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Apresentação 
 

 O presente working paper reúne as reflexões preliminares do projeto “Regulação 
da Água” que está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Direito e Meio Ambiente 
(PDMA) vinculado ao Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) da FGV Direito Rio. 
As motivações que orientam a pesquisa visam a ampliar a compreensão da atividade 
regulatória das águas e seus efeitos na construção e execução das políticas hídricas 
brasileiras. Como abordagem metodológica, optamos pela análise da atividade normativa 
dos órgãos reguladores das águas, em nível nacional e em nível estadual1, dada a dupla 
dominialidade2 do recurso. A análise em nível nacional é objeto do presente working paper, 
no qual tratamos a atividade normativa da Agência Nacional de Águas (ANA), agência 
reguladora, e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão colegiado.   

Como ferramenta analítica, optamos pela elaboração de um banco de dados 
visando a subsidiar a sistematização da produção normativa dos órgãos reguladores. Essa 
opção se justificou em razão de dois aspectos principais. O primeiro foi fundamentado pela 
falta de uniformidade observada quanto à disponibilização das informações sobre as 
normas editadas pelos órgãos reguladores. Embora ambos os órgãos permitam livre 
acesso às normas por eles elaboradas em seus respectivos sites3, não há conformidade e 
sistematização dos dados referentes a tais normativos. Esta ausência de padronização 
impossibilita a realização de inferências e correlações com base exclusivamente no acesso 
aos seus sites. Assim, conforme apontado por Lawless et al. (2010), a opção pela 
elaboração de um banco de dados demonstrou-se como um instrumento com potencial 
para auxiliar nestas tarefas.  

O recorte temporal da análise incluiu a atividade normativa elaborada desde a 
criação dos órgãos, 1998 para o CNRH e 2000 para a ANA, até dezembro de 2018, 
totalizando um universo de 820 normas4. As normas de caráter autorizativo, e.g. outorgas, 
certificados de reserva de disponibilidade hídrica, moções, ou outras tipologias de regras 
sem incidência regulatória identificadas, não incluíram as análises aqui pretendidas. Isto, 
porque, conforme já exposto, o principal objetivo desta análise foi oferecer contribuições 
acerca da atividade regulatória dos órgãos, por isso, o enfoque foi centrado nas normas 
que visavam a delimitação de direitos e deveres, de pretensões e obrigações, de ações e 
situações de exceções, que definissem licitude ou ilicitude de condutas, estabelecendo 
responsabilidades ou ainda prescrevendo sanções civis ou penais no tocante ao tema.  
 
 

                                                
1 A análise das atividades regulatórias em nível estadual está em andamento e consiste na segunda fase do projeto de 
pesquisa. Esta frente tem como pretensão reunir e analisar toda a produção normativa referente aos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos em funcionamento no contexto brasileiro, cuja estimativa é de cerca de 2.100 normas. 
2 Conforme previsto nos artigos artigo 20 e 26 da Constituição Federal Brasileira de 1988.  
3 Disponível em: <http://www.cnrh.gov.br/deliberacoes>. Acesso em: 01 nov. 2018;  Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/resolucoesana.aspx> Acesso em: 01 nov. 2018.  
4 Foram excluídas da contagem eventuais anexos das normas publicados individualmente e normas que visavam a 
apenas homologar ou revogar outras normas. 

http://www.cnrh.gov.br/deliberacoes
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/resolucoesana.aspx
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 A seleção das variáveis para compor o banco de dados foi orientada a partir de 
quatro elementos: (i) quantidade e frequência da produção normativa ao longo do tempo; 
(ii) tema e finalidade das normas produzidas; (iii) abrangência e distribuição regional das 
normas; (iv) situação das normas produzidas, se em vigência ou revogadas. Além dos 
aspectos supramencionados, o banco também foi construído de forma a possibilitar a 
análise dos contextos históricos e políticos em que as normas foram produzidas. Para este 
intuito, foram coletados dados acerca dos mandatos presidenciais, dos dirigentes da 
Agência, presidentes do Conselho, os quais foram relacionados à produção normativa 
levantada. 

A seleção das fontes de informações e dos dados a serem compilados foi o primeiro 
fator determinante para condicionar a elaboração do banco de dados. A fonte de dados 
foram os sites do Conselho e da ANA, nos quais se encontram disponíveis para acesso 
público a totalidade da produção normativa dos entes desde a sua instituição até os dias 
atuais. Optamos pela coleta manual dos dados em face de dois elementos principais: (i) o 
tamanho total do universo de dados, totalizando 820 normas, que tornou viável o seu 
tratamento pela via manual; (ii) o investimento material, técnico e de mão de obra 
especializada necessário para viabilizar a construção de uma solução automatizada para 
extração e tratamento dos dados não ter se demonstrado vantajoso, sobretudo, em face 
da não uniformização na via de disponibilização dos dados pelo Conselho e pela ANA. No 
quadro a seguir apresentamos as informações quanto à fonte e quantidade de dados 
coletados. 

 
Quadro 1. Informações sobre os dados coletados 

Órgão regulador 
Quantidade de 

normas 
Início da coleta 

Encerramento da 

coleta 

Recorte temporal 

dos dados 

Agência Nacional de Águas 626 Resoluções 01/11/2018 15/03/2019 2000 - 2018 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos 194 Resoluções 01/11/2018 15/03/2019 1998 - 2018 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Importante salientar que as variáveis selecionadas não tiveram a pretensão de 

mensurar o processo de produção normativa pelos órgãos, isto é, as instâncias pelas quais 
o texto normativo tramita antes de sua publicação, o tempo de tramitação antes da sua 
publicação, bem como os procedimentos adotados para sua confecção. 

 
1. Breve contextualização da regulação das águas brasileiras  
 

A Lei n. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, instituiu a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (Singreh). Este marco regulatório propôs uma divisão entre as entidades 
e os organismos que têm atribuição de formulação das políticas públicas e aquelas 
voltadas para sua execução, conforme ilustrado na figura 1.  No entanto, na prática, 
conforme apontam Assunção e Bursztyn (2001) encontram-se grandes dificuldades na 
operacionalização deste Sistema e na distinção entre os papéis de cada um dos entes 
constituintes do mesmo. Neste tocante, consubstancia-se o fato da Agência Nacional de 
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Águas (ANA) ter sido instituída três anos após o Singreh, sendo a ele incorporada 
posteriormente, por meio da Lei de sua criação – Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000. 

As dificuldades encontradas na operacionalização do Singreh também estão 
relacionadas à necessidade de supressão das fronteiras político-administrativas, em razão 
da adoção da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento da política, instituindo 
como um desafio de cunho geoinstitucional (PIRES DO RIO, 2008), e à falta de apoio e 
articulação institucional entre as entidades que compõem este Sistema dada a dupla 
dominialidade do recurso e as diferentes instâncias que compõem o Singreh.  

 
Figura 1. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos de Ministério do Meio Ambiente (2016). 

 
As atividades de planejamento do recurso são realizadas no âmbito dos comitês de 

bacia hidrográfica, em primeira instância, e dos conselhos estaduais e nacionais, em última 
instância. A gestão das bacias hidrográficas é realizada com base nos planos de recursos 
hídricos, os quais são, via de regra, elaborados pelas agências de bacia e entidades 
delegatárias e aprovados pelos comitês de bacia hidrográfica. As agências de bacia e 
entidades delegatárias atuam como braço executivo dos comitês de bacia.  

A implementação da política, bem como a fiscalização sobre o acesso e uso do 
recurso é realizado pela ANA nas bacias federais e pelos órgãos ambientais estaduais, no 
caso das bacias estaduais. Em nível nacional, o Conselho e a ANA exercem a competência 
sobre a regulação das águas. O Conselho é um órgão colegiado de caráter consultivo e 
deliberativo componente da estrutura regimental do Ministério de Desenvolvimento 
Regional (MDR)5. As suas atribuições são previstas pela Lei das Águas, e foram alteradas 
pela Lei n. 9.984/2000, dentre as quais incluem-se a articulação dos planejamentos 
nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades 
competentes, a formulação e acompanhamento da PNRH, o estabelecimento de diretrizes 
para atuação do Singreh e das diretrizes complementares para a implementação da PNRH. 
Após a criação da ANA, o Conselho passou a ser responsável pela manifestação quanto às 
propostas encaminhadas pela Agência relativas ao estabelecimento de incentivos, 

                                                
5 A Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, alterou o art. 36 e 45 da Lei n. 9.433/1997, que alterou a estruturação e as 
competências do Conselho, modificando a vinculação da Conselho do Ministério de Meio Ambiente para o Ministério de 
Desenvolvimento Regional. 
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inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos e 
por definir os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União.  

A ANA, a seu turno, é uma autarquia de regime especial, com autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)6. 
A Agência foi criada no bojo da implementação das agências reguladoras federais 
brasileiras, passando a fazer parte do Singreh três anos após a criação do Sistema. As suas 
competências foram estabelecidