores de desempenho;
II – a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e em-
pregados das entidades delegatárias, no exercício de suas funções;

49 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 11 de junho de 2004.
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III – a obrigação de a entidade delegatária apresentar à ANA e ao respectivo 
ou respectivos comitês de bacia hidrográfica, ao término de cada exercício, 
relatório sobre a execução do contrato de gestão, contendo comparativo es-
pecífico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado 
de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, inde-
pendentemente das previsões mencionadas no inciso II do caput deste artigo;
IV – a publicação, no Diário Oficial da União, de extrato do instrumento 
firmado e de demonstrativo de sua execução físico-financeira;
V – o prazo de vigência do contrato e as condições para sua suspensão, 
rescisão e renovação;
VI – a impossibilidade de delegação da competência prevista no inciso III 
do art. 44 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
VII – a forma de relacionamento da entidade delegatária com o respectivo 
ou respectivos comitês de bacia hidrográfica;
VIII – a forma de relacionamento e cooperação da entidade delegatária 
com as entidades estaduais diretamente relacionadas ao gerenciamento de 
recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica.
§ 1º O termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do respec-
tivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica, à aprovação do ministro 
de Estado do Meio Ambiente.
§ 2º A ANA complementará a definição do conteúdo e exigências a serem 
incluídas nos contratos de gestão de que seja signatária, observando-se as 
peculiaridades das respectivas bacias hidrográficas.
§ 3º A ANA encaminhará cópia do relatório a que se refere o inciso III do 
caput deste artigo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, acompa-
nhado das explicações e conclusões pertinentes, no prazo máximo de trinta 
dias após o seu recebimento.

Art. 3º A ANA constituirá comissão de avaliação que analisará, periodi-
camente, os resultados alcançados com a execução do contrato de gestão 
e encaminhará relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, contendo 
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício finan-
ceiro, à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e 
ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica.
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será compos-
ta por especialistas, com qualificação adequada, da ANA, da Secretaria de 



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 65

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e 
entidades do governo federal.

Art. 4º Às entidades delegatárias poderão ser destinados recursos orça-
mentários e o uso de bens públicos necessários ao cumprimento dos con-
tratos de gestão.
§ 1º São asseguradas à entidade delegatária as transferências da ANA pro-
venientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em rios 
de domínio da União, de que tratam os incisos I, III e V do caput do art. 12 
da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, arrecadadas na respectiva ou res-
pectivas bacias hidrográficas.
§ 2º Os bens de que trata este artigo serão destinados às entidades delegatá-
rias, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula 
expressa do contrato de gestão.
§ 3º Aplica-se às transferências a que se refere o § 1º deste artigo o disposto 
no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º A ANA poderá designar servidor do seu quadro de pessoal para 
auxiliar a implementação das atividades da entidade delegatária.
§ 1º A designação terá o prazo máximo de seis meses, admitida uma 
prorrogação.
§ 2º O servidor designado fará jus à remuneração na origem e ajuda de 
custo para deslocamento e auxílio-moradia, em conformidade com a le-
gislação vigente.

Art. 6º A ANA, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ile-
galidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela entidade 
delegatária, dela dará ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária de seus dirigentes.

Art. 7º A ANA, na função de secretaria executiva do respectivo ou res-
pectivos comitês de bacia hidrográfica, poderá ser depositária e gestora de 
bens e valores da entidade delegatária, cujos sequestro ou indisponibilidade 
tenham sido decretados pelo juízo competente, considerados por ela neces-
sários à continuidade da implementação das atividades previstas no contra-
to de gestão, facultando-lhe disponibilizá-los a outra entidade delegatária 
ou agência de água, mediante novo contrato de gestão.

Art. 8º A ANA deverá promover a rescisão do contrato de gestão, se consta-
tado o descumprimento das suas disposições.
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§ 1º A rescisão será precedida de processo administrativo, assegurado o di-
reito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade, individual e 
solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
§ 2º A rescisão importará reversão dos bens cujos usos foram permitidos e 
dos valores entregues à utilização da entidade delegatária, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.

Art. 9º A ANA editará, no prazo máximo de noventa dias, contado da data 
de publicação da Medida Provisória nº 165, de 11 de fevereiro de 200450, 
norma própria contendo os procedimentos que a entidade delegatária ado-
tará para a seleção e recrutamento de pessoal, bem como para compras e 
contratação de obras e serviços com emprego de recursos públicos.
Parágrafo único. A norma de que trata o caput deste artigo observará os 
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 10. O art. 51 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os con-
selhos estaduais de recursos hídricos poderão delegar a orga-
nizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 desta lei, 
por prazo determinado, o exercício de funções de competência 
das agências de água, enquanto esses organismos não estive-
rem constituídos.” (NR)

Art. 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provi-
sória nº 165, de 11 de fevereiro de 200451.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva

Swedenberger Barbosa

50 Medida provisória convertida com alteração na Lei nº 10.881, de 9-6-2004.
51 Idem.
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LEI Nº 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 201052

Estabelece a Política Nacional de Segu-
rança de Barragens destinadas à acumu-
lação de água para quaisquer usos, à dis-
posição final ou temporária de rejeitos 
e à acumulação de resíduos industriais, 
cria o Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens e altera 
a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 
8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei 
nº 9.984, de 17 de julho de 2000.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Bar-
ragens (SNISB).
Parágrafo único. Esta lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação de 
água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 
acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das 
seguintes características:
I – altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, 
maior ou igual a 15 m (quinze metros);
II – capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m3 (três 
milhões de metros cúbicos);
III – reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas téc-
nicas aplicáveis;
IV – categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos eco-
nômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme de-
finido no art. 6º.

52 Publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 21 de setembro de 2010.
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Art. 2º Para os efeitos desta lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I – barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário 
de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou 
de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estru-
turas associadas;
II – reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas 
ou de mistura de líquidos e sólidos;
III – segurança de barragem: condição que vise a manter a sua integridade 
estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade 
e do meio ambiente;
IV – empreendedor: agente privado ou governamental com direito real so-
bre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore 
a barragem para benefício próprio ou da coletividade;
V – órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações 
de fiscalização da segurança da barragem de sua competência;
VI – gestão de risco: ações de caráter normativo, bem como aplicação de 
medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos;
VII – dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer devido 
a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de 
uma barragem.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB):
I – garantir a observância de padrões de segurança de barragens de manei-
ra a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências;
II – regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de 
planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro ver-
timento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o 
território nacional;
III – promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segu-
rança empregadas pelos responsáveis por barragens;
IV – criar condições para que se amplie o universo de controle de barra-
gens pelo poder público, com base na fiscalização, orientação e correção 
das ações de segurança;
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V – coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de 
barragens pelos governos;
VI – estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avalia-
ção da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público;
VII – fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos.

CAPÍTULO III
DOS FUNDAMENTOS E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 4º São fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB):
I – a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de 
planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro verti-
mento, operação, desativação e de usos futuros;
II – a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou 
indiretamente, das ações preventivas e emergenciais;
III – o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, 
cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la;
IV – a promoção de mecanismos de participação e controle social;
V – a segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilida-
de e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais.

Art. 5º A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das 
ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente (Sisnama):
I – à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observa-
do o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, 
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico;
II – à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, 
quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica;
III – à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição 
final ou temporária de rejeitos;
IV – à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação 
para fins de disposição de resíduos industriais.
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CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB):
I – o sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano 
potencial associado;
II – o Plano de Segurança de Barragem;
III – o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 
(SNISB);
IV – o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima);
V – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental;
VI – o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;
VII – o Relatório de Segurança de Barragens.

Seção I
Da Classificação 

Art. 7º As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por 
categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com 
base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH).
§ 1º A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será 
feita em função das características técnicas, do estado de conservação do 
empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem.
§ 2º A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem 
em alto, médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vi-
das humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes 
da ruptura da barragem.

Seção II
Do Plano de Segurança da Barragem

Art. 8º O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, 
as seguintes informações:
I – identificação do empreendedor;
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II – dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, 
no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do 
projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e 
manutenção da barragem;
III – estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da 
equipe de segurança da barragem;
IV – manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e 
de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;
V – regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;
VI – indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos aces-
sos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, 
exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;
VII – Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;
VIII – relatórios das inspeções de segurança;
IX – revisões periódicas de segurança.
§ 1º A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, 
o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança 
deverão ser estabelecidos pelo órgão fiscalizador.
§ 2º As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da bar-
ragem deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança.

Art. 9º As inspeções de segurança regular e especial terão a sua periodici-
dade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de 
detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de 
risco e do dano potencial associado à barragem.
§ 1º A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de 
segurança da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao 
órgão fiscalizador e à sociedade civil.
§ 2º A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação 
do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em fun-
ção da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fa-
ses de construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações 
das condições a montante e a jusante da barragem.
§ 3º Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar as 
ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da seguran-
ça da barragem.
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Art. 10. Deverá ser realizada revisão periódica de segurança de barragem 
com o objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem, con-
siderando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização 
dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusan-
te da barragem. 
§ 1º A periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o conte-
údo mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança 
serão estabelecidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco 
e do dano potencial associado à barragem.
§ 2º A revisão periódica de segurança de barragem deve indicar as ações 
a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da 
barragem, compreendendo, para tanto:
I – o exame de toda a documentação da barragem, em particular dos rela-
tórios de inspeção;
II – o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo 
empreendedor;
III – a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às re-
visões efetuadas anteriormente.

Art. 11. O órgão fiscalizador poderá determinar a elaboração de PAE em 
função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, de-
vendo exigi-lo sempre para a barragem classificada como de dano potencial 
associado alto.

Art. 12. O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor 
da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os 
agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos:
I – identificação e análise das possíveis situações de emergência;
II – procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento 
ou de condições potenciais de ruptura da barragem;
III – procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situa-
ções de emergência, com indicação do responsável pela ação;
IV – estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades poten-
cialmente afetadas em situação de emergência.
Parágrafo único. O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas 
prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades compe-
tentes e aos organismos de defesa civil.



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 73

Seção III
Do Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB)

Art. 13. É instituído o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens (SNISB), para registro informatizado das condições de segu-
rança de barragens em todo o território nacional.
Parágrafo único. O SNISB compreenderá um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de suas informações, devendo contemplar 
barragens em construção, em operação e desativadas.

Art. 14. São princípios básicos para o funcionamento do SNISB:
I – descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II – coordenação unificada do sistema;
III – acesso a dados e informações garantido a toda a sociedade.

Seção IV
Da Educação e da Comunicação

Art. 15. A PNSB deverá estabelecer programa de educação e de comuni-
cação sobre segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a so-
ciedade da importância da segurança de barragens, o qual contemplará as 
seguintes medidas:
I – apoio e promoção de ações descentralizadas para conscientização e de-
senvolvimento de conhecimento sobre segurança de barragens;
II – elaboração de material didático;
III – manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens 
sob sua jurisdição;
IV – promoção de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e associa-
ções técnicas relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins;
V – disponibilização anual do Relatório de Segurança de Barragens.

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 16. O órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obri-
gado a:
I – manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação dos 
empreendedores, para fins de incorporação ao SNISB;
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II – exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por 
profissional habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (Confea) / Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, construção, 
fiscalização e demais relatórios citados nesta lei;
III – exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas 
nos relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança;
IV – articular-se com outros órgãos envolvidos com a implantação e a ope-
ração de barragens no âmbito da bacia hidrográfica;
V – exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informa-
ções relativas à barragem no SNISB.
§ 1º O órgão fiscalizador deverá informar imediatamente à Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) qual-
quer não conformidade que implique risco imediato à segurança ou qual-
quer acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdição.
§ 2º O órgão fiscalizador deverá implantar o cadastro das barragens a que 
alude o inciso I no prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da data de pu-
blicação desta lei.

Art. 17. O empreendedor da barragem obriga-se a:
I – prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem;
II – providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto 
final como construído;
III – organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a 
documentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à manuten-
ção, à segurança e, quando couber, à desativação da barragem;
IV – informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que pos-
sa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa 
comprometer a sua segurança;
V – manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme 
estabelecido no Plano de Segurança da Barragem;
VI – permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos inte-
grantes do Sindec ao local da barragem e à sua documentação de segurança;
VII – providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da 
Barragem, observadas as recomendações das inspeções e as revisões peri-
ódicas de segurança;
VIII – realizar as inspeções de segurança previstas no art. 9º desta lei;
IX – elaborar as revisões periódicas de segurança;
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X – elaborar o PAE, quando exigido;
XI – manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva cor-
respondência em volume armazenado, bem como das características quí-
micas e físicas do fluido armazenado, conforme estabelecido pelo órgão 
fiscalizador;
XII – manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freá-
tico na área de influência do reservatório, conforme estabelecido pelo órgão 
fiscalizador;
XIII – cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem 
no SNISB.
Parágrafo único. Para reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, a alte-
ração de que trata o inciso IV também deverá ser informada ao Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos ter-
mos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu 
empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências 
adotadas.
§ 1º A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de pro-
jeto específico.
§ 2º Na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão fis-
calizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de 
danos potenciais associados à segurança da barragem, devendo os custos 
dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor.

Art. 19. Os empreendedores de barragens enquadradas no parágrafo único 
do art. 1º terão prazo de dois anos, contado a partir da publicação desta lei, 
para submeter à aprovação dos órgãos fiscalizadores o relatório especifi-
cando as ações e o cronograma para a implantação do Plano de Segurança 
da Barragem.
Parágrafo único. Após o recebimento do relatório de que trata o caput, os 
órgãos fiscalizadores terão prazo de até um ano para se pronunciarem.

Art. 20. O art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos XI, XII e XIII: 
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“Art. 35. ......................................................................................................
......................................................................................................................
XI – zelar pela implementação da Política Nacional de Seguran-
ça de Barragens (PNSB); 
XII – estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, apli-
cação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); 
XIII – apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, 
se necessário, recomendações para melhoria da segurança das 
obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional.” (NR) 

Art. 21. O caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes incisos XX, XXI e XXII: 

“Art. 4º .......................................................................................................
......................................................................................................................
XX – organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Segurança de Barragens (SNISB); 
XXI – promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de 
barragens; 
XXII – coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de 
Barragens e encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), de forma consolidada.
...........................................................................................................” (NR) 

Art. 22. O descumprimento dos dispositivos desta lei sujeita os infratores 
às penalidades estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Mauro Barbosa da Silva

Márcio Pereira Zimmermann
José Machado

João Reis Santana Filho
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DECRETO Nº 4.613, DE 11 DE MARÇO DE 200353

Regulamenta o Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos, e dá outras providências.

O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas 
Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de julho de 2000, decreta:

Art. 1º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão consultivo e de-
liberativo, integrante da estrutura regimental do Ministério do Meio Am-
biente, tem por competência:
I – promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários;
II – arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes 
entre conselhos estaduais de recursos hídricos;
III – deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídri-
cos, cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão 
implantados;
IV – deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pe-
los conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia 
hidrográfica;
V – analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hí-
dricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos;
VI – estabelecer diretrizes complementares para implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atua-
ção do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VII – aprovar propostas de instituição dos comitês de bacias hidrográficas 
e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
VIII – deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem interpostos;
IX – acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
X – estabelecer critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso;

53 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12 de março de 2003.



Série
Legislação78

XI – aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, em conso-
nância com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma) e de acordo com a classificação estabelecida na legislação ambiental;
XII – formular a Política Nacional de Recursos Hídricos nos termos da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 2º da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000;
XIII – manifestar-se sobre propostas encaminhadas pela Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive 
financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídri-
cos, nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000;
XIV – definir os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de 
domínio da União, nos termos do inciso VI do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000;
XV – definir, em articulação com os comitês de bacia hidrográfica, as prio-
ridades de aplicação dos recursos a que se refere o caput do art. 22 da Lei 
nº 9.433, de 1997, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei nº 9.984, de 2000;
XVI – autorizar a criação das agências de água, nos termos do parágrafo 
único do art. 42 e do art. 43 da Lei nº 9.433, de 1997;
XVII – deliberar sobre as acumulações, derivações, captações e lançamen-
tos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outor-
ga de direitos de uso de recursos hídricos de domínio da União, nos termos 
do inciso V do art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997;
XVIII – manifestar-se sobre os pedidos de ampliação dos prazos para as 
outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, es-
tabelecidos nos incisos I e II do art. 5º e seu § 2º da Lei nº 9.984, de 2000;
XIX – delegar, quando couber, por prazo determinado, nos termos do 
art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997, aos consórcios e associações intermunici-
pais de bacias hidrográficas, com autonomia administrativa e financeira, o 
exercício de funções de competência das agências de água, enquanto estas 
não estiverem constituídas.

Art. 2º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será presidido pelo mi-
nistro de Estado do Meio Ambiente e terá a seguinte composição:
I – um representante de cada um dos seguintes ministérios:
 a) da Fazenda;
 b) do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 c) das Relações Exteriores;
 d) dos Transportes;
 e) da Educação;
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 f) da Justiça;
 g) da Saúde;
 h) da Cultura;
 i) do Desenvolvimento Agrário;
 j) do Turismo; e
 l) das Cidades;
II – dois representantes de cada um dos seguintes ministérios:
 a) da Integração Nacional;
 b) da Defesa;
 c) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
 d) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e
 e) da Ciência e Tecnologia;
III – três representantes de cada um dos seguintes ministérios:
 a) do Meio Ambiente; e
 b) de Minas e Energia;
IV – um representante de cada uma das seguintes secretarias especiais da 
Presidência da República:
 a) de Aquicultura e Pesca; e
 b) de Políticas para as Mulheres;
V – dez representantes dos conselhos estaduais de recursos hídricos;
VI – doze representantes de usuários de recursos hídricos; e
VII – seis representantes de organizações civis de recursos hídricos.
§ 1º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III e IV do caput deste 
artigo e seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos 
e designados pelo presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 2º Os representantes referidos no inciso V do caput deste artigo serão 
indicados pelos conselhos estaduais de recursos hídricos e seus suplentes 
deverão, obrigatoriamente, ser de outro estado.
§ 3º Os representantes mencionados no inciso VI do caput deste artigo, e 
seus suplentes, serão indicados, respectivamente:
I – dois, pelos irrigantes;
II – dois, pelas instituições encarregadas da prestação de serviço público de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
III – dois, pelas concessionárias e autorizadas de geração hidrelétrica;
IV – dois, pelo setor hidroviário, sendo um indicado pelo setor portuário;
V – três, pela indústria, sendo um indicado pelo setor minero-metalúrgico; e
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VI – um, pelos pescadores e usuários de recursos hídricos com finalidade 
de lazer e turismo.
§ 4º Os representantes referidos no inciso VII do caput deste artigo, e seus 
suplentes, serão indicados, respectivamente:
I – dois, pelos comitês, consórcios e associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas, sendo um indicado pelos comitês de bacia hidrográfica e ou-
tro pelos consórcios e associações intermunicipais;
II – dois, por organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse e 
atuação comprovada na área de recursos hídricos, com mais de cinco anos 
de existência legal, sendo um indicado pelas organizações técnicas e outro 
pelas entidades de ensino e de pesquisa; e
III – dois, por organizações não governamentais com objetivos, interesses e 
atuação comprovada na área de recursos hídricos, com mais de cinco anos 
de existência legal.
§ 5º Os representantes de que tratam os incisos V, VI e VII do caput deste 
artigo serão designados pelo presidente do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos e terão mandato de três anos.
§ 6º O titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente será o secretário executivo do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos.
§ 7º O presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será subs-
tituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo secretário executivo do con-
selho e, na ausência deste, pelo conselheiro mais antigo, no âmbito do co-
legiado, dentre os representantes de que tratam os incisos I, II, III e IV do 
caput deste artigo.
§ 8º A composição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos poderá ser 
revista após dois anos, contados a partir da publicação deste decreto.
§ 9º O regimento interno do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de-
finirá a forma de participação de instituições diretamente interessadas em 
assuntos que estejam sendo objeto de análise pelo plenário.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, sem prejuízo das demais competências que lhe são conferidas, 
prover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos.

Art. 4º Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos:
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I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos;
II – instruir os expedientes provenientes dos conselhos estaduais de recur-
sos hídricos e dos comitês de bacia hidrográfica; e
III – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamen-
tária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos.

Art. 5º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos reunir-se-á em caráter 
ordinário a cada seis meses, no Distrito Federal, e, extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo presidente, por iniciativa própria ou a requeri-
mento de um terço de seus membros.
§ 1º A convocação para a reunião ordinária será feita com trinta dias de ante-
cedência e para a reunião extraordinária, com quinze dias de antecedência.
§ 2º As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora do Distrito 
Federal, sempre que razões superiores assim o exigirem, por decisão do 
presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 3º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos reunir-se-á em sessão pú-
blica, com a presença da maioria absoluta de seus membros e deliberará por 
maioria simples.
§ 4º Em caso de empate nas decisões, o presidente do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos exercerá o direito do voto de qualidade.
§ 5º A participação dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos não enseja qualquer tipo de remuneração e será considerada de relevan-
te interesse público.
§ 6º Eventuais despesas com passagens e diárias serão custeadas pelos res-
pectivos órgãos e entidades representados no Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos.
54§ 7º Os representantes das organizações civis de recursos hídricos cons-
tantes dos incisos II e III do § 4º do art. 2º deste decreto poderão ter suas 
despesas de deslocamento e estada pagas à conta de recursos orçamentá-
rios do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 6º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mediante resolução, 
poderá constituir câmaras técnicas, em caráter permanente ou temporário.

54 Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 5.263, de 5-11-2004.
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Art. 7º O regimento interno do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
será aprovado pela maioria absoluta de seus membros.

Art. 8º A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
promoverá a realização de assembleias setoriais públicas, que terão por fi-
nalidade a indicação, pelos participantes, dos representantes e respectivos 
suplentes de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 2º.

Art. 9º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV e V do caput 
do art. 2º, e seus suplentes, deverão ser indicados no prazo de trinta dias, 
contados a partir da publicação deste decreto.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Ficam revogados os Decretos nos 2.612, de 3 de junho de 1998; 
3.978, de 22 de outubro de 2001; e 4.174, de 25 de março de 2002.

Brasília, 11 de março de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 6, DE 16 DE SETEMBRO DE 198755

Dispõe sobre o licenciamento ambiental 
de obras do setor de geração de energia 
elétrica.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso de suas atribui-
ções legais,

Considerando a necessidade de que sejam editadas regras gerais para o li-
cenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente aquelas 
nas quais a União tenha interesse relevante como a geração de energia elé-
trica, no intuito de harmonizar conceitos e linguagem entre os diversos 
intervenientes no processo, resolve:

Art. 1º As concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia 
elétrica, ao submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambien-
tal perante o órgão estadual competente, deverão prestar as informações 
técnicas sobre o mesmo, conforme estabelecem os termos da legislação am-
biental e pelos procedimentos definidos nesta resolução.

Art. 2º Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um 
estado, pela abrangência de sua área de influência, os órgãos estaduais de-
verão manter entendimento prévio no sentido de, na medida do possível, 
uniformizar as exigências.
Parágrafo único. A Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema)56 supervi-
sionará os entendimentos previstos neste artigo.

Art. 3º Os órgãos estaduais competentes e os demais integrantes do 
Sisnama envolvidos no processo de licenciamento, estabelecerão etapas e 
especificações adequadas às características dos empreendimentos objeto 
desta resolução.

55 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 22 de outubro de 1987.
56 A Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), vinculada ao Ministério do Interior, foi ex-

tinta pela Lei nº 7.735, de 22-2-1989, que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As atribuições em matéria ambiental são atualmente 
do Ministério do Meio Ambiente.
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Art. 4º Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétri-
co, respeitadas as peculiaridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá 
ser requerida no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença de Ins-
talação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Licitação para cons-
trução do empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser obtida 
antes do fechamento da barragem.

Art. 5º No caso de usinas termoelétricas, a LP deverá ser requerida no iní-
cio do estudo de viabilidade; a LI antes do início da efetiva implantação 
do empreendimento e a LO depois dos testes realizados e antes da efetiva 
colocação da usina em geração comercial de energia.

Art. 6º No licenciamento de subestações e linhas de transmissão, a LP deve 
ser requerida no início do planejamento do empreendimento, antes de de-
finida sua localização, ou caminhamento definitivo, a LI, depois de conclu-
ído o projeto executivo e antes do início das obras e a LO, antes da entrada 
em operação comercial.

Art. 7º Os documentos necessários para o licenciamento a que se refere os 
artigos 4º, 5º e 6º são aqueles discriminados no anexo.
Parágrafo único. Aos órgãos estaduais de meio ambiente licenciadores, 
caberá solicitar informações complementares, julgadas imprescindíveis 
ao licenciamento.

Art. 8º Caso o empreendimento esteja enquadrado entre as atividades 
exemplificadas no artigo 2º da Resolução Conama nº 1/1986, o estudo de 
impacto ambiental deverá ser encetado, de forma que, quando da solici-
tação da LP e concessionária tenha condições de apresentar ao(s) órgão(s) 
estadual(ais) competente(s) um relatório sobre o planejamento dos estudos 
a serem executados, inclusive cronograma tentativo, de maneira a possibili-
tar que sejam fixadas as instruções adicionais previstas no parágrafo único 
do artigo 6º da Resolução Conama nº 1/1986.
§ 1º As informações constantes de inventário, quando houver, deverão ser 
transmitidas ao(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s) responsável(eis) pelo 
licenciamento.
§ 2º A emissão da LP somente será feita após a análise e aprovação do Rima.

Art. 9º O estudo de impacto ambiental, a preparação do Rima, o detalha-
mento dos aspectos ambientais julgados relevantes a serem desenvolvidos 
nas várias fases do licenciamento, inclusive o programa de acompanhamento 
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e monitoragem dos impactos, serão acompanhados por técnicos designados 
para este fim pelo(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s).

Art 10. O Rima deverá ser acessível ao público, na forma do artigo 11 da 
Resolução Conama nº 1/1986.
Parágrafo único. O Rima destinado especificamente ao esclarecimento pú-
blico das vantagens e consequências ambientais do empreendimento deve-
rá ser elaborado de forma a alcançar efetivamente este objetivo, atendido o 
disposto no parágrafo único do artigo 9º da Resolução Conama nº 1/1986.

Art. 11. Os demais dados técnicos do estudo de impacto ambiental deverão 
ser transmitidos ao(s) órgão(s) estadual(ais) competente(s) com a forma e o 
cronograma estabelecido de acordo com o artigo 8º desta resolução.

Art. 12. O disposto nesta resolução será aplicado, considerando-se as etapas 
de planejamento ou de execução em que se encontra o empreendimento.
§ 1º Caso a etapa prevista para a obtenção da LP ou LI já esteja vencida, a 
mesma não será expedida.
§ 2º A não expedição da LP ou LI, de acordo com o parágrafo anterior, não 
dispensa a transmissão aos órgãos estaduais competentes dos estudos am-
bientais executados por força de necessidade do planejamento e execução 
do empreendimento.
§ 3º Mesmo vencida a etapa da obtenção da LI, o Rima deverá ser elaborado 
segundo as informações disponíveis, além das adicionais que forem requi-
sitadas pelo(s) órgão(s) ambiental(ais) competente(s) para o licenciamento, 
de maneira a poder tornar públicas as características do empreendimento 
e suas prováveis consequências ambientais e socioeconômicas.
§ 4º Para o empreendimento que entrou em operação a partir de 1º de fevereiro 
de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual será neces-
sária a apresentação de RIMA contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
descrição do empreendimento; impactos ambientais positivos e negativos pro-
vocados em sua área de influência; descrição das medidas de proteção ambien-
tal e mitigadoras dos impactos ambientais negativos adotados ou em vias de 
adoção, além de outros estudos ambientais já realizados pela concessionária.
§ 5º Para o empreendimento que entrou em operação anteriormente a 1º 
de fevereiro de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO sem a 
necessidade de apresentação de Rima, mas com a concessionária encami-
nhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento; a 
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descrição do impacto ambiental provocado e as medidas de proteção ado-
tadas ou em vias de adoção.

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DENI LINEU SCHWARTZ
Presidente

Anexo

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO

TIPOS DE LICENÇA USINAS HIDRELÉTRICAS USINAS TERMELÉTRICAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

Licença Prévia (LP) 

• Requerimento de Licença 
Prévia

• Portaria MME autorizando 
o Estudo da Viabilidade

• Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) sinté-
tico e integral, quando 
necessário.

• Cópia da publicação de pe-
dido na LP 

• Requerimento de Licença 
Prévia

• Cópia de Publicação do pe-
dido de LP

• Portaria MME autorizando 
o Estudo da Viabilidade

• Alvará de pesquisa ou lavra 
do DNPN, quando couber

• Manifestação da Prefeitura
• RIMA (sintético e integral) 

• Requerimento de Licença 
Prévia

• Cópia de publicação de 
pedido de LP

• RIMA (sintético e integral)

Licença de Instalação 
(LI) 

• Relatório do Estudo de 
Viabilidade

• Requerimento de licença 
de Instalação

• Cópia da publicação da 
concessão da LP

• Cópia da Publicação de pe-
dido de LI

• Cópia do Decreto de outor-
ga de concessão do apro-
veitamento hidrelétrico

• Projeto Básico Ambiental

• Requerimento de Licença 
de Instalação

• Cópia da publicação da 
concessão da LP

• Cópia da publicação do pe-
dido de LI

• Relatório de Viabilidade 
aprovado pelo DNAEE

• Projeto Básico Ambiental 

• Requerimento de Licença 
de Instalação

• Cópia da publicação da 
concessão de LP

• Cópia da publicação do 
pedido de LI

• Projeto Básico Ambiental 
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TIPOS DE LICENÇA USINAS HIDRELÉTRICAS USINAS TERMELÉTRICAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

Licença de Operação 
(LO) 

• Requerimento de Licença 
de Operação

• Cópia da Publicação da 
Concessão da LI

• Cópia da Publicação de pe-
dido de LO 

• Requerimento de Licença 
de Operação

• Cópia da publicação de 
concessão da LI

• Cópia da publicação do pe-
dido de LO

• Portaria do DNAEE de apro-
vação do Projeto Básico

• Portaria do MME autori-
zando a implantação do 
empreendimento

• Requerimento de Licença 
de Operação

• Cópia da publicação de 
concessão da LI

• Cópia da publicação do 
pedido de LO

• Cópia da Portaria DNAEE 
aprovando o Projeto

• Cópia da Portaria MME 
(Servidão Administrativa) 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 5, DE 15 DE JUNHO DE 198857

Dispõe sobre o licenciamento ambiental 
de obras de saneamento.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso III do artigo 7º e artigo 48 do Decreto nº 88.35158, 
de 1º de junho de 1983 e, 

Considerando que as obras de saneamento podem causar modificações 
ambientais;

Considerando que essas modificações podem ser avaliadas por critérios 
técnico-científicos;

Considerando que obras de saneamento também estão sujeitas a 
licenciamento;

Considerando que as obras de saneamento estão diretamente ligadas a pro-
blemas de medicina preventiva e de saúde pública, resolve:

Art. 1º Ficam sujeitas a licenciamento as obras de saneamento para as quais 
seja possível identificar modificações ambientais significativas.
Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, são consideradas significati-
vas e, portanto, objeto de licenciamento, as obras que por seu porte, nature-
za e peculiaridade sejam assim consideradas pelo órgão licenciador e neces-
sariamente as atividades e obras relacionadas no artigo 3º desta resolução.

Art. 2º Na elaboração do projeto o empreendedor deverá atender aos 
critérios e parâmetros estabelecidos previamente pelo órgão ambiental 
competente.

Art. 3º Ficam sujeitas a licenciamento as obras de sistemas de abasteci-
mento de água sistemas de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e sis-
temas de limpeza urbana a seguir especificadas:
I – em sistemas de abastecimento de água:

57 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16 de novembro de 1988.
58 Decreto revogado pelo Decreto nº 99.274, de 6-6-1990.
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 a)  obras de captação cuja vazão seja acima de 20% (vinte por cento) da 
vazão mínima da fonte de abastecimento no ponto de captação e que 
modifiquem as condições físicas e/ou bióticas dos corpos-d’água.

II – em sistemas de esgotos sanitários:
 a) obras de coletores troncos;
 b) interceptores;
 c) elevatórias;
 d) estações de tratamento;
 e) emissários e,
 f)  disposição final;
III – em sistemas de drenagem:
 a)  obras de lançamento de efluentes de sistemas de microdrenagem;
 b)  obras de canais, dragagem e retificação em sistemas de 

macrodrenagem.
IV – em sistemas de limpeza urbana:
 a) obras de unidades de transferência, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos de origem doméstica, pública e industrial;
 b) atividades e obras de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos de origem hospitalar.

Art. 4º O disposto nesta resolução, se aplica onde couber as obras já im-
plantadas ou em implantação, observadas as demais exigências da legis-
lação ambiental em vigor, não isentando-as, porém, de licenciamento nos 
casos de ampliação.

Art. 5º Os critérios e padrões para o licenciamento previsto no art. 3º serão 
fixados pelo órgão ambiental competente.

Art. 6º O licenciamento previsto nesta resolução só se tornará exigível após 
a fixação de critérios e padrões pelo órgão ambiental competente, que para 
isso terá o prazo máximo de cento e oitenta dias.

Art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das disposições em contrário.

JOÃO ALVES FILHO
Presidente
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 274,  
DE 29 DE NOVEMBRO DE 200059

Define os critérios de balneabilidade em 
águas brasileiras.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pela Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em 
vista o disposto na Resolução Conama nº 2060, de 18 de junho de 1986 e em 
seu Regimento Interno, e

Considerando que a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados pelas 
condições de balneabilidade;

Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essen-
cial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicado-
res específicos, de modo a assegurar as condições de balneabilidade;

Considerando a necessidade de serem criados instrumentos para avaliar a 
evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a 
balneabilidade, de forma a assegurar as condições necessárias à recreação 
de contato primário;

Considerando que a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC) recomendam a adoção de sistemáticas de avaliação da qualidade 
ambiental das águas, resolve:

Art. 1º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
 a) águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50%;
 b) águas salobras: águas com salinidade compreendida entre 0,50% e 30%;
 c) águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30%;
 d) coliformes fecais (termotolerantes): bactérias pertencentes ao gru-

po dos coliformes totais caracterizadas pela presença da enzima 

59 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 25 de janeiro de 2001.
60 Resolução revogada pela Resolução Conama nº 357, de 17-3-2005.
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β-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose com pro-
dução de gás em 24 horas à temperatura de 44-45º C em meios con-
tendo sais biliares ou outros agentes tenso-ativos com proprieda-
des inibidoras semelhantes. Além de presentes em fezes humanas e 
de animais podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou 
quaisquer efluentes contendo matéria orgânica;

 e) Escherichia coli: bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, 
caracterizada pela presença das enzimas β-galactosidade e 
β-glicuronidase. Cresce em meio complexo a 44-45º C, fermenta 
lactose e manitol com produção de ácido e gás e produzindo a par-
tir do aminoácido triptofano. A Escherichia coli é abundante em 
fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido encontrada em 
esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido con-
taminação fecal recente;

 f) Enterococos: bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencen-
tes ao gênero Enterococcus (previamente considerado estreptococos 
do grupo D), o qual se caracteriza pela alta tolerância às condições 
adversas de crescimento, tais como: capacidade de crescer na presen-
ça de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 9,6 e nas temperaturas de 10º e 
45º C. A maioria das espécies dos Enterococcus são de origem fecal 
humana, embora possam ser isolados de fezes de animais;

 g) floração: proliferação excessiva de micro-organismos aquáticos, 
principalmente algas, com predominância de uma espécie, decor-
rente do aparecimento de condições ambientais favoráveis, poden-
do causar mudança na coloração da água e/ou formação de uma 
camada espessa na superfície;

 h) isóbata: linha que une pontos de igual profundidade;
 i) recreação de contato primário: quando existir o contato direto do 

usuário com os corpos de água como, por exemplo, as atividades de 
natação, esqui aquático e mergulho.

Art. 2º As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (re-
creação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 
própria e imprópria.
§ 1º As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes 
categorias:
 a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 
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mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotole-
rantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por 100 mililitros;

 b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras ob-
tidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 
400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros;

 c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no 
mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termotole-
rantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros.

§ 2º Quando for utilizado mais de um indicador microbiológico, as águas 
terão as suas condições avaliadas, de acordo com o critério mais restritivo.
§ 3º Os padrões referentes aos enterococos aplicam-se, somente, às águas 
marinhas.
§ 4º As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for 
verificada uma das seguintes ocorrências:
 a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
 b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes 

fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enteroco-
cos por 100 mililitros;

 c) incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades trans-
missíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias; 

 d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive es-
gotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de ofe-
recer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

 e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;
 f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que 

não oferecem riscos à saúde humana;
 g) outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanente-

mente, o exercício da recreação de contato primário.
§ 5º Nas praias ou balneários sistematicamente impróprios, recomenda-se 
a pesquisa de organismos patogênicos.

Art. 3º Os trechos das praias e dos balneários serão interditados se o órgão 
de controle ambiental, em quaisquer das suas instâncias (municipal, estadual 
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ou federal), constatar que a má qualidade das águas de recreação de contato 
primário justifica a medida61.
§ 1º Consideram-se62 como passíveis de interdição os trechos em que ocor-
ram acidentes de médio e grande porte, tais como: derramamento de óleo e 
extravasamento de esgoto, a ocorrência de toxicidade ou formação de nata 
decorrente de floração de algas ou outros organismos e, no caso de águas 
doces, a presença de moluscos transmissores potenciais de esquistossomo-
se e outras doenças de veiculação hídrica.
§ 2º A interdição e a sinalização, por qualquer um dos motivos mencio-
nados no caput e no § 1º deste artigo, devem ser efetivadas, pelo órgão de 
controle ambiental competente.

Art. 4º Quando a deterioração da qualidade das praias ou balneários ficar 
caracterizada como decorrência da lavagem de vias públicas pelas águas da 
chuva, ou em consequência de outra causa qualquer, essa circunstância de-
verá ser mencionada no boletim de condição das praias e balneários, assim 
como qualquer outra que o órgão de controle ambiental julgar relevante.

Art. 5º A amostragem será feita, preferencialmente, nos dias de maior aflu-
ência do público às praias ou balneários, a critério do órgão de controle 
ambiental competente.
Parágrafo único. A amostragem deverá ser efetuada em local que apresen-
tar a isóbata de um metro e onde houver maior concentração de banhistas.

Art. 6º Os resultados dos exames poderão, também, abranger períodos 
menores que cinco semanas, desde que cada um desses períodos seja 
especificado e tenham sido colhidas e examinadas, pelo menos, cinco 
amostras durante o tempo mencionado, com intervalo mínimo de 24 ho-
ras entre as amostragens.

Art. 7º Os métodos de amostragem e análise das águas devem ser os es-
pecificados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro) ou, na ausência destas, no 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-
-AWWA-WPCF), última edição.

Art. 8º Recomenda-se aos órgãos ambientais a avaliação das condições pa-
rasitológicas e microbiológicas da areia, para futuras padronizações.

61 Termo retificado no Diário Oficial da União, Seção 1 (Eletr.), de 27 de agosto de 2001.
62 Idem.
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Art. 9º Aos órgãos de controle ambiental compete a aplicação desta resolu-
ção, cabendo-lhes a divulgação das condições de balneabilidade das praias e 
dos balneários e a fiscalização para o cumprimento da legislação pertinente.

Art. 10. Na ausência ou omissão do órgão de controle ambiental, o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) atuará, diretamente, em caráter supletivo.

Art. 11. Os órgãos de controle ambiental manterão o Ibama informado so-
bre as condições de balneabilidade dos corpos de água.

Art. 12. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios articular-se-ão 
entre si e com a sociedade, para definir e implementar as ações decorrentes 
desta resolução.

Art. 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução sujeitará os infra-
tores às sanções previstas nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados os arts. nos 26 a 34, da Resolução Conama nº 2063, 
de 18 de junho de 1986.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente

JOSÉ CARLOS CARVALHO
Secretário Executivo

63 Resolução revogada pela Resolução Conama nº 357, de 17-3-2005.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 279, DE 27 DE JUNHO DE 200164

Estabelece procedimentos para o licen-
ciamento ambiental simplificado de em-
preendimentos elétricos com pequeno 
potencial de impacto ambiental.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em 
vista o disposto no seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de estabelecer procedimento simplificado para 
o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de tramita-
ção, dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, ne-
cessários ao incremento da oferta de energia elétrica no país, nos termos do 
art. 8º, § 3º da Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho de 2001;

Considerando a crise de energia elétrica e a necessidade de atender a celeri-
dade estabelecida pela Medida Provisória nº 2.152-2, de 200165;

Considerando a dificuldade de definir-se, a priori, impacto ambiental de pe-
queno porte, antes da análise dos estudos ambientais que subsidiam o pro-
cesso de licenciamento ambiental e, tendo em vista as diversidades e peculia-
ridades regionais, bem como as complexidades de avaliação dos efeitos sobre 
o meio ambiente decorrentes da implantação de projetos de energia elétrica;

Considerando as situações de restrição, previstas em leis e regulamentos, 
tais como, unidades de conservação de uso indireto, terras indígenas, ques-
tões de saúde pública, espécies ameaçadas de extinção, sítios de ocorrência 
de patrimônio histórico e arqueológico, entre outras, e a necessidade de 
cumprimento das exigências que regulamentam outras atividades correla-
tas com o processo de licenciamento ambiental;

Considerando os dispositivos constitucionais, em especial o artigo 225, re-
lativos à garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado e essencial 

64 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1 (Eletr.), de 29 de junho de 2001.
65 Medida Provisória reeditada na Medida Provisória nº 2.198, de 28-7-2001.
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à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações futuras;

Considerando os princípios da eficiência, publicidade, participação e 
precaução;

Considerando que os procedimentos de licenciamento ambiental atuais 
são estabelecidos nas Resoluções Conama nº 1, de 23 de janeiro de 1986, e 
237, de 19 de dezembro de 1997 e, para empreendimentos do setor elétrico, 
de forma complementar, na Resolução Conama nº 006, de 16 de setembro 
de 1987, resolve:

Art. 1º Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta resolução aplicam-se, 
em qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental simplificado 
de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, 
aí incluídos:
I – usinas hidrelétricas e sistemas associados;
II – usinas termelétricas e sistemas associados;
III – sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e 
subestações);
IV – usinas eólicas e outras fontes alternativas de energia.
Parágrafo único. Para fins de aplicação desta resolução, os sistemas asso-
ciados serão analisados conjuntamente aos empreendimentos principais.

Art. 2º Para os fins desta resolução, são adotadas as seguintes definições:
I – Relatório Ambiental Simplificado (RAS): os estudos relativos aos aspec-
tos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação 
de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a 
concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as infor-
mações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empre-
endimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e 
das medidas de controle, de mitigação e de compensação.
II – Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: é o documento 
que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e compensa-
tórias e os programas ambientais propostos no RAS.
III – Reunião Técnica Informativa: Reunião promovida pelo órgão ambien-
tal competente, às expensas do empreendedor, para apresentação e discus-
são do Relatório Ambiental Simplificado, Relatório de Detalhamento dos 
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Programas Ambientais e demais informações, garantidas a consulta e par-
ticipação pública.
IV – Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas elétri-
cos, pequenos ramais de gasodutos e outras obras de infraestrutura com-
provadamente necessárias à implantação e operação dos empreendimentos.

Art. 3º Ao requerer a Licença Prévia ao órgão ambiental competente, na 
forma desta resolução, o empreendedor apresentará o Relatório Ambiental 
Simplificado, atendendo, no mínimo, o conteúdo do Anexo I desta resolu-
ção, bem como o registro na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
quando couber, e as manifestações cabíveis dos órgãos envolvidos.
§ 1º O requerimento de licença conterá, dentre outros requisitos, a decla-
ração de enquadramento do empreendimento a esta resolução, firmada 
pelo responsável técnico pelo RAS e pelo responsável principal do em-
preendimento, bem como apresentação do cronograma físico-financeiro 
a partir da Concessão da Licença de Instalação, com destaque para a data 
de início das obras.
§ 2º A Licença Prévia somente será expedida, mediante apresentação, quan-
do couber, da outorga de direito dos recursos hídricos ou da reserva de 
disponibilidade hídrica.

Art. 4º O órgão ambiental competente definirá, com base no Relatório 
Ambiental Simplificado, o enquadramento do empreendimento elétrico no 
procedimento de licenciamento ambiental simplificado, mediante decisão 
fundamentada em parecer técnico.
§ 1º Os empreendimentos que, após análise do órgão ambiental competen-
te, não atenderem ao disposto no caput ficarão sujeitos ao licenciamento 
não simplificado, na forma da legislação vigente, o que será comunicado, no 
prazo de até dez dias úteis, ao empreendedor.
§ 2º Os estudos e documentos juntados ao RAS poderão ser utilizados no 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental, com ou sem complementação, após 
manifestação favorável do órgão ambiental.

Art. 5º Ao requerer a Licença de Instalação ao órgão ambiental competente, 
na forma desta resolução, o empreendedor apresentará a comprovação do 
atendimento das condicionantes da Licença Prévia, o Relatório de Detalha-
mento dos Programas Ambientais, e outras informações, quando couber.
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Parágrafo único. A Licença de Instalação somente será expedida mediante 
a comprovação, quando couber, da Declaração de Utilidade Pública do em-
preendimento, pelo empreendedor.

Art. 6º O prazo para emissão da Licença Prévia e da Licença de Instalação 
será de, no máximo, sessenta dias, contados a partir da data de protocoliza-
ção do requerimento das respectivas licenças.
§ 1º Quando for necessária, a critério do órgão ambiental competente, me-
diante justificativa técnica, a realização de estudos complementares, a con-
tagem do prazo será suspensa até a sua entrega.
§ 2º O prazo de suspensão será de até sessenta dias, podendo ser prorrogado 
pelo órgão ambiental mediante solicitação fundamentada do empreendedor.
§ 3º A não apresentação dos estudos complementares no prazo final previsto 
no parágrafo anterior acarretará o cancelamento do processo de licenciamento.
§ 4º A Licença de Instalação perderá sua eficácia caso o empreendimento 
não inicie sua implementação no prazo indicado pelo empreendedor con-
forme cronograma apresentado, facultada sua prorrogação pelo órgão am-
biental mediante provocação justificada.

Art. 7º Aos empreendimentos que já se encontrarem em processo de licen-
ciamento ambiental na data da publicação desta resolução e se enquadra-
rem nos seus pressupostos, poderá ser aplicado o licenciamento ambiental 
simplificado, desde que requerido pelo empreendedor.

Art. 8º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 
civil, pelo Ministério Público, ou por cinquenta pessoas maiores de dezoito 
anos, o órgão de meio ambiente promoverá Reunião Técnica Informativa.
§ 1º A solicitação para realização da Reunião Técnica Informativa deverá 
ocorrer no prazo de até vinte dias após a data de publicação do requerimen-
to das licenças pelo empreendedor.
§ 2º A Reunião Técnica Informativa será realizada em até vinte dias a con-
tar da data de solicitação de sua realização e deverá ser divulgada pelo 
empreendedor.
§ 3º Na Reunião Técnica Informativa será obrigatório o comparecimento 
do empreendedor, das equipes responsáveis pela elaboração do Relatório 
Ambiental Simplificado e do Relatório de Detalhamento dos Programas 
Ambientais, e de representantes do órgão ambiental competente.
§ 4º Qualquer pessoa poderá se manifestar por escrito no prazo de qua-
renta dias da publicação do requerimento de licença nos termos desta re-
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solução cabendo o órgão ambiental juntar as manifestações ao processo de 
licenciamento ambiental e considerá-las na fundamentação da emissão da 
licença ambiental.

Art. 9º A Licença de Operação será emitida pelo órgão ambiental compe-
tente no prazo máximo de sessenta dias após seu requerimento, desde que 
tenham sido cumpridas todas as condicionantes da Licença de Instalação, 
no momento exigíveis, antes da entrada em operação do empreendimento, 
verificando-se, inclusive, quando for o caso, por meio da realização de tes-
tes pré-operacionais necessários, previamente autorizados.

Art. 10. As exigências e as condicionantes estritamente técnicas das licen-
ças ambientais constituem obrigação de relevante interesse ambiental.

Art. 11. O empreendedor, durante a implantação e operação do empre-
endimento comunicará ao órgão ambiental competente a identificação de 
impactos ambientais não descritos no Relatório Ambiental Simplificado e 
no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, para as provi-
dências que se fizerem necessárias.

Art. 12. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, asse-
gurado o princípio do contraditório, ressalvadas as situações de emergência 
ou urgência poderá, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as 
medidas de controle e adequação do empreendimento, suspender ou can-
celar a licença expedida, quando ocorrer:
I – violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou infração a nor-
mas legais; ou
II – superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde.
Parágrafo único. É nula de pleno direito a licença expedida com base em 
informações ou dados falsos, enganosos ou capazes de induzir a erro, não 
gerando a nulidade qualquer responsabilidade civil para o poder público 
em favor do empreendedor.

Art. 13. As publicações de que trata esta resolução deverão ser feitas em 
diário oficial e em jornal de grande circulação ou outro meio de comuni-
cação amplamente utilizado na região onde se pretende instalar o empre-
endimento devendo constar a identificação do empreendedor, o local de 
abrangência e o tipo de empreendimento, assim como o endereço e telefone 
do órgão ambiental competente.
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§ 1º O empreendedor deverá encaminhar cópia da publicação de que trata o 
caput deste artigo ao Conselho de Meio Ambiente competente.
§ 2º A divulgação por meio de rádio, quando determinada pelo órgão am-
biental competente ou a critério do empreendedor, deverá ocorrer por no 
mínimo três vezes ao dia durante três dias consecutivos em horário das 
6:00 às 20:00.

Art. 14. A aplicação desta resolução será avaliada pelo Plenário do Conama 
um ano após a sua publicação.

Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente

 Anexo I

PROPOSTA DE CONTEÚDO MÍNIMO PARA O 
RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

A) Descrição do projeto

Objetivos e justificativas, em relação e compatibilidade com as políticas se-
toriais, planos e programas governamentais; e

Descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, consi-
derando a hipótese de não realização, especificando a área de influência.

B) Diagnóstico e prognóstico ambiental

Diagnóstico ambiental:

Descrição dos prováveis impactos ambientais e socioeconômicos da implan-
tação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, 
técnicas e critérios para sua identificação, quantificação e interpretação; e

Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, consi-
derando a interação dos diferentes fatores ambientais.
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C) Medidas mitigadoras e compensatórias

Medidas mitigadoras e compensatórias, identificando os impactos que não 
possam ser evitados;

Recomendação quanto à alternativa mais favorável; e

Programa de acompanhamento, monitoramento e controle
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 284, DE 30 DE AGOSTO DE 200166

Dispõe sobre o licenciamento de empre-
endimentos de irrigação.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em 
vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 32667, de 15 
de dezembro de 1994, e

Considerando o que estabelecem as Resoluções Conama nos 1, de 23 de ja-
neiro de 1986, e 237, de 19 de dezembro de 1997;

Considerando que os empreendimentos de irrigação podem causar modi-
ficações ambientais e, por isso, estão sujeitos ao licenciamento ambiental; e

Considerando a necessidade de serem editadas normas específicas para o 
licenciamento ambiental em projetos de irrigação, resolve:

Art. 1º Para efeito desta resolução, os empreendimentos de irrigação se-
rão classificados em categorias, de acordo com a dimensão efetiva da área 
irrigada, por propriedade individual, e o método de irrigação empregado, 
conforme tabela a seguir:

Tabela de classificação dos projetos de irrigação pelo método empregado 
e dimensão efetiva da área irrigada, por propriedade individual

ÁREA IRRIGADA/CATEGORIA

Método de irriga-
ção empregado Área < 50 ha 50 ha a 

100 ha
100 ha a 
500 ha

500 ha a 
1000 ha

Área > 
1000 ha

Aspersão A A B C C

Localizado A A A B C

Superficial A B B C C

66 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 1º de outubro de 2001.
67 Portaria revogada pela Portaria-MMA nº 499, de 18-12-2002.
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§ 1º Os métodos de irrigação empregados compreendem:
I – aspersão – pivô central, auto propelido, convencional e outros;
II – localizado – gotejamento, micro-aspersão, xique-xique e outros; e
III – superficial – sulco, inundação, faixa e outros.
§ 2º Entende-se como empreendimento de irrigação o conjunto de obras e 
atividades que o compõem, tais como: reservatório e captação, adução e dis-
tribuição de água, drenagem, caminhos internos e a lavoura propriamente 
dita, bem como qualquer outra ação indispensável à obtenção do produto 
final do sistema de irrigação.

Art. 2º Os empreendimentos de irrigação deverão ser licenciados pelo ór-
gão ambiental competente, devendo ser prestadas todas as informações 
técnicas, respectivas, na forma da legislação ambiental vigente e do dispos-
to nesta resolução.
Parágrafo único. O empreendedor, quando da intenção de desenvolver em-
preendimento de irrigação, deverá orientar-se junto ao órgão ambiental 
licenciador sobre os procedimentos para habilitação ao respectivo licencia-
mento ambiental.

Art. 3º Os empreendimentos de irrigação deverão ser cadastrados junto ao 
órgão ambiental licenciador.
Parágrafo único. O órgão ambiental licenciador estabelecerá, com a parti-
cipação das entidades de representação dos empreendedores, os critérios e 
procedimentos para o cadastramento, previsto no caput deste artigo.

Art. 4º O órgão ambiental licenciador, no exercício de sua competência e 
controle, expedirá Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e a Licen-
ça de Operação (LO), para os empreendimentos de irrigação.
§ 1º As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamen-
te, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento.
§ 2º As solicitações das licenças estabelecidas no caput deste artigo deverão 
ser acompanhadas dos documentos relacionados nos Anexos I e II desta reso-
lução, de acordo com a categoria do respectivo empreendimento de irrigação.

Art. 5º Os órgãos ambientais licenciadores poderão definir critérios dife-
renciados de exigibilidade e procedimentos alternativos para o licencia-
mento, considerando, além do porte, as características técnicas do empre-
endimento, localização, consumo de água e especificidades regionais, bem 
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como a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação.
Parágrafo único. Terão sempre prioridade os projetos que incorporem equi-
pamentos e métodos de irrigação mais eficientes, em relação ao menor con-
sumo de água e de energia.

Art. 6º Os termos de referência para elaboração dos estudos e projetos am-
bientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente 
à licença a ser requerida, serão definidos pelo órgão ambiental licenciador, 
com a participação do empreendedor, nos termos da legislação vigente.

Art. 7º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental 
para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos, ou para 
aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, 
pelo órgão ambiental licenciador, desde que definida a responsabilidade le-
gal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

Art. 8º Os empreendimentos que estejam localizados em dois ou mais esta-
dos, ou que gerem impactos ambientais diretos que ultrapassem os limites 
territoriais do país ou do estado em que estiverem localizados, deverão ser 
licenciados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), ouvidos os órgãos ambientais dos estados envolvidos.

Art. 9º No caso de indeferimento do pedido de licenciamento, em qualquer 
de suas modalidades, o órgão ambiental licenciador comunicará formal-
mente o fato ao empreendedor, informando os motivos do indeferimento.

Art. 10. O disposto nesta resolução será aplicado considerando as catego-
rias e as fases de planejamento, execução ou operação em que se encontra 
o empreendimento.
Parágrafo único. Caso a etapa prevista para obtenção da LP ou LI já esteja 
superada, a respectiva licença não será expedida.

Art. 11. O empreendedor deverá apresentar os estudos ambientais perti-
nentes, mesmo superada a etapa de obtenção da LP e LI, que serão elabora-
dos em consonância com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental 
licenciador, sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais e aplicação 
das penalidades cabíveis.

Art. 12. Os responsáveis pelos empreendimentos em operação, na data de 
expedição desta resolução, deverão regularizar sua situação, em consonância 
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com o órgão ambiental competente, mediante a obtenção de LO, nos termos 
da legislação em vigor, para a qual será exigida a apresentação dos estudos 
ambientais pertinentes, contendo:
I – descrição geral do empreendimento;
II – avaliação dos impactos ambientais provocados;
III – medidas mitigadoras e de proteção ambiental adotadas ou em vias de 
adoção; e
IV – instrumentos gerenciais existentes ou previstos para assegurar a im-
plementação das medidas preconizadas.
Parágrafo único. Os empreendimentos em operação, na data da publicação 
desta resolução, deverão a esta adequar-se no prazo máximo de dois anos.

Art. 13. Os empreendimentos de irrigação da Categoria A poderão ter os 
seus processos de licenciamento simplificados, mediante aprovação do res-
pectivo conselho de meio ambiente.

Art. 14. Os órgãos ambientais licenciadores deverão observar a legislação 
ambiental vigente, em especial a Resolução Conama nº 237, de 19 de de-
zembro de 1997, no que couber.

Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente
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Anexo I

PROJETOS DA CATEGORIA B

TIPO DE LICENÇA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Licença Prévia (LP)

1. Requerimento da LP;

2. Cópia da publicação do pedido da LP;

3. Cópia do pedido de outorga de uso da água;

4. Certidão de anuência da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal; e

5. Estudos ambientais pertinentes. 

Licença de Instalação (LI)

1. Requerimento da LI;

2. Cópia da publicação do pedido da LI;

3. Cópia da publicação da concessão da LP;

4. Cópia do documento da Outorga de uso da água ou outro documento que a substitua;

5. Autorização de desmatamento ou de supressão de ecossistemas naturais expedida pelo  
     órgão competente, quando for o caso;

6. Projetos ambientais e de engenharia; e

7. Plano de Controle Ambiental contendo, no mínimo:
I – Programa de controle e proteção de solo e água; e
II – Programa de monitoramento de solo e água.

Licença de Operação (LO)

1. Requerimento da LO; 

2. Cópia da publicação do pedido de LO; e 

3. Cópia da publicação da concessão da LI.
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Anexo II

PROJETOS DA CATEGORIA C

TIPO DE LICENÇA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Licença Prévia (LP)

1. Requerimento da LP; 

2. Cópia da publicação do pedido da LP;

3. Certidão de anuência da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal;

4. Estudos de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, inclusive EIA/Rima, quan- 
     do couber; e

5. Cópia do pedido de outorga de uso da água. 

Licença de Instalação (LI)

1. Requerimento da LI; 

2. Cópia da publicação do pedido da LI; 

3. Cópia da publicação da concessão da LP; 

4. Projetos Ambientais e de Engenharia; 

5. Autorização de desmatamento ou de supressão de ecossistemas naturais expedida pelo   
     órgão competente, quando for o caso; 

6. Cópia do documento da outorga de uso da água ou outro documento que a substitua; e

7. Plano de Controle Ambiental envolvendo todas as fases do empreendimento, contendo,  
    no mínimo:

I – Programa de educação e mobilização ambiental;
II – Programa de recuperação de áreas degradadas;
III – Programa de controle e uso de explosivos na obra;
IV – Programa de controle, proteção e monitoramento dos recursos hídricos e solos;
V – Programa de gestão de resíduos sólidos e uso de agrotóxicos; e
VI – Medidas de proteção da fauna e flora.

Licença de Operação (LO)

1. Requerimento da LO;

2. Cópia da publicação do pedido de LO; e

3. Cópia da publicação da concessão da LI.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 200568

Dispõe sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabele-
ce as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II e 8º, inciso VII, da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, 
de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, e

Considerando a vigência da Resolução Conama nº 274, de 29 de novembro 
de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade;

Considerando o art. 9º, inciso I, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas 
aplicáveis à matéria;

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento 
sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, 
da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário pagador e da 
integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza;

Considerando que a Constituição Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, 
proibindo o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres hu-
manos e outras formas de vida;

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcan-
çadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 
visando a sua efetivação;

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Po-
luentes Orgânicos Persistentes (POPs), ratificada pelo Decreto Legislativo 
nº 204, de 7 de maio de 2004;

68 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 18 de março de 2005.
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Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essen-
cial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões 
específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes;

Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado 
não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que 
deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade;

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 
ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade 
das águas;

Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolu-
ção da qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enqua-
dramento, de forma a facilitar a fixação e controle de metas visando atingir 
gradativamente os objetivos propostos;

Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para 
melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e pa-
drões de qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento; e

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 
proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes 
de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água; resolve:

Art. 1º Esta resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabe-
lece as condições e padrões de lançamento de efluentes.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
I – águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;
II – águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;
III – águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;
IV – ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movi-
mento lento ou estagnado;
V – ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes;
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VI – aquicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, 
em condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;
VII – carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado 
ou lançado em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa 
por tempo;
VIII – cianobactérias: micro-organismos procarióticos autotróficos, tam-
bém denominados como cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em 
qualquer manancial superficial especialmente naqueles com elevados ní-
veis de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com 
efeitos adversos a saúde;
IX – classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade 
de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou 
futuros;
X – classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função 
dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros;
XI – coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de baci-
los, oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. 
Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose 
nas temperaturas de 44º-45º C, com produção de ácido, gás e aldeído.

Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmi-
cos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não te-
nham sido contaminados por material fecal;
XII – condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de 
corpo-d’água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis 
com segurança adequada, frente às Classes de Qualidade;
XIII – condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados 
para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor; 
XIV – controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais 
que visa avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabele-
cida para o corpo de água;
XV – corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de 
um efluente;
XVI – desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente 
patogênicos;
XVII – efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado 
por agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra 
manifestação que a antecede, em um curto período de exposição;



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 111

XVIII – efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado 
por agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológi-
cas dos organismos, tais como a reprodução, o crescimento e o comporta-
mento, em um período de exposição que pode abranger a totalidade de seu 
ciclo de vida ou parte dele;
XIX – efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento;
XX – enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade 
da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um seg-
mento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendi-
dos, ao longo do tempo;
XXI – ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito 
deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos;
XXII – ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito 
deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando ava-
liar o potencial de risco à saúde humana;
XXIII – Escherichia coli (E. coli): bactéria pertencente à família  
Enterobacteriaceae caracterizada pela atividade da enzima β-glicuronidase. 
Produz indol a partir do aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo 
dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino huma-
no e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas;
XXIV – metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e ativi-
dades de gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma preesta-
belecidos, de caráter obrigatório;
XXV – monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualida-
de e quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica, utilizada para 
acompanhamento da condição e controle da qualidade do corpo de água;
XXVI – padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um pa-
râmetro de qualidade de água ou efluente;
XXVII – parâmetro de qualidade da água: substancias ou outros indicado-
res representativos da qualidade da água;
XXVIII – pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de 
lazer ou desporto;
XXIX – programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medi-
das ou ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das 
metas intermediárias e final de qualidade de água estabelecidas para o en-
quadramento do corpo hídrico;
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XXX – recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a 
água (tais como natação, mergulho, esqui aquático) na qual a possibilidade 
do banhista ingerir água é elevada;
XXXI – recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a ativida-
des em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade 
de ingerir água é pequena, como na pesca e na navegação (tais como iatismo);
XXXII – tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de 
constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os 
quais podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, 
atividade tóxica ou patogênica;
XXXIII – tratamento convencional: clarificação com utilização de coagula-
ção e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH;
XXXIV – tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e de-
sinfecção e correção de pH quando necessário;
XXXV – tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para 
um rio maior ou para um lago ou reservatório;
XXXVI – vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para 
o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária 
articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH);
XXXVII – virtualmente ausentes: que não é perceptível pela visão, olfato 
ou paladar; e
69XXXVIII – (revogado).

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA

Art. 3º As águas doces, salobras e salinas do território nacional são classi-
ficadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, 
em treze classes de qualidade.
Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em 
uso menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, 
atendidos outros requisitos pertinentes.

69 Inciso revogado pela Resolução Conama nº 430, de 13-5-2011.
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Seção I
Das Águas Doces

Art. 4º As águas doces são classificadas em:
I – classe especial: águas destinadas:
 a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
 b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,
 c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conserva-

ção de proteção integral.
II – classe 1: águas que podem ser destinadas:
 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado;
 b) à proteção das comunidades aquáticas;
 c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 

e mergulho, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000;
 d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 

se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem re-
moção de película; e

 e) à proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas.
III – classe 2: águas que podem ser destinadas:
 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional;
 b) à proteção das comunidades aquáticas;
 c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 

e mergulho, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000;
 d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e

 e) à aquicultura e à atividade de pesca.
IV – classe 3: águas que podem ser destinadas:
 a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento con-

vencional ou avançado;
 b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
 c) à pesca amadora;
 d) à recreação de contato secundário; e
 e) à dessedentação de animais.
V – classe 4: águas que podem ser destinadas:
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 a) à navegação; e
 b) àharmonia paisagística.

Seção II
Das Águas Salinas

Art. 5º As águas salinas são assim classificadas:
I – classe especial: águas destinadas:
 a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conserva-

ção de proteção integral; e
 b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
II – classe 1: águas que podem ser destinadas:
 a) à recreação de contato primário, conforme Resolução Conama 

nº 274, de 2000;
 b) à proteção das comunidades aquáticas; e
 c) à aquicultura e à atividade de pesca.
III – classe 2: águas que podem ser destinadas:
 a) à pesca amadora; e
 b) à recreação de contato secundário.
IV – classe 3: águas que podem ser destinadas:
 a) à navegação; e
 b) à harmonia paisagística.

Seção II
Das Águas Salobras

Art. 6º As águas salobras são assim classificadas:
I – classe especial: águas destinadas:
 a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conserva-

ção de proteção integral; e,
 b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
II – classe 1: águas que podem ser destinadas:
 a) à recreação de contato primário, conforme Resolução Conama 

nº 274, de 2000;
 b) à proteção das comunidades aquáticas;
 c) à aquicultura e à atividade de pesca;
 d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento conven-

cional ou avançado; e
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 e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 
se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem re-
moção de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de es-
porte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.

III – classe 2: águas que podem ser destinadas:
 a) à pesca amadora; e
 b) à recreação de contato secundário.
IV – classe 3: águas que podem ser destinadas:
 a) à navegação; e
 b) à harmonia paisagística.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 7º Os padrões de qualidade das águas determinados nesta resolução 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe.
Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou 
não nesta resolução, não poderão conferir às águas características capazes 
de causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fi-
siologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes previstos, 
ressalvado o disposto no § 3º do art. 34, desta resolução.

Art. 8º O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para 
subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodica-
mente pelo poder público.
§ 1º Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja 
suspeita da sua presença ou não conformidade.
§ 2º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatistica-
mente e as incertezas de medição consideradas.
§ 3º A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicado-
res biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comuni-
dades aquáticas.
§ 4º As possíveis interações entre as substâncias e a presença de conta-
minantes não listados nesta resolução, passíveis de causar danos aos seres 
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vivos, deverão ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxi-
cológicos, ou outros métodos cientificamente reconhecidos.
§ 5º Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 
necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, 
as despesas da investigação correrão as suas expensas.
§ 6º Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê 
por influência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio 
e fósforo serão os estabelecidos nas classes correspondentes de água doce.

Art. 9º A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de 
água de que trata esta resolução serão realizadas pelo poder público, poden-
do ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá 
adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao 
atendimento das condições exigíveis.
§ 1º Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para 
atenderem ao disposto nesta resolução.
§ 2º Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para 
quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos 
e/ou biota aquática poderão ser investigados quanto à presença eventual 
dessas substâncias.

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relaciona-
dos em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas 
condições de vazão de referência.
§ 1º Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabele-
cidos para as águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso 
o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre 
que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) previstas não 
serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção 
da zona de mistura.
§ 2º Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas 
químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, po-
derão ser alterados em decorrência de condições naturais, ou quando es-
tudos ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, 
comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos 
previstos no enquadramento do corpo de água.
§ 3º Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limi-
tante para eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental 
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competente, o valor de nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultra-
passar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóti-
cos, na vazão de referência.
§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica às baías de águas salinas ou 
salobras, ou outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de 
referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a 
dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico.

Art. 11. O poder público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras 
condições e padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, 
ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante 
fundamentação técnica.

Art. 12. O poder público poderá estabelecer restrições e medidas adicio-
nais, de caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água 
estiver abaixo da vazão de referência.

Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições 
naturais do corpo de água.

Seção II
Das Águas Doces

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, 
ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais 
renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido.

 b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes;

 c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
 d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;
 e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
 f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
 g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de conta-

to primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de 
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balneabilidade, previstos na Resolução Conama nº 274, de 2000. 
Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de 
pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 
com frequência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo 
com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

 h) DBO 5 dias a 20º C até 3 mg/L O2;
 i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2;
 j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT);
 l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e
 m) pH: 6,0 a 9,0.
II – Padrões de qualidade de água:

TABELA I – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO

Clorofila a 10 μg/L

Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L i\l

Antimônio 0,005 mg/L Sb

Arsênio total 0,01 mg/L As

Bário total 0,7 mg/L Ba

Berílio total 0,04 mg/L Be

Boro total 0,5 mg/L B

Cádmio total 0,001 mg/L Cd

Chumbo total 0,01 mg/L Pb

Cianeto livre 0,005 mg/L CN

Cloreto total 250 mg/L Cl
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TABELA I – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl

Cobalto total 0,05 mg/L Co

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu

Cromo total 0,05 mg/L Cr

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe

Fluoreto total 1,4 mg/L F

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P

Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico)

0,025 mg/L P

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,1 mg/L P

Lítio total 2,5 mg/L Li

Manganês total 0,1 mg/L Mn

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg

Níquel total 0,025 mg/L Ni

Nitrato 10,0 mg/L N

Nitrito 1,0 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total

3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5

Prata total 0,01 mg/L Ag

Selênio total 0,01 mg/L Se

Sulfato total 250 mg/L SO4

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/LS

Urânio total 0,02 mg/LU

Vanádio total 0,1 mg/LV

Zinco total 0,18 mg/LZn
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TABELA I – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Acrilamida 0,5 μg/L

Alacloro 20 μg/L

Aldrin + Dieldrin 0,005 μg/L

Atrazina 2 vg/L

Benzeno 0,005 mg/L

Benzidina 0,001 μg/L

Benzo(a)antraceno 0,05 μg/L

Benzo(a)pireno 0,05 μg/L

Benzo(b)fluoranteno 0,05 μg/L

Benzo(k)fluoranteno 0,05 μg/L

Carbaril 0,02 μg/L

Clordano (cis + trans) 0,04 μg/L

2-Clorofenol 0,1 μg/L

Criseno 0,05 μg/L

2,4-D 4,0 μg/L

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L

Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 μg/L

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L

1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L

2,4-Diclorofenol 0,3 μg/L

Diclorometano 0,02 mg/L

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,002 μg/L

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 μg/L

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,056 μg/L

Endrin 0,004 μg/L
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TABELA I – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

Estireno 0,02 mg/L

Etilbenzeno 90,0 μg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4- aminoantipirina) 0,003 mg/L C6H5OH

Glifosato 65 μg/L

Gution 0,005 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 μg/L

Hexaclorobenzeno 0,0065 μg/L

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 μg/L

Lindano (γ-HCH) 0,02 μg/L

Malation 0,1 μg/L

Metolacloro 10 μg/L

Metoxicloro 0,03 μg/L

Paration 0,04 μg/L

PCBs (Bifenilas policloradas) 0,001 μg/L

Pentaclorofenol 0,009 mg/L

Simazina 2,0 μg/L

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS

2,4,5-T 2,0 μg/L

Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L

Tetracloroeteno 0,01 mg/L

Tolueno 2,0 μg/L

Tolueno 2,0 μg/L

Toxafeno 0,01 μg/L

2,4,5-TP 10,0 μg/L

Tributilestanho 0,063 μg/L TBT

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L
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TABELA I – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

Tricloroeteno 0,03 mg/L

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L

Trifluralina 0,2 μg/L

Xileno 300 μg/L

III – Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para 
fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:

TABELA II – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE  
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Arsênio total 0,14 μg/L As

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Benzidina 0,0002 μg/L

Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L

Benzo(a)pireno 0,018 μg/L

Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L

Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L

Criseno 0,018 μg/L

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L

3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L

Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L

PCBs (Bifenilas policloradas) 0,000064 μg/L

Pentaclorofenol 3,0 μg/L
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TABELA II – CLASSE 1 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE  
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

Tetracloreto de carbono 1,6 μg/L

Tetracloroeteno 3,3 μg/L

Toxafeno 0,00028 μg/L

2,4,6-Triclorofenol 2,4 μg/L

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da 
classe I previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte:
I – não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antró-
picas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação 
e filtração convencionais;
II – coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário 
deverá ser obedecida a Resolução Conama nº 274, de 2000. Para os demais 
usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotoleran-
tes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos seis amostras coletadas 
durante o período de um ano, com frequência bimestral. A E. coli poderá 
ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes 
de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;
III – cor verdadeira: até 75 mg Pt/L;
IV – turbidez: até 100 UNT;
V – DBO 5 dias a 20º C até 5 mg/L O2;
VI – OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2;
VII – clorofila a: até 30 μg/L;
VIII – densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e,
IX – fósforo total:
 a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e,
 b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de resi-

dência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico.

Art. 16. As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, 
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ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais 
renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;

 b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes; 

 c)  óleos e graxas: virtualmente ausentes;
 d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;
 e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes 

antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, 
sedimentação e filtração convencionais;

 f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
 g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato se-

cundário não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 
6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequên-
cia bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados 
não deverá ser excedido o limite de 1000 coliformes termotoleran-
tes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, 
coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. 
Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 
coliformes termotolerantes por100 mililitros em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, 
com periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo 
com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

 h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de den-
sidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/mL, ou 5 
mm3/L;

 i) DBO 5 dias a 20º C até 10 mg/L O2;
 j) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; 
 l)  turbidez até 100 UNT;
 m) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; e,
 n) pH: 6,0 a 9,0.

II – Padrões de qualidade de água:
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TABELA III – CLASSE 3 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO

Clorofila a 60 μg/L

Densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Alumínio dissolvido 0,2 mg/L Al

Arsênio total 0,033 mg/L As

Bário total 1,0 mg/L Ba

Berílio total 0,1 mg/L Be

Boro total 0,75 mg/L B

Cádmio total 0,01 mg/L Cd

Chumbo total 0,033 mg/L Pb

Cianeto livre 0,022 mg/L CN

Cloreto total 250 mg/L Cl

Cobalto total 0,2 mg/L Co

Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu

Cromo total 0,05 mg/L Cr

Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe

Fluoreto total 1,4 mg/L F

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P

Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico)

0,075 mg/L P

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,15 mg/L P

Lítio total 2,5 mg/L Li

Manganês total 0,5 mg/L Mn

Mercúrio total 0,002 mg/L Hg

Níquel total 0,025 mg/L Ni
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TABELA III – CLASSE 3 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

Nitrato 10,0 mg/L N

Nitrito 1,0 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total

13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5
5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
1,0 mg/L N, para pH > 8,5

Prata total 0,05 mg/L Ag

Selênio total 0,05 mg/L Se

Sulfato total 250 mg/L SO4

Sulfeto (como H2S não dissociado) 0,3 mg/L S

Urânio total 0,02 mg/L U

Vanádio total 0,1 mg/L V

Zinco total 5 mg/L Zn

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L

Atrazina 2 μg/L

Benzeno 0,005 mg/L

Benzo(a)pireno 0,7 μg/L

Carbaril 70,0 μg/L

Clordano (cis + trans) 0,3 μg/L

2,4-D 30,0 μg/L

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 1,0 μg/L

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 14,0 μg/L

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L

1,1-Dicloroeteno 30 μg/L

Dodecacloro Pentaciclodecano 0,00 I μg/L

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,22 μg/L

Endrin 0,2 μg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,01 mg/L C6H5OH
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TABELA III – CLASSE 3 – ÁGUAS DOCES

PADRÕES

Glifosato 280 μg/L

Gution 0,005 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,03 μg/L

Lindano (D-HCH) 2,0 μg/L

Malation 100,0 μg/L

Metoxicloro 20,0 μg/L

Paration 35,0 μg/L

PCBs – Bifenilas policloradas 0,00 I μg/L

Pentaclorofenol 0,009 mg/L

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS

2,4,5-T 2,0 μg/L

Tetracloreto de carbono 0,003 mg/L

Tetracloroeteno 0,01 mg/L

Toxafeno 0,21 μg/L

2,4,5-TP 10,0 μg/L

Tributilestanho 2,0 μg/L TBT

Tricloroeteno 0,03 mg/L

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L

Art. 17. As águas doces de classe 4 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes;
II – odor e aspecto: não objetáveis;
III – óleos e graxas: toleram-se iridescências;
IV – substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assorea-
mento de canais de navegação: virtualmente ausentes;
V – fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) até 1,0 
mg/L de C6H5OH;
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VI – OD, superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra; e,
VII – pH: 6,0 a 9,0.

Seção III
Das Águas Salinas

Art. 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na 
sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renoma-
das, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padroni-
zado ou outro método cientificamente reconhecido;

 b) materiais flutuantes virtualmente ausentes;
 c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
 d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;
 e)  corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
 f)  resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
 g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato pri-

mário deverá ser obedecida a Resolução Conama nº 274, de 2000. 
Para o cultivo de moluscos bivalves destinados à alimentação huma-
na, a média geométrica da densidade de coliformes termotolerantes, 
de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá 
exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultra-
passar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices 
deverão ser mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 
5 amostras. Para os demais usos não deverá ser excedido um limi-
te de 1.000 coliformes termolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um 
ano, com periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada 
em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo 
com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

 h) carbono orgânico total até 3 mg/L, como C;
 i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; e
 j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior 

do que 0,2 unidade;
II – Padrões de qualidade de água:
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TABELA IV – CLASSE 1 – ÁGUAS SALINAS

PADRÕES

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Alumínio dissolvido 1,5 mg/L AI

Arsênio total 0,01 mg/L As

Bário total 1,0 mg/L Ba

Berílio total 5,3 μg/L Be

Boro total 5,0 mg/L B

Cádmio total 0,005 mg/L Cd

Chumbo total 0,01 mg/L Pb

Cianeto livre 0,001 mg/L CN

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl

Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu

Cromo total 0,05 mg/L Cr

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe

Fluoreto total 1,4 mg/L F

Fósforo Total 0,062 mg/L P

Manganês total 0,1 mg/L Mn

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg

Níquel total 0,025 mg/L Ni

Nitrato 0,40 mg/L N

Nitrito 0,07 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N

Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total 
e fósforo reativo total)

0,031 mg/L P

Prata total 0,005 mg/L Ag

Selênio total 0,0 I mg/L Se

Sulfetos (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S
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TABELA IV – CLASSE 1 – ÁGUAS SALINAS

PADRÕES

Tálio total 0,1 mg/L TI

Urânio Total 0,5 mg/L U

Zinco total 0,09 mg/L Zn

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Aldrin + Dieldrin 0,0019 μg/L

Benzeno 700 μg/L

Carbaril 0,32 μg/L

Clordano (cis + trans) 0,004 μg/L

2,4-D 30,0 μg/L

DDT (p,p’-DDT+ p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,00 I μg/L

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L

Dodecacloro pentaciclodecano 0,00 I μg/L

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,0 I μg/L

Endrin 0,004 μg/L

Etilbenzeno 25 μg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 60 μg/L C6H5OH

Gution 0,0 I μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,00 I μg/L

Lindano (D-HCH) 0,004 μg/L

Malation 0,1 μg/L

Metoxicloro 0,03 μg/L

Monoclorobenzeno 25 μg/L

Pentaclorofenol 7,9 μg/L

PCBs – Bifenilas Policloradas 0,03 μg/L

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,2 mg/L LAS

2,4,5-T 10,0 μg/L
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TABELA IV – CLASSE 1 – ÁGUAS SALINAS

PADRÕES

Tolueno 215 μg/L

Toxafeno 0,0002 μg/L

2,4,5-TP 10,0 μg/L

Tributilestanho 0,01 μg/L TBT

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80 μg/L

Tricloroeteno 30,0 μg/L

III – Nas águas salinas onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para 
fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:

TABELA V – CLASSE 1 – ÁGUAS SALINAS

PADRÔES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE  
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Arsênio total 0,14 μg/L As

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Benzeno 51 μg/L

Benzidina 0,0002 μg/L

Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L

Benzo(a)pireno 0,018 μg/L

Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L

Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L

2-Clorofenol 150 μg/L

2,4-Diclorofenol 290 μg/L
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TABELA V – CLASSE 1 – ÁGUAS SALINAS

PADRÔES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE  
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Criseno 0,018 μg/L

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L

1,2-Dicloroetano 37 μg/L

1,1-Dicloroeteno 3 μg/L

3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L

Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L

PCBs (Bifenilas Policloradas) 0,000064 μg/L

Pentaclorofenol 3,0 μg/L

Tetracloroeteno 3,3 μg/L

2,4,6-Triclorofenol 2,4 μg/L

Art 19. Aplicam-se às águas salinas de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na 
sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renoma-
das, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padro-
nizado ou outro método cientificamente reconhecido;

 b) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limi-
te de 2500 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 
amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 
parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites es-
tabelecidos pelo órgão ambiental competente;

 c) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; e
 d) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5,0 mg/L O2.
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II – Padrões de qualidade de água:

TABELA VI – CLASSE 2 – ÁGUAS SALINAS

PADRÕES

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Arsênio total 0,069 mg/L As

Cádmio total 0,04 mg/L Cd

Chumbo total 0,21 mg/L Pb

Cianeto livre 0,001 mg/L CN

Cloro residual total (combinado + livre) 19 μg/L Cl

Cobre dissolvido 7,8 μg/L Cu

Cromo total 1,1 mg/L Cr

Fósforo total 0,093 mg/L P

Mercúrio total 1,8 μg/L Hg

Níquel 74 μg/L Ni

Nitrato 0,70 mg/L N

Nitrito 0,20 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N

Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total 
e fósforo reativo total)

0,0465 mg/L P

Selênio total 0,29 mg/L Se

Zinco total 0,12 mg/L Zn

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L

Clordano (cis + trans) 0,09 μg/L

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,13 μg/L

Endrin 0,037 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 μg/L

Lindano (γ - HCH) 0,16 μg/L
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TABELA VI – CLASSE 2 – ÁGUAS SALINAS

PADRÕES

Pentaclorofenol 13,0 μg/L

Toxafeno 0,210 μg/L

Tributilestanho 0,37 μg/L TBT

Art. 20. As águas salinas de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
II – óleos e graxas: toleram-se iridescências;
III – substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;
IV – corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
V – resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
VI – coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 
4.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com frequ-
ência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâ-
metro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente;
VII – carbono orgânico total: até 10 mg/L, como C;
VIII – OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e
IX – pH: 6,5 a 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior 
do que 0,2 unidades.

Seção IV
Das Águas Salobras

Art. 21. As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, 
ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais 
renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;

 b) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C;
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 c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2;
 d)  pH: 6,5 a 8,5;
 e)  óleos e graxas: virtualmente ausentes;
 f)  materiais flutuantes: virtualmente ausentes;
 g)  substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente 

ausentes; 
 h)  resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; e
 i)  coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato pri-

mário deverá ser obedecida a Resolução Conama nº 274, de 2000. 
Para o cultivo de moluscos bivalves destinados à alimentação hu-
mana, a média geométrica da densidade de coliformes termotole-
rantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, 
não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não 
deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. 
Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com 
um mínimo de 5 amostras. Para a irrigação de hortaliças que são 
consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo 
e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, bem como 
para a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 
os quais o público possa vir a ter contato direto, não deverá ser ex-
cedido o valor de 200 coliformes termotolerantes por 100 mL. Para 
os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coli-
formes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos seis amostras coletadas durante o período de um ano, com 
frequência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em subs-
tituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com 
limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

II – Padrões de qualidade de água:

TABELA VII – CLASSE 1 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al

Arsênio total 0,01 mg/L As

Berílio total 5,3 μg/L Be
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TABELA VII – CLASSE 1 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES

Boro 0,5 mg/L B

Cádmio total 0,005 mg/L Cd

Chumbo total 0,01 mg/L Pb

Cianeto livre 0,001 mg/L CN

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl

Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu

Cromo total 0,05 mg/L Cr

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe

Fluoreto total 1,4 mg/L F

Fósforo total 0,124 mg/L P

Manganês total 0,1 mg/L Mn

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg

Níquel total 0,025 mg/L Ni

Nitrato 0,40 mg/L N

Nitrito 0,07 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N

Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e fósforo 
reativo total)

0,062 mg/L P

Prata total 0,005 mg/L Ag

Selênio total 0,01 mg/L Se

Sulfetos (como H2S não dissociado) 0,002 mg/L S

Zinco total 0,09 mg/L Zn

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Aldrin + Dieldrin 0,0019 μg/L

Benzeno 700 μg/L

Carbaril 0,32 μg/L
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TABELA VII – CLASSE 1 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES

Clordano (cis + trans) 0,004 μg/L

2,4-D 10,0 μg/L

DDT (p,p’-DDT+ p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,001 μg/L

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 μg/L

Endrin 0,004 μg/L

Endossulfan (α+ β + sulfato) 0,01 μg/L

Etilbenzeno 25,0 μg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,003 mg/L C6H5OH

Gution 0,01 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 μg/L

Lindano (γ - HCH) 0,004 μg/L

Malation 0,1 μg/L

Metoxicloro 0,03 μg/L

Monoclorobenzeno 25 μg/L

Paration 0,04 μg/L

Pentaclorofenol 7,9 μg/L

PCBs (Bifenilas Policloradas) 0,03 μg/L

Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno 0,2 LAS

2,4,5-T 10,0 μg/L

Tolueno 215 μg/L

Toxafeno 0,0002 μg/L

2,4,5-TP 10,0 μg/L

Tributilestanho 0,010 μg/L TBT

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80,0 μg/L
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III – Nas águas salobras onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para 
fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:

TABELA VIII – CLASSE 1 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE  
ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Arsênio total 0,14 μg/L As

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Benzeno 51 μg/L

Benzidina 0,0002 μg/L

Benzo (a) antraceno 0,018 μg/L

Benzo(a)pireno 0,018 μg/L

Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L

Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L

2-Clorofenol 150 μg/L

Criseno 0,018 μg/L

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L

2,4-Diclorofenol 290 μg/L

1,1- Dicloroeteno 3,0 μg/L

1,2- Dicloroetano 37,0 μg/L

3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L

Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L

Pentaclorofenol 3,0 μg/L

PCBs (Bifenilas Policloradas) 0,000064 μg/L

Tetracloroeteno 3,3 μg/L

Tricloroeteno 30 μg/L

2,4,6-Triclorofenol 2,4 μg/L
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Art. 22. Aplicam-se às águas salobras de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:
I – condições de qualidade de água:
 a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na 
sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais renoma-
das, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padro-
nizado ou outro método cientificamente reconhecido;

 b) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C;
 c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e
 d) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 

2500 por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos seis amos-
tras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimes-
tral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâme-
tro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente.

II – Padrões de qualidade de água:

TABELA IX – CLASSE 2 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Arsênio total 0,069 mg/L As

Cádmio total 0,04 mg/L Cd

Chumbo total 0,210 mg/L Pb

Cromo total 1,1 mg/L Cr

Cianeto livre 0,001 mg/L CN

Cloro residual total (combinado + livre) 19,0 μg/L Cl

Cobre dissolvido 7,8 μg/L Cu

Fósforo total 0,186 mg/L P

Mercúrio total 1,8 μg/L Hg

Níquel total 74,0 μg/L Ni

Nitrato 0,70 mg/L N

Nitrito 0,20 mg/L N
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TABELA IX – CLASSE 2 – ÁGUAS SALOBRAS

PADRÕES

Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N

Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo ácido hidrolisável total e fósforo 
reativo total)

0,093 mg/L P

Selênio total 0,29 mg/L Se

Zinco total 0,12 mg/L Zn

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO

Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L

Clordano (cis + trans) 0,09 μg/L

DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,13 μg/L

Endrin 0,037 μg/L

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 μg/L

Lindano (D-HCH) 0,160 μg/L

Pentaclorofenol 13,0 μg/L

Toxafeno 0,210 μg/L

Tributilestanho 0,37 μg/L TBT

Art. 23. As águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:
I – pH: 5 a 9;
II – OD, em qualquer amostra, não inferior a 3 mg/L O2;
III – óleos e graxas: toleram-se iridescências;
IV – materiais flutuantes: virtualmente ausentes;
V – substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes;
VI – substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assorea-
mento de canais de navegação: virtualmente ausentes;
VII – coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 
4.000 coliformes termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais de pelo me-
nos seis amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 
coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 
ambiental competente; e
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VIII – carbono orgânico total até 10,0 mg/L, como C.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES

70Art. 24. (Revogado.)
71Art. 25. (Revogado.)
72Art. 26. (Revogado.)
73Art. 27. (Revogado.)
74Art. 28. (Revogado.)
75Art. 29. (Revogado.)
76Art. 30. (Revogado.)
77Art. 31. (Revogado.)
78Art. 32. (Revogado.)
79Art. 33. (Revogado.)
80Art. 34. (Revogado.)
81Art. 35. (Revogado.)
82Art. 36. (Revogado.)
83Art. 37. (Revogado.)

70 Artigo revogado pela Resolução Conama nº 430, de 13-5-2011.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem.
75 Idem.
76 Idem.
77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
83 Idem.
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CAPÍTULO V
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO

Art. 38. O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as 
normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) e conselhos estaduais de recursos hídricos.
§ 1º O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponde-
rantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos.
§ 2º Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de 
água esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão 
ser estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da 
qualidade da água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetu-
ados nos parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais.
§ 3º As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como 
a outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, 
como o licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da 
poluição, deverão basear-se nas metas progressivas intermediárias e final 
aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica ou 
corpo hídrico específico.
§ 4º As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser 
atingidas em regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de 
águas salinas ou salobras, ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável 
a vazão de referência, para os quais deverão ser elaborados estudos especí-
ficos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico.
§ 5º Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresen-
te diferença sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias pode-
rão variar ao longo do ano.
§ 6º Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, 
o enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a montante 
preservarão, obrigatoriamente, as condições de consumo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

84Art. 39. (Revogado.)

84 Artigo revogado pela Resolução Conama nº 430, de 13-5-2011.
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Art. 40. No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo 
do disposto nesta resolução, deverão ser observadas, as normas específicas 
sobre qualidade da água e padrões de potabilidade.

Art. 41. Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados 
em normas técnicas cientificamente reconhecidas.

Art. 42. 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 aplica-
ção da classe mais rigorosa correspondente.
85Art. 43. (Revogado.)
86Art. 44. (Revogado.)

Art. 45. O não cumprimento ao disposto nesta resolução acarretará aos 
infratores as sanções previstas pela legislação vigente.
§ 1º Os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, no âmbito de 
suas respectivas competências, fiscalizarão o cumprimento desta resolu-
ção, bem como quando pertinente, a aplicação das penalidades administra-
tivas previstas nas legislações específicas, sem prejuízo do sancionamento 
penal e da responsabilidade civil objetiva do poluidor.
§ 2º As exigências e deveres previstos nesta resolução caracterizam obriga-
ção de relevante interesse ambiental.
87Art. 46. (Revogado.)

Art. 47. Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem es-
tudos e pareceres apresentados aos órgãos ambientais.

Art. 48. O não cumprimento ao disposto nesta resolução sujeitará os infra-
tores, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998 e respectiva regulamentação.

Art. 49. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50. Revoga-se a Resolução Conama nº 20, de 18 de junho de 1986.

MARINA SILVA
Presidente

85 Artigo revogado pela Resolução Conama nº 430, de 13-5-2011.
86 Idem.
87 Idem.



Série
Legislação144

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396, DE 3 DE ABRIL DE 200888

Dispõe sobre a classificação e diretri-
zes ambientais para o enquadramen-
to das águas subterrâneas e dá outras 
providências.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelo art. 8º, inciso VII, da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e o 
que consta do Processo nº 02000.003671/2005-71, e

Considerando que o art. 26 da Constituição Federal inclui entre os bens dos 
estados as águas subterrâneas;

Considerando que a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, visa assegurar a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental através da ra-
cionalização do uso dos meios, controle e zoneamento das atividades poten-
cialmente poluidoras e o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

Considerando a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 
Nacional dos Recursos Hídricos, particularmente em seus arts. 9º e 10 que 
tratam do enquadramento dos corpos de água em classes, ratifica que cabe à 
legislação ambiental estabelecer as classes de corpos de água para proceder 
ao enquadramento dos recursos hídricos segundo os usos preponderantes;

Considerando que a Resolução nº 12, de 19 de julho de 2000, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), determina que cabe às agências 
de águas ou de bacias, no âmbito de sua área de competência, propor aos 
respectivos comitês de bacias hidrográficas o enquadramento de corpos de 
água em classes, segundo os usos preponderantes;

Considerando que a Resolução nº 15, de 11 de janeiro de 2001, do CNRH, 
estabelece que o enquadramento dos corpos de água em classes dar-se-á 
segundo as características hidro-geológicas dos aquíferos e os seus respec-
tivos usos preponderantes, a serem especificamente definidos;

88 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 7 de abril de 2008.
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Considerando a necessidade de integração das Políticas Nacionais de Gestão 
Ambiental, de Gestão de Recursos Hídricos e de uso e ocupação do solo, a fim 
de garantir as funções social, econômica e ambiental das águas subterrâneas;

Considerando que os aquíferos se apresentam em diferentes contextos hi-
drogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas, e que 
as águas subterrâneas possuem características físicas, químicas e biológi-
cas intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que as 
suas classes de qualidade sejam pautadas nessas especificidades;

Considerando ser a caracterização das águas subterrâneas essencial para 
estabelecer a referência de sua qualidade, a fim de viabilizar o seu enqua-
dramento em classes;

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcança 
das, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 
visando a sua efetivação;

Considerando que a prevenção e controle da poluição estão diretamente 
relacionados aos usos e classes de qualidade de água exigidos para um de-
terminado corpo hídrico subterrâneo;

Considerando a necessidade de se promover a proteção da qualidade das 
águas subterrâneas, uma vez que poluídas ou contaminadas, sua remedia-
ção é lenta e onerosa, resolve:

Art. 1º Esta resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambien-
tais para o enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas 
subterrâneas.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
I – águas subterrâneas: águas que ocorrem naturalmente ou artificialmente 
no subsolo;
II – análises toxicológicas: análises químicas ou bioquímicas realizadas 
com a função de determinar compostos tóxicos, seus produtos de bio-
transformação ou seus efeitos em materiais biológicos de organismos po-
tencialmente expostos;
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III – aquífero: corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e trans-
mitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da disso-
lução e carreamento de materiais rochosos;
IV – classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de 
água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros;
V – classificação: qualificação das águas subterrâneas em função de pa-
drões de qualidade que possibilite o seu enquadramento;
VI – condição de qualidade: qualidade apresentada pelas águas subterrâneas, 
num determinado momento, frente aos requisitos de qualidade dos usos;
VII – efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento;
VIII – enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualida-
de da água (Classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um 
aquífero, conjunto de aquíferos ou porção desses, de acordo com os usos 
preponderantes pretendidos, ao longo do tempo;
IX – Limite de Detecção do Método (LDM): menor concentração de uma 
substância que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, 
pelo método utilizado;
X – Limite de Quantificação Praticável (LQP): menor concentração de uma 
substância que pode ser determinada quantitativamente com precisão e 
exatidão, pelo método utilizado;
XI – Limite de Quantificação da Amostra (LQA): LQP ajustado para as 
características específicas da amostra analisada;
XII – metas: realizações físicas e atividades de gestão, de acordo com uni-
dades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter obrigatório;
XIII – monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade 
ou quantidade das águas subterrâneas, em frequência definida;
XIV – padrão de qualidade: valor limite adotado como requisito normativo 
de um parâmetro de qualidade de água, estabelecido com base nos valores 
de referência de qualidade e nos valores máximos permitidos para cada um 
dos usos preponderantes;
XV – parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores 
representativos da qualidade da água;
XVI – remediação: técnica ou conjunto de técnicas utilizadas para a remo-
ção ou atenuação dos contaminantes presentes na água subterrânea;
XVII – teste de toxicidade: testes realizados com organismos específicos 
(animais, plantas, microrganismos ou culturas de células) sob condições 
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padronizadas que permitem estabelecer os possíveis efeitos adversos da 
amostra avaliada;
XVIII – usos preponderantes: principais usos das águas subterrâneas que 
incluem, consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação;
XIX – Valor de Referência de Qualidade (VRQ): concentração ou valor de 
um dado parâmetro que define a qualidade natural da água subterrânea; e
XX – Valor Máximo Permitido (VMP): limite máximo permitido de um 
dado parâmetro, específico para cada uso da água subterrânea.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em:
I – Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conserva-
ção de proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos 
de corpos de água superficial enquadrados como classe especial;
II – Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 
tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas caracterís-
ticas hidrogeoquímicas naturais;
III – Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção des-
ses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem 
exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às 
suas características hidrogeoquímicas naturais;
IV – Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não 
é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que podem 
exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às 
suas características hidrogeoquímicas naturais;
V – Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente 
possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos 
restritivo; e
VI – Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, 
que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 
destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso.
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CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Art. 4º Os Valores Máximos Permitidos (VMP) para o respectivo uso das 
águas subterrâneas deverão ser observados quando da sua utilização, com 
ou sem tratamento, independentemente da classe de enquadramento.

Art. 5º As águas subterrâneas da Classe Especial deverão ter suas condi-
ções de qualidade naturais mantidas.

Art. 6º Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser estabelecidos com base 
nos Valores de Referência de Qualidade (VRQ), determinados pelos órgãos 
competentes, e nos valores máximos permitidos para cada uso preponde-
rante, observados os Limites de Quantificação Praticáveis (LQPs) apresen-
tados no Anexo I.
Parágrafo único. Os parâmetros que apresentarem VMP para apenas um 
uso serão válidos para todos os outros usos, enquanto VMPs específicos 
não forem estabelecidos pelo órgão competente.

Art. 7º As águas subterrâneas de Classe 1 apresentam, para todos os parâ-
metros, VRQs abaixo ou igual dos valores máximos permitidos mais restri-
tivos dos usos preponderantes.

Art. 8º As águas subterrâneas de Classe 2 apresentam, em pelo menos um 
dos parâmetros, Valor de Referência de Qualidade (VRQ) superior ao seu 
respectivo Valor Máximo Permitido mais Restritivo (VMPr+) dos usos 
preponderantes.

Art. 9º As águas subterrâneas de Classe 3 deverão atender ao Valor Máxi-
mo Permitido mais Restritivo (VMPr+) entre os usos preponderantes, para 
cada um dos parâmetros, exceto quando for condição natural da água.

Art. 10. As águas subterrâneas de Classe 4 deverão atender aos Valores Má-
ximos Permitidos menos Restritivos (VMPr–) entre os usos preponderantes, 
para cada um dos parâmetros, exceto quando for condição natural da água.

Art. 11. As águas subterrâneas de Classe 5 não terão condições e padrões 
de qualidade conforme critérios utilizados nesta resolução.

Art. 12. Os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a proposta de 
enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidos 
em função dos usos preponderantes, das características hidrogeológicas, 
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hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos defini-
dos pelo órgão competente.
Parágrafo único. Dentre os parâmetros selecionados, deverão ser considerados, 
no mínimo, sólidos totais dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.

Art. 13. Os órgãos competentes deverão monitorar os parâmetros neces-
sários ao acompanhamento da condição de qualidade da água subterrânea, 
com base naqueles selecionados conforme o artigo 12, bem como pH, tur-
bidez, condutividade elétrica e medição de nível de água.
§ 1º A frequência inicial do monitoramento deverá ser no mínimo semestral 
e definida em função das características hidrogeológicas e hidrogeoquími-
cas dos aquíferos, das fontes de poluição e dos usos pretendidos, podendo 
ser reavaliada após um período representativo.
§ 2º Os órgãos competentes deverão realizar, a cada cinco anos, uma carac-
terização da qualidade da água contemplando todos os parâmetros listados 
no Anexo I, bem como outros que sejam considerados necessários.
§ 3º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatistica-
mente e as incertezas de medição consideradas.
§ 4º A avaliação da qualidade da água subterrânea deverá ser complemen-
tada, quando tecnicamente justificado, por meio de testes de toxicidade 
com organismos apropriados para cada um dos usos ou por análises toxi-
cológicas adequadas.
§ 5º Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 
necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, 
as despesas da investigação correrão às suas expensas.

Art. 14. Independentemente dos valores máximos permitidos para as Clas-
ses 3 e 4, qualquer aumento de concentração de contaminantes deverá ser 
monitorado, sua origem identificada e medidas adequadas de prevenção e 
controle deverão ser adotadas pelos órgãos competentes.

Art. 15. As amostragens e as análises de água subterrânea e sua interpretação 
para avaliação da condição de qualidade serão realizadas pelo órgão compe-
tente, podendo ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado.

Art. 16. As amostragens e análises das águas subterrâneas deverão ser re-
alizadas por laboratórios ou instituições que possuam critérios e procedi-
mentos de qualidade aceitos pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento.
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Art. 17. Para atendimento desta resolução, as amostragens, as análises e o 
controle de qualidade para caracterização e monitoramento das águas sub-
terrâneas deverão adotar os seguintes procedimentos mínimos:
I – as amostras de água subterrânea deverão ser coletadas utilizando méto-
dos padronizados em pontos de amostragem que sejam representativos da 
área de interesse;
II – no caso da amostragem ser realizada em poços tubulares e de monito-
ramento, estes deverão ser construídos de acordo com as normas técnicas 
vigentes;
III – as análises deverão ser realizadas em amostras íntegras, sem filtração 
ou qualquer outra alteração, a não ser o uso de preservantes que, quando 
necessários, deverão seguir as normas técnicas vigentes;
IV – as análises mencionadas no inciso III, quando tecnicamente justifica-
do, deverão também ser realizadas na fração dissolvida;
V – as análises físico-químicas deverão ser realizadas utilizando-se méto-
dos padronizados, em laboratórios que atendam aos limites de quantifica-
ção praticáveis, listados no Anexo I desta resolução;
VI – no caso de uma substância ocorrer em concentrações abaixo dos limi-
tes de quantificação praticável (LQP), aceitar-se-á o resultado como ausente 
para fins de atendimento desta resolução;
VII – no caso do limite de quantificação da amostra (LQA) ser maior do 
que o limite de quantificação praticável (LQP), este também será aceito 
para atendimento desta resolução, desde que tecnicamente justificado; e
VIII – no caso de a substância ser identificada na amostra entre o LDM e 
o LQA, o fato deverá ser reportado no laudo analítico com a nota de que a 
concentração não pode ser determinada com confiabilidade, não se con-
figurando, neste caso, não conformidade em relação aos VMPs definidos 
para cada classe.

Art. 18. Os resultados das análises deverão ser reportados em laudos ana-
líticos contendo, no mínimo:
I – identificação do local da amostragem, data e horário de coleta entrada 
da amostra no laboratório, anexando a cadeia de custódia;
II – indicação do método de análises utilizado para cada parâmetro 
analisado;
III – limites de quantificação praticados pelo laboratório e da amostra, 
quando for o caso, para cada parâmetro analisado;
IV – resultados dos brancos do método e surrogates (rastreadores);
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V – incertezas de medição para cada parâmetro; e
VI – ensaios de adição e recuperação dos analitos na matriz (spike).
Parágrafo único. Outros documentos, tais como cartas controle, cromato-
gramas e resultados obtidos em ensaios de proficiência, poderão ser solici-
tados a qualquer tempo pelo órgão ambiental competente.

Art. 19. Os órgãos competentes poderão acrescentar outras condições e 
padrões de qualidade para as águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos 
ou porção desses ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições 
locais, mediante fundamentação técnica, bem como estabelecer restrições 
e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA PREVENÇÃO E 

CONTROLE DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 20. Os órgãos ambientais em conjunto com os órgãos gestores dos re-
cursos hídricos deverão promover a implementação de áreas de proteção de 
aquíferos e perímetros de proteção de poços de abastecimento, objetivando 
a proteção da qualidade da água subterrânea.

Art. 21. Os órgãos ambientais, em conjunto com os órgãos gestores dos 
recursos hídricos e da saúde, deverão promover a implementação de áreas 
de restrição e controle do uso da água subterrânea, em caráter excepcional 
e temporário, quando, em função da condição da qualidade e quantidade 
da água subterrânea, houver a necessidade de restringir o uso ou a captação 
da água para proteção dos aquíferos, da saúde humana e dos ecossistemas.
Parágrafo único. Os órgãos de gestão dos recursos hídricos, de meio am-
biente e de saúde deverão articular-se para definição das restrições e das 
medidas de controle do uso da água subterrânea.

Art. 22. As restrições e exigências da classe de enquadramento das águas sub-
terrâneas, aprovado pelo conselho de recursos hídricos competente, deverão 
ser observadas no licenciamento ambiental, no zoneamento econômico-eco-
lógico e na implementação dos demais instrumentos de gestão ambiental.

Art. 23. A recarga artificial e a injeção para contenção de cunha salina em 
aquíferos, conjunto de aquíferos ou porções desses, das Classes 1, 2, 3 e 4, 
não poderá causar alteração da qualidade das águas subterrâneas que pro-
voque restrição aos usos preponderantes.
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Art. 24. A injeção em aquíferos, conjunto de aquíferos ou porções desses 
com o objetivo de remediação deverá ter o controle dos órgãos competentes 
com o objetivo de alcançar ou manter os padrões de qualidade para os usos 
preponderantes e prevenir riscos ambientais.
Parágrafo único. A injeção a que se refere o caput deste artigo não deverá 
promover alteração da condição da qualidade dos aquíferos, conjunto de 
aquíferos ou porção desses, adjacentes, sobrejacentes e subjacentes, exceto 
para sua melhoria.

Art. 25. Nos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porções desses onde ocor-
rerem injeção ou recarga, conforme especificado nos arts. 21 e 22, deverá 
ser implantado um programa específico de monitoramento da qualidade da 
água subterrânea.

Art. 26. Nos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, em que as 
águas subterrâneas estão enquadradas em Classe 5, poderá ser admitida a 
injeção direta, mediante controle dos órgãos competentes, com base em 
estudos hidrogeológicos apresentados pelo interessado, demonstrando que 
a injeção não provocará alteração da condição de qualidade em relação ao 
enquadramento das águas subterrâneas adjacentes, sobrejacentes e subja-
centes, por meio de monitoramento.

Art. 27. A aplicação e disposição de efluentes e de resíduos no solo deverão 
observar os critérios e exigências definidos pelos órgãos competentes e não 
poderão conferir às águas subterrâneas características em desacordo com 
o seu enquadramento.
§ 1º A aplicação e a disposição, referidas no caput, não serão permitidas 
nos casos em que as águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porções 
desses estejam enquadrados na Classe Especial.
§ 2º A aplicação e a disposição serão precedidas de plano específico e pro-
grama de monitoramento da qualidade da água subterrânea a serem apro-
vados pelo órgão competente.

CAPÍTULO V
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO 

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 28. O enquadramento das águas subterrâneas dar-se-á de acordo com 
as normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
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Hídricos (CNRH) e conselhos estaduais de recursos hídricos, observadas as 
diretrizes ambientais apresentadas neste capítulo.
Parágrafo único. De acordo com esta resolução, o enquadramento das águas 
subterrâneas nas classes será efetuado com base nos usos preponderantes 
mais restritivos atuais ou pretendidos, exceto para a Classe 4, para a qual 
deverá prevalecer o uso menos restritivo.

Art. 29. O enquadramento das águas subterrâneas será realizado por aquí-
fero, conjunto de aquíferos ou porções desses, na profundidade onde estão 
ocorrendo as captações para os usos preponderantes, devendo ser conside-
rados no mínimo:
I – a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica;
II – a caracterização da vulnerabilidade e dos riscos de poluição;
III – o cadastramento de poços existentes e em operação;
IV – o uso e a ocupação do solo e seu histórico;
V – a viabilidade técnica e econômica do enquadramento;
VI – a localização das fontes potenciais de poluição; e
VII – a qualidade natural e a condição de qualidade das águas subterrâneas.

Art. 30. Nos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porções desses, em que 
a condição de qualidade da água subterrânea esteja em desacordo com os 
padrões exigidos para a classe do seu enquadramento, deverão ser empre-
endidas ações de controle ambiental para a adequação da qualidade da água 
à sua respectiva classe, exceto para as substâncias que excedam aos limites 
estabelecidos devido à sua condição natural.
§ 1º As ações de controle ambiental referidas no caput deverão ser execu-
tadas em função das metas do enquadramento, podendo ser fixadas metas 
progressivas intermediárias.
§ 2º A adequação gradativa da condição da qualidade da água aos padrões 
exigidos para a classe deverá ser definida levando-se em consideração as 
tecnologias de remediação disponíveis, a viabilidade econômica, o uso 
atual e futuro do solo e das águas subterrâneas, devendo ser aprovada pelo 
órgão ambiental competente.
§ 3º Constatada a impossibilidade da adequação prevista no parágrafo an-
terior, deverão ser realizados estudos visando o reenquadramento da água 
subterrânea.
§ 4º Medidas de contenção das águas subterrâneas deverão ser exigidas 
pelo órgão competente, quando tecnicamente justificado.
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Art. 31. Os estudos para enquadramento das águas subterrâneas deverão 
observar a interconexão hidráulica com as águas superficiais, visando com-
patibilizar as respectivas propostas de enquadramento.

Art. 32. Ficam estabelecidos como condicionantes para o enquadramento 
das águas subterrâneas em Classe 5 que as mesmas estejam em aquíferos, 
conjunto de aquíferos ou porções desses, confinados, e que apresentem va-
lores de sólidos totais dissolvidos superiores a 15.000 mg/L.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33. A classe de enquadramento das águas subterrâneas, bem como 
sua condição de qualidade, deverão ser divulgadas, periodicamente, pelos 
órgãos competentes por meio de relatórios de qualidade e placas de sinali-
zação nos locais de monitoramento.

Art. 34. Os Valores Máximos Permitidos (VMP) e os Limites de Quantifi-
cação Praticáveis (LQP), constantes no Anexo I, deverão ser reavaliados a 
cada cinco anos, ou em menor prazo quando tecnicamente justificado.
Parágrafo único. Os órgãos competentes gestores podem, a qualquer mo-
mento, incluir outros usos da água subterrânea ou substâncias não listadas, 
desde que tecnicamente justificado, definindo seus respectivos VMP e LQP.

Art. 35. Deverão ser fomentados estudos para definição de valores máxi-
mos permitidos que reflitam as condições nacionais, especialmente para 
dessedentação de animais e irrigação.

Art. 36. Nas regiões onde houver ocorrência de elementos radioativos, 
os órgãos competentes deverão caracterizar radioquimicamente as águas 
subterrâneas.

Art. 37. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente
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Anexo I

O Anexo I apresenta lista de parâmetros com maior probabilidade de ocor-
rência em águas subterrâneas, seus respectivos Valores Máximos Permiti-
dos (VMP) para cada um dos usos considerados como preponderantes e os 
limites de quantificação praticáveis (LQP), considerados como aceitáveis 
para aplicação desta resolução.

Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

Inorgânicos μg.L-l

Alumínio 7429-90-5 200 (1) 5.000 5.000 200 50

Antimônio 7440-36-0 5 5

Arsênio 7440-38-2 10 200 50 8

Bário 7440-39-3 700 1.000 20

Berílio 7440-41-7 4 100 100 4

Boro 7440-42-8 500 (2) 5.000 500 (4) 1.000 200

Cádmio 7440-43-9 5 50 10 5 5

Chumbo 7439-92-1 10 100 5.000 50 10

Cianeto 57-12-5 70 100 50

Cloreto 16887-00-6 250.000 (1)
100.000 

– 
700.000

400.000 2000

Cobalto 7440-48-4 1.000 50 10

Cobre 7440-50-8 2.000 500 200 1.000 50

Crômio  
(Cr III + Cr VI)

Cr III (16065831)
Cr VI (18540299)

50 1.000 100 50 10

Ferro 7439 -89-6 300 (1) 5.000 300 100

Fluoreto 7782-41-4 1.500 2.000 1.000 500

Lítio 7439-93-2 2.500 100
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Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

Manganês 7439-96-5 100 (1) 50 200 100 25

Mercúrio 7439-97-6 1 10 2 1 1

Molibdênio 7439-98-7 70 150 10 10

Níquel 7440-02-0 20 (3) 1.000 200 100 10

Nitrato  
(expresso em N)

14797-55-8 10.000 90.000 10.000 300

Nitrito  
(expresso em N)

14797-65-0 1.000 10.000 1.000 1.000 20

Prata 7440-22-4 100 50 10

Selênio 7782-49-2 10 50 20 10 10

Sódio 7440-23-5 200.000 (1) 300.000 1000

Sólidos Totais  
Dissolvidos 
(STD)

1.000.000(1) 2000

Sulfato 250.000 (1) 1.000.000 400.000 5.000

Urânio 7440-61-1 15 (2,3) 200 10 (4)

100 (5) 50

Vanádio 7440-62-2 50 100 100 20

Zinco 7440-66-6 5.000 (1) 24.000 2.000 5.000 100

Orgânicos μg.L-l

Acrilamida 79-06-1 0,5 0,15

Benzeno 71-43-2 5 10 2

Benzo 
antraceno

56-55-3 0,05 0,15

Benzo 
fluoranteno

205-99-2 0,05 0,15

Benzo(k)
fluoranteno

207 -08-9 0,05 0,15
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Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

Benzo pireno 50-32-8 0,05 0,01 0,15

Cloreto de vinila 75-01-4 5 2

Clorofórmio 67-66-3 200 100 5

Criseno 218-01-9 0,05 0,15

1,2-Dicloro-
benzeno

95-50-1 1.000 (1) 5

1,4-Dicloro-
benzeno

106-46-7 300 (1) 5

1,2-Dicloroetano 107 -06- 2 10 5 10 5

Orgânicos μg.L-1

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 30 0,3 5

1,2-Dicloroeteno

(cis + trans) cis (156-59-2)

trans (156-60-5) 50 5 para cada

Dibenzo 
antraceno

53-70-3 0,05 0,15

Diclorometano 75-09-2 20 50 10

Estireno 100-42-5 20 5

Etilbenzeno 100-41-4 200 (1) 5

Fenóis (10) 3 2 2 10

Indeno (1,2,3)
pireno

193-39-005 0,05 0,15

PCBs (soma-
tória de 7) (9)

(9) 0,5 0,1
0,01 
para 
cada

Tetracloreto 
de carbono

56-23-5 2 5 3 2
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Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

Triclorobenze-
nos (1,2,4-TCB 
+ 1,3,5- TCB 
+ 1,2,3)

1,2,4-TCB(120-82-1);  
1,3,5- TCB(108-70-3)  
1,2,3-TCB(87-61-6)

20
5 para 
cada

Tetracloroeteno 127-18-4 40 10 5

1,1,2-Triclo-
roeteno

79-01-6 70 50 30 5

Tolueno 108-88-3 170 (*) 24 5

Xileno Total 
(o+m+p)

m (108-38-3);  
o (95-47-6);  
p (106-42-3)

300 (*)
5 para 
cada

Agrotóxicos μg.L-1

Alaclor 15972-60-8 20 3 0,1

Aldicarb + ald.
sulfona + ald.
sulfóxido

Aldicarb (116-06-3), 
ald. sulfona 

(1646-88-4) e 
ald. sulfóxido 
(1646-87-3)

10 11 54,9
3 para 
cada

Aldrin + 
Dieldrin

Aldrin (309-00-2) 
Dieldrin (60-57-1)

0,03 1
0,005 
para 
cada

Atrazina 1912-24-9 2 5 10 0,5

Bentazona 25057-89-0 300 400 30

Carbofuran 1563-66-2 7 45 30 5

Clordano  
(cis + trans)

cis (5103-71-9) e 
trans (5103-74-2)

0,2 6
0,01 
para 
cada

Clorotalonil 1897 -45-6 30 170 5,8 0,1

Clorpirifós 2921-88-2 30 24 2 2

2,4-D 94-75-7 30 100 2
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Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

DDT (p,p’-DDT 
+ p,p’-DDE + 
p,p’-DDD)

p,p’-DDT (50-29-3) 
p,p’-DDE(72-55-9) 
p,p’-DDD (72-54-8)

2 3
0,01 
para 
cada

Endossulfan  
(I + II + sulfato)

I (959-98-8)

II (33213-65-9)  
sulfato 
(1031-07 -8)

20 40
0,02 para 

cada

Endrin 72-20-8 0,6 1 0,01

Glifosato 
+ Ampa

1071-83-6 500 280
0,13 (6); 
0,06 (7); 
0,04 (8)

200 30

Heptacloro 
+ heptacloro 
epóxido

Heptacloro 
(76-44-8);

Heptacloro 
epóxido 
(1024-57-3)

0,03 3
0,01 para 

cada

Hexacloro-
benzeno

118-74-1 1 0,52 0,01

Lindano 
(gama-BHC)

58-89-9 2 4 10 0,01

Agrotóxicos μg.L-1

Malation 121-75-5 190 2

Metolacloro 51218-45-2 10 50 28 800 0,1

Metoxicloro 72-43-5 20 0,1

Molinato 2212-67-1 6 1 5

Pendimetalina 40487-42-1 20 600 0,1

Pentaclorofenol 87-86-5 9 10 2

Permetrina 52645-53-1 20 300 10
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Parâmetros Nº CAS

Usos Preponderantes da Água LQP 
Prati-
cável
(LQP)

Consumo 
Humano

Desseden-
tação de 
animais

Irriga-
ção Recreação

Propanil 709-98-8 20 1.000 10

Simazina 122-34-9 2 10 0,5 1

Trifuralina 1582-09-8 20 45 500 0,1

Micro-orga-
nismos

E. coli –
Ausentes 

em 100 ml
200/100 ml 800/100 mL –

Enterococos – – – – 100/100 mL –

Coliformes 
termotolerantes

–
Ausentes 

em 100 ml
200/100 ml 1000/100 mL –

Legendas
1. Efeito organoléptico.
2. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 100 anos de irrigação (proteção de plantas e outros organismos).
3. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 20 anos de irrigação (proteção de plantas e outros organismos).
4. Taxa de irrigação ≤ 3500 m3/ha
5. 3500 < Taxa de irrigação ≤ 7000 m3/ha
6. 7000 < Taxa de irrigação ≤ 12000 m3/ha
7. PCBs = somatória de PCB 28 (2,4,4’-triclorobifenila – nº CAS 7012-37-5), PCB 52 (2,2’,5,5’-tetraclorobifenila – nº CAS 35693-99-3), 

PCB 101(2,21,4,5,5’-pentaclorobifenila – nº CAS 37680-73-2), PCB 118 (2,3’,4,4’,5-pentaclorobifenila – nº CAS 31508-00-6), PCB 
138 (2,2’,3,4,4’,5’-hexaclorobifenila – nº CAS 35056-28-2), PCB 153 (2,2’4,4’,5,5’-hexaclorobifenila – nº CAS 3505-27-1) e PCB 180 
(2,2’,3,4,4’,5,5’-heptaclorobifenila – nº CAS 35065-29-3).

8. Fenóis que reagem com aminoantipirina, válido somente quando ocorre cloração. Os valores máximos permitidos para fenóis previ-
nem a formação de gosto e odor indesejável na água quando da sua cloração. Para o caso de Limites de Quantificação (LQP ou LQA) 
maior que o valor de interesse análises de perfil de sabor deverão ser realizadas de acordo com métodos analíticos padronizados antes 
e após a cloração da água. Resultado não objetável indicará atendimento ao padrão de qualidade requerido.

Anexo II

O Anexo II apresenta um exemplo de estabelecimento de padrões por classe 
para parâmetros selecionados de acordo com o art. 12, considerando o uso 
concomitante para consumo humano, dessedentação, irrigação e recreação.
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Motivação da inclusão
Parâmetros selecio-

nados passíveis de ser 
de origem natural

Padrões por classe – concentração (μg.L-1)

Classes 1 e 2 (VRQ) Classe 3* Classe 4**

Características  
hidrogeológicas

Arsênio
Se VRQ <10 Classe 1

10 200
Se VRQ> 10 Classe 2

Ferro
Se VRQ <300 Classe 1

300 5000
Se VRQ> 300 Classe 2

Chumbo
Se VRQ <10 Classe 1

10 5000
Se VRQ> 10 Classe 2

Crômio
Se VRQ <50 Classe 1

50 1000
Se VRQ> 50 Classe 2

Motivação da inclusão
Parâmetros de 

origem antrópica
Classes 1 e 2 (VRQ) Classe 3 Classe 4

Uso intensivo na região

Aldicarb AUSENTE 10 54,9

Carbofuran AUSENTE 7 45

Pentaclorofenol AUSENTE 9 10

Possível influência de  
Posto de gasolina

Benzeno AUSENTE 5 10

Etilbenzeno AUSENTE 200 200

Tolueno AUSENTE 24 24

Xileno AUSENTE 300 300

Parâmetros mínimos 
obrigatórios

Sólidos Totais Dissolvidos

Se VRQ<1.000.000 
Classe 1

1.000.000 1.000.000
Se VRQ> 1.000.000 

Classe 2

Coliformes 
termotolerantes

Ausentes em 100 ml
Ausentes 

em 100 ml
4000 em 
100 ml

Nitrato (expresso em N) Se VRQ<10.000 Classe 1 10.000 90.000

Legenda:
VRQ – Valor de Referência de Qualidade, definido pelos órgãos competentes, de acordo com art. 60 desta resolução.
*Para a Classe 3, quando o VRQ for superior ao VMPr+ o primeiro será adotado como padrão da classe.
** Para a Classe 4, quando o VRQ for superior ao VMPr– o primeiro será adotado como padrão da classe.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 398, DE 11 DE JUNHO DE 200889

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do 
plano de emergência individual para in-
cidentes de poluição por óleo em águas 
sob jurisdição nacional, originados em 
portos organizados, instalações portuá-
rias, terminais, dutos, sondas terrestres, 
plataformas e suas instalações de apoio, 
refinarias, estaleiros, marinas, clubes 
náuticos e instalações similares, e orien-
ta a sua elaboração.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e pelo seu 
Regimento Interno, anexo à Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005, e

Considerando a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e 
gestão dos impactos ambientais, gerados no país por portos organizados, 
instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas e suas respectivas 
instalações de apoio;

Considerando a necessidade de revisão das diretrizes e procedimentos das 
ações de resposta a incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdi-
ção nacional;

Considerando a necessidade de serem estabelecidas diretrizes para elabo-
ração do plano de emergência individual previsto na Lei nº 9.966, de 28 de 
abril de 2000;

Considerando que outras instalações, além daquelas previstas na Lei nº 9.966, 
de 2000, oferecem risco de acidentes de poluição por óleo em águas sob ju-
risdição nacional; e

Considerando que as instalações para operação com óleo estão incluídas na 
Convenção Internacional Sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso 

89 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12 de junho de 2008.
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de Poluição por Óleo de 1990, internalizada no país pelo Decreto nº 2.870, 
de 10 de dezembro de 1998, resolve:

Art. 1º Os portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, 
plataformas, as respectivas instalações de apoio, bem como sondas terres-
tres, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares 
deverão dispor de plano de emergência individual para incidentes de polui-
ção por óleo em águas sob jurisdição nacional, na forma desta resolução.
§ 1º Os portos organizados, instalações portuárias, terminais e estaleiros, 
mesmo aqueles que não operam com carga de óleo, deverão considerar ce-
nários acidentais de poluição de óleo por navios, quando:
I – o navio se origina ou se destina às suas instalações; e
II – o navio esteja atracado, docado ou realizando manobras de atracação, 
de desatracação ou de docagem, na bacia de evolução dessas instalações.
§ 2º Os incidentes de poluição por óleo, originados de navios, ocorridos nas 
áreas de fundeio, canal de acesso e canal de aproximação ao porto, estes 
previstos em cartas náuticas, serão tratados nos planos de área.

Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
I – ações suplementares: conjunto de ações que se seguem à situação emer-
gencial, incluindo ações mitigatórias, ações de rescaldo, o acompanhamento 
da recuperação da área impactada e gestão de resíduos gerados, entre outras;
II – áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou inte-
riores, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equi-
líbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação 
do meio ambiente;
III – autoridade portuária: autoridade responsável pela administração do 
porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e ze-
lar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança 
e respeito ao meio ambiente;
IV – bacia de evolução: área geográfica imediatamente próxima ao atraca-
douro, na qual o navio realiza suas manobras para atracar ou desatracar;
V – cenário acidental: conjunto de situações e circunstâncias específicas de 
um incidente de poluição por óleo;
VI – corpo hídrico lêntico: ambiente que se refere à água parada, com mo-
vimento lento ou estagnado;
VII – corpo hídrico lótico: ambiente relativo às águas continentais moventes;
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VIII – derramamento ou descarga: qualquer forma de liberação de óleo 
ou mistura oleosa em desacordo com a legislação vigente para o ambiente, 
incluindo despejo, escape, vazamento e transbordamento em águas sob 
jurisdição nacional;
IX – duto: conjunto de tubulações e acessórios utilizados para o transporte 
de óleo entre duas ou mais instalações;
X – estaleiro: instalação que realiza reparo naval, com ou sem docagem, 
ou construa navios e plataformas e que realize qualquer atividade de ma-
nuseio de óleo;
XI – incidente de poluição por óleo: qualquer derramamento de óleo ou 
mistura oleosa em desacordo com a legislação vigente, decorrente de fato 
ou ação acidental ou intencional;
XII – instalação: portos organizados, instalações portuárias, terminais, du-
tos, plataformas, as respectivas instalações de apoio, bem como sondas ter-
restres, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares;
XIII – instalações de apoio: quaisquer instalações ou equipamentos de 
apoio à execução das atividades das plataformas ou instalações portuárias 
de movimentação de cargas a granel, tais como dutos, monoboias, quadro 
de boias para amarração de navios e outras;
XIV – instalação portuária ou terminal: instalação explorada por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, uti-
lizada na movimentação de passageiros ou na movimentação ou armazena-
gem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
XV – intemperização: alteração, por processos naturais, das propriedades 
físico-químicas do óleo derramado exposto à ação do tempo;
XVI – mar territorial: águas abrangidas por uma faixa de doze milhas ma-
rítimas de largura, medidas a partir da linha de base reta e da linha de 
baixa-mar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reco-
nhecidas oficialmente no Brasil;
XVII – mistura oleosa: mistura de água e óleo, em qualquer proporção;
XVIII – navio: embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquá-
tico, inclusive hidrofólios, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros 
engenhos flutuantes;
XIX – óleo: qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados 
líquidos), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos petrolíferos 
e produtos refinados;
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XX – órgão ambiental competente: órgão de proteção e controle ambiental, 
do poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), responsável pelo licenciamento 
ambiental de instalações portuárias, terminais, plataformas, suas respec-
tivas instalações de apoio, portos organizados, dutos, sondas terrestres, re-
finarias, estaleiros, e pela sua fiscalização no âmbito de suas competências;
XXI – plano de área: documento ou conjunto de documentos que conte-
nham as informações, medidas e ações referentes a uma área de concen-
tração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos ou 
plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os 
diversos planos de emergência individuais da área para o combate de inci-
dentes de poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a capacidade de 
resposta deste Plano e orientar as ações necessárias na ocorrência de inci-
dentes de poluição por óleo de origem desconhecida;
XXII – Plano de Emergência Individual (PEI): documento ou conjunto de 
documentos, que contenha as informações e descreva os procedimentos de 
resposta da instalação a um incidente de poluição por óleo, em águas sob 
jurisdição nacional, decorrente de suas atividades;
XXIII – plataforma: instalação ou estrutura, fixa ou móvel, localizada em 
águas sob jurisdição nacional, destinada a atividade direta ou indiretamen-
te relacionada com a pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do 
leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar, da plataforma con-
tinental ou de seu subsolo;
XXIV – plataforma desabitada: plataforma operada automaticamente, com 
embarque eventual de pessoas;
XXV – porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e da movimentação de passageiros e ou na mo-
vimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 
União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma 
autoridade portuária;
XXVI – instalação portuária publica de pequeno porte: instalação destina-
da às operações portuárias de movimentação de passageiros, de mercadorias 
ou ambas, destinados ou provenientes do transporte de navegação interior;
XXVII – zona costeira: espaço geográfico de interação do ar, do mar e da 
terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas:
 a) faixa marítima: faixa que se estende mar afora, distando 12 mi-

lhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a 



Série
Legislação166

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreen-
dendo a totalidade do mar territorial;

 b) faixa terrestre: faixa do continente formada pelos municípios que 
sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costei-
ra, a saber:

 1. os municípios defrontantes com o mar, assim considerados 
em listagem estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia Estatística (IBGE);

 2. os municípios não defrontantes com o mar que se localizem 
nas regiões metropolitanas litorâneas;

 3. os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais es-
taduais litorâneas, que apresentem processo de conurbação;

 4. os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de cos-
ta, que alo quem, em seu território, atividades ou infraestru-
turas de grande impacto ambiental sobre a zona costeira, ou 
ecossistemas costeiros de alta relevância;

 5. os municípios estuarino-lagunares, mesmo que não direta-
mente defrontantes com o mar, dada a relevância destes am-
bientes para a dinâmica marítimo-litorânea, ou em estuário 
lagunar transfronteiriço; e

 6. os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, te-
nham todos seus limites estabelecidos com os municípios 
referidos nas alíneas anteriores.

Art. 3º A apresentação do plano de emergência individual dar-se-á por oca-
sião do licenciamento ambiental e sua aprovação quando da concessão da 
Licença de Operação (LO), da Licença Prévia de Perfuração (LPper) e da 
Licença Prévia de Produção para pesquisa (LPpro), quando couber.
§ 1º As instalações em operação deverão adequar seus planos de emergên-
cia individuais, na forma estabelecida nesta resolução, para aprovação pelo 
órgão ambiental competente, nos seguintes prazos:
I – para terminais aquaviários, dutos marítimos, plataformas, portos orga-
nizados, instalações portuárias e respectivas instalações de apoio, em até 
um ano após a data de entrada em vigor desta resolução;
II – para terminais, sondas e dutos terrestres, estaleiros, refinarias, mari-
nas, clubes náuticos e instalações similares, em até dois anos após a data de 
entrada em vigor desta resolução.
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§ 2º Para plataformas de produção de petróleo ou gás natural desabita-
das, cujo controle operacional seja realizado de forma centralizada e re-
mota, deverá ser elaborado um único plano de emergência individual para 
o conjunto de plataformas de cada campo, sendo consideradas, nos pro-
cedimentos operacionais de resposta, as especificidades de cada uma das 
plataformas em questão.
§ 3º Os planos de emergência individuais de plataformas de um mesmo 
empreendedor, situadas numa mesma área geográfica definida pelo órgão 
ambiental competente, poderão dispor de estrutura organizacional, recur-
sos e procedimentos compartilhados pelo conjunto de plataformas desta 
área geográfica, para as ações de combate a derramamento de óleo no mar, 
descritos e apresentados em documento único.
§ 4º Os planos de emergência individuais de instalações portuárias, de um 
mesmo empreendedor, situadas numa mesma área geográfica, poderão dis-
por de estrutura organizacional, recursos e procedimentos compartilhados 
pelo conjunto dessas instalações, para as ações de combate a derramamen-
to de óleo no mar, descritos e apresentados em documento único, a critério 
do órgão ambiental competente.
§ 5º O plano de emergência individual, quando de sua apresentação para 
análise e aprovação do órgão ambiental competente, deverá ser acompa-
nhado de documento contendo as informações especificadas nos Anexos II 
e III desta resolução.

Art. 4º O plano de emergência individual deverá garantir no ato de sua 
aprovação, a capacidade da instalação para executar, de imediato, as ações 
de respostas previstas para atendimento aos incidentes de poluição por 
óleo, nos seus diversos tipos, com emprego de recursos próprios, humanos 
e materiais, que poderão ser complementados com recursos adicionais de 
terceiros, por meio de acordos previamente firmados.

Art. 5º O plano de emergência individual da instalação deverá ser elabora-
do de acordo com as seguintes orientações:
I – conforme conteúdo mínimo estabelecido no Anexo I;
II – com base nas informações referenciais estabelecidas no Anexo II;
III – com base nos resultados da análise de risco da instalação;
IV – conforme os critérios de dimensionamento da capacidade mínima de 
resposta estabelecidos no Anexo III;
V – de forma integrada com o Plano de Área correspondente.
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§ 1º As marinas, clubes náuticos, pequenos atracadouros, instalações por-
tuárias públicas de pequeno porte e instalações similares que armazenem 
óleo ou que abasteçam embarcações em seus cais, e as sondas terrestres 
deverão possuir um plano de emergência individual simplificado, de acordo 
com o Anexo IV desta resolução.
§ 2º No caso de apresentação do plano de emergência individual com es-
trutura ou terminologia diferentes daquelas estabelecidas nos Anexos I e 
IV, esse deverá conter tabela indicando a correspondência entre os tópicos 
constantes do plano apresentado e aqueles constantes dos referidos anexos.
§ 3º No caso de instalações situadas em áreas próximas a áreas ecologi-
camente sensíveis poderão ser agregados requisitos especiais ao plano de 
emergência individual a critério do órgão ambiental competente.

Art. 6º O plano de emergência individual deverá ser reavaliado pelo empre-
endedor nas seguintes situações:
I – quando a atualização da análise de risco da instalação recomendar;
II – sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou 
organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capaci-
dade de resposta;
III – quando a avaliação do desempenho do plano de emergência indivi-
dual, decorrente do seu acionamento por incidente ou exercício simulado, 
recomendar;
IV – em outras situações, a critério do órgão ambiental competente, desde 
que justificado tecnicamente.
§ 1º As avaliações previstas no caput deste artigo deverão ser mantidas pelo 
empreendedor, devidamente documentadas, pelo menos, por três anos.
§ 2º Caso a avaliação do plano de emergência individual, a que se refere este 
artigo, resulte na necessidade de alteração nos procedimentos e na sua ca-
pacidade de resposta, o plano deverá ser revisto e as alterações deverão ser 
submetidas à aprovação do órgão ambiental competente.

Art. 7º O plano de emergência individual e suas alterações serão, obrigato-
riamente, arquivados nos autos do licenciamento ambiental da instalação.
Parágrafo único. Após o término das ações de resposta a um incidente de 
poluição por óleo, conforme definido no plano de emergência individual, 
deverá ser apresentado ao órgão ambiental competente, em até trinta dias, 
relatório contendo a análise crítica do seu desempenho.

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9º Fica revogada a Resolução nº 293, de 12 de dezembro de 2001, publi-
cada no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 2002, Seção 1, páginas 
133 a 137, e disposições em contrário.

CARLOS MINC
Presidente do Conselho

Anexo I

CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

O plano de emergência individual deverá ser elaborado de acordo com o 
seguinte conteúdo mínimo:
1. Identificação da instalação
2. Cenários acidentais
3. Informações e procedimentos para resposta

3.1. Sistemas de alerta de derramamento de óleo
3.2. Comunicação do incidente
3.3. Estrutura organizacional de resposta
3.4. Equipamentos e materiais de resposta
3.5. Procedimentos operacionais de resposta

3.5.1. Procedimentos para interrupção da descarga de óleo
3.5.2. Procedimentos para contenção do derramamento de óleo
3.5.3. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis
3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo 

derramado
3.5.5. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado
3.5.6. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 

derramado
3.5.7. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas
3.5.8. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados
3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos
3.5.10. Procedimentos para obtenção e atualização de informações 

relevantes
3.5.11. Procedimentos para registro das ações de resposta
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3.5.12. Procedimentos para proteção das populações
3.5.13. Procedimentos para proteção da fauna.

4. Encerramento das operações
5. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias
6. Anexos

1. Identificação da instalação

Nesta seção, deverão constar as seguintes informações básicas sobre a 
instalação:
a) nome, endereço completo, telefone e fax da instalação;
b) nome, endereço completo, telefone e fax da empresa responsável pela 

operação da
c) instalação;
d) nome, endereço completo, telefone e fax do representante legal da 

instalação;
e) nome, cargo, endereço completo, telefone e fax do coordenador das 

ações de resposta;
f) localização em coordenadas geográficas e situação;
g) descrição dos acessos à instalação.

2. Cenários acidentais

Nesta seção, deverá constar a definição dos cenários acidentais com a indi-
cação do volume do derramamento e do provável comportamento e destino 
do produto derramado, conforme Anexo II, seção 2.2.

3. Informações e procedimentos para resposta

Nesta seção, deverão constar todas as informações e procedimentos neces-
sários para resposta a um incidente de poluição por óleo. As informações 
e procedimentos deverão estar organizados de acordo com as seções indi-
cadas abaixo.

3.1. Sistemas de alerta de derramamento de óleo

Nesta seção, deverão estar descritos os procedimentos e equipamentos uti-
lizados para alerta de derramamento de óleo.

3.2. Comunicação do incidente
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Esta seção deverá conter a lista de indivíduos, organizações e instituições 
oficiais que devem ser comunicadas no caso de um incidente de poluição 
por óleo. A lista deverá conter, além dos nomes, todos os meios de conta-
to previstos, incluindo, conforme o caso, telefone (comercial, residencial e 
celular), fax, rádio (prefixo ou frequência de comunicação), etc. A comuni-
cação inicial do incidente deverá ser feita ao órgão ambiental competente, 
à Capitania dos Portos ou à capitania fluvial da jurisdição do incidente e ao 
órgão regulador da indústria de petróleo, com base no formulário constan-
te do Apêndice 1 deste Anexo.

3.3. Estrutura organizacional de resposta

Nesta seção, deverá constar a estrutura organizacional de resposta a inci-
dentes de poluição por óleo para cada cenário acidental considerado, in-
cluindo pessoal próprio e contratado. Deverão estar relacionados:
a) funções;
b) atribuições e responsabilidades durante a emergência;
c) tempo máximo estimado para mobilização do pessoal;
d) qualificação técnica dos integrantes para desempenho da função pre-

vista na estrutura organizacional de resposta.

A estrutura organizacional de resposta deverá estar representada em um 
organograma que demonstre as relações entre seus elementos constituti-
vos. Deverão estar claramente identificado, dentro da estrutura organiza-
cional, o coordenador das ações de resposta e seu substituto eventual.

3.4. Equipamentos e materiais de resposta

Nesta seção, deverão estar relacionados os equipamentos e materiais de 
resposta a incidentes de poluição por óleo, tais como aqueles destinados à 
contenção, recolhimento e dispersão do óleo, proteção e isolamento de áre-
as vulneráveis, limpeza de áreas atingidas, produtos absorventes e adsor-
ventes, acondicionamento de resíduos oleosos, veículos (leves e pesados), 
cuja utilização esteja prevista pela instalação. Deverão estar indicados:
a) nome, tipo e características operacionais;
b) quantidade disponível;
c) localização;
d) tempo máximo estimado de deslocamento para o local de utilização;
e) limitações para o uso dos equipamentos e materiais;
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A relação deverá conter tanto os equipamentos e materiais pertencentes à 
instalação quanto aqueles contratados de terceiros, em particular de orga-
nizações prestadoras de serviços de resposta a incidentes de poluição por 
óleo. No caso de equipamentos e materiais de terceiros, deverão estar ane-
xados os contratos e outros documentos legais que comprovem a disponi-
bilidade dos equipamentos e materiais relacionados.

Deverão também estar especificados os Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) a serem utilizados pelas equipes de resposta.

3.5. Procedimentos operacionais de resposta

Nesta seção, deverão estar descritos todos os procedimentos de resposta 
previstos para controle e limpeza de derramamento de óleo para cada ce-
nário acidental considerado. Na descrição dos procedimentos, deverão ser 
levados em consideração os aspectos relacionados à segurança do pessoal 
envolvido nas ações de resposta. A dispersão química, mecânica ou outras 
técnicas poderão compor a estrutura de resposta da instalação, desde que 
justificadas tecnicamente e aceitas pelo órgão ambiental competente.

No caso de vazamento de óleo condensado em plataformas, não se apli-
cam os procedimentos de contenção e recolhimento citados anteriormente, 
devido à predominância de aspectos de segurança e salvaguarda da vida 
humana e à inexistência de fator objetivo de controle da poluição por con-
tenção e recolhimento.

A descrição dos procedimentos deverá estar organizada de acordo com as 
seções seguintes.

3.5.1. Procedimentos para interrupção da descarga de óleo

Deverão estar descritos, para cada cenário discutido na seção 2, os procedi-
mentos operacionais previstos para interrupção da descarga de óleo.

3.5.2. Procedimentos para contenção do derramamento de óleo

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para contenção do der-
ramamento de óleo ou limitação do espalhamento da mancha de óleo. A des-
crição dos procedimentos deverá levar em conta os cenários acidentais, bem 
como os equipamentos e materiais de resposta relacionados na seção 3.4.

3.5.3. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis
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Deverão estar descritos os procedimentos previstos para proteção das áreas 
identificadas nos mapas de vulnerabilidade. A descrição dos procedimentos 
deverá levar em consideração os equipamentos e materiais de resposta rela-
cionados na seção 3.4, bem como os cenários acidentais previstos no item 2.

3.5.4. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para monitoramento 
da mancha de óleo incluindo, conforme o caso:
a) monitoramento visual e por meio de imagens de satélite, fotografias ou 

outros meios julgados adequados;
b) coleta de amostras;
c) modelagem matemática.

Também deverão estar descritas a forma e a frequência de registro das in-
formações obtidas durante os procedimentos de monitoramento, quanto à 
área, volume, deslocamento e degradação da mancha de óleo.

3.5.5. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para recolhimento do 
óleo derramado.

A descrição dos procedimentos deverá levar em conta os equipamentos e 
materiais de resposta relacionados na seção 3.4.

3.5.6. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo 
derramado

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para utilização de 
meios mecânicos e agentes químicos para dispersão da mancha de óleo. 
A descrição dos procedimentos deverá levar em conta os equipamentos 
e materiais de resposta relacionados na seção 3.4, bem como a Resolução 
Conama nº 269, de 2000.

3.5.7. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas

Deverão estar descritos os procedimentos para limpeza das áreas terrestres 
– zonas costeiras, ilhas, margens de rios, lagos, lagoas – atingidas por óleo; 
estruturas e instalações da própria empresa; e equipamentos e propriedades 
de terceiros. Na definição dos procedimentos deverão ser considerados fato-
res tais como o tipo de óleo derramado, a geomorfologia e grau de exposição 
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da área, as condições de circulação d’água, o tipo e a sensibilidade da biota 
local e as atividades socioeconômicas.

3.5.8. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados

Deverão estar descritos os procedimentos previstos para coleta, acondicio-
namento, transporte, classificação, descontaminação e disposição provisó-
ria (in loco e na instalação) e definitiva, em áreas previamente autorizadas 
pelo órgão ambiental competente, dos resíduos gerados nas operações de 
controle e limpeza do derramamento, incluindo, conforme o caso:
a) produto recolhido;
b) solo contaminado;
c) materiais e equipamentos contaminados, incluindo equipamentos de 

proteção individual;
d) substâncias químicas utilizadas;
e) outros resíduos.

3.5.9. Procedimentos para deslocamento dos recursos

Deverão estar descritos os meios e os procedimentos previstos para o des-
locamento dos recursos humanos e materiais para o local do incidente.

3.5.10. Procedimentos para obtenção e atualização de informações 
relevantes Deverão estar descritos os procedimentos previstos 
para obtenção e atualização das seguintes informações:

a) informações hidrográficas, hidrodinâmicas, meteorológicas e 
oceanográficas;

b) descrição da forma de impacto (grau de intemperização do óleo, infiltração,
c) aderência na superfície, fauna e flora atingidas etc);
d) monitoramento da atmosfera para detecção de vapores, gases e explo-

sividade. 3.5.11. Procedimentos para registro das ações de resposta

Deverão estar descritos os procedimentos para registro das ações de res-
posta visando à avaliação e revisão do plano e preparação do relatório final.

3.5.12. Procedimentos para proteção de populações

Nos casos em que as análises realizadas identifiquem cenários acidentais 
que possam representar risco à segurança de populações, deverão estar 
descritos procedimentos para a sua proteção, em consonância com as dire-
trizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec).
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3.5.13. Procedimentos para proteção da fauna

Levantamento da fauna existente na região, bem como da fauna migratória 
e detalhamento das medidas a serem adotadas para socorro e proteção dos 
indivíduos atingidos.

4. Encerramento das operações

Deverão constar desta seção:
a) critérios para decisão quanto ao encerramento das operações;
b) procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e mate-

riais empregados nas ações de resposta;
c) procedimentos para definição de ações suplementares.

5. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias

Deverão constar desta seção todos os mapas, cartas náuticas, plantas, dese-
nhos e fotografias, incluindo obrigatoriamente:
a) planta geral da instalação, em papel e em formato digital, em escala 

apropriada, contendo e identificando, conforme o caso, a localização de:
a.1. tanques, dutos, equipamentos de processo, operações de carga e 

descarga e outras fontes potenciais de derramamento;
a.2. sistemas de contenção secundária;
a.3. equipamentos e materiais de resposta a incidentes de poluição por 

óleo.
b) planta de drenagem da instalação, em papel ou em formato digital, em 

escala apropriada, contendo e identificando, conforme o caso:
b.1. principais pontos e linhas de drenagem de água contaminada e 

água pluvial; 
b.2. direções dos fluxos de derramamento de óleo a partir dos pontos 

de descarga até os limites da instalação.
c) mapas de vulnerabilidade resultantes da análise realizada de acordo 

com a seção 3 do Anexo 11.
d) versões em preto e branco dos mapas referidos na letra c, no tamanho 

A-4, contendo obrigatoriamente uma escala gráfica, para possibilitar 
seu envio via fax, sendo toleradas simplificações desde que não ocorra 
prejuízo ao seu conteúdo informativo.
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6. Anexos

Nesta seção, deverão estar incluídas informações complementares ao plano 
de emergência individual, tais como:
a) memória de cálculo do dimensionamento da capacidade de resposta, 

conforme o Anexo III;
b) licenças ou autorizações para o desempenho de qualquer atividade re-

lacionada às ações de resposta, conforme regulamentações aplicáveis;
c) documentos legais para recebimento de auxílio nas ações de resposta;
d) informações técnicas, físico-químicas, toxicológicas e de segurança 

das substâncias;
e) informações sobre recursos e serviços médicos de emergência;
f) glossário de termos;
g) outras informações julgadas relevantes.

Apêndice do Anexo I

COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDENTE

I – Identificação da instalação que originou o incidente:
Nome da instalação:
(  ) Sem condições de informar

II – Data e hora da primeira observação:
Hora:
Dia/mês/ano:

III – Data e hora estimadas do incidente:
Hora:
Dia/mês/ano:

IV – Localização geográfica do incidente:
Latitude:
Longitude:

V – Óleo derramado:
Tipo de óleo:
Volume estimado:
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VI – Causa provável do incidente:
(  ) Sem condições de informar

VII – Situação atual da descarga do óleo:
(  ) paralisada
(  ) não foi paralisada
(  ) sem condições de informar

VIII – Ações iniciais que foram tomadas:
(  ) acionado Plano de Emergência Individual;
(  ) outras providências:
(  ) sem evidência de ação ou providência até o momento.

IX – Data e hora da comunicação:
Hora:
Dia/mês/ano:

X – Identificação do comunicante:
Nome completo:
Cargo/emprego/função na instalação:

XI – Outras informações julgadas pertinentes:
Assinatura:

Anexo II

Informações Referenciais para Elaboração do Plano de Emergência Individual

O plano de emergência individual deverá ser apresentado para análise e 
aprovação do órgão ambiental competente acompanhado de documento 
contendo as seguintes informações referenciais:
1. Introdução
2. Identificação e avaliação dos riscos

2.1. Identificação dos riscos por fonte
2.2. Hipóteses acidentais

2.2.1. Descarga de pior caso
3. Análise de vulnerabilidade
4. Treinamento de pessoal e exercícios de resposta
5. Referências Bibliográficas
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6. Responsáveis Técnicos pela elaboração do Plano de Emergência Individual
7. Responsáveis pela execução do Plano de Emergência Individual

1. Introdução

Nesta seção, deverá ser apresentado resumo descritivo das características 
da instalação e das principais operações realizadas.

2. Identificação e avaliação dos riscos

Nesta seção, deverão ser identificadas as fontes potenciais e avaliadas as 
possíveis consequências de incidentes de poluição por óleo, de acordo com 
a análise de risco da instalação.

2.1. Identificação dos riscos por fonte

Deverão estar relacionados todos os tanques, dutos, equipamentos de pro-
cesso (reator, filtro, separador, etc), operações de carga e descarga, navios-
-tipo e outras fontes potenciais de derramamento de óleo associadas à ins-
talação, indicando:
a) no caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatórios:

a.1. identificação do tanque, equipamento ou reservatório;
a.2. tipo de tanque ou reservatório (horizontal, vertical, subterrâneo, 

teto fixo ou flutuante, pressurizado, etc);
a.3. tipos de óleo estocados;
a.4. capacidade máxima de estocagem;
a.5. capacidade de contenção secundária (bacias de contenção, reser-

vatórios de drenagem, etc);
a.6. data e causas de incidentes anteriores de poluição por óleo

b) no caso de dutos:
b.1. identificação do duto;
b.2. diâmetro e extensão do duto;
b.3. origem e destino do duto;
b.4. tipos de óleo transportados;
b.5. pressão, temperatura e vazão máximas de operação;
b.6. data e causas de incidentes anteriores de poluição por óleo;

c) no caso de operações de carga e descarga:
c.1. tipo de operação (carga ou descarga);
c.2. meio de movimentação envolvido (navio, barcaça, caminhão, 

trem, outro);
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c.3. tipos de óleo transferidos;
c.4. vazão máxima de transferência;
c.5. data e causas de incidentes anteriores de poluição por óleo;

d) no caso de navios:
d.1. Tipo de operação;
d.2. tipo de navio envolvido;
d.3. tipo de óleo envolvido;
d.4. capacidade máxima estimada de óleo, incluindo combustível e lu-

brificantes, dos navios previstos de operar na instalação;
d.5. data e causas de incidentes anteriores de poluição por óleo na 

instalação.
e) no caso de outras fontes potenciais de derramamento:

e.1. tipo de fonte ou operação;
e.2. tipos de óleo envolvidos;
e.3. volume ou vazão envolvidos;
e.4. data e causas de incidentes anteriores de poluição por óleo.

Estas informações deverão ser apresentadas conforme tabelas constantes 
do Apêndice 1 deste Anexo. A localização dos tanques, dutos, equipamen-
tos de processo, operações de carga e descarga e das outras fontes potenciais 
de derramamento identificadas deve estar indicada em desenhos, plantas, 
cartas e mapas, em escala apropriada.

2.2. Hipóteses acidentais

A partir da identificação das fontes potenciais de incidentes de poluição por 
óleo realizada na seção 2.1 deste Anexo, deverão ser relacionadas e discuti-
das as hipóteses acidentais específicas. Para composição destas hipóteses, 
deverão ser levadas em consideração todas as operações desenvolvidas na 
instalação, tais como:
a) armazenamento/estocagem;
b) transferência;
c) processo;
d) manutenção;
e) carga e descarga;

Para o caso de navios, deverão ser consideradas manobras de atracação, de-
satracação e docagem, carga e descarga, abastecimento, transferência de óleo 
entre tanques e movimentação na bacia de evolução da instalação.
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Na discussão das hipóteses acidentais deverão ser considerados:
a) o tipo de óleo derramado;
b) o regime do derramamento (instantâneo ou contínuo);
c) o volume do derramamento;
d) a possibilidade do óleo atingir a área externa da instalação;
e) as condições meteorológicas e hidrodinâmicas.

Para o caso de navios, deverão ser considerados os incidentes de carga e 
descarga, colisão, encalhe, fissuras de casco, entre outros.

2.2.1. Descarga de pior caso

Nesta seção, deverá ser calculado o volume do derramamento correspon-
dente à descarga de pior caso dentre as hipóteses acidentais definidas na se-
ção 2.2. O cálculo do volume do derramamento correspondente à descarga 
de pior caso deverá ser realizado com base nos seguintes critérios:
a) ano caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatórios:
Vpc = V1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;
V1 – capacidade máxima do tanque, equipamento de processo ou reserva-
tório de maior capacidade90

b) no caso de dutos:
Vpc = (T1 + T2) x Q1 + V1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;
TI – tempo estimado para detecção do derramamento;
T2 – tempo estimado entre a detecção do derramamento e a interrupção da 
operação de transferência;
Q1 – vazão máxima de operação do duto;
VI – volume remanescente na seção do duto, após a interrupção da opera-
ção de transferência91;

c) no caso de plataformas de perfuração exploratória ou de desenvolvimento:
Vpc = V1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;

90 No caso de tanques que operem equalizados, deverá ser considerada a soma da capacidade 
máxima dos tanques.

91 O volume V1 poderá ser reduzido, mediante justificativa técnica a ser apresentada pelo 
empreendedor e aprovada pelo órgão ambiental competente.
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V1 – volume diário estimado92 decorrente da perda de controle do poço x 
30 dias;

d) no caso de plataformas de produção93:
Vpc = V1 + V294, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;
V1 – soma da capacidade máxima de todos os tanques de estocagem e tu-
bulações da plataforma;
V2 – volume diário estimado95 decorrente da perda de controle do poço de 
maior vazão associado à plataforma x 30 dias;

e) no caso de instalações terrestres de produção:
Vpc = V1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente ao cenário de pior caso
V1 – volume diário estimado96 decorrente da perda de controle do poço de 
maior vazão associado à instalação x 30 dias;

f) no caso de operações de carga e descarga:
Vpc = (T1 + T2) x Q1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;
TI – tempo estimado para detecção do derramamento;
T2 – tempo estimado entre a detecção e a interrupção do derramamento;
Q1 – vazão máxima de operação.

g) No caso de plataformas de armazenamento associadas a plataformas 
de produção:

Vpc = V1, onde:
Vpc – volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso;
V1 – volume correspondente à maior soma da capacidade de dois tanques 
de armazenamento adjacentes.

92 Para estimativa do volume diário decorrente da perda de controle do poço deverão ser consideradas 
as características conhecidas do reservatório. Se estas características forem desconhecidas, 
devem ser consideradas as características de reservatórios análogos. A estimativa do volume 
diário deverá ser acompanhada de justificativa técnica.

93 Inclui produção para pesquisa e teste de longa duração, conforme Resolução Conama 
nº 23/1994 e portarias da ANP relacionadas.

94 Quando a perda de controle do poço não comprometer a estocagem da plataforma, Vpc é igual 
ao maior valor entre V1 e V2.

95 A estimativa do volume diário deverá ser acompanhada de justificativa técnica.
96 Para estimativa do volume diário decorrente da perda de controle do poço deverão ser 

consideradas as características conhecidas do reservatório. A estimativa do volume diário 
deverá ser acompanhada de justificativa técnica.
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Nos cálculos acima deverão ser utilizadas unidades do Sistema Interna-
cional (SI).

3. Análise de vulnerabilidade

Nesta seção, deverão ser avaliados os efeitos dos incidentes de poluição por 
óleo sobre a segurança da vida humana e o meio ambiente nas áreas passí-
veis de serem atingidas por estes incidentes.

A análise de vulnerabilidade deverá levar em consideração:
a) a probabilidade do óleo atingir determinadas áreas;
b) a sensibilidade destas áreas ao óleo.

A determinação dessas áreas deverá ser realizada a partir das hipóteses aci-
dentais definidas na seção 2.2, em particular o volume de derramamento 
correspondente à descarga de pior caso.

As áreas passíveis de serem atingidas deverão ser determinadas por meio:
a) da comparação com incidentes anteriores de poluição por óleo, se 

aplicável;
b) da utilização de modelos de transporte e dispersão de óleo.

Nas áreas passíveis de serem atingidas por incidentes de poluição por óleo 
deverá ser avaliada, conforme o caso, a vulnerabilidade de:
a) pontos de captação de água;
b) áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas;
c) áreas ecologicamente sensíveis tais como manguezais, bancos de co-

rais, áreas inundáveis, estuários, locais de desova, nidificação, reprodu-
ção, alimentação de espécies silvestres locais e migratórias, etc;

d) fauna e flora locais;
e) áreas de importância socioeconômica;
f) rotas de transporte aquaviário, rodoviário e ferroviário;
g) unidades de conservação, terras indígenas, sítios arqueológicos, áreas 

tombadas e comunidades tradicionais.

A análise de vulnerabilidade deverá, sempre que possível, tomar como base 
as informações disponíveis em cartas de sensibilidade ambiental para derra-
mes de óleo (Cartas SAO) elaboradas de acordo com especificações e normas 
técnicas aplicáveis. A localização das áreas vulneráveis deverá estar indicada 
em desenhos e mapas, em escala apropriada, com legendas indicativas.
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4. Treinamento de pessoal e exercícios de resposta

Deverão estar relacionados e descritos o conteúdo e a frequência dos pro-
gramas de treinamento de pessoal e de exercícios de resposta a incidentes 
de poluição por óleo, incluindo, conforme o caso:
a) exercícios de comunicações;
b) exercícios de planejamento;
c) exercícios de mobilização de recursos;
d) exercícios completos de resposta.

5. Referências Bibliográficas

Deverão estar relacionadas as referências bibliográficas porventura utilizadas.

6. Responsáveis técnicos pela elaboração do 
plano de emergência individual 

Deverão estar relacionadas os responsáveis técnicos pela elaboração do pla-
no de emergência individual.

7. Responsáveis técnicos pela execução do 
plano de emergência individual 

Deverão estar relacionados os responsáveis pela execução do plano de 
emergência individual.

Apêndice do Anexo II

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POR FONTE

a) No caso de tanques. equipamentos de processo e outros reservatórios:

Identificação do 
tanque, equipamento 

ou reservatório

Tipo de tanque, 
equipamento ou 

reservatório

Tipos de óleo 
estocados

Capacidade 
máxima de 
estocagem

Capacidade 
de contenção 

secundária

Data e causas 
de incidentes 

anteriores

b) No caso de dutos:

Identificação 
do duto

Diâmetro 
do duto

Tipo de óleo 
transportado

Pressão 
máxima de 
operação

Temperatura 
máxima de 
operação

Vazão 
máxima de 
operação

Data e causas 
de incidentes 

anteriores
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c) No caso de operações de carga e descarga:

Tipo de operação
Tipo de óleo 
transferido

Vazão máxima de 
transferência

Data e causas de 
incidentes anteriores

d) no caso de navios:

Tipo de 
operação

Tipo de 
navio 

envolvido

Tipo de óleo 
envolvido

Capacidade máxima estimada de óleo, 
incluindo combustível e lubrificantes, dos 
navios previstos de operar na instalação

Data e causas de 
incidentes anteriores 

de poluição por 
óleo na instalação

e) No caso de outras fontes potenciais de derramamento:

Tipo de fonte 
ou operação

Tipo de óleo envolvido Volume ou vazão envolvidos
Data e causas de 

incidentes anteriores

Anexo III

CRITÉRIOS PARA O DIMENSIONAMENTO DA 
CAPACIDADE MÍNIMA DE RESPOSTA

1. Dimensionamento da capacidade de resposta
2. Capacidade de resposta

2.1. Barreiras de contenção
2.2. Recolhedores
2.3. Dispersantes químicos
2.4. Dispersão mecânica
2.5. Armazenamento temporário
2.6. Absorventes

3. Recursos materiais para plataformas

1. Dimensionamento da capacidade de resposta

Para dimensionamento da capacidade de resposta da instalação deverão ser 
observadas as estratégias de resposta estabelecidas para os incidentes iden-
tificados nos cenários acidentais definidos conforme a seção 2 do Anexo I.
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2. Capacidade de resposta

A capacidade de resposta da instalação deverá ser assegurada por meio de 
recursos próprios ou de terceiros provenientes de acordos previamente fir-
mados, obedecidos os critérios de descargas pequenas (8 m3) e médias (até 
200 m3) e de pior caso definidos a seguir. O plano de emergência individual 
pode assumir, com base nesses critérios, estruturas e estratégias específicas 
para cada situação de descarga, conforme os cenários acidentais estabeleci-
dos e seus requerimentos.

2.1. Barreiras de contenção

As barreiras de contenção deverão ser dimensionadas em função dos ce-
nários acidentais previstos e das estratégias de resposta estabeleci das, 
contemplando as frentes de trabalho junto à fonte, na limitação do espa-
lhamento da mancha e na proteção de áreas vulneráveis prioritárias, obe-
decidos os seguintes critérios:

Estratégia Quantidade mínima

Cerco completo do navio ou da fonte de derramamento
3 x comprimento do navio ou da fonte de derramamento, 
em metros.

Contenção da mancha de óleo
De acordo com o cálculo da Capacidade Efetiva Diária de 
Recolhimento de Óleo (Cedro) – (item 2.2 do Anexo III).

Proteção de rios, canais e outros corpos hídricos

o maior valor entre:
• 3,5 x largura do corpo hídrico, em metros, e
• 1,5 + velocidade máxima da corrente em nós x largura 

do corpo hídrico, em metros; até o limite de 350 metros.

2.2 Recolhedores

O cálculo da capacidade de recolhimento deverá obedecer aos seguintes 
critérios para as descargas pequena e média:

Descargas pequena (dp) e média (dm)

Volume Tempo para disponibilidade de recur-
sos no local da ocorrência da descarga

Capacidade Efetiva 
Diária de Recolhimen-

to de Óleo (Cedro)

• Vdp é o volume de descarga pequena
• Vdp é igual ao menor valor entre 8 m3 

e o volume da descarga de pior caso

• Tdp é o tempo para disponibilidade de re-
cursos para resposta à descarga pequena

• Tdp é menor que 2 horas
Cedrodp é igual a Vdp
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• Vdm é o volume de descarga média
• Vdm é igual ao menor valor entre 

200 m3 e 10% do volume da descarga 
de pior caso

• Tdm é o tempo para disponibilidade de 
recursos para resposta à descarga mé-
dia, que poderá ser ampliado, a partir de 
justificava técnica, desde que aceita pelo 
órgão ambiental competente

• Tdm é menor que 6 horas

Cedrodm é igual a 0,5 x Vdm

a) No caso de plataformas localizadas além do mar territorial, o valor 
a ser requerido para Cedrodm, Tdm, Cedrodp e Tdp poderá ser al-
terado a partir de justificativa técnica, desde que aceita pelo órgão 
ambiental competente.

b) No caso de portos organizados e demais instalações portuárias, e termi-
nais, deverá ser incluído o cenário de derramamento de óleo por navios 
dentro dos seguintes limites:

l. Terminais de óleo: a Cedro deverá ser dimensionada para descargas 
pequena e média.

No caso de derramamento de óleo acima de 200 m3, a instalação deverá 
apresentar as ações previstas para garantir a continuidade de resposta ao 
atendimento da emergência.

2. Portos organizados, demais instalações portuárias e outros termi-
nais: a Cedro deverá ser dimensionada para descarga pequena. No 
caso de derramamento de óleo acima de 8 m3, a instalação deverá 
apresentar as ações previstas para garantir a continuidade de res-
posta ao atendimento da emergência.

Para a situação de descarga de pior caso, a resposta deve ser planejada de 
forma escalo nada, conforme a tabela a abaixo, onde os valores da Cedro se 
referem à capacidade total disponível no tempo especificado:

Descarga de pior caso (dpc)

TN1 é o tempo máximo para a 
disponibilidade de recursos TN1 é igual a 12 horas

Cedro

• Zona costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos: Cedro-
dpc 1 igual a 2.400 m3/dia.

• Rios e outros ambientes lóticos: Cedrodpc 1 igual a 320 m3/dia.
• Águas marítimas além da zona costeira: Cedrodpc 1 igual a 

1.600 m3/dia.
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TN2 é o tempo máximo para a disponibilidade de 
recursos

TN2 é igual a 36 horas

Cedro

• Zona costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos: Cedro-
dpc 2 igual a 4.800 m3/dia.

• Rios e outros ambientes lóticos: Cedrodpc 2 igual a 640 m3/dia.
• Águas marítimas além da zona costeira: Cedrodpc 2 igual a 

3.200 m3/dia.

TN3 é o tempo máximo para a disponibilidade de 
recursos

TN3 é igual a 60 horas

Cedro

• Zona costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos: Cedro-
dpc 3 igual a 8.000 m3/dia.

• Rios e outros ambientes lóticos: Cedrodpc 3 igual a 1.140 m3/dia.
• Águas marítimas além da zona costeira: Cedrodpc 3 igual a 

6.400 m3/dia.

a) O cálculo do volume da descarga de pior caso para a determinação da 
Cedro requerida para plataformas deverá considerar o volume decorrente 
da perda de controle do poço durante 4 dias, demonstrando capacidade 
de manutenção da estrutura de resposta durante 30 dias, mantendo-se as 
demais orientações da seção 2.2.1 do Anexo II.

b) No caso de plataformas localizadas além do mar territorial, os valores a 
serem requeridos para Cedrodpc e Tdpc poderão ser alterados a partir de 
justificativa técnica, desde que aceita pelo órgão ambiental competente.

c) No caso de rios e outros ambientes lóticos, em função da distância do 
local da ocorrência da descarga, o valor a ser requerido para a Cedrodpc 
poderá ser alterado, a partir de justificativa técnica, desde que aceita 
pelo órgão ambiental competente.

d) Nos casos em que o volume da descarga de pior caso (Vpc) for menor 
que o somatório (S) dos volumes de recolhimento dos três níveis apre-
sentados na tabela anterior, o cálculo da capacidade de recolhimento 
deverá obedecer aos seguintes critérios:

Local de ocorrência da descarga de pior caso S (m3)

Zona costeira, lagos, represas e outros ambientes lênticos Menor que 15.200

Águas marítimas além da Zona costeira Menor que 11.200

Tempo (TN) Cedrodpc
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TN1 é igual a 12 horas Cedrodpc1 é igual a 0,15 x Vpc

TN2 é igual a 36 horas Cedrodpc2 é igual a 0,30 x Vpc

TN3 é igual a 60 horas Cedrodpc3 é igual a 0,55 x Vpc

O cálculo para estabelecimento de equipamentos relacionados à Capaci-
dade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo (Cedro) deverá obedecer à 
seguinte fórmula:
e) Cedro = 24 x Cn x fe, em que:
Cn é igual à capacidade nominal do recolhe dor, em m3/h;
fe é o fator de eficácia, cujo valor máximo é 0,20;

A Cedro, para dimensionamento de equipamentos, poderá ter outra for-
mulação, a partir de justificativa técnica, desde que aceita pelo órgão am-
biental competente.

2.3. Dispersantes químicos

O volume de dispersante químico disponível deverá ser compatível com a 
estratégia de resposta, devendo a sua aplicação atender às determinações da 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 269, de 
14 de setembro de 2000.

2.4. Dispersão mecânica

No caso da opção de dispersão mecânica deverá ser apresentado ao órgão 
ambiental competente justificativa do dimensionamento da quantidade de 
equipamentos e embarcações a serem utilizados e o tempo para disponibi-
lidade desses recursos.

2.5. Armazenamento temporário

A capacidade de armazenamento temporário do óleo ou mistura oleosa 
recolhidos deverá ser equivalente a três horas de operação do recolhe dor.

2.6. Absorventes

Os absorventes utilizados para limpeza final da área do derramamento, 
para os locais inacessíveis aos recolhe dores e, em alguns casos, para prote-
ção de litorais vulneráveis em sua extensão ou outras áreas especiais deve-
rão ser quantificados obedecendo-se o seguinte critério:
a) barreiras absorventes: o mesmo comprimento das barreiras utilizadas 

para a contenção;
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b) mantas absorventes: em quantidade equivalente ao comprimento das 
barreiras utilizadas para contenção; e

c) materiais absorventes a granel: em quantidade compatível com a estra-
tégia de resposta apresentada.

3. Recursos materiais para plataformas

As plataformas deverão estar equipadas com o conjunto de equipamentos 
e materiais estabelecidos inerentes ao Plano de Emergência de Navios para 
Poluição por Óleo (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – Sopep, em 
inglês), conforme definido na Convenção Internacional para a Prevenção 
da Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro 
de 1973, seu Protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1998, 
suas Emendas de 1984 e seus Anexos Operacionais III, IV e V, promulgada 
no Brasil por meio do Decreto nº 2.508, de 4 de março de 1998. Republicada 
por ter saído com incorreção, do original, no Diário Oficial da União de 27 
de fevereiro de 2002, Seção 1, págs. 128 a 133.

Anexo IV

INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
EMERGÊNCIA INDIVIDUAL SIMPLIFICADO

As marinas, clubes náuticos, pequenos atracadouros, instalações portuá-
rias publicas de pequeno porte e instalações similares que armazenem óleo, 
que abasteçam embarcações em seus cais, e as sondas terrestres deverão 
possuir um plano de emergência individual simplificado, contendo:

1.  Identificação do responsável pelo empreendimento, a exemplo do 
Anexo I, item 1;

2.  Identificação do empreendimento, a exemplo do Anexo I, item 1;

3.  Identificação das hipóteses acidentais incluindo tipo de óleo manuse-
ado e estimativas de óleo vazado;

4.  Procedimentos para comunicação da ocorrência, a exemplo do 
Anexo I, item 3.2; 5. Descrição das ações imediatas previstas, ou seja, 
dos procedimentos para ações de resposta incluindo interrupção do 



Série
Legislação190

derramamento; contenção e recolhimento do óleo derramado; prote-
ção das áreas sensíveis e da fauna; limpeza das áreas atingidas; coleta 
e disposição dos resíduos gerados – com recursos próprios e de tercei-
ros, mediante acordo legal previamente firmado;

6.  Procedimentos para articulação institucional com os órgãos competentes;

7.  Programa de treinamento de pessoal em resposta a incidentes de po-
luição por óleo.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 413, DE 26 DE JUNHO DE 200997

Dispõe sobre o licenciamento ambiental 
da aquicultura, e dá outras providências.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso da competên-
cia que lhe é conferida pelo art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.938, de 31 de agos-
to de 1981, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno ane-
xo à Portaria nº 168, de 10 de junho de 2005, e o que consta do Processo 
nº 02000.000348/2004-64, e

Considerando a função socioambiental da propriedade, prevista nos arts. 
5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182 § 2º, 186, inciso II, e 225 da Constitui-
ção Federal;

Considerando que a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, con-
forme a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, tem como objetivos assegurar 
o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício 
dos direitos de acesso à água;

Considerando que é competência comum da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios fomentar a produção agropecuária e or-
ganizar o abastecimento alimentar conforme o inciso VIII do art. 23 da 
Constituição Federal;

Considerando os dispositivos do Decreto nº 4.895, de 2003 e suas regula-
mentações, os quais dispõem sobre os procedimentos relativos à autoriza-
ção de uso de espaços físicos de corpos-d’água de domínio da União para 
fins de aquicultura;

Considerando o disposto na Resolução Conama nº 357, de 17 de março de 
2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes am-
bientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;

97 Publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 30 de junho de 2009.
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Considerando o disposto na Resolução Conama nº 369, de 28 de março de 
2006, que estabelece diretrizes para os casos excepcionais de intervenção 
ou supressão de vegetação em areas de preservação permanente;

Considerando a Resolução Conama nº 312, de 10 de outubro de 2002, que 
trata do licenciamento ambiental da carcinicultura na zona costeira, não 
inclui os demais segmentos da aquicultura no seu escopo;

Considerando a Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997;

Considerando os benefícios nutricionais, sociais, ambientais e econômicos 
que estão geralmente associados ao desenvolvimento sustentável e ordena-
do da aquicultura;

Considerando a necessidade de ordenamento e controle da atividade aquí-
cola com base numa produção ambientalmente correta com todos os cui-
dados na proteção dos remanescentes florestais e da qualidade das águas, 
inclusive em empreendimentos já existentes, resolve:

Art. 1º Esta resolução tem como objeto estabelecer normas e critérios para 
o licenciamento ambiental da aquicultura.
§ 1º O disposto nesta resolução não se aplica aos empreendimentos relati-
vos à carcinicultura em zona costeira, objeto da Resolução Conama nº 312, 
de 10 de outubro de 2002.
§ 2º No caso do licenciamento ambiental de empreendimentos aquícolas lo-
calizados em águas de domínio da União, além do disposto nesta resolução, 
deverão ser seguidas as normas específicas para a obtenção de autorização 
de uso de espaços físicos de corpos-d’água de domínio da União.
§ 3º A licença prévia ou licença única ambiental deverá ser apresentada 
ao órgão responsável para obtenção da autorização referida no § 2º desta 
resolução.

Art. 2º Os procedimentos estabelecidos nesta resolução, aplicam-se, em 
qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental de atividades 
e empreendimentos de aquicultura, sem prejuízo dos processos de licen-
ciamento já disciplinados pelos estados, municípios e Distrito Federal em 
legislações específicas, considerando os aspectos ambientais locais.

Art. 3º Para efeito desta resolução são adotados os seguintes conceitos:
I – aquicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 
condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;
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II – área aquícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, 
destinado a projetos de aquicultura, individuais ou coletivos;
III – espécie alóctone ou exótica: espécie que não ocorre ou não ocorreu 
naturalmente na UGR considerada;
IV – espécie nativa ou autóctone: espécie de origem e ocorrência natural 
em águas da UGR considerada;
V – formas jovens: alevinos, girinos, imagos, larvas, mudas de algas mari-
nhas destinados ao cultivo, náuplios, ovos, pós-larvas e sementes de molus-
cos bivalves;
VI – manifestação prévia dos órgãos e entidades gestoras de recursos hídri-
cos: qualquer ato administrativo emitido pela autoridade outorgante com-
petente, inserido no procedimento de obtenção da outorga de direito de uso 
de recursos hídricos, que corresponda à outorga preventiva, definida na Lei 
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, destinada a reservar vazão passível de ou-
torga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos 
que necessitem desses recursos;
VII – parque aquícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimita-
do, que compreende um conjunto de áreas aquícolas afins, em cujos espa-
ços físicos intermediários podem ser desenvolvidas outras atividades com-
patíveis com a prática de aquicultura;
VIII – porte do empreendimento aquícola: classificação dos projetos de 
aquicultura utilizando como critério a área ou volume efetivamente ocu-
pado pelo empreendimento, com definição de classes correspondentes a 
pequeno, médio e grande porte;
IX – potencial de severidade das espécies: critério baseado na característica 
ecológica da espécie e no sistema de cultivo a ser utilizado;
X – potencial de impacto ambiental: critério de classificação dos empreen-
dimentos de aquicultura em função de seu porte e do potencial de severi-
dade das espécies;
XI – sistema de cultivo: conjunto de características ou processos de produ-
ção utilizados por empreendimentos aquícolas, sendo dividido nas modali-
dades intensiva, semi-intensiva e extensiva;
XII – sistema de cultivo extensivo: sistema de produção em que os espéci-
mes cultivados dependem principalmente de alimento natural disponível, 
podendo receber complementarmente alimento artificial e tendo como ca-
racterística a média ou baixa densidade de espécimes, variando de acordo 
com a espécie utilizada.
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XIII – sistema de cultivo intensivo: sistema de produção em que os espé-
cimes cultivados dependem integralmente da oferta de alimento artificial, 
tendo como uma de suas características a alta densidade de espécimes, va-
riando de acordo com a espécie utilizada;
XIV – sistema de cultivo semi-intensivo: sistema de produção em que os 
espécimes cultivados dependem principalmente da oferta de alimento ar-
tificial, podendo buscar suplementarmente o alimento natural disponível, 
e tendo como característica a média ou baixa densidade de espécimes, va-
riando de acordo com a espécie utilizada;
XV – Unidade Geográfica Referencial (UGR): a área abrangida por uma 
região hidrográfica, ou no caso de águas marinhas e estuarinas, faixas de 
águas litorâneas compreendidas entre dois pontos da costa brasileira, lis-
tadas abaixo:
 a) UGR de águas continentais, as regiões hidrográficas definidas na 

Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
nº 32, de 15 de outubro de 2003, listadas abaixo:

 1.  Região Hidrográfica Amazônica;
 2.  Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia;
 3.  Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental;
 4.  Região Hidrográfica do Parnaíba;
 5.  Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental;
 6.  Região Hidrográfica do Rio São Francisco;
 7.  Região Hidrográfica Atlântico Leste;
 8.  Região Hidrográfica Atlântico Sudeste;
 9.  Região Hidrográfica Atlântico Sul;
 10.  Região Hidrográfica do Uruguai;
 11.  Região Hidrográfica do Paraná;
 12.  Região Hidrográfica do Paraguai;
 b) UGR de águas estuarinas e marinhas brasileiras:
 1.  Norte – do estado do Amapá até Cabo Frio (lat. 22º52’46” – 

long. 42º01’07”), no estado do Rio de Janeiro; e
 2.  Sul – de Cabo Frio (lat. 22º52’46” – longo 42º01’07”), no estado 

do Rio de Janeiro, até o estado do Rio Grande do Sul.

Art. 4º O porte dos empreendimentos aquícolas será definido de acordo com 
a sua área ou volume, para cada atividade, conforme tabela 1 do Anexo I.
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Art. 5º O potencial de severidade das espécies utilizadas pelo empreendi-
mento será definido conforme a relação entre a espécie utilizada e o tipo de 
sistema de cultivo utilizado pelo empreendimento, observando os critérios 
estabelecidos na Tabela 2 do Anexo I desta resolução:
§ 1º Nos empreendimentos aquícolas com cultivo de várias espécies preva-
lecerá, para fins de enquadramento, na tabela de que trata o caput, o caso 
mais restritivo em termos ambientais.
§ 2º Os empreendimentos que utilizem policultivo ou sistemas integrados 
que demonstrem a melhor utilização dos recursos e a redução de resíduos 
sólidos e líquidos, bem como os que possuem sistemas de tratamentos de 
efluentes ou apresentem sistemas de biossegurança poderão ser enquadra-
dos numa das classes de menor impacto.

Art. 6º Para a definição dos procedimentos de licenciamento ambiental, 
os empreendimentos de aquicultura serão enquadrados em uma das nove 
classes definidas na Tabela 3 do Anexo I desta resolução, conforme a rela-
ção entre o porte do empreendimento aquícola e o potencial de severidade 
da espécie utilizada no empreendimento, constantes, respectivamente, das 
Tabelas 1 e 2 do Anexo I desta resolução.
§ 1º Os empreendimentos aquícolas de pequeno porte, independentemente 
do potencial de severidade das espécies (PB, PM e PA) e os de médio porte 
com baixo potencial de severidade das espécies (MB) poderão, a critério 
do órgão ambiental licenciador, ser licenciados por meio de procedimento 
simplificado de licenciamento ambiental, conforme documentação míni-
ma constante do Anexo II desta resolução, desde que:
I – não estejam em regiões de adensamento de cultivos aquícolas, assim 
definido pelo órgão ambiental licenciador;
II – não seja ultrapassada a capacidade de suporte dos ambientes aquáticos 
dulcícolas públicos;
III – não demandem a construção de novos barramentos de cursos-d’água; e
IV – não se encontrem em trecho de corpo-d’água que apresente floração re-
corrente de cianobactérias acima dos limites previstos na Resolução Conama 
nº 357, de 2005, e que possa influenciar a qualidade da água bruta destinada 
ao abastecimento público.
§ 2º Nos casos dos empreendimentos aquícolas de pequeno porte e baixo po-
tencial de severidade da espécie (PB), a critério do órgão ambiental licencia-
dor, o licenciamento ambiental poderá ser efetuado mediante licença única, 
compreendendo a localização, instalação e operação do empreendimento, 
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ou documento equivalente previsto na legislação do órgão ambiental licen-
ciador, e desde que, obrigatoriamente, atenda aos critérios constantes no 
parágrafo anterior.
§ 3º Os empreendimentos de pequeno porte com médio e alto potencial de 
severidade das espécies (PM e PA) e os de médio porte com baixo poten-
cial de severidade das espécies (MB) enquadrados como passíveis do proce-
dimento simplificado de licenciamento ambiental, conforme § 1º, deverão 
apresentar, além dos documentos do Anexo II desta resolução, a documen-
tação mínima constante do Anexo IV desta resolução.
§ 4º Os empreendimentos das demais categorias (MM, MA, GB e GM e GA) 
serão licenciados por meio do procedimento ordinário de licenciamento 
ambiental, devendo apresentar, no mínimo, os documentos constantes do 
Anexo V desta resolução.
98§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento simplificado de que trata o art. 9º.

Art. 7º Os empreendimentos de pequeno porte e que não sejam potencial-
mente causadores de significativa degradação do meio ambiente poderão, a 
critério do órgão ambiental licenciador, desde que cadastrados nesse órgão, 
ser dispensados do licenciamento ambiental.

Art. 8º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental 
para empreendimentos de pequeno porte em regiões adensadas com ativi-
dades similares, desde que definido o responsável legal pelo conjunto de 
empreendimentos ou atividades.

Art. 9º O licenciamento ambiental de parques aquícolas será efetivado em 
processo administrativo único e a respectiva licença ambiental englobará 
todas as áreas aquícolas.
99§ 1º Poderá ser emitida licença ambiental única, por meio de procedimen-
to simplificado, para os parques aquícolas que se situarem em reservatórios 
artificiais quando estes atenderem aos seguintes critérios:
I – enquadramento na capacidade de suporte do corpo hídrico para fins de 
aquicultura, de acordo com definição fornecida pelo órgão responsável pela 
outorga de direito de uso de recursos hídricos; e
II – utilização de espécie nativa ou autóctone; ou

98 Parágrafo acrescido pela Resolução Conama nº 459, de 4-10-2013.
99 Idem.
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III – utilização de espécie alóctone ou exótica, desde que sejam apresenta-
das medidas de mitigação dos impactos potenciais, conforme Anexo VIII. 
100§ 2º O disposto no inciso III do § 1º não se aplica aos parques aquícolas 
localizados nas regiões hidrográficas amazônica e do Paraguai. 
101§ 3º Para o procedimento simplificado previsto no § 1º deverá ser 
apresentado:
I – documentação mínima solicitada para o procedimento simplificado de 
licenciamento ambiental com licença ambiental única, conforme Anexo II;
II – anteprojeto técnico do empreendimento, acompanhado de anotação ou 
registro de responsabilidade técnica;
III – autorização de desmatamento ou de supressão de vegetação, expedida 
pelo órgão ambiental competente, quando for o caso;
IV – estudo ambiental do empreendimento, conforme Anexo V;
V – programa de monitoramento ambiental, conforme Anexo VI; e
VI – medidas de mitigação dos impactos potenciais quando da utilização 
de espécies alóctones ou exóticas, conforme Anexo VIII.

Art. 10. A instrução inicial do processo de licenciamento ambiental de em-
preendimentos de aquicultura deverá incluir os seguintes requisitos:
I – apresentação pelo empreendedor de requerimento de licenciamento 
ambiental;
102II – classificação de empreendimento aquícola pelo órgão licenciador, 
conforme tabela 3 do Anexo I desta resolução, exceto para os parques aquí-
colas que se enquadrem no § 1º do art. 9º desta resolução.
III – apresentação dos documentos e das informações pertinentes, refe-
renciadas nos Anexos II e III desta resolução, de acordo com o enquadra-
mento do empreendimento quanto à tipologia do licenciamento ambien-
tal a ser utilizada.

Art. 11. O órgão ambiental licenciador deverá exigir, no âmbito do proces-
so de licenciamento ambiental, os seguintes documentos expedidos pelo 
órgão gestor de recursos hídricos, quando couber:
I – manifestação prévia, na fase da licença ambiental prévia; e
II – outorga de direito de uso de recursos hídricos, na fase da licença am-
biental de operação ou no licenciamento ambiental em etapa única.

100 Parágrafo acrescido pela Resolução Conama nº 459, de 4-10-2013.
101 Idem.
102 Inciso com redação dada pela Resolução Conama nº 459, de 4-10-2013.
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Parágrafo único. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá 
ser exigida na fase de licença ambiental de instalação, se houver a utilização 
de água nessa fase.

Art. 12. Na ampliação de empreendimentos de aquicultura deverão ser 
apresentados estudos ambientais referentes ao seu novo enquadramento, 
com base nesta resolução.

Art. 13. A edificação de instalações complementares ou adicionais do empre-
endimento, assim como a permanência no local de equipamentos indispen-
sáveis, só será permitida quando previamente caracterizadas no memorial 
descritivo do projeto e devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.

Art. 14. A atividade de aquicultura somente será permitida quando houver 
a utilização de espécies autóctones ou nativas, ou, no caso de espécies alóc-
tones ou exóticas, quando constar de ato normativo federal específico que 
autorize a sua utilização.

Art. 15. O uso de formas jovens na aquicultura somente será permitido:
I – quando fornecidas por laboratórios registrados junto ao órgão federal 
no que compete à sanidade e devidamente licenciados pelo órgão ambien-
tal competente;
II – quando extraídas de ambiente natural e autorizado na forma estabele-
cida na legislação pertinente; e
III – quando se tratar de moluscos bivalves obtidos por meio de fixação natural 
em coletores artificiais, devidamente autorizados pelos órgãos competentes.
§ 1º A hipótese prevista no inciso II somente será permitida quando se tra-
tar de moluscos bivalves, algas macrófitas ou, quando excepcionalmente 
autorizados pelo órgão ambiental competente, de outros organismos.
§ 2º O aquicultor é responsável pela comprovação da origem das formas 
jovens introduzi das nos cultivos.
§ 3º Nos casos de organismos provenientes de fora das fronteiras nacionais 
deverá ser observada a legislação específica, não sendo exigido licencia-
mento ambiental do laboratório de origem.

Art. 16. Para as etapas de licenciamento ambiental de unidades produtoras 
de formas jovens de organismos aquáticos deverá ser cumprido o disposto 
no termo de referência elaborado pelo órgão ambiental licenciador, obser-
vadas as informações mínimas listadas no Anexo VII desta resolução, de 
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acordo com a sua pertinência, sem prejuízo de outras informações que se-
jam consideradas relevantes.

Art. 17. O licenciamento ambiental de empreendimentos de aquicultura 
em zona costeira deve observar os critérios e limites definidos no zone-
amento ecológico-econômico costeiro, Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro, plano estadual de gerenciamento costeiro e Planos Locais de De-
senvolvimento da Maricultura (PLDM), sem prejuízo do atendimento aos 
demais instrumentos normativos de uso dos recursos pesqueiros.
Parágrafo único. A inexistência dos critérios e limites definidos nos instru-
mentos constantes do caput deste artigo não impossibilita o licenciamento 
ambiental de empreendimentos de aquicultura.

Art. 18. Os empreendimentos de aquicultura, quando necessário, deverão 
implantar mecanismos de tratamento e controle de efluentes que garantam 
o atendimento aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
Parágrafo único. Os empreendimentos em que seja tecnicamente necessá-
rio qualquer mecanismo de tratamento ou controle de efluentes deverão 
apresentar ao órgão ambiental licenciador projeto compatível com o dis-
posto no caput deste artigo.

Art. 19. O órgão ambiental licenciador poderá exigir do empreendedor a 
adoção de medidas econômica e tecnologicamente viáveis de prevenção e 
controle de fuga das espécies cultivadas, devendo estas medidas constarem 
obrigatoriamente como condicionantes das licenças emitidas.

Art. 20. O órgão ambiental licenciador exigirá a adoção de padrões cons-
trutivos viáveis que reduzam as possibilidades de erosão e rompimento de 
taludes em caso de empreendimentos aquícolas em ambiente terrestre.

Art. 21. No encerramento das atividades de aquicultura deverá ser apre-
sentado ao órgão ambiental um plano de desativação e recuperação, com 
cronograma de execução.

Art. 22. Os empreendimentos em operação e que não possuem licença am-
biental na data de publicação desta resolução, deverão regularizar sua situ-
ação em consonância com o órgão ambiental licenciador.
§ 1º A regularização da situação se fará mediante a obtenção da Licença de 
Operação (LO), nos termos da legislação em vigor, para a qual será exigida 
a apresentação da documentação pertinente, contendo, no mínimo:
I – descrição geral do empreendimento, conforme Anexo III desta resolução;
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II – estudos ambientais pertinentes e medidas mitigadoras e de proteção 
ambiental, a critério do órgão ambiental licenciador; e
III – instrumentos gerenciais existentes ou previstos para assegurar a im-
plementação das medidas preconizadas;
§ 2º Os empreendimentos referidos no caput deste artigo deverão requerer 
a regularização junto ao órgão ambiental competente no prazo máximo de 
365 dias, contados a partir da data de publicação desta resolução.

Art. 23. A licença ambiental para atividades ou empreendimentos de aqui-
cultura poderá ser concedida sem prejuízo do atendimento das demais dis-
posições legais vigentes.
103Art. 23-A. Para atendimento dos requerimentos estabelecidos nos itens 
5 e 6 do anexo V, o empreendedor poderá se valer de dados secundários.

Art. 24. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplican-
do-se seus efeitos aos processos de licenciamento em tramitação nos órgãos 
ambientais competentes, inclusive os casos de renovação, em que ainda não 
tenha sido expedida alguma das licenças exigíveis.

CARLOS MINC
Presidente do Conselho

103 Artigo acrescido pela Resolução Conama nº 459, de 4-10-2013.
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Anexo I

CRITÉRIOS DE PORTE E DE POTENCIAL DE SEVERIDADE DAS ESPÉCIES 
PARA CLASSIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS AQUÍCOLAS

Tabela 1 – Porte do empreendimento aquícola

Atividade

Carcinicultura 
de água doce 
e Piscicultura 

em viveiros 
escavados
Área (ha)

Carcinicultura 
de água doce e 
Piscicultura em 

tanques-rede ou 
tanque-revestido

Volume (m3)

Ranicul-
tura

Área (m2)

Malaco-
cultura

Área (ha)

Algicul-
tura

Área (ha)

Porte

Pequeno (P) < 5 < 1. 000 < 400 < 5 < 10

Médio (M) 5 a 50 1.000 a 5.000 400 a 1.200 5 a 30 10 a 40

Grande (G) > 50 > 5.000 > 1.200 > 30 > 40

Tabela 2 – Potencial de severidade das espécies

Característica ecológica da espécie

Autóctone ou nativa Alóctone ou exótica

Não carnívora/ 
onívora/

autotrófica
Carnívora

Não carnívora/ 
onívora/

autotrófica
Carnívora

Sistema 
de cultivo

Extensivo B B M M

Semi-intensivo B M M A

Intensivo M M A A

Legenda: Potencial de severidade das espécies B = Baixo; M = Médio; A = Alto.
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Tabela 3 – Potencial de impacto ambiental

Potencial de severidade da espécie

Baixo (B) Médio (M) Alto (A)

Porte

Pequeno (P) PB PM PA

Médio (M) MB MM MA

Grande (G) GB GM GA

Legenda:
PB = pequeno porte com baixo potencial de severidade da espécie;
PM = pequeno porte com médio potencial de severidade da espécie;
PA = pequeno porte com alto potencial de severidade da espécie;
MB = médio porte com baixo potencial de severidade da espécie;
MM = médio porte com médio potencial de severidade da espécie;
MA = médio porte com alto potencial de severidade da espécie;
GB = grande porte com baixo potencial de severidade da espécie;
GM = grande porte com médio potencial de severidade da espécie;
GA = grande porte com alto potencial de severidade da espécie.

Anexo II

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA SOLICITADA PARA O 
PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL COM LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA 
(empreendimentos classificados como PB)

• Requerimento de licenciamento ambiental do empreendimento.
• Cadastro do empreendimento, corretamente preenchido pelo requerente 

(Anexo 111).
• Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Poluidoras (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis – Ibama).

• Cópia de identificação da pessoa jurídica (CNPJ), acompanhado e do con-
trato social ou da pessoa física (CPF).

• Certidão de averbação de reserva legal, quando couber.
• Comprovação de propriedade, posse ou cessão da área do empreendimento.
• Comprovante de pagamento de taxa de licenciamento ambiental, quan-

do couber.
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• Outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando couber.
• Anuência do órgão gestor da unidade de conservação, quando couber.
• Certidão da prefeitura municipal declarando que o local e o tipo de em-

preendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação apli-
cável ao uso e ocupação do solo, quando couber.

• Autorização do Ibama quando se tratar de introdução ou translocação de 
espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais.

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA SOLICITADA  
PARA O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE  
LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
(empreendimentos classificados como PM, PA e MB)

• Requerimento de licenciamento ambiental do empreendimento.
• Cadastro do empreendimento, corretamente preenchido pelo requerente 

(Anexo III).
• Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Poluidoras (Ibama).
• Cópia de identificação da pessoa jurídica (CNPJ), acompanhada do con-

trato social ou da pessoa física (CPF).
• Certidão de averbação de reserva legal, quando couber.
• Comprovação de propriedade, posse ou cessão da área do empreendimento.
• Comprovante de pagamento de taxa de licenciamento ambiental, quan-

do couber.
• Outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando couber.
• Relatório Ambiental (RA) conforme Anexo IV;
• Anuência do órgão gestor da unidade de conservação, quando couber.
• Certidão da prefeitura municipal declarando que o local e o tipo de em-

preendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação apli-
cável ao uso e ocupação do solo, quando couber.

• Autorização do Ibama quando se tratar de introdução ou translocação de 
espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais.
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DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA SOLICITADA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO  
Licença Prévia

• Requerimento de licenciamento ambiental do empreendimento.
• Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Poluidoras (Ibama).
• Cópia de identificação da pessoa jurídica (CNPJ), acompanhado do con-

trato social, ou da pessoa física (CPF).
• Cópia da publicação da solicitação da licença prévia.
• Certidão da prefeitura municipal declarando que o local e o tipo de em-

preendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação apli-
cável ao uso e ocupação do solo, quando couber.

• Certidão de averbação de reserva legal, quando couber.
• Comprovante de pagamento de taxa de licenciamento ambiental.
• Plano de localização da área do empreendimento, em escala adequada, 

com indicação das intervenções nas areas de preservação permanente.
• Anteprojeto técnico do empreendimento, acompanhado de anotação ou 

registro de responsabilidade técnica.
• Estudo ambiental do empreendimento, conforme Anexo V
• Anuência do órgão gestor da unidade de conservação, quando couber.
• Autorização do Ibama quando se tratar de introdução ou translocação de 

espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais.

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA SOLICITADA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO  
Licença de Instalação

• Requerimento de Licença de Instalação do empreendimento.
• Cópia da Licença Prévia e da publicação de sua concessão em jornal de 

circulação regional e no diário oficial do estado.
• Cópia da publicação da solicitação da Licença de Instalação.
• Certificado de regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Poluidoras (Ibama).
• Certificado de registro do imóvel ou contrato de arrendamento ou loca-

ção, caso não tenha sido apresentado na fase anterior.
• Comprovante de pagamento de taxa de licenciamento ambiental, quan-

do couber.
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• Autorização de desmatamento ou de supressão de vegetação, expedida 
pelo órgão ambiental competente, quando for o caso.

• Comprovação de propriedade, posse ou cessão da área do empreendimento

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA SOLICITADA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO  
Licença de Operação

• Requerimento de Licença de Operação do empreendimento.
• Comprovante do recolhimento da taxa ambiental referente a licença de 

operação ou para sua renovação.
• Certificado de registro do imóvel ou contrato de arrendamento ou loca-

ção, caso não tenha sido apresentado na fase anterior.
• Cópia da publicação da concessão da Licença de Instalação.
• Cópia da publicação do pedido da Licença de Operação.
• Certificado de regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Poluidoras (Ibama).
• Cópia do alvará de funcionamento para o empreendimento, concedida 

pela prefeitura municipal.
• Comprovante de pagamento de taxa de licenciamento ambiental, quan-

do couber.
• Programa de monitoramento ambiental (Anexo VI)

Anexo III

Cadastro do Empreendimento – Informações Mínimas a serem Apresentadas nas 
Solicitações de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Aquícolas

1. Dados cadastrais

1.1. Nome ou Razão Social: 1.2. CPF/CNPJ:

1.3. Endereço (nome do logradouro seguido do número):

1.4. Distrito/Bairro: 1.5. Caixa postal:

1.6. CEP: 1.7. Município: 1.8. UF:

1.9. Telefone: 1.10. Telefone celular: 1.11. Fax:

1.12. Endereço eletrônico (e-mail): 1.13. Site (URL):
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1.14. Nome do representante legal 1.15. Nº Registro no Cadastro Técnico Federal/Ibama:

1.16. E-mail do representante 1.17. Cargo:

1.18. CPF: 1.19. Nº da identidade: 1.20. Órgão emissor / UF:

2. Dados cadastrais do responsável técnico do projeto

2.1. Nome completo: 12.2. CPF:

2.3. Endereço residencial (logradouro / número): 2.4. Bairro:

2.5. Caixa postal: 12.6. CEP: 12.7. Município: 12.8. UF:

2.9. Telefone: 2.10. Telefone celular: 2.11. Fax:

2.12. Endereço eletrônico (E-mail):

2.13. Registro Profissional: 2.14. Nº Registro no Cadastro Técnico Federal/Ibama:

2.15. Nº da identidade: 12.16. Órgão emissor/UF:

2.17. Tipo de vínculo do Responsável Técnico: Funcionário Consultor Colaborador

3. Localização do Projeto

3.1. Nome do Local: 3.2. Município: 3.3. UF:

3.4. Tipo: (  ) Rio  (  ) Reservatório/Açude  (  ) Lago/Lagoa Natural  (  ) Estuário  (  ) Mar  (  ) cultivo em área terrestre

Coordenadas dos vértices do perímetro externo da área

3.5. Coordenada geográfica de referência, Datum: (  ) SAD 69 ou (  ) WGS-84 (exceto nos casos de licenciamento ambiental 
simplificado)

4. Sistema de Cultivo
Os itens 4.3.3 a 4.3.6. não se aplicam nos casos de cultivo extensivo

4.1. O cultivo será realizado em sistema: (  ) intensivo  (  ) semi-intensivo  (  ) extensivo

4.2. Atividade

(  ) Piscicultura em Tanque-Escavado/ edificado (  ) Algicultura

(  ) Piscicultura de Tanque-Rede (  ) Ranicultura

(  ) Malacocultura (  ) Cultivo de peixes ornamentais

(  ) Carcinicultura de água doce em tanque escavado/edificado (  ) Produção de formas jovens

(  ) Carcinicultura de água doce em tanques-rede (  ) Pesque-Pague
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(  ) Outras:

4.3. Engorda

4.3.1. Código da Espécie* (ver manual de preenchimento): 4.3.2. Area de cultivo (m) ou volume útil (m3):

4.3.3. Produção (t/ano): 4.3.4. Conversão Alimentar (CA):

4.3.5. Nº de ciclos/ano: 4.3.6. Quantidade de fósforo contido na ração (kg/t):

4.4. Produção de Formas Jovens

4.4.1. Código da Espécie 4.4.2. Area de cultivo (m2) ou volume útil (m3) 4.4.3. Produção (milheiro/ano)

5. Caracterização das estruturas de cultivo a serem instalados

5.1 Especificações

5.1.1. Tipo de dispositivo* (codificação dos equipamentos utilizados) 5.1.2. Quantidade

5.1.3. Forma 5.1.4. Dimensões

5.1.5. Area (m2) 5.1.6. Volume útil (m3)

5.1.7 Materiais utilizados na confecção

Data:

Assinatura:

Manual de Preenchimento

4.3.1. Código da Espécie – Informar o código da espécie conforme relação abaixo

Código Nome comum Nome científico Código Nome comum Nome científico

PO1 Bagre africano Clarias gariepinus PO2
Bagre do canal 

(catfish)
Ictalurus punctatus

PO3 Carpa cabeça grande Aristichthys nobilis PO4
Carpa comum/

húngara
Cyprinus carpio

PO5 Carpa capim
Ctenopharingo 

don idella
PO6 Carpa prateada.

Hypophthalmichthys 
sp

PO7
Curimatá/curim 
batá/curimatã

Prochilodus sp PO8 Jundiá Rhamdia sp
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PO9 Matrinxã Brycon cephalus PO10 Pacu caranha.
Piaractus 

mesopotamicus

PO11 Piauçu Leporinus sp PO12 Piau verdadeiro Leporinus sp

PO13 Pintado/surubim
Pseudoplathyst oma 
fasciatum/coruscans

PO14 Pirapitinga Colossoma bidens

PO15 Pirarucu Arapaima gigas PO16 Tambacu

Colossoma 
macropomum 

x Piaractus 
mesopotamicus

PO17 Tambaqui
Colossoma 

macropomum
PO18 Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus

PO19 Outras tilápias PO20 Truta Oncorinchus mykiss

PO21
Outros peixes não 

ornamentais
PO22

Peixes 
ornamentais

C23
Camarão gigante 

da Malásia
Macrobrachiu m 

rosenbergi
C24

Camarão 
marinho

Litopenaeus vannamei

C25
Outros camarões 

marinhos
C26 Outros crustáceos

M27 Mexilhão Perna perna M28 Ostra do Pacífico Crassostrea gigas

M29 Ostra do mangue Crassostrea rhizophorae M30 Outras ostras

M31 Vieira Nodipecten nodosus M32 Outros moluscos

A33 Alga Gracilaria sp. A34 Alga Kappaphycus sp.

A35 Outras algas R36 Rã-touro Rana catesbiana

R37 Outros anfíbios R38
Outros 

invertebrados

OBS: No caso do cultivo de espécies não relacionadas na tabela acima, utilize um desses códigos (PO19, PO21, C25, C26, M30, M32 A35 e 
R37) e informe o nome comum e científico da espécie no campo 4.3.1, além do código utilizado.

4.3. 2 Area de cultivo (m2)
Informe a área total destinada para o cultivo da espécie em metros 
quadrados, considerando inclusive o espaço entre as estruturas.

4.3. 3 Produção (t/ano) Informe a produção anual da espécie cultivada em toneladas

4.3.4 Conversão Alimentar (CA) Informe a conversão alimentar esperado para a espécie em questão.

4.3.5 Nº de ciclos/ano
Informe o número de ciclos por ano esperados para a espécie em 
questão.
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4.3.6
Quantidade de fósforo contido na 
ração (kg/t):

Informe a quantidade de fósforo contido na ração em quilos por 
tonelada.

4.3.7
Nível de alteração genética dos 
indivíduos a serem cultivados em 
relação aos silvestres

Assinalar a(s) alternativa(s) que corresponda(m) ao nível de alteração 
genética dos indivíduos cultivados em relação aos silvestres.

4.4 Produção de Formas Jovens Preencha os campos conforme especificação individual

4.4. 1 Código da Espécie Informe o código da espécie conforme o item 4.3.1

4.4. 2 Area de cultivo (m2)
Informe a área total a ser utilizada para a produção de formas jovens 
da espécie em questão em metros quadrados, considerando inclusive 
o espaço entre as estruturas.

4.4. 3 Produção (milheiro/ano)
Informe o valor da produção de formas jovens da espécie em questão 
em milheiros por ano

4.4. 4 Total Informe a área e a produção total esperados para o cultivo.

4.5
Formas a serem utilizadas para 
minimização das perdas de ração 
para o ambiente

Informar as formas a serem utilizadas para minimizar as perdas de ra-
ção para o ambiente durante o período de cultivo.

4.6

Quantidade aproximada de resí-
duos sólidos a serem gerados por 
tonelada de organismos cultiva-
dos (fezes, restos de alimentos e 
outros que se fizerem necessários)

Informar a quantidade aproximada de resíduos sólidos a serem gera-
dos por tonelada de organismos cultivados (fezes, restos de alimentos 
e outros que se fizerem necessários).

4.7

Métodos de controle da disse-
minação de espécies exóticas e 
alóctones a serem empregados 
durante o cultivo (quando couber) 

Informar os métodos de controle da disseminação de espécies exóticas 
e alóctones a serem empregados durante o cultivo (quando couber)

4.8
Uso de substâncias de valor profi-
lático ou terapêutico, com regis-
tros legais.

Informar quanto ao uso de substâncias de valor profilático ou terapêu-
tico, com registros legais durante o cultivo.

4.9
Técnicas de contingenciamento 
para controle de pragas e doenças

Informar as técnicas de contingenciamento para controle de pragas e 
doenças que serão usadas no cultivo.

5. Caracterização dos dispositivos a serem instalados

5.1 Estrutura de Cultivo Assinalar o(s) tipo(s) de estrutura(s) que será(ão) utilizado(s) no cultivo.

5.2 Especificações Preencher os campos conforme especificação individual

5.2. 1 Tipo de dispositivo Preencher com o nome do dispositivo assinalado no item 5.1

5.2. 2 Quantidade Informar a quantidade de dispositivos utilizados
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5.2.3 Forma
Informar a forma do dispositivo a ser utilizado (quadrado, redondo, 
retangular, etc.)

5.2.4 Dimensões
Informar as dimensões dos dispositivos em metros (comprimento X 
largura X altura).

5.2.5 Area (m2) Informar da área do dispositivo usado em metros quadrados.

5.2.6 Volume útil (m3) Informar o volume útil do dispositivo usado em metros cúbicos.

5.3 Material utilizado na confecção Informar o material usado na confecção do dispositivo

5.3.1 Tipo de dispositivo Preencher com o nome do dispositivo assinalado no item 5.1

5.3.2 Estrutura

Informar o material que será utilizado na confecção da estrutura do dis-
positivo (madeira, aço, PVC, etc.), com respectivas medidas. No caso de 
long lines, informar o material utilizado na confecção do cabo-mestre 
com respectiva medida.

5.3.3 Rede / malha

Informar o material que será utilizado na confecção da rede do dispo-
sitivo (PVC, polipropileno, etc.), com respectivas medidas de malha. No 
caso de long lines, informar qual material será utilizado na confecção 
de lanternas (com número de andares e tipo de bandejas) e de cordas 
com respectivas medidas de comprimento e largura.

5.3.4 Estrutura de flutuação
Informar qual será o tipo de estrutura de flutuação e o material do qual 
é feita.

5.3.5 Estrutura de ancoragem
Informar qual será o tipo de estrutura de ancoragem utilizada e o ma-
terial do qual é feita.

OBS: No caso de as especificações serem muito extensas anexar as informações em folha extra.

Anexo IV

Critérios mínimos do relatório ambiental de empreendimentos aquícolas

1 – Identificação do empreendedor e do responsável técnico do empreendimento

2 – Croqui de localização do empreendimento, com indicação de APP, corpos hídricos, acessos e núcleos de populações 
tradicionais.

3 – Características técnicas do empreendimento (descrição simplificada de todo manejo produtivo)

4 – Descrição simplificada do local do empreendimento abrangendo: topografia do local; tipos de solos predominantes; 
vegetação predominante; uso atual do solo; entre outros aspectos.

5 – Descrever os possíveis impactos ambientais gerados pelo empreendimento, indicando as respectivas medidas corre-
tivas necessárias, quando couber.
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6 – Anexar ao relatório ambiental pelo menos quatro fotografias do local do empreendimento que permitam uma visão 
ampla das suas condições.

Anexo V

Documentos mínimos para o estudo ambiental de empreendimentos aquícolas

1 – Identificação do empreendedor e do responsável técnico do empreendimento

2 – Localização do empreendimento
Para empreendimentos de médio e grande porte: planta de localização do empreendimento, delimitando sua poligonal 
em coordenadas geográficas (admitido erro de até 30 m), com indicação de APP, corpos hídricos e acessos.

3 – Características técnicas do empreendimento (descrever todo manejo produtivo)
- Descrição e justificativa da distribuição e do número de estruturas de cultivos propostos;
- Descrição do processo produtivo adotado;
- Métodos de controle da disseminação dos espécimes mantidos sob cultivo, quando couber.

4 – Descrição da infraestrutura associada a ser utilizada pelos produtores
- vias de acesso;
- construções de apoio;
- depósitos de armazenamento de insumos e da produção;
- entre outros.

5 – Descrição do meio socioeconômico: uso e ocupação atual da área proposta e do entorno, bem como possíveis conflitos 
de uso.

6 – Impactos ambientais
6.1. Para empreendimentos de pequeno porte
6.2. Para empreendimentos de médio e grande porte
I – Identificar, mensurar e avaliar os impactos ambientais nas fases de instalação, operação e desativação do empreendi-
mento, dentre outros;
II – Medidas Mitigadoras e compensatórias: com base na avaliação dos possíveis impactos ambientais do empreendimento 
deverão ser propostas as medidas que venham a minimizá-los, maximizá-los, compensá-los ou eliminá-los, podendo ser 
consubstanciadas em programas ambientais.

7 – Anexar ao relatório ambiental pelo menos quatro fotografias do local do empreendimento que permitam uma visão 
ampla das suas condições.
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Anexo VI

Programa de Monitoramento Ambiental  
Parâmetros mínimos

1. Estações de Coleta
Apresentar plano de monitoramento da água e efluentes, definindo os pontos de coleta em plantas georreferenciadas, em 
escala compatível com o projeto e estabelecendo a periodicidade de amostragem
1.1. Para empreendimentos localizados em bases terrestres;
- No ponto de captação;
- Do efluente, no seu ponto de lançamento;
- À jusante do ponto de lançamento dos efluentes;
- À montante do ponto de lançamento dos efluentes.
1.2. Para empreendimentos localizados diretamente no corpo hídrico.
Ponto central da área aquícola e monitoramento ao longo do sentido predominante das correntes, antes e depois do ponto 
central.

2. Parâmetros de Coleta
2.1. Parâmetros hidrobiológicos.
- parâmetros mínimos:
Material em suspensão (mg/l);
Transparência (Disco de Secchi – m);
Temperatura (OC);
Salinidade (ppt);
OD (mg/l);
DBO, pH;
Amônia (N);
Nitrito (N);
Nitrato (N) (mg/l);
Fosfato (P) (mg/l) e
Silicato (Si), Clorofila a e coliformes termotolerantes.
Nota 1: Os dados de monitoramento devem estar disponíveis quando solicitados pelos órgãos competentes;
Nota 2: Dependendo da análise dos dados apresentados, outros parâmetros hidrobiológicos podem ser acrescentados ou 
retirados do plano de monitoramento, a critério do órgão ambiental competente.

3. Cronograma
Apresentar cronograma de execução do plano de monitoramento durante o período de validade da Licença de Operação.

4. Relatório Técnico
Apresentar os relatórios técnicos dos parâmetros hidrobiológicos com todos os dados analisados e interpretados, de acordo 
com a frequência estabelecida pelo órgão ambiental competente, no qual deverão constar as principais alterações am-
bientais, decorrentes do empreendimento, bem como fazer comparações com as análises anteriores.
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Anexo VII

Informações mínimas para licenciamento ambiental de unidades 
produtoras de formas jovens de organismos aquáticos
Laboratórios

1. Identificação do empreendedor e do Responsável Técnico do empreendimento

2. Localização do empreendimento
Planta ou croqui de localização do empreendimento, com um ponto de coordenada geográfica (admitido erro de até 30 m) 
central de referência, e indicação de APP, corpos hídricos e acessos.

3. Características técnicas do empreendimento (descrever todo processo produtivo e as instalações)
- Descrição e justificativa da distribuição e do número de estruturas de cultivos propostos;
- Descrição do processo produtivo adotado; 
- Métodos de controle da disseminação de espécies exóticas e alóctones, quando couber.

4. Diagnóstico Ambiental
4.1. Caracterização do meio físico abrangendo
Descrição do meio físico abrangendo:
(i) descrição da topografia do local;
(ii) variáveis físico-químicas e biológicas, com base na Resolução Conama nº 357, de 2005: pH, temperatura, transparência, 
oxigênio dissolvido, fósforo total, compostos nitrogenados, DBO, coliformes termotolerantes; entre outros aspectos.
Descrição do meio biótico:
identificação da fauna aquática; caracterização da flora do local e do entorno; indicação de intervenção em APP; entre 
outros aspectos.
Descrição do meio socioeconômico:
uso e ocupação atual da área proposta e do entorno, bem como possíveis conflitos de uso.

5. Impactos ambientais
Descrever os potenciais impactos ambientais gerados pelo empreendimento, indicando as respectivas medidas mitiga-
doras e compensatórias.
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Anexo VIII104

Medidas de mitigação dos impactos potenciais quando da 
utilização de espécies alóctones ou exóticas

1. Descrição de procedimentos de manejo com o objetivo de evitar os escapes da espécie dos cultivos, inclusive nas etapas 
de transporte e manuseio, tais como classificação por tamanho e manipulação de juvenis, contendo as respectivas estra-
tégias de implementação;

2. Utilização de materiais e equipamentos com o objetivo de evitar os escapes da espécie dos cultivos, considerando fatores 
externos que possam causar a deterioração e com descrição dos respectivos procedimentos de checagem e manutenção;

3. Apresentação de técnicas que tenham por objetivo evitar a reprodução dos espécimes em caso de escape e que não 
causem impactos ambientais, bem como previsão de uso da tecnologia disponível;

4. Descrição das medidas de contenção para parasitas e patógenos associados com a espécie cultivada, informando medi-
das de controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes do uso de biocidas, quando for o caso;

5. Proposição do sistema de monitoramento, incluindo a detecção, registro e informe dos escapes e de eventuais impactos 
ambientais causados pela espécie;

6. Apresentação de programa de capacitação do cessionário de forma a implementar as medidas descritas; e

7. Descrição de medidas para reverter, mitigar ou compensar os impactos ambientais causados pela espécie que venham 
a ocorrer.

104 Anexo acrescido pela Resolução Conama nº 459, de 4-10-2013.



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 215

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011105

Dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complemen-
ta e altera a Resolução nº 357, de 17 de 
março de 2005, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8º da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 
1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Inter-
no, Anexo à Portaria nº 168, de 13 de junho de 2005, resolve:

Art. 1º Esta resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e dire-
trizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água recepto-
res, alterando parcialmente e complementando a Resolução nº 357, de 17 de 
março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no corpo receptor de-
verá observar o disposto nesta resolução quando verificada a inexistência 
de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental com-
petente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e trata-
mento de esgoto sanitário.

Art. 2º A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita 
aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta resolução, não 
podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais 
e subterrâneas.

Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lan-
çados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde 
que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta resolução 
e em outras normas aplicáveis.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, 
mediante fundamentação técnica:

105 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16 de maio de 2011, p. 89.



Série
Legislação216

I – acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluen-
tes, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo 
receptor; ou
II – exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável 
para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respecti-
vo corpo receptor.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para efeito desta resolução adotam-se as seguintes definições, em 
complementação àquelas contidas no art. 2º da Resolução Conama nº 357, 
de 2005:
I – Capacidade de suporte do corpo receptor: valor máximo de determinado 
poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade 
da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento;
II – Concentração de Efeito Não Observado (Ceno): maior concentração 
do efluente que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na 
sobrevivência e reprodução dos organismos, em um determinado tempo de 
exposição, nas condições de ensaio;
III – Concentração do Efluente no Corpo Receptor (CECR), expressa em 
porcentagem:
 a) para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos, etc):
 1. CECR = [(vazão do efluente) / (vazão do efluente + vazão de 

referência do corpo receptor)] x 100.
 b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com 

base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico re-
ceptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo 
órgão ambiental;

IV – Concentração Letal Mediana (CL50) ou Concentração Efetiva Media-
na (CE50): é a concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade 
ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado período de exposi-
ção, nas condições de ensaio;
V – Efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos prove-
nientes de diversas atividades ou processos;
VI – Emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores des-
tinada ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a 
linha de base e o limite do mar territorial brasileiro;
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VII – Esgotos sanitários: denominação genérica para despejos líquidos resi-
denciais, comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem 
conter parcela de efluentes industriais e efluentes não domésticos;
VIII – Fator de Toxicidade (FT): número adimensional que expressa a me-
nor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organis-
mos, num determinado período de exposição, nas condições de ensaio;
IX – Lançamento direto: quando ocorre a condução direta do efluente ao 
corpo receptor;
X – Lançamento indireto: quando ocorre a condução do efluente, subme-
tido ou não a tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras con-
tribuições antes de atingir o corpo receptor;
XI – Nível trófico: posição de um organismo na cadeia trófica;
XII – Parâmetro de qualidade do efluente: substâncias ou outros indicado-
res representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmen-
te relevantes do efluente;
XIII – Testes de ecotoxicidade: métodos utilizados para detectar e avaliar a 
capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindi-
cadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica; e
XIV – Zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em 
modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende 
do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que 
é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, 
bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo 
específica para cada parâmetro.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 5º Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características 
de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, inter-
mediárias e final, do seu enquadramento.
§ 1º As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por 
parâmetros específicos.
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§ 2º Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausên-
cia de metas intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem 
obedecidos no corpo receptor são os que constam na classe na qual o corpo 
receptor estiver enquadrado.

Art. 6º Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental 
competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o 
lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabe-
lecidos nesta resolução, desde que observados os seguintes requisitos:
I – comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado;
II – atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas interme-
diárias e finais, progressivas e obrigatórias;
III – realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas 
do empreendedor responsável pelo lançamento;
IV – estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento;
V – fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do 
órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a 
excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma; e
VI – estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos 
do lançamento excepcional.

Art. 7º O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma espe-
cífica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer 
a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de 
estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas 
ou não no art. 16 desta resolução, de modo a não comprometer as metas 
progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enqua-
dramento do corpo receptor.
§ 1º O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licen-
ciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de 
suporte do corpo receptor.
§ 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a 
diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações 
existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a 
zona de mistura.
§ 3º O empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão 
ambiental as substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado, 
entre aquelas listadas ou não na Resolução Conama nº 357, de 2005 para 
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padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da 
licença expedida.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos casos em que o empreendedor com-
prove que não dispunha de condições de saber da existência de uma ou mais 
substâncias nos efluentes gerados pelos empreendimentos ou atividades.

Art. 8º É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Per-
sistentes (POPs), observada a legislação em vigor.
Parágrafo único. Nos processos nos quais possam ocorrer a formação de 
dioxinas e furanos deverá ser utilizada a tecnologia adequada para a sua 
redução, até a completa eliminação.

Art. 9º No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de 
diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de me-
lhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas 
abertos de refrigeração sem recirculação.

Art. 10. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluen-
tes ou lançamentos individualizados, os limites constantes desta resolução 
aplicar-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do 
órgão ambiental competente.

Art. 11. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 
disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, indus-
triais e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

Art. 12. O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção da-
queles enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e 
padrões de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, nas 
condições da vazão de referência ou volume disponível, além de atender 
outras exigências aplicáveis.
Parágrafo único. Nos corpos de água em processo de recuperação, o 
lançamento de efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, in-
termediárias e final.

Art. 13. Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias 
em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo re-
ceptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo.
Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mis-
tura deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão ambiental 
competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento.
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Art. 14. Sem prejuízo do disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º 
desta resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do 
corpo receptor estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições 
e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos lançamentos 
de efluentes que possam, dentre outras consequências:
I – acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos aquáticos; ou
II – inviabilizar o abastecimento das populações.

Art. 15. Para o lançamento de efluentes tratados em leito seco de corpos 
receptores intermitentes, o órgão ambiental competente poderá definir 
condições especiais, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos.

Seção II
Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes

Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lan-
çados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e 
padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:
I – condições de lançamento de efluentes:
 a) pH entre 5 a 9;
 b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;
 c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de 
circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis de-
verão estar virtualmente ausentes;

 d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão 
média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos 
casos permitidos pela autoridade competente;

 e) óleos e graxas:
 1. óleos minerais: até 20 mg/L;
 2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;
 f) ausência de materiais flutuantes; e
 g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20ºC): remoção 

mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser redu-
zido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo 
hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do 
corpo receptor;
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II – Padrões de lançamento de efluentes:

Tabela I

Parâmetros inorgânicos Valores máximos

Arsênio total 0,5 mg/L As

Bário total 5,0 mg/L Ba

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B

Cádmio total 0,2 mg/L Cd

Chumbo total 0,5 mg/L Pb

Cianeto total 1,0 mg/L CN

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3

Estanho total 4,0 mg/L Sn

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe

Fluoreto total 10,0 mg/L F

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg

Níquel total 2,0 mg/L Ni

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N

Prata total 0,1 mg/L Ag

Selênio total 0,30 mg/L Se

Sulfeto 1,0 mg/L S

Zinco total 5,0 mg/L Zn

Parâmetros orgânicos Valores máximos

Benzeno 1,2 mg/L

Clorofórmio 1,0 mg/L
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Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L

Estireno 0,07 mg/L

Etilbenzeno 0,84 mg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L

Tricloroeteno 1,0 mg/L

Tolueno 1,2 mg/L

Xileno 1,6 mg/L

§ 1º Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos só-
lidos de qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos 
neste artigo.
§ 2º Os efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários 
devem atender às condições e padrões específicos definidos na Seção III 
desta resolução.
§ 3º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigên-
cias estabelecidas na Seção III desta resolução, desde que atendidas as nor-
mas sanitárias específicas vigentes, podendo:
I – ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectada a estação 
de tratamento, atendendo às normas e diretrizes da operadora do sistema 
de coleta e tratamento de esgoto sanitários; e
II – ser lançados diretamente após tratamento especial.

Art. 17. O órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos 
para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos 
receptores com registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos 
onde ocorra a captação para abastecimento público.

Art. 18. O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efei-
tos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os 
critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
§ 1º Os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem se 
basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão am-
biental, realizados no efluente, utilizando organismos aquáticos de pelo 
menos dois níveis tróficos diferentes.
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§ 2º Cabe ao órgão ambiental competente a especificação das vazões de 
referência do efluente e do corpo receptor a serem consideradas no cálculo 
da Concentração do Efluente no Corpo Receptor (CECR), além dos orga-
nismos e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a frequência 
de eventual monitoramento.
§ 3º Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão am-
biental para avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguin-
tes diretrizes devem ser obedecidas:
I – para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, 
e águas salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo 
Receptor (CECR) deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não 
Observado (Ceno) de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:
 a) CECR deve ser menor ou igual a Ceno quando for realizado teste de 

ecotoxicidade para medir o efeito tóxico crônico; ou
 b) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal 

Mediana (CL50) dividida por 10; ou menor ou igual a 30 dividido 
pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado teste de ecoto-
xicidade para medir o efeito tóxico agudo;

II – para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, e 
águas salinas e salobras Classe 2, a Concentração do Efluente no Corpo Re-
ceptor (CECR) deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito 
agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:
 a) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal 

Mediana (CL50) dividida por 3 ou menor ou igual a 100 dividido 
pelo Fator de Toxicidade (FT), quando for realizado teste de eco-
toxicidade aguda.

§ 4º A critério do órgão ambiental, com base na avaliação dos resultados de 
série histórica, poderá ser reduzido o número de níveis tróficos utilizados 
para os testes de ecotoxicidade, para fins de monitoramento.
§ 5º Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade pre-
vistos na Resolução nº 357, de 2005, não incluam restrições de toxicidade a 
organismos aquáticos não se aplicam os parágrafos anteriores.

Art. 19. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreen-
dimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, consi-
derando as características dos efluentes gerados e do corpo receptor.
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Art. 20. O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários sub-
marinos deve atender, após tratamento, aos padrões e condições de lança-
mento previstas nesta resolução, aos padrões da classe do corpo receptor, 
após o limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade, de acordo 
com normas e legislação vigentes.
Parágrafo único. A disposição de efluentes por emissário submarino em 
desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos nesta 
resolução poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, confor-
me previsto nos incisos III e IV do art. 6º, sendo que o estudo ambiental 
definido no inciso III deverá conter no mínimo:
I – As condições e padrões específicos na entrada do emissário;
II – O estudo de dispersão na zona de mistura, com dois cenários:
 a) primeiro cenário: atendimento aos valores preconizados na Tabela I 

desta resolução;
 b) segundo cenário: condições e padrões propostos pelo empreendedor; e
III – Programa de monitoramento ambiental.

Seção III
Das Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas 

de Tratamento de Esgotos Sanitários

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes con-
dições e padrões específicos:
I – Condições de lançamento de efluentes:
 a) pH entre 5 e 9;
 b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;
 c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de 
circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis de-
verão estar virtualmente ausentes;

 d) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 5 dias, 20ºC: máximo 
de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassa-
do no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de 
remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autode-
puração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 
enquadramento do corpo receptor.
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 e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e
 f) ausência de materiais flutuantes.
§ 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, 
incisos I e II desta resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de trata-
mento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em 
função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio 
amoniacal total.
§ 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam 
lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá in-
dicar quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta resolução 
que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de 
nitrogênio amoniacal total.
§ 3º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em 
termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabiliza-
ção, a amostra do efluente deverá ser filtrada.

Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários sub-
marinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite 
da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas 
e legislação vigentes.
Parágrafo único. Este lançamento deve ser precedido de tratamento que 
garanta o atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem 
prejuízo de outras exigências cabíveis:
I – pH entre 5 e 9;
II – temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;
III – após desarenação;
IV – sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e
V – sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, 
após desarenação.

Art. 23. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários pode-
rão ser objeto de teste de ecotoxicidade no caso de interferência de efluen-
tes com características potencialmente tóxicas ao corpo receptor, a critério 
do órgão ambiental competente.
§ 1º Os testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento de 
esgotos sanitários têm como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia 
contribuinte aos referidos sistemas, indicando a necessidade de controle 
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nas fontes geradoras de efluentes com características potencialmente tóxi-
cas ao corpo receptor.
§ 2º As ações de gestão serão compartilhadas entre as empresas de sanea-
mento, as fontes geradoras e o órgão ambiental competente, a partir da 
avaliação criteriosa dos resultados obtidos no monitoramento.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES PARA GESTÃO DE EFLUENTES

Art. 24. Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos de-
verão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento pe-
riódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amos-
tragem representativa dos mesmos.
§ 1º O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedi-
mentos para a execução e averiguação do automonitoramento de efluentes 
e avaliação da qualidade do corpo receptor.
§ 2º Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão 
ambiental competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, me-
diante fundamentação técnica.

Art. 25. As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em 
corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, 
sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Art. 26. Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de co-
operação mútua do qual o Inmetro faça parte ou em laboratórios aceitos 
pelo órgão ambiental competente.
§ 1º Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 
implementado.
§ 2º Os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e 
de corpos receptores devem ser assinados por profissional legalmente 
habilitado.

Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hí-
dricos deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso 
eficiente da água, à aplicação de técnicas para redução da geração e melho-
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ria da qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, 
proceder à reutilização.
Parágrafo único. No caso de efluentes cuja vazão original for reduzida 
pela prática de reuso, ocasionando aumento de concentração de substân-
cias presentes no efluente para valores em desacordo com as condições 
e padrões de lançamento estabelecidos na Tabela I do art. 16, desta re-
solução, o órgão ambiental competente poderá estabelecer condições e 
padrões específicos de lançamento, conforme previsto nos incisos II, III e 
IV do art. 6º, desta resolução.

Art. 28. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos 
recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o 
dia 31 de março de cada ano, Declaração de Carga Poluidora, referente ao 
ano anterior.
§ 1º A declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, 
a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amos-
tragem representativa dos mesmos.
§ 2º O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações 
adicionais para a complementação e apresentação da declaração mencio-
nada no caput deste artigo, inclusive dispensando-a, se for o caso, para as 
fontes de baixo potencial poluidor.
§ 3º Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a Declaração de Car-
ga Poluidora deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou ati-
vidade, bem como uma cópia impressa da declaração anual subscrita pelo 
administrador principal e pelo responsável legalmente habilitado, acompa-
nhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deve-
rão ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data 
da publicação desta resolução, contarem com licença ambiental expedida, 
poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de 
até três anos, contados a partir da publicação da presente resolução, para 
se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabeleci-
dos nesta norma.
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§ 1º O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cro-
nograma das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput 
deste artigo.
§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que tecnicamente motivado.
§ 3º As instalações de tratamento de efluentes existentes deverão ser man-
tidas em operação com a capacidade, condições de funcionamento e de-
mais características para as quais foram aprovadas, até que se cumpram às 
disposições desta resolução.

Art. 30. O não cumprimento do disposto nesta resolução sujeitará os infra-
tores, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, e em seu regulamento.

Art. 31. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32. Revogam-se o inciso XXXVIII do art. 2º, os arts. 24 a 37 e os 
arts. 39, 43, 44 e 46, da Resolução Conama nº 357, de 2005.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 5, DE 10 DE ABRIL DE 2000106

Estabelece diretrizes para a formação 
e funcionamento dos comitês de bacia 
hidrográfica.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso de suas atri-
buições, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
e no Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para a formação e 
funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas, de forma a implemen-
tar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conforme 
estabelecido pela Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, resolve:

Art. 1º Os comitês de bacias hidrográficas, integrantes do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, serão instituídos, orga-
nizados e terão seu funcionamento em conformidade com o disposto nos 
art. 37 a 40, da Lei nº 9.433, de 1997, observados os critérios gerais estabe-
lecidos nesta resolução:
§ 1º Os comitês de bacia hidrográfica são órgãos colegiados com atribuições 
normativas, deliberativas e consultivas a serem exercidas na bacia hidro-
gráfica de sua jurisdição.
§ 2º Os comitês de bacia hidrográfica cujo curso de água principal seja de 
domínio da União serão vinculados ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos.
§ 3º Os comitês de bacias hidrográficas, deverão adequar a gestão de re-
cursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais de sua área de abrangência.

Art. 2º As entidades mencionadas no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997, deve-
rão, necessariamente, alterar seus estatutos visando sua adequação ao dis-
posto na Lei nº 9.433, de 1997, nesta resolução e nas normas complementa-
res supervenientes.

106 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 11 de abril de 2000.
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Art. 3º As ações dos comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio dos 
estados, afluentes a rios de domínio da União, serão desenvolvidas mediante 
articulação da União com os estados, observados os critérios e as normas es-
tabelecidos pelos conselhos nacional, estaduais e distrital de recursos hídricos.

Art. 4º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos só deverá intervir em 
comitê da bacia hidrográfica quando houver manifesta transgressão ao dis-
posto na Lei nº 9.433, de 1997, e nesta resolução.
Parágrafo único. Será assegurada ampla defesa ao comitê de bacia hidro-
gráfica objeto da intervenção de que trata este artigo.

Art. 5º A área de atuação de cada comitê de bacia será estabelecida no de-
creto de sua instituição, com base no disposto na Lei nº 9.433, de 1997, 
nesta resolução e na divisão hidrográfica nacional, a ser incluída no Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, onde deve constar a caracterização das ba-
cias hidrográficas brasileiras, seus níveis e vinculações.
Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos, a Secretaria de Recursos Hídricos elaborará a divisão hidrográfi-
ca nacional preliminar, a ser aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, tendo em vista a definição que trata o caput deste artigo.

Art. 6º Os planos de recursos hídricos e as decisões tomadas por comitês 
de bacias hidrográficas de sub-bacias deverão ser compatibilizadas com os 
planos e decisões referentes à respectiva bacia hidrográfica.
Parágrafo único. A compatibilização a que se refere o caput, deste artigo, 
diz respeito às definições sobre o regime das águas e os parâmetros quanti-
tativos e qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia.

Art. 7º Cabe aos comitês de bacias hidrográficas, além do disposto no 
art. 38 da Lei nº 9.433, de 1997, no âmbito de sua área de atuação, observa-
das as deliberações emanadas de acordo com as respectivas competências 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou dos conselhos estaduais, ou 
do Distrito Federal:
I – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 
aos recursos hídricos, inclusive os relativos aos comitês de bacias de cursos 
de água tributários;
II – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, respeitando as respec-
tivas diretrizes:
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 a) do comitê de bacia de curso de água do qual é tributário, quando 
existente, para efeito do disposto no art. 6º desta resolução; ou

 b) do conselho estadual de recursos hídricos, ou do Distrito Federal, 
ou ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme o cole-
giado que o instituir.

III – aprovar as propostas da agência de água que lhe forem submetidas;
IV – compatibilizar os planos de bacias hidrográficas de cursos de água de 
tributários, com o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica de sua 
jurisdição;
V – submeter, obrigatoriamente, os planos de recursos hídricos da bacia 
hidrográfica à audiência pública;
VI – desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental em consonân-
cia com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental; e
VII – aprovar seu regimento interno, considerado o disposto nesta resolução.
Parágrafo único. Das decisões dos comitês de bacia hidrográfica, caberá re-
curso aos conselhos nacional, estaduais ou do Distrito Federal de recursos 
hídricos, de acordo com sua esfera de competência.

Art. 8º Deverá constar nos regimentos dos comitês de bacias hidrográficas, 
o seguinte:
I – número de votos dos representantes dos poderes executivos da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecido o limite de 
quarenta por cento do total de votos;
107II – número de representantes de entidades civis, proporcional à popula-
ção residente no território de cada estado e do Distrito Federal, cujos territó-
rios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, 
com, pelo menos, vinte por cento do total de votos, garantida a participação 
de pelo menos um representante por estado e do Distrito Federal;
108III – número de representantes dos usuários dos recursos hídricos, obe-
decido quarenta por cento do total de votos; e
109IV – o mandato dos representantes e critérios de renovação ou 
substituição.

107 Inciso com redação dada pela Resolução CNRH nº 24, de 24-5-2002.
108 Idem.
109 Idem.
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§ 1º Os mandatos do presidente e do secretário serão coincidentes, esco-
lhidos pelo voto dos membros integrantes do respectivo comitê de bacia, 
podendo ser reeleitos uma única vez;
110§ 2º As reuniões e votações dos comitês serão públicas, dando-se à sua 
convocação ampla divulgação, com encaminhamento simultâneo, aos re-
presentantes, da documentação completa sobre os assuntos a serem ob-
jeto de deliberação;
111§ 3º As alterações dos regimentos dos comitês somente poderão ser vo-
tadas em reunião extraordinária, convocada especialmente para esse fim, 
com antecedência mínima de trinta dias, e deverão ser aprovadas pelo voto 
de dois terços dos membros do respectivo comitê.

Art. 9º A proposta de instituição do comitê de bacia hidrográfica, cujo rio 
principal é de domínio da União, poderá ser encaminhada ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos se subscrita por pelo menos três das se-
guintes categorias:
I – secretários de estado responsáveis pelo gerenciamento de recursos hí-
dricos de, pelo menos, dois terços dos estados contidos na bacia hidrográfi-
ca respectiva, considerado, quando for o caso, o Distrito Federal;
II – prefeitos municipais cujos municípios tenham território na bacia hi-
drográfica no percentual de pelo menos quarenta por cento;
III – entidades representativas de usuários, legalmente constituídas, de 
pelo menos três dos usos indicados nas letras a a f do art. 14 desta resolução 
com no mínimo cinco entidades; e
IV – entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia 
hidrográfica, que poderão ser qualificadas como organizações da socieda-
de civil de interesse público, legalmente constituídas, com no mínimo dez 
entidades, podendo este número ser reduzido, à critério do conselho, em 
função das características locais e justificativas elaboradas por pelo menos 
três entidades civis.

Art. 10. Constará, obrigatoriamente da proposta a ser encaminhada ao 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de que trata o artigo anterior, a 
seguinte documentação:
I – justificativa circunstanciada da necessidade e oportunidade de criação 
do comitê, com diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia hi-

110 Parágrafo com redação dada pela Resolução CNRH nº 24, de 24-5-2002.
111 Idem.
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drográfica, e quando couber, identificação dos conflitos entre usos e usuá-
rios, dos riscos de racionamento dos recursos hídricos ou de sua poluição e 
de degradação ambiental em razão da má utilização desses recursos;
II – caracterização da bacia hidrográfica que permita propor a composi-
ção do respectivo comitê de bacia hidrográfica e identificação dos setores 
usuários de recursos hídricos, tendo em vista o que estabelece o art. 14 
desta resolução;
III – indicação da diretoria provisória; e
IV – a proposta de que trata o art. 9º, desta resolução.

Art. 11. A proposta de instituição do comitê será submetida ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos e, se aprovada, será efetivada mediante de-
creto do presidente da República;
§ 1º Após a instituição do comitê, caberá ao secretário executivo do Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos, no prazo de trinta dias, dar posse 
aos respectivos presidente e secretário interinos, com mandato de até seis 
meses, com incumbência exclusiva de coordenar a organização e instala-
ção do comitê;
§ 2º Em até cinco meses, contados a partir da data de sua nomeação, o pre-
sidente interino deverá realizar:
I – a articulação com os poderes públicos federal, estaduais e, quando for 
o caso, do Distrito Federal, a que se refere os incisos I e II, do art. 39 da Lei 
nº 9.433, de 1997, para indicação de seus respectivos representantes;
II – a escolha, por seus pares, dos representantes dos municípios, a que se 
refere o inciso III, do art. 39 da Lei 9.433, de 1997;
III – a escolha, por seus pares, dos representantes das entidades civis de re-
cursos hídricos com atuação comprovada na bacia a que se refere o inciso V 
do art. 39 da Lei nº 9.433, de 1997, podendo as entidades civis referenciadas 
ser qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público; e
IV – o credenciamento dos representantes dos usuários de recursos hídricos 
a que se referem o art. 14 desta resolução e inciso IV, do art. 39 da Lei nº 9.433, 
de 1997;
§ 3º O processo de escolha e credenciamento dos representantes a que se 
refere o parágrafo anterior deste artigo será público, com ampla e prévia 
divulgação.

Art. 12. Em até seis meses, contados a partir da data de sua nomeação, o 
presidente interino deverá realizar:
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I – aprovação do regimento do comitê; e
II – eleição e posse do presidente e do secretário do comitê.
112Art. 12-A. O prazo de mandato a que se refere o § 1º do art. 11, bem 
como os prazos previstos no § 2º do art. 11 e no caput do art. 12 poderão ser 
prorrogados, por tempo determinado, pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, desde que tenha sido prévia e justificadamente solicitado pelo pre-
sidente interino do comitê, quarenta dias antes do término de seu mandato.

Art. 13. O presidente eleito do comitê de bacia deve registrar seu regimen-
to no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir de sua aprovação.
113Art. 14. Os usos sujeitos à outorga serão classificados pelo Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos, em conformidade com a vocação da bacia hi-
drográfica, entre os seguintes setores usuários:
 a) abastecimento urbano, inclusive diluição de efluentes urbanos;
 b) indústria, captação e diluição de efluentes industriais;
 c) irrigação e uso agropecuário;
 d) hidroeletricidade;
 e) hidroviário; e
 f) pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos.
I – cada usuário da água será classificado em um dos setores relacionados 
nas alíneas a a f deste artigo;
II – a representação dos usuários nos comitês será estabelecida em proces-
so de negociação entre estes agentes, levando em consideração:
 a)  vazão outorgada;
 b)  critério de cobrança pelo direito de usos das águas que vier a ser 

estabelecido e os encargos decorrentes aos setores e a cada usuário;
 c)  a participação de, no mínimo, três dos setores usuários menciona-

dos nas alíneas a a i do caput desse artigo; e
 d)  outros critérios que vierem a ser consensados entre os próprios 

usuários, devidamente documentados e justificados ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos.

Parágrafo único. O somatório de votos dos usuários, pertencentes a um 
determinado setor, considerado relevante, na bacia hidrográfica conforme 

112 Artigo acrescido pela Resolução CNRH nº 18, de 20-12-2001.
113 Caput com redação dada pela Resolução CNRH nº 24, de 24-5-2002.
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alíneas a a f deste artigo, não poderá ser inferior a 4% (quatro por cento) e 
superior a 20% (vinte por cento).

Art. 15. Os usuários das águas que demandam vazões ou volumes de água 
considerados insignificantes, desde que integrem associações regionais, locais 
ou setoriais de usuários, em conformidade com o inciso II, do art. 47, da Lei 
nº 9.433, de 1997, serão representados no segmento previsto no inciso II do 
art. 8º desta resolução;

Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente

RAYMUNDO JOSÉ SANTOS GARRIDO
Secretário Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 13, DE 25 DE SETEMBRO DE 2000114

Estabelece diretrizes para a implemen-
tação do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Recursos Hídricos.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das atribui-
ções e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997 e Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e

Considerando a necessidade de serem estabelecidas diretrizes para a im-
plementação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SNIRH), instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, confor-
me determina a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando as atribuições da Agência Nacional de Águas (ANA), estabe-
lecidas pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;

Considerando que o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hí-
dricos visa dar suporte ao funcionamento do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos (Singreh), à aplicação dos demais instru-
mentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e à outros mecanismos 
de gestão integrada de recursos hídricos, resolve:

Art. 1º A Agência Nacional de Águas (ANA) coordenará os órgãos e entida-
des federais, cujas atribuições ou competências estejam relacionadas com a 
gestão de recursos hídricos, mediante acordos e convênios, visando promo-
ver a gestão integrada das águas e em especial a produção, consolidação, or-
ganização e disponibilização à sociedade das informações e ações referentes:
 a) à rede hidrométrica nacional e às atividades de hidrologia relacio-

nadas com o aproveitamento de recursos hídricos;
 b) aos sistemas de avaliação e outorga dos recursos hídricos superfi-

ciais e subterrâneos, em todo território nacional;
 c) aos sistemas de avaliação e concessão das águas minerais;
 d) aos sistemas de coleta de dados da Rede Nacional de Meteorologia;
 e) aos sistemas de informações dos setores usuários;

114 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 26 de setembro de 2000.
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 f) ao sistema nacional de informações sobre meio ambiente;
 g) ao sistema de informações sobre gerenciamento costeiro;
 h) aos sistemas de informações sobre saúde;
 i) a projetos e pesquisas relacionados com recursos hídricos; e
 j) a outros sistemas de informações relacionados à gestão de recursos 

hídricos.

Art. 2º A ANA articular-se-á com órgãos e entidades estaduais, distritais e 
municipais, públicas e privadas, inclusive as agências de água ou de bacias, 
cujas atribuições ou competências estejam relacionadas com a gestão de 
recursos hídricos, visando à implantação e funcionamento do SNIRH.
§ 1º Os órgãos ou entidades gestoras de recursos hídricos dos estados e do 
Distrito Federal deverão articular-se entre si e com a ANA, na organiza-
ção dos sistemas de informações sobre recursos hídricos estaduais e do 
Distrito Federal, de acordo com as disposições gerais contidas nas normas 
relativas ao SNIRH.
§ 2º Os trabalhos de parceria com entidades relacionadas neste artigo po-
derão ser formalizados mediante acordos e convênios, conforme determina 
a legislação que rege a matéria.

Art. 3º Os dados e informações constantes do SNIRH deverão ser, prefe-
rencialmente, georreferenciados.

Art. 4º A ANA poderá requisitar informações referentes a recursos hídri-
cos, aos órgãos e entidades integrantes do Singreh, visando sua inclusão no 
SNIRH.

Art. 5º Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos propor ao Conselho, as diretrizes complementares para a defi-
nição da concepção e dos resultados do SNIRH, o qual será organizado, 
implantado e gerido pela ANA.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente

RAYMUNDO JOSÉ SANTOS GARRIDO
Secretário Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 15, DE 11 DE JANEIRO DE 2001115

Estabelece diretrizes gerais para a ges-
tão de águas subterrâneas.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe confere o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o 
art. 1º do Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e conforme disposto no 
Regimento Interno, e

Considerando que compete ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos (Singreh) coordenar a gestão integrada das águas;

Considerando que diversos órgãos da administração pública federal e dos 
estados possuem competências no gerenciamento das águas;

Considerando que os municípios têm competência específica para o disci-
plinamento do uso e ocupação do solo;

Considerando que as águas superficiais, subterrâneas e meteóricas são par-
tes integrantes e indissociáveis do ciclo hidrológico;

Considerando que os aquíferos podem apresentar zonas de descarga e de 
recarga pertencentes a uma ou mais bacias hidrográficas sobrejacentes;

Considerando que a exploração inadequada das águas subterrâneas pode 
resultar na alteração indesejável de sua quantidade e qualidade; e

Considerando ainda que a exploração das águas subterrâneas pode impli-
car redução da capacidade de armazenamento dos aquíferos, redução dos 
volumes disponíveis nos corpos de água superficiais e modificação dos flu-
xos naturais nos aquíferos, resolve:

Art. 1º Para efeito desta resolução consideram-se:
I – águas subterrâneas – as águas que ocorrem natural ou artificialmente 
no subsolo;
II – águas meteóricas – as águas encontradas na atmosfera em quaisquer 
de seus estados físicos;

115 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12 de janeiro de 2001.
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III – aquífero – corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e trans-
mitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da disso-
lução e carreamento de materiais rochosos;
IV – Corpo Hídrico Subterrâneo – volume de água armazenado no subsolo.

Art. 2º Na formulação de diretrizes para a implementação da Política Na-
cional de Recursos Hídricos deverá ser considerada a interdependência das 
águas superficiais, subterrâneas e meteóricas.

Art. 3º Na implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos deverão ser incorporadas medidas que assegurem a promoção 
da gestão integrada das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas, ob-
servadas as seguintes diretrizes:
I – Nos Planos de Recursos Hídricos deverão constar, no mínimo, os dados 
e informações necessários ao gerenciamento integrado das águas, em aten-
dimento ao art. 7º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
II – O enquadramento dos corpos de água subterrânea em classes dar-se-á 
segundo as características hidrogeológicas dos aquíferos e os seus respecti-
vos usos preponderantes, a serem especificamente definidos;
III – Nas outorgas de direito de uso de águas subterrâneas deverão ser con-
siderados critérios que assegurem a gestão integrada das águas, visando 
evitar o comprometimento qualitativo e quantitativo dos aquíferos e dos 
corpos de água superficiais a eles interligados;
IV – A cobrança pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos deverá obede-
cer a critérios estabelecidos em legislação específica;
V – Os sistemas de informações de recursos hídricos no âmbito federal, 
estadual e do Distrito Federal deverão conter, organizar e disponibilizar 
os dados e informações necessários ao gerenciamento integrado das águas.
Parágrafo único. Os Planos de Recursos Hídricos deverão incentivar a ado-
ção de práticas que resultem no aumento das disponibilidades hídricas das 
respectivas Bacias Hidrográficas, onde essas práticas forem viáveis.

Art. 4º No caso de aquíferos subjacentes a duas ou mais bacias hidrográ-
ficas, o Singreh e os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos dos 
estados ou do Distrito Federal deverão promover a uniformização de dire-
trizes e critérios para coleta dos dados e elaboração dos estudos hidrogeoló-
gicos necessários à identificação e caracterização da bacia hidrogeológica.
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Parágrafo único. Os comitês de bacia hidrográfica envolvidos deverão bus-
car o intercâmbio e a sistematização dos dados gerados para a perfeita ca-
racterização da bacia hidrogeológica.

Art. 5º No caso dos aquíferos transfronteiriços ou subjacentes a duas ou 
mais unidades da federação, o Singreh promoverá a integração dos diversos 
órgãos dos governos federal, estaduais e do Distrito Federal, que têm com-
petências no gerenciamento de águas subterrâneas.
§ 1º Os conflitos existentes serão resolvidos em primeira instância entre 
os conselhos de recursos hídricos dos estados e do Distrito Federal e, em 
última instância, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
§ 2º Nos aquíferos transfronteiriços a aplicação dos instrumentos da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos dar-se-á em conformidade com as dispo-
sições constantes nos acordos celebrados entre a União e os países vizinhos.

Art. 6º O Singreh, os sistemas estaduais e do Distrito Federal de gerencia-
mento de recursos hídricos deverão orientar os municípios no que diz res-
peito às diretrizes para promoção da gestão integrada das águas subterrâneas 
em seus territórios, em consonância com os planos de recursos hídricos.
Parágrafo único. Nessas diretrizes deverão ser propostos mecanismos de 
estímulo aos municípios para a proteção das áreas de recarga dos aquíferos 
e a adoção de práticas de reuso e de recarga artificial, com vistas ao aumen-
to das disponibilidades hídricas e da qualidade da água.

Art. 7º O Singreh e os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos dos 
estados e do Distrito Federal deverão fomentar estudos para o desenvol-
vimento dos usos racionais e práticas de conservação dos recursos hídri-
cos subterrâneos, assim como a proposição de normas para a fiscalização e 
controle desses recursos.

Art. 8º As interferências nas águas subterrâneas identificadas na implemen-
tação de projetos ou atividades deverão estar embasadas em estudos hidro-
geológicos necessários para a avaliação de possíveis impactos ambientais.

Art. 9º Toda empresa que execute perfuração de poço tubular profundo de-
verá ser cadastrada junto aos conselhos regionais de engenharia, arquitetura 
e agronomia e órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos e apresentar as 
informações técnicas necessárias, semestralmente e sempre que solicitado.
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Art. 10. Os poços jorrantes deverão ser dotados de dispositivos adequados 
para evitar desperdício, ficando passíveis de sanção os responsáveis que 
não adotarem providências devidas.

Art. 11. Os poços abandonados, temporária ou definitivamente, e as perfu-
rações realizadas para outros fins deverão ser adequadamente tamponados 
por seus responsáveis para evitar a poluição dos aquíferos.

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente

RAYMUNDO JOSÉ SANTOS GARRIDO
Secretário Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 16, DE 8 DE MAIO DE 2001116

Estabelece critérios gerais para a outor-
ga de direito de uso de recursos hídricos.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelo art. 13 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, pelo art. 1º do Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e conforme o 
disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade da atuação integrada dos órgãos componentes 
do Singreh na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, em con-
formidade com as respectivas competências, resolve:

Art. 1º A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administra-
tivo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previa-
mente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determi-
nado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas 
as legislações específicas vigentes.
§ 1º A outorga não implica alienação total ou parcial das águas, que são 
inalienáveis, mas o simples direito de uso.
§ 2º A outorga confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado à 
disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorga-
do à suspensão da outorga.
§ 3º O outorgado é obrigado a respeitar direitos de terceiros.
§ 4º 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.

Art. 2º A transferência do ato de outorga a terceiros deverá conservar as 
mesmas características e condições da outorga original e poderá ser feita 
total ou parcialmente quando aprovada pela autoridade outorgante e será 
objeto de novo ato administrativo indicando o(s) titular(es).

116 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 14 de maio de 2001.
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Art. 3º O outorgado poderá disponibilizar ao outorgante, a critério deste, 
por prazo igual ou superior a um ano, vazão parcial ou total de seu direito 
de uso, devendo o outorgante emitir novo ato administrativo.

Art. 4º Estão sujeitos à outorga:
I – a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de 
água, para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de 
processo produtivo;
II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insu-
mo de processo produtivo;
III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos 
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou dis-
posição final;
IV – o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e
V – outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou 
a qualidade da água existente em um corpo de água.
Parágrafo único. A outorga poderá abranger direito de uso múltiplo e/ou inte-
grado de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, ficando o outorgado 
responsável pela observância concomitante de todos os usos a ele outorgados.

Art. 5º Independem de outorga:
I – o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de peque-
nos núcleos populacionais distribuídos no meio rural;
II – as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, 
tanto do ponto de vista de volume quanto de carga poluente; e
III – as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.
Parágrafo único. Os critérios específicos de vazões ou acumulações de volu-
mes de água consideradas insignificantes serão estabelecidos nos planos de 
recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes comitês de 
bacia hidrográfica ou, na inexistência destes, pela autoridade outorgante.

Art. 6º A outorga de direito de uso de recursos hídricos terá o prazo má-
ximo de vigência de trinta e cinco anos, contados da data da publicação do 
respectivo ato administrativo, respeitados os seguintes limites de prazo:
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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§ 1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, pela respectiva au-
toridade outorgante, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos planos 
de recursos hídricos.
§ 2º Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídri-
cos serão fixados em função da natureza, finalidade e do porte do empre-
endimento, levando-se em consideração, quando for o caso, o período de 
retorno do investimento.
§ 3º Os prazos a que se referem os incisos I e II deste artigo poderão ser 
ampliados quando o porte e a importância social e econômica do empre-
endimento o justificar, ouvido o conselho de recursos hídricos competente.
§ 4º A outorga de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias 
e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica, bem 
como suas prorrogações, vigorará por prazo coincidente com o do corres-
pondente contrato de concessão ou ato administrativo de autorização.

Art. 7º A autoridade outorgante poderá emitir outorgas preventivas de uso 
de recursos hídricos, instituídas pelo art. 6º da Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, mediante requerimento, com a finalidade de declarar a disponibi-
lidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
§ 1º A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e 
se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investi-
dores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.
§ 2º O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em 
conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao 
máximo de três anos, findo o qual será considerado o disposto nos incisos I 
e II do artigo anterior.
§ 3º A outorga de que trata este artigo deverá observar as prioridades esta-
belecidas nos planos de recursos hídricos e os prazos requeridos no proce-
dimento de licenciamento ambiental.

Art. 8º A autoridade outorgante deverá estabelecer prazos máximos de 
análise dos procedimentos de outorga preventiva e de outorga de direito 
de uso, considerando as peculiaridades da atividade ou empreendimento, a 
contar da data da protocolização do requerimento, ressalvada a necessidade 
da formulação de exigências complementares.
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Art 9º As outorgas preventiva e de direito de uso dos recursos hídricos 
relativas a atividades setoriais, poderão ser objeto de resolução, em conso-
nância com o disposto nesta resolução.

Art. 10. A autoridade outorgante deverá assegurar ao público o acesso aos 
critérios que orientaram as tomadas de decisão referentes à outorga.

Art. 11. Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de ener-
gia hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá pro-
mover, junto à autoridade outorgante competente, a prévia obtenção de 
declaração de reserva de disponibilidade hídrica, observando o período de 
transição conforme estipulado na Lei nº 9.984, de 2000.
§ 1º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada, 
pela respectiva autoridade outorgante, em outorga de direito de uso de re-
cursos hídricos à entidade que receber da Aneel a concessão ou a autoriza-
ção de uso do potencial de energia hidráulica.
§ 2º A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao dis-
posto no art. 13 da Lei nº 9.433, de 1997, e será fornecida em prazos a serem 
regulamentados.

Art. 12. A outorga deverá observar os planos de recursos hídricos e, em 
especial:
I – as prioridades de uso estabelecidas;
II – a classe em que o corpo de água estiver enquadrado, em consonância 
com a legislação ambiental;
III – a preservação dos usos múltiplos previstos; e
IV – a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando couber.
§ 1º As vazões e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total ou 
parcialmente, para outros usos no corpo de água, considerando o balanço 
hídrico e a capacidade de autodepuração para o caso de diluição de efluentes.
§ 2º A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de 
água, desde que não agregue carga poluente adicional.

Art. 13. A emissão da outorga obedecerá, no mínimo, às seguintes prioridades:
I – o interesse público;
II – a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade 
de análise do uso ou interferência pleiteados e a necessidade de comple-
mentação de informações.
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Art. 14. Os planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas deverão 
considerar as outorgas existentes em suas correspondentes áreas de abran-
gência e recomendar às autoridades outorgantes, quando for o caso, a reali-
zação de ajustes e adaptações nos respectivos atos.

Art. 15. A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes 
será dada em quantidade de água necessária para a diluição da carga po-
luente, que pode variar ao longo do prazo de validade da outorga, com base 
nos padrões de qualidade da água correspondentes à classe de enquadra-
mento do respectivo corpo receptor e/ou em critérios específicos definidos 
no correspondente plano de recursos hídricos ou pelos órgãos competentes.

Art. 16. O requerimento de outorga de uso de recursos hídricos será for-
mulado por escrito, à autoridade competente e instruído com, no mínimo, 
as seguintes informações:
I – em todos os casos:
 a) identificação do requerente;
 b) localização geográfica do(s) ponto(s) característico(s) objeto do 

pleito de outorga, incluindo nome do corpo de água e da bacia hi-
drográfica principal;

 c) especificação da finalidade do uso da água;
II – quando se tratar de derivação ou captação de água oriunda de corpo de 
água superficial ou subterrâneo:
 a) vazão máxima instantânea e volume diário que se pretenda derivar;
 b) regime de variação, em termos de número de dias de captação, em 

cada mês, e de número de horas de captação, em cada dia;
III – quando se tratar de lançamento de esgotos e demais resíduos líqui-
dos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 
disposição final:
 a) vazão máxima instantânea e volume diário a ser lançado no corpo 

de água receptor e regime de variação do lançamento;
 b) concentrações e cargas de poluentes físicos, químicos e biológicos.
Parágrafo único. Os estudos e projetos hidráulicos, geológicos, hidrológi-
cos e hidrogeológicos, correspondentes às atividades necessárias ao uso dos 
recursos hídricos, deverão ser executados sob a responsabilidade de profis-
sional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Crea).



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 247

Art. 17. O requerimento de outorga e seus anexos deverão ser protocoliza-
dos junto à autoridade outorgante competente de acordo com a jurisdição 
onde se localizarem os corpos de água objeto da outorga.

Art. 18. O processo objeto do requerimento de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos poderá ser arquivado quando o requerente deixar de 
apresentar as informações ou documentos solicitados pela autoridade ou-
torgante, após três meses contados da data da solicitação.

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.

Art. 20. Do ato administrativo da outorga, deverão constar, no mínimo, as 
seguintes informações:
I – identificação do outorgado;
II – localização geográfica e hidrográfica, quantidade, e finalidade a que se 
destinem as águas;
III – prazo de vigência;
IV – obrigação, nos termos da legislação, de recolher os valores da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos, quando exigível, que será definida mediante 
regulamento específico;
V – condição em que a outorga poderá cessar seus efeitos legais, observada 
a legislação pertinente; e
VI – situações ou circunstâncias em que poderá ocorrer a suspensão da 
outorga em observância ao art. 15 da Lei nº 9.433, de 1997 e do art. 24 desta 
resolução.

Art. 21. A autoridade outorgante manterá cadastro dos usuários de recur-
sos 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 aten-
dimento aos usos que independem de outorga, e
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IV – vazão mínima do corpo de água necessária à prevenção da degradação 
ambiental, à manutenção dos ecossistemas aquáticos e à manutenção de con-
dições adequadas ao transporte aquaviário, quando couber entre 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 hídri-
co, e deverá ser efetuada a comunicação à autoridade outorgante, da para-
lisação temporária de uso por período superior a seis meses, bem como da 
desistência do(s) uso(s) outorgado(s).

Art. 22. O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar 
requerimento à autoridade outorgante competente com antecedência mí-
nima de noventa dias da data de término da outorga.
§ 1º O pedido de renovação somente será atendido se forem observadas as 
normas, critérios e prioridades vigentes na época da renovação.
§ 2º Cumpridos os termos do caput, se a autoridade outorgante não houver 
se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data 
de término da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até que ocor-
ra deferimento ou indeferimento do referido pedido.

Art. 23. As outorgas emitidas serão publicadas no Diário Oficial da União, 
do estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, na forma de extrato, 
no qual deverá constar, no mínimo, as informações constantes do art. 20, 
desta resolução.

§ 1º Fica facultada às autoridades outorgantes a adoção de sistema eletrôni-
co para requerimento das outorgas, podendo dispensar a apresentação dos 
originais da documentação exigível, desde que seja assegurada sua disponi-
bilidade a qualquer tempo, para fins de verificação e fiscalização.

§ 2º Caso a autoridade outorgante verifique inexatidão quanto à documen-
tação apresentada pelo requerente, serão aplicadas as sanções cabíveis, 
previstas em lei.

Art. 24. A outorga de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa pela 
autoridade outorgante, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo 
determinado, sem qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguin-
tes circunstâncias:



Legislação Brasileira sobre Meio Ambiente 
Recursos Hídricos 249

I – não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II – ausência de uso por três anos consecutivos;
III – necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV – necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V – necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para 
os quais não se disponha de fontes alternativas;
VI – necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água, e
VII – indeferimento ou cassação da licença ambiental.
§ 1º A suspensão da outorga só poderá ser efetivada se devidamente funda-
mentada em estudos técnicos que comprovem a necessidade do ato.
§ 2º A suspensão de outorga de uso de recursos hídricos, prevista neste ar-
tigo, implica automaticamente no corte ou na redução dos usos outorgados.

Art. 25. A outorga de direito de uso de recursos hídricos extingue-se, sem 
qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:
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 tem-
pestivo pedido de renovação.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inven-
tariantes do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a uti-
lização da outorga, deverão solicitar em até cento e oitenta dias da data do 
óbito, a retificação do ato administrativo da portaria, que manterá seu pra-
zo e condições originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), 
sendo emitida nova portaria em nome deste(s).

Art. 26. Quando da ocorrência de eventos críticos na bacia hidrográfica, a 
autoridade outorgante poderá instituir regime de racionamento de água para 
os usuários pelo período que se fizer necessário, ouvido o respectivo comitê.
§ 1º Serão prioritariamente assegurados os volumes mínimos necessários 
para consumo humano e dessedentação de animais.
§ 2º Em caso onde haja o não atendimento da vazão outorgada, poderá o 
usuário prejudicado solicitar providências à autoridade outorgante, de 
modo a garantir providências que assegurem o seu direito de uso ou o tra-
tamento equitativo.
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§ 3º Poderão ser racionadas, indistintamente, as captações de água e/ou as 
diluições de efluentes, sendo que, neste último caso, o racionamento po-
derá implicar restrição ao lançamento de efluentes que comprometam a 
qualidade de água do corpo receptor.

Art. 27. As unidades da federação a quem compete a emissão das outorgas 
dos recursos hídricos subterrâneos deverão manter os serviços indispensá-
veis à avaliação destes recursos, ao comportamento hidrológico dos aquífe-
ros e ao controle da qualidade e quantidade.

Art. 28. Em caso de conflito no uso das águas subterrâneas de aquíferos 
que se estendam a mais de uma unidade da federação, caberá ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos arbitrá-lo.

Art. 29. A autoridade outorgante poderá delegar às agências de água o exer-
cício das seguintes atividades relacionadas à outorga de uso dos recursos 
hídricos situados em suas respectivas áreas de atuação:
I – recepção dos requerimentos de outorga;
II – análise técnica dos pedidos de outorga;
III – emissão de parecer sobre os pedidos de outorga.

Art. 30. O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cum-
primento da legislação ambiental pertinente ou das exigências que venham 
a ser feitas por outros órgãos e entidades competentes.

Art. 31. O outorgado deverá implantar e manter o monitoramento da va-
zão captada e/ou lançada e da qualidade do efluente, encaminhando à auto-
ridade outorgante os dados observados ou medidos na forma preconizada 
no ato da outorga.

Art. 32. O não cumprimento ao disposto nesta resolução acarretará aos 
infratores as sanções previstas na Lei nº 9.433, de 1997, e na legislação 
correlata.

