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Tratada como um bem público desde 

a Constituição Federal de 1988, a água, 

nas suas mais diversas formas de uso - 

abastecimento humano, dessedentação 

animal, irrigação, geração de energia elé-

trica, aquicultura, preservação ambiental, 

paisagismo, lazer, navegação, dentre ou-

tras -  pode gerar conflitos entre os seto-

res usuários e causar sérios impactos am-

bientais. Daí a necessidade da gestão dos 

recursos hídricos, sendo que a outorga do 

direito de uso é um importante mecanis-

mo de controle do uso da água. Instituída 

pela Lei 9.433/1997, conhecida como Lei 

das Águas, a outorga é hoje, juntamente 

com o licenciamento ambiental, um dos 

principais instrumentos da Política Nacio-

nal de Recursos Hídricos.

Em Minas, a outorga é concedida pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 

através das Superintendências Regionais 

de Regularização Ambiental (Suprams), no 

caso de águas que estejam sob a tutela do 

Estado e pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), no caso de águas cujo domínio seja 

da União. A Política Estadual de Recursos 

Hídricos, instituída pela Lei 13.199/1999,  

além de incentivar a racionalização do uso 

da água, a reconhece como bem econô-

mico passível de cobrança, com o objetivo 

de obter recursos para o financiamento de 

programas e intervenções incluídos nos 

planos de recursos hídricos.

De acordo com a subsecretária de 

Controle e Fiscalização Ambiental Inte-

grada, engenheira civil Marília Melo, a 

cobrança do uso da água é fundamental. 

“É essa cobrança que irá gerar recursos 

para serem investidos nos programas e 

projetos dos comitês de Bacias”, ressalta.

Compete à União e aos Estados le-

gislar sobre as águas e organizar, a partir 

das bacias hidrográficas, um sistema de 

gestão que atenda às necessidades regio-

nais. Cabe também à União e aos Estados 

instituir a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que faz o gerenciamento das 

águas com o objetivo de conservar e re-

cuperar os recursos hídricos degradados, 

assim como evitar impactos danosos na 

sua qualidade, dentro de uma visão sistê-

mica, adotando, para isso, como unidade 

geográfica de gestão, a bacia hidrográfica. 

Marília Melo destaca que é no proces-

so de concessão da outorga que é feita 

a avaliação da quantidade, qualidade e 

utilização da água. “Como cabe ao Estado 

a tutela dos recursos hídricos, cabe tam-

bém a ele garantir que a sociedade tenha 

acesso a este bem. Ao avaliar uma Bacia, 

o Estado determina como deve ser dis-

tribuída a água para todos os usuários”, 

argumenta.

Águas de Minas
Minas Gerais possui grandes bacias 

hidrográficas, sendo as principais bacias 

as dos rios Doce, Grande, Jequitinhonha, 

Mucuri, Paraíba do Sul, Paranaíba, Pardo 

e São Francisco. Apesar de ser privilegia-

do em termos de recursos hídricos, já há 

escassez no Norte de Minas. 

Daí a necessidade de conscientizar as 

pessoas para o uso e consumo racional 

da água. Além disso, é necessário que 

seja feita a gestão da água, garantindo 

a acessibilidade a este bem por todos. 

“Se não houver uma mudança profunda 

de comportamento em relação a nossas 

águas, teremos acentuada escassez nos 

municípios da nossa Bacia”. Esse é o aler-

ta da presidente do Comitê da Bacia dos 

Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, Alice 

Lorentz Godinho. 

Já Marília Melo,  alerta para o fato de 

A outorga como instrumento 
de gestão dos recursos hídricos
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que em algumas regiões do estado já há 

conflito pelo uso da água, principalmente 

para irrigação, que responde por 60% da 

utilização. “A questão é que o Estado deve 

garantir água para todos, mas nem sem-

pre na quantidade que as pessoas gosta-

riam. Na cultura da abundância é muito 

difícil controlar e conscientizar as pessoas 

do uso racional”, explica. 

Peças importantes na gestão das 

águas do estado são os 36 Comitês de 

Bacia Hidrográfica (CBHs) formados por 

representantes do poder público, da so-

ciedade civil organizada e os usuários 

da água, que em conjunto, buscam so-

luções que melhor atendam a sua reali-

dade. Previstos no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, os 

Comitês são órgãos colegiados onde são 

debatidas as questões referentes à ges-

tão das águas. 

O então diretor de fiscalização do 

Crea-Minas, engenheiro agrônomo Ber-

nardo Scarpelli, ressalta a importância da 

outorga de recursos hídricos para Minas 

Gerais. “A outorga de água em Minas veio 

para orientar, balizar e ordenar o uso racio-

nal dos recursos hídricos no nosso estado 

e a preservação dos mesmos garantirá a 

qualidade e a  utilização de nossas águas 

por um espaço de tempo maior”,  afirmou.

Direito de uso
A administração dos recursos hí-

dricos, dentro de uma estrutura legal e 

institucional estabelecida no Sistema de 

Gerenciamento, refere-se à gestão da 

oferta e da demanda do uso da água. A 

administração e a gestão da oferta é pa-

pel exclusivo do Estado. Já a gestão da 

demanda tem por objetivo racionalizar e 

disciplinar o uso, evitando ou equacionan-

do situações de conflito, e pode ser feita 

através da outorga de direito de uso.

Conhecendo a disponibilidade de re-

cursos ao longo do ano, o órgão gestor 

pode estimar o quanto pode ser captado 

em cada época por usuário, de forma que 

não falte água para ninguém. Qualquer 

atividade que cause grande interferência 

no regime dos corpos de água precisa de 

outorga, desde a captação, seja ela qual 

for, até o lançamento de resíduos, assim 

como a construção de barragens.

Estão sujeitos à outorga os direitos de 

uso dos recursos hídricos para derivação 

ou captação de parcela da água existente 

em um corpo d’água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insu-

mo de processo produtivo; extração de 

água de aquífero subterrâneo para con-

sumo final ou insumo de processo pro-

dutivo. Também estão sujeitos a outorga, 

lançamento em corpo de água de esgotos 

e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua dilui-

ção, transporte ou disposição final; uso de 

recursos hídricos com fins de aproveita-

mento dos potenciais hidrelétricos; e ou-

tros que alterem o regime, a quantidade 

ou a qualidade da água existente em um 

corpo de água.

Algumas captações de águas super-

ficiais e/ou subterrâneas, bem como acu-

mulações, derivações e lançamentos não 

estão sujeitas à outorga. Eles são consi-

derados de uso insignificante e sujeitas 

apenas a cadastro.

A outorga é uma forma de se evitar 

que alguém retire em demasia ou polua 

a água rio acima, prejudicando quem se 

serve dela rio abaixo. Existem duas mo-

dalidades de outorga: a Concessão, que é 

dada para usos ou intervenções em recur-

sos hídricos com a característica de utili-

dade pública, e a Autorização, para usos 

ou intervenções de uso privado.

O processo da outorga é iniciado quan-

do o usuário da água encaminha ao órgão 

gestor de recursos hídricos os formulários 

de outorga preenchidos e acompanhados da 

documentação técnica e legal composta por 

relatórios técnicos, documentos do requeren-

te, do imóvel local de uso e de arrecadação 

estadual quitado, além da Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (A.R.T.) do profissional 

prestador do serviço.

É de competência dos profissionais da 

área tecnológica com atribuição específica, 

fazer estudos para elaborar os relatórios téc-

nicos para a concessão da outorga.

Os profissionais da área tecnológica cum-

prem importante papel na gestão das águas e 

na execução de várias atividades relacionadas 

à maioria das outorgas expedidas no estado 

nas suas diversas modalidades de uso como 

irrigação, drenagem, captação, perfuração de 

poços, barramento, canalização, retificação de 

curso d`água, dentre outras.

 Para analisar os pedidos de outorga de 

forma eficaz e segura, os órgãos gestores 

precisam ter conhecimento da disponibilidade 

hídrica do manancial, das demandas atuais e 

futuras da bacia, além de critérios de alocação 

hídrica, enquadramento dos corpos de água, 

restrição de outorgas a determinados usos e 

áreas de usos restritos.

Depois de atendidas todas as exigências 

é aberto um processo administrativo, e depois 

de avaliações técnica, jurídica e de empre-

endimento, são emitidos pareceres. Havendo 

manifestação favorável dessas avaliações, o 

pleito de outorga é deferido.

O papel do profissional