Art. 33. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 32, DE 15 DE OUTUBRO DE 2003117

Institui a Divisão Hidrográfica Nacional.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso de suas atri-
buições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, pelo Decreto 
nº 4.613, de 11 de março de 2003, e;

Considerando a importância de se estabelecer uma base organizacional 
que contemple bacias hidrográficas como unidade do gerenciamento de 
recursos hídricos para a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando a necessidade de se implementar base de dados referenciada por 
bacia, no âmbito nacional, visando a integração das informações em recursos 
hídricos;

Considerando a Resolução CNRH nº 30, de 11 de dezembro de 2002, que de-
fine metodologia de codificação e procedimentos de subdivisões em agru-
pamentos de bacias e regiões hidrográficas, no âmbito nacional, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Divisão Hidrográfica Nacional em regiões hidrográ-
ficas, nos termos dos Anexos I e II desta resolução, com a finalidade de orien-
tar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos.
Parágrafo único. Considera-se como região hidrográfica o espaço territo-
rial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas 
homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerencia-
mento dos recursos hídricos.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário Executivo

117 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 17 de dezembro de 2003.
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Anexo I

DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL

Anexo II

DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL

Região Hidrográfica Amazônica – é constituída pela bacia hidrográfica do 
rio Amazonas situada no território nacional e, também, pelas bacias hidro-
gráficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas 
dos rios situados no estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte.

Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia – é constituída pela bacia hi-
drográfica do rio Tocantins até a sua foz no Oceano Atlântico.

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental – é constituída pelas ba-
cias hidrográficas dos rios que deságuam no Atlântico – trecho Nordeste, 
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estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Tocantins/Araguaia, 
exclusive, e a leste pela região hidrográfica do Parnaíba.

Região Hidrográfica do Parnaíba – é constituída pela bacia hidrográfica 
do rio Parnaíba.

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental – é constituída pelas ba-
cias hidrográficas dos rios que deságuam no Atlântico – trecho Nordeste, 
estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Parnaíba e ao sul pela 
região hidrográfica do São Francisco.

Região Hidrográfica do São Francisco – é constituída pela bacia hidrográ-
fica do rio São Francisco.

Região Hidrográfica Atlântico Leste – é constituída pelas bacias hidrográ-
ficas de rios que deságuam no Atlântico – trecho Leste, estando limitada ao 
norte e a oeste pela região hidrográfica do São Francisco e ao sul pelas ba-
cias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, inclusive.

Região Hidrográfica Atlântico Sudeste – é constituída pelas bacias hidro-
gráficas de rios que deságuam no Atlântico – trecho Sudeste, estando limi-
tada ao norte pela bacia hidrográfica do rio Doce, inclusive, a oeste pelas 
regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná e ao sul pela bacia hi-
drográfica do rio Ribeira, inclusive.

Região Hidrográfica do Paraná – é constituída pela bacia hidrográfica do 
rio Paraná situada no território nacional.

Região Hidrográfica do Uruguai – é constituída pela bacia hidrográfica do 
rio Uruguai situada no território nacional, estando limitada ao norte pela 
região hidrográfica do Paraná, a oeste pela Argentina e ao sul pelo Uruguai.

Região Hidrográfica Atlântico Sul – é constituída pelas bacias hidrográ-
ficas dos rios que deságuam no Atlântico – trecho Sul, estando limitada 
ao norte pelas bacias hidrográficas dos rios Ipiranguinha, Iririaia-Mirim, 
Candapuí, Serra Negra, Tabagaça e Cachoeira, inclusive, a oeste pelas regi-
ões hidrográficas do Paraná e do Uruguai e ao sul pelo Uruguai.

Região Hidrográfica do Paraguai – é constituída pela bacia hidrográfica do 
rio Paraguai situada no território nacional.



Série
Legislação254

RESOLUÇÃO CNRH Nº 48, DE 21 DE MARÇO DE 2005118

Estabelece critérios gerais para a co-
brança pelo uso dos recursos hídricos.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, espe-
cialmente em seu art. 35, inc. X, pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, 
pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003, pela legislação pertinente; e

Considerando que compete ao CNRH formular a Política Nacional de Re-
cursos Hídricos e estabelecer diretrizes complementares à sua implemen-
tação, à aplicação de seus instrumentos e à atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh);

Considerando que compete ao CNRH estabelecer critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

Considerando que a viabilidade técnica e econômica da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos exerce papel de fundamental importância na imple-
mentação dos Planos de Recursos Hídricos e na indução do usuário aos 
procedimentos de racionalização, conservação, recuperação e manejo sus-
tentável das bacias hidrográfica, resolve:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Estabelecer critérios gerais para a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos nas bacias hidrográficas.
Parágrafo único. Os critérios gerais estabelecidos nesta resolução deverão 
ser observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos com-
petentes comitês de bacia hidrográfica na elaboração dos respectivos atos 
normativos que disciplinem a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

118 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 26 de julho de 2005.
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS DA COBRANÇA

Art. 2º A cobrança pelo uso de recursos hídricos tem por objetivo:
I – reconhecer a água como bem público limitado, dotado de valor econô-
mico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
II – incentivar a racionalização do uso da água e a sua conservação, recupe-
ração e manejo sustentável;
III – obter recursos financeiros para o financiamento de estudos, projetos, 
programas, obras e intervenções, contemplados nos planos de recursos hí-
dricos, promovendo benefícios diretos e indiretos à sociedade;
IV – estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e conser-
vação, bem como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos re-
cursos hídricos, de acordo com o enquadramento dos corpos de águas em 
classes de usos preponderantes; e,
V – induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e a 
recuperação dos recursos hídricos, com ênfase para as áreas inundáveis e 
de recarga dos aquíferos, mananciais e matas ciliares, por meio de compen-
sações e incentivos aos usuários.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES PARA A COBRANÇA

Art. 3º A cobrança deverá estar compatibilizada e integrada com os demais 
instrumentos de política de recursos hídricos.
§ 1º A cobrança pelo uso dos recursos hídricos deverá ser implementada 
considerando as informações advindas dos demais instrumentos da Políti-
ca e os programas e projetos de forma integrada.
§ 2º Os órgãos e entidades gestores de recursos hídricos e as agências de 
água, de bacia ou entidades delegatárias, deverão manter um sistema de 
informação atualizado, com dados dos usuários e características da bacia 
hidrográfica, que integrarão o Singreh, nos termos da Lei nº 9.433, de 1997.

Art. 4º Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, con-
forme legislação pertinente.

Art. 5º A cobrança pelo uso de recursos hídricos será efetuada pela enti-
dade ou órgão gestor de recursos hídricos ou, por delegação destes, pela 
Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade delegatária.
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Art. 6º A cobrança estará condicionada:
I – à proposição das acumulações, derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica 
e sua aprovação pelo respectivo conselho de recursos hídricos, para os fins 
previstos no § 1º do art. 12 da Lei nº 9.433, de 1997;
II – ao processo de regularização de usos de recursos hídricos sujeitos à 
outorga na respectiva bacia, incluindo o cadastramento dos usuários da 
bacia hidrográfica;
III – ao programa de investimentos definido no respectivo Plano de Recur-
sos Hídricos devidamente aprovado;
IV – à aprovação pelo competente conselho de recursos hídricos, da pro-
posta de cobrança, tecnicamente fundamentada, encaminhada pelo res-
pectivo comitê de bacia hidrográfica;
V – à implantação da respectiva agência de bacia hidrográfica ou da entida-
de delegatária do exercício de suas funções.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades gestores de recursos hídricos de-
verão elaborar estudos técnicos para subsidiar a proposta de que trata o 
inciso IV, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, com 
base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelo comitê de bacia hidro-
gráfica ao respectivo conselho de recursos hídricos, conforme inciso VI, do 
art. 38, da Lei nº 9.433, de 1997.

CAPÍTULO IV
DOS MECANISMOS PARA A DEFINIÇÃO 

DOS VALORES DE COBRANÇA

Art. 7º Para a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos 
hídricos deverão ser observados, quando pertinentes, os seguintes aspec-
tos relativos:
I – à derivação, captação e extração:
 a) natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
 b) classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso 

ou da derivação;
 c) a disponibilidade hídrica;
 d) grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
 e) vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de 

variação;
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 f) vazão consumida, ou seja, a diferença entre a vazão captada e a 
devolvida ao corpo de água;

 g) finalidade a que se destinam;
 h) sazonalidade;
 i) características e a vulnerabilidade dos aquíferos;
 j) características físicas, químicas e biológicas da água;
 l) localização do usuário na bacia;
 m) práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do 

solo e da água;
 n) condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais existentes;
 o) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos 

usuários; e
 p) práticas de reuso hídrico.
II – ao lançamento com o fim de diluição, assimilação, transporte ou dis-
posição final de efluentes:
 a)  natureza do corpo de água;
 b)  classe em que estiver enquadrado o corpo de água receptor no pon-

to de lançamento;
 c)  a disponibilidade hídrica;
 d)  grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
 e)  carga de lançamento e seu regime de variação, ponderando-se os 

parâmetros biológicos, físico-químicos e de toxicidade dos efluentes;
 f)  natureza da atividade;
 g) sazonalidade do corpo receptor;
 h) características e a vulnerabilidade das águas de superfície e dos 

aquíferos;
 i) características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor;
 j) localização do usuário na bacia;
 l) práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do 

solo e da água;
 m) grau de comprometimento que as características físicas e os cons-

tituintes químicos e biológicos dos efluentes podem causar ao cor-
po receptor;

 n) vazões consideradas indisponíveis em função da diluição dos cons-
tituintes químicos e biológicos e da equalização das características 
físicas dos efluentes;
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 o) redução da emissão de efluentes em função de investimentos em 
despoluição;

 p) atendimento das metas de despoluição programadas nos Planos de 
Recursos Hídricos pelos comitês de bacia;

 q) redução efetiva da contaminação hídrica; e
 r) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos 

usuários.
III – aos demais tipos de usos ou interferências que alterem o regime, a 
quantidade ou a qualidade da água de um corpo hídrico:
 a) natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
 b) classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso 

ou da derivação;
 c) a disponibilidade hídrica;
 d) vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de 

variação;
 e) alteração que o uso poderá causar em sinergia com a sazonalidade;
 f) características físicas, químicas e biológicas da água;
 g) características e a vulnerabilidade dos aquíferos;
 h) localização do usuário na bacia;
 i) grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
 j) sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos 

usuários; e
 l) finalidade do uso ou interferência.
§ 1º Os comitês de bacia hidrográfica poderão propor diferenciação dos valores 
a serem cobrados, em função de critérios e parâmetros que abranjam a quali-
dade e a quantidade de recursos hídricos, o uso e a localização temporal ou es-
pacial, de acordo com as peculiaridades das respectivas unidades hidrográficas.
§ 2º Os comitês de bacia hidrográfica poderão instituir mecanismos de in-
centivo e redução do valor a ser cobrado pelo uso dos recursos hídricos, em 
razão de investimentos voluntários para ações de melhoria da qualidade, da 
quantidade de água e do regime fluvial, que resultem em sustentabilidade 
ambiental da bacia e que tenham sido aprovados pelo respectivo comitê.
§ 3º Os valores cobrados em uma bacia hidrográfica, na ocorrência de even-
tos hidrológicos críticos e acidentes, poderão ser alterados por sugestão do 
respectivo comitê de bacia hidrográfica e aprovação pelo respectivo conse-
lho de recursos hídricos, considerando a necessidade de adoção de medidas 
e ações transitórias não previstas no Plano de Recursos Hídricos.
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Art. 8º O valor e o limite a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos 
deverão estar definidos conforme critérios técnicos e operacionais, acorda-
dos nos comitês de bacia hidrográfica e órgãos gestores e aprovados pelo 
respectivo conselho de recursos hídricos.

Art. 9º O usuário poderá solicitar revisão do valor final que lhe foi estabe-
lecido para pagamento pelo uso de recursos hídricos, mediante exposição 
fundamentada ao respectivo comitê de bacia hidrográfica e, em grau de 
recurso, ao competente conselho de recursos hídricos.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente do Conselho

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 58, DE 30 DE JANEIRO DE 2006119

Aprova o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e dá outras providências.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
especialmente em seu art. 35, inciso IX, e 9.984, de 17 de julho de 2000, e 
pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003, e

Considerando o processo participativo e os trabalhos técnicos de elabora-
ção do Plano Nacional de Recursos Hídricos, desenvolvidos pela Secreta-
ria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, com apoio da 
Agência Nacional de Águas (ANA), das doze Comissões Executivas Regio-
nais (CERs) e de todos os segmentos integrantes do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh);

Considerando as premissas para formulação do Plano Nacional de Recur-
sos Hídricos consubstanciadas no Documento Básico de Referência (DBR) 
analisado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando a Moção nº 35, de 28 de novembro de 2005, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, que recomenda à Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e à ANA a promoção de ações, 
na implantação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, para a efetiva in-
tegração da gestão dos recursos hídricos com a gestão e uso do solo, recu-
peração de áreas degradadas, florestas, biodiversidade e desertificação;

Considerando que a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
representa o cumprimento de compromissos assumidos pelo país com as 
Metas do Milênio e com a Cúpula Mundial de Johanesburgo (Rio+10), que 
preveem a elaboração de “planos de gestão integrada dos recursos hídricos 
e aproveitamento eficiente da água até 2005”;

Considerando que a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
constitui um marco na gestão de recursos hídricos no país, na Década 
Brasileira da Água, iniciada em 22 de março de 2005; e

119 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 8 de março de 2006.
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Considerando os trabalhos de acompanhamento e análise para a elabora-
ção do Plano Nacional de Recursos Hídricos realizados pela Câmara Téc-
nica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH), bem como o seu 
“Parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hídricos”, datado de 13 de 
janeiro de 2006, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, composto dos se-
guintes volumes:
I – Panorama e Estado dos Recursos Hídricos do Brasil;
II – Águas para o Futuro: Cenários para 2020;
III – Diretrizes;
IV – Programas Nacionais e Metas.
Parágrafo único. O detalhamento operativo dos programas e metas con-
tidos no volume previsto no inciso IV do caput deste artigo deverá ser 
coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente e submetido à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos até 31 de dezembro de 2007.

Art. 2º A Agência Nacional de Águas (ANA) deverá elaborar anualmen-
te, bem como dar publicidade, a relatório denominado “Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil”, cujo conteúdo mínimo será definido em 
resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, proposta por sua 
Secretaria Executiva.

Art. 3º A Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambien-
te, em articulação com a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (CTPNRH) e apoio da ANA, deverá proceder à revisão do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos a cada quatro anos, para orientar a elabo-
ração dos Programas Plurianuais (PPAs) federal, estaduais e distrital e seus 
respectivos orçamentos anuais.
§ 1º A revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos de que trata este 
artigo contemplará os volumes descritos nos incisos II, III e IV do art. 1º 
desta resolução.
§ 2º A revisão do volume descrito no inciso I do art. 1º será realizada a par-
tir da compilação dos relatórios referidos no art. 2º desta resolução.
§ 3º A revisão de que trata o caput deste artigo será submetida à aprovação 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
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Art. 4º O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mediante proposta de 
sua Secretaria Executiva, estabelecerá critérios para o processo de avalia-
ção e aprovação das revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ob-
servado o princípio da participação, com fundamento na Lei nº 9.433, de 
1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 5º Os volumes do Plano Nacional de Recursos Hídricos, descritos no 
art. 1º desta resolução, serão divulgados no seguinte sítio eletrônico: http://
pnrh.cnrh-srh.gov.br.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente do Conselho

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 129, DE 29 DE JUNHO DE 2011120

Estabelece diretrizes gerais para a defini-
ção de vazões mínimas remanescentes.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimen-
to Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, do Ministé-
rio do Meio Ambiente, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação 
e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerencia-
mento e uso sustentável da água, em todos os níveis assim como assegurar a 
ampla participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos 
objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou esta-
belecidos em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando a diretriz de integrar a gestão de recursos hídricos à gestão 
ambiental, como dispõe o inciso III, do art. 3º, da Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997;

Considerando a Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para outorga de 
direito de uso de recursos hídricos; e

Considerando a necessidade de se estabelecer diretrizes gerais para a defi-
nição da vazão mínima remanescente, a serem observadas nas avaliações 
de disponibilidade hídrica, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes gerais para a definição das vazões mínimas 
remanescentes em um curso de água.

Art. 2º Para efeito desta resolução consideram-se:
I – vazão mínima remanescente: a menor vazão a ser mantida no curso de 
água em seção de controle;

120 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 26 de setembro de 2011.
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II – seção de controle: seção transversal perpendicular à direção principal 
de escoamento no curso de água utilizada para monitorar vazões;
III – termo de alocação de água: termo de compromisso celebrado entre a 
autoridade outorgante e os usuários, com a participação do comitê de bacia, 
quando houver, visando a distribuição dos recursos hídricos da respectiva 
bacia hidrográfica;
IV – vazão de referência: aquela que representa a disponibilidade hídrica do 
curso de água, associada a uma probabilidade de ocorrência; e
V – trechos de vazão reduzida: trecho do curso de água compreendido en-
tre a barragem ou o canal de adução e a seção do curso natural na qual as 
vazões são restituídas.

Art. 3º Para determinação da vazão mínima remanescente em uma seção 
de controle serão considerados:
I – a vazão de referência;
II – os critérios de outorga formalmente estabelecidos;
III – as demandas e características específicas dos usos e das interferências 
nos recursos hídricos a montante e a jusante;
IV – os critérios de gerenciamento adotados nas bacias hidrográficas dos 
corpos de água de interesse;
V – as prioridades e diretrizes estabelecidas nos planos de recursos hídricos;
VI – o enquadramento dos corpos de água;
VII – os termos de alocação de água; e
VIII – o estabelecido pelo órgão de meio ambiente competente no processo 
de licenciamento.
Parágrafo único. As vazões mínimas remanescentes devem ser utilizadas como 
limitantes quando da emissão de manifestações prévias, de outorgas de direito 
de uso de recursos hídricos e nas autorizações de intervenções hidráulicas.

Art. 4º Cabe à autoridade outorgante estabelecer critérios específicos para 
a determinação de vazões mínimas remanescentes, em articulação com 
os demais integrantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, 
quando couber.

Art. 5º As autoridades outorgantes deverão adotar critérios diferenciados 
para determinação de vazão mínima remanescentes em cursos de água 
intermitentes.
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Art. 6º As autoridades outorgantes poderão adotar critérios diferenciados 
para determinação de vazão mínima remanescente:
I – em trechos de rios com vazão reduzida em decorrência de empreen-
dimentos de geração hidrelétrica, mediante apresentação de estudos que 
avaliem a interferência nos usos múltiplos no trecho em estudo; e
II – em outras situações, desde que tecnicamente justificadas.

Art. 7º A vazão mínima remanescente, sob ponto de vista temporal, poderá ser:
I – permanente, quando deve ser sempre adotada;
II – sazonal, quando há períodos regulares em que deve ser adotada; e
III – temporária, quando adotada de forma excepcional e em caráter provisório.

Art. 8º Em situações de eventos hidrológicos críticos com comprometimento 
da disponibilidade hídrica, poderão ser mantidas a jusante de seções de con-
trole, vazões abaixo da vazão mínima remanescente, desde que atendidos os 
usos prioritários estabelecidos na Lei nº 9.433, 8 de janeiro de 1997, e aprovadas 
pela autoridade outorgante em articulação com o órgão ambiental competente.

Art. 9º O valor da vazão mínima remanescente poderá ser alterado pela 
autoridade outorgante em uma seção de controle, nos seguintes casos:
I – por deliberação do comitê de bacia hidrográfica e em consonância com 
o plano de recursos hídricos da bacia aprovado;
II – por solicitação do usuário de recursos hídricos, mediante apresentação 
de estudo técnico que a justifique;
III – por termos de alocação de água;
IV – por solicitação de órgão de meio ambiente competente, devidamente 
justificada;
V – em decorrência do enquadramento do corpo de água; e
VI – por mudanças nos critérios de outorga formalmente estabelecidos.

Art. 10. Os procedimentos decorrentes da presente resolução deverão ser 
realizados em articulação com os órgãos competentes do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente-Sisnama, quando couber.

Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

NABIL GEORGES BONDUKI
Secretário Executivo



Série
Legislação266

RESOLUÇÃO CNRH Nº 140, DE 21 DE MARÇO 2012121

Estabelece critérios gerais para outorga 
de lançamento de efluentes com fins de 
diluição em corpos de água superficiais.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
e 9.984, de 17 de julho de 2000, 12.334 de 20 de setembro de 2010, e tendo 
em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 377, de 
19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 
de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação 
e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerencia-
mento e uso sustentável da água, em todos os níveis assim como assegurar a 
ampla participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos 
objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou esta-
belecidos em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando o art. 3º da Lei nº 9.433 de 1997, que define as diretrizes ge-
rais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando que, segundo a Constituição Federal de 1988, art. 21, 
inciso XIX, compete à União definir critérios de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
formular a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelecer diretrizes 
complementares à sua implementação, aplicação de seus instrumentos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
atinentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos, notadamente a 
Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, que estabelece critérios gerais para 
outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

121 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 22 de agosto de 2012.
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Considerando a Resolução nº 65, de 7 de dezembro de 2006, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece diretrizes de articulação dos 
procedimentos para obtenção da outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental.

Considerando a Resolução nº 91, de 25 de novembro de 2008, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que dispõe sobre procedimentos gerais para 
o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios gerais para outorga de lançamento de efluentes 
com fins de diluição em corpos de água superficiais.

Art. 2º A outorga de lançamento de efluentes corresponde à manifestação 
da autoridade outorgante sobre a disponibilidade hídrica necessária à dilui-
ção das cargas dos parâmetros adotados, sendo o órgão ou entidade de meio 
ambiente competente o responsável pelo licenciamento do empreendimen-
to gerador dos efluentes.

Art. 3º Para efeito desta resolução considera-se:
I – enquadramento: corresponde ao estabelecimento de objetivos de quali-
dade a serem alcançados ou mantidos através de metas progressivas, inter-
mediárias e final de qualidade de água, de acordo com os usos preponde-
rantes a que forem destinados;
II – metas progressivas, intermediárias e final de qualidade da água: aque-
las formalmente instituídas com vistas ao alcance ou manutenção de con-
dições e padrões de qualidade pretendidos, estabelecidos conforme as 
Resolução Conama nº 357, de 17 de março de 2005, e suas alterações e a 
Resolução CNRH nº 91, de 5 de novembro de 2008;
III – parâmetros adotados: aqueles definidos pela autoridade outorgante ou 
pelos respectivos Conselhos de Recursos Hídricos, para ser objeto de aná-
lise e de manifestação nos pedidos de outorga, nas suas esferas de atuação;
IV – vazão de diluição: vazão do corpo de água necessária para diluição 
da carga de determinado parâmetro adotado contido no efluente, de modo 
que o corpo de água, após a mistura com o efluente, atenda ao enquadra-
mento estabelecido ou à meta intermediária; e
V – vazão de referência: aquela que representa a disponibilidade hídrica do 
curso de água, associada a uma probabilidade de ocorrência.

Art. 4º Na análise dos pedidos de outorga de lançamento de efluentes com 
fins de diluição em corpos de água superficiais serão observadas:
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I – as características quantitativas e qualitativas dos usos dos recursos hí-
dricos e do corpo receptor para avaliação da disponibilidade hídrica, le-
vando em consideração os usos outorgados e cadastrados a montante e a 
jusante da seção em análise;
II – as condições e padrões de qualidade, relativos aos parâmetros outor-
gáveis, referentes à classe em que o corpo de água estiver enquadrado ou às 
metas intermediárias formalmente instituídas;
III – as vazões de referência;
IV – a capacidade de suporte do corpo de água receptor quanto aos parâ-
metros adotados; e
V – outras referências tecnicamente justificadas.
§ 1º As vazões outorgadas para fins de diluição de determinado parâmetro 
do efluente poderão ser novamente disponibilizadas, em função da capa-
cidade de autodepuração do corpo de água e o respectivo enquadramento, 
bem como serem utilizadas para a diluição de outros parâmetros adotados.
§ 2º No processo de outorga, quando houver manifestação previa, deverão, 
também, ser observados os incisos acima.

Art. 5º No cálculo da vazão de diluição de efluentes deverá ser utilizada a 
equação constante do anexo desta resolução.

Art. 6º Nas situações que envolvam o lançamento de efluentes em ambien-
tes lênticos, deverão ser realizados estudos específicos e complementares, a 
critério da autoridade outorgante, que demonstrem a adequada dispersão e 
assimilação dos efluentes no meio hídrico.

Art. 7º Em corpos-d’água ou em seus trechos, onde a relação entre a de-
manda e a disponibilidade hídrica, em termos quantitativos ou qualitativos, 
indique criticidade pelos critérios de outorga estabelecidos, a autoridade ou-
torgante poderá estabelecer critérios específicos, definindo limites progres-
sivos para cada parâmetro adotado, em articulação com o órgão ambiental 
competente, com vistas ao alcance das metas progressivas, intermediárias e 
final do enquadramento estabelecido para o respectivo corpo receptor.

Art. 8º No processo de outorga de lançamento de efluentes com fins de 
diluição para empreendimentos que possuam licença ambiental vigente até 
a data de publicação desta resolução, caberá à entidade ou ao órgão ges-
tor, quando necessário, definir limites progressivos para cada parâmetro 
adotado, em articulação com o órgão ambiental competente, com vistas ao 
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alcance das metas progressivas, intermediárias e final do enquadramento 
estabelecido para o respectivo corpo receptor.

Art. 9º O órgão e/ou a entidade outorgante deverá dar publicidade ao ato 
administrativo de outorga de direito de uso de recursos hídricos e, conco-
mitantemente, às seguintes informações:
I – vazão de diluição;
II – vazão de lançamento;
III – concentração dos parâmetros adotados; e
IV – carga diária dos parâmetros adotados.

Art. 10. A autoridade outorgante estimulará, em conjunto com os setores 
usuários, instituições de ensino superior e pesquisa, organizações civis de 
recursos hídricos e demais entes dos Sistemas Nacional e Estaduais de Re-
cursos Hídricos, a adoção de práticas para o uso racional da água.

Art. 11 Os parâmetros adotados serão implementados progressivamente 
em função da sua significância para a bacia hidrográfica, em consonância 
com os planos de recursos hídricos, quando existentes.

Art. 12 No caso de corpos de água intermitentes ou com regime de vazão 
que apresente variação sazonal significativa, caberá às autoridades outor-
gantes adotar critérios e procedimentos específicos.

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário Executivo
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Anexo

FORMULAÇÃO DA VAZÃO DE DILUIÇÃO

A Vazão de Diluição (Qdil) é calculada pela equação seguinte, derivada da 
equação de balanço de massa:

Qdil = Qef x (Cef – Cperm)

                      
(Cnat – Cperm)

onde:

Qdil vazão de diluição para determinado parâmetro adotado de qualidade no ponto de lançamento. 

Qef vazão do efluente que contém o parâmetro adotado de qualidade analisado. 

Cef concentração do parâmetro adotado de qualidade no efluente. 

Cperm concentração permitida para o parâmetro adotado de qualidade no corpo hídrico onde é realizado o lançamento. 

Cnat concentração natural do parâmetro adotado de qualidade no corpo hídrico onde é realizado o lançamento.
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 145, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012122

Estabelece diretrizes para a elaboração 
de Planos de Recursos Hídricos de Bacias 
Hidrográficas e dá outras providências.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
9.984, de 17 de julho de 2000, e 12.334, de 20 de setembro de 2010, tendo 
em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 377, de 
19 de setembro de 2003, do Ministério do Meio Ambiente e 

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 
participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objetivos 
contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos em 
convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando as diretrizes gerais de ação para implementação da Política Na-
cional de Recursos Hídricos, definidas na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes complementares aos 
arts. 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.433, de 1997, para a elaboração dos Planos de Re-
cursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, um dos instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando que, face aos fundamentos legais expressos na mencionada 
lei, os Planos de Recursos Hídricos deverão ter um conteúdo que funda-
mente e oriente a implementação da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e o Gerenciamento de Recursos Hídricos, tomando-se a bacia hidrográ-
fica como unidade de planejamento e estudo;

Considerando a necessidade de serem elaborados e revistos Planos de Re-
cursos Hídricos de bacias hidrográficas, resolve:

122 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 26 de fevereiro de 2013.
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Art. 1º Estabelecer diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hí-
dricos de Bacias Hidrográficas.
Parágrafo único. Aplica-se às regiões hidrográficas o disposto nesta resolu-
ção para os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO DE PLANO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Art. 2º Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas são ins-
trumentos de gestão de recursos hídricos de longo prazo, previstos na Lei 
nº 9.433, de 1997, com horizonte de planejamento compatível com o perí-
odo de implantação de seus programas e projetos, que visam fundamentar 
e orientar a implementação das políticas nacional, estaduais e distrital de 
recursos hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito das 
respectivas bacias hidrográficas.

CAPÍTULO II
DO ARRANJO ORGANIZACIONAL PARA 

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO

Art. 3º Cabe aos comitês de bacias hidrográficas no âmbito de suas 
competências:
I – decidir pela elaboração dos respectivos Planos de Recursos Hídricos de 
Bacia Hidrográfica;
II – promover a articulação do arranjo técnico, operacional e financeiro ne-
cessário à elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;
III – acompanhar os trabalhos durante a elaboração dos Planos de Recur-
sos Hídricos de Bacia Hidrográfica;
IV – aprovar os Planos de Recursos Hídricos.

Art. 4º Os Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica serão elaborados 
pelas competentes agências de água ou entidades delegatárias de suas funções, 
com apoio da respectiva entidade gestora de recursos hídricos.
Parágrafo único. Enquanto não for criada a agência de água e não houver dele-
gação, conforme previsto no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997, os Planos de Recur-
sos Hídricos de Bacias Hidrográficas poderão ser elaborados pelas entidades 
gestoras de recursos hídricos, de acordo com a dominialidade das águas.
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Art. 5º Em bacias e regiões hidrográficas onde ainda não existam comitês 
de bacia hidrográfica que abranjam a totalidade dessas áreas, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, ou o respectivo conselho estadual, decidirá 
pela elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
contemplando estas bacias e regiões.
§ 1º Os Planos de Recursos Hídricos de que trata o caput do artigo serão 
elaborados pela entidade gestora correspondente e acompanhados por uma 
instância específica.
§ 2º Essa instância específica de acompanhamento contemplará a partici-
pação das entidades civis de recursos hídricos, usuários das águas e poder 
público, buscando-se uma representação similar à preconizada para co-
mitês de bacia.
§ 3º A proposta de criação e composição dessa instância de acompanha-
mento deverá ser feita pela entidade gestora de recursos hídricos responsá-
vel pela elaboração do plano, ouvidos ou consultados os segmentos repre-
sentados no respectivo Conselho de Recursos Hídricos.
§ 4º A criação e a composição dessa instância de acompanhamento deverão 
ser aprovadas pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos, de acordo 
com a dominialidade das águas.
§ 5º A instância específica constituída para o acompanhamento de Plano de 
Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica na qual ainda não exista comitê 
de bacia hidrográfica deverá ser indutora da criação do respectivo comitê.
§ 6º Caberá ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos a aprovação dos 
Planos de Recursos Hídricos, que permanecerá vigente até a deliberação do 
comitê a ser criado.
§ 7º As entidades gestoras de recursos hídricos deverão fomentar as ações 
necessárias à criação dos respectivos comitês.

Art. 6º Os estudos elaborados referentes ao Plano de Recursos Hídricos 
serão divulgados, em linguagem clara, apropriada e acessível a todos, pela 
entidade responsável pela sua elaboração.
§ 1º A participação da sociedade em cada etapa de elaboração dar-se-á por 
meio de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho ou por 
quaisquer outros meios de comunicação, inclusive virtuais, que possibili-
tem a discussão das alternativas de solução dos problemas, fortalecendo 
a interação entre a equipe técnica, usuários de água, órgãos de governo e 
sociedade civil, de forma a contribuir com o Plano de Recursos Hídricos.
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§ 2º Estratégias de Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização So-
cial serão também empregadas nas etapas respectivas, de forma a contri-
buir com o Plano de Recursos Hídricos.
§ 3º No caso da inexistência dos comitês, a instância de acompanhamento 
deverá aprovar os termos de referência para desenvolvimento do plano, in-
cluindo agenda de consultas públicas aos diferentes segmentos da sociedade.

CAPÍTULO III
ARTICULAÇÃO PARA HARMONIZAÇÃO DO 
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

COM OUTROS PLANOS E ESTUDOS

Art. 7º No processo de elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Ba-
cia Hidrográfica, deverão ser considerados as diretrizes do Plano Nacional, 
o(s) Plano(s) Estadual(is) de Recursos Hídricos e outros Planos de Recursos 
Hídricos de Bacia Hidrográfica existentes na sua área de abrangência.

Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas devem 
considerar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes re-
lacionados à gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento 
regional, ao uso do solo, à gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, 
incidentes na área de abrangência das respectivas bacias hidrográficas.

Art. 9º As condições de exutório definidas no Plano de Recursos Hídricos 
de uma sub-bacia hidrográfica deverão estar compatibilizadas com o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio principal.
§ 1º Na inexistência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do rio principal, as condições de exutório serão definidas por seu comitê de 
bacia hidrográfica em articulação com o comitê da sub-bacia hidrográfica.
§ 2º Caso não existam o comitê da bacia hidrográfica do rio principal e o 
seu respectivo Plano de Recursos Hídricos, a proposta de compatibilização 
das condições do exutório da sub-bacia hidrográfica deverá ser definida em 
articulação com as entidades gestoras envolvidas.

CAPÍTULO IV
DO CONTEÚDO DO PLANO

Art. 10. Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas deverão ser 
constituídos pelas etapas de diagnóstico, prognóstico e plano de ações, con-
templando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos e estabelecendo 
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metas de curto, médio e longo prazos e ações para seu alcance, observando o 
art. 7º da Lei nº 9.433, de 1997.
§ 1º Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas serão elabora-
dos a partir dos dados secundários disponíveis, sem prejuízo da utilização 
de dados primários.
§ 2º O conteúdo de cada Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica 
deverá ser estabelecido em termo de referência específico, construído a partir 
da articulação entre a entidade gestora de recursos hídricos e o comitê de ba-
cia, quando ele existir, considerando as especificidades da bacia hidrográfica.

Art. 11. O diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos deverá in-
cluir, no mínimo, os seguintes aspectos:
I – caracterização da bacia hidrográfica considerando aspectos físicos, bió-
ticos, socioeconômicos, políticos e culturais;
II – caracterização da infraestrutura hídrica;
III – avaliação do saneamento ambiental;
IV – avaliação quantitativa e qualitativa das águas superficiais e subterrâneas;
V – avaliação do quadro atual dos usos da água e das demandas hídricas 
associadas;
VI – balanço entre as disponibilidades e demandas hídricas avaliadas;
VII – caracterização e avaliação da rede de monitoramento quali-quantita-
tiva dos recursos hídricos;
VIII – identificação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas a prote-
ção dos recursos hídricos;
IX – avaliação do quadro institucional e legal da gestão de recursos hídri-
cos, estágio de implementação da política de recursos hídricos, especial-
mente dos instrumentos de gestão;
X – identificação de políticas, planos, programas e projetos setoriais que 
interfiram nos recursos hídricos;
XI – caracterização de atores relevantes para a gestão dos recursos hídricos 
e dos conflitos identificados.

Art. 12. A etapa de prognóstico deverá propor cenários futuros, compatí-
veis com o horizonte de planejamento, devendo abranger, no mínimo, os 
seguintes aspectos:
I – a análise dos padrões de crescimento demográfico e econômico e das 
políticas, planos, programas e projetos setoriais relacionados aos recursos 
hídricos;
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II – proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das 
condições demográficas, econômicas e políticas prevalecentes, e de cená-
rios alternativos;
III – avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários 
formulados;
IV – balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação 
de conflitos potenciais nos cenários;
V – avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados 
com identificação de conflitos potenciais;
VI – as necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situa-
ções críticas identificadas;
VII – definição do cenário de referência para o qual o Plano de Recursos 
Hídricos orientará suas ações.

Art. 13. O plano de ações visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos pro-
blemas relacionados aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de 
forma a promover os usos múltiplos e a gestão integrada, devendo compre-
ender, no mínimo:
I – definição das metas do plano;
II – ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, pro-
gramas e subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimen-
tos, fontes possíveis de recursos, prazo de implantação;
III – prioridades e cronograma de investimentos;
IV – diretrizes para os instrumentos de gestão;
V – arranjo institucional ou recomendações de ordem institucional para 
aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos e para implementação das 
ações requeridas;
VI – recomendações de ordem operacional para a implementação do plano;
VII – indicadores que permitam avaliar o nível de implementação das ações 
propostas;
VIII – recomendações para os setores usuários, governamental e socie- 
dade civil.

CAPITULO V
DA IMPLEMENTAÇÃO E DAS REVISÕES DO PLANO

Art. 14. O Plano de Recursos Hídricos deverá ser orientado por uma es-
tratégia de implementação que compatibilize os recursos financeiros com 
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as ações previstas, bem como a sustentabilidade hídrica e operacional das 
intervenções previstas.

Art. 15. A periodicidade da revisão do Plano de Recursos Hídricos de Bacia 
Hidrográfica deverá ser estabelecida considerando o horizonte de plane-
jamento, as especificidades da bacia hidrográfica e deverá ser baseada na 
avaliação de sua implementação podendo sofrer emendas complementares, 
corretivas ou de ajuste.

Art. 16. O processo de elaboração do plano pautar-se-á pelas diretrizes 
previstas nesta resolução, sem prejuízo de outras exigências previstas na 
legislação vigente.

Art. 17. Fica revogada a Resolução CNRH nº 17, de 29 de maio de 2001.

Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA 
Presidente do Conselho 

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário Executivo
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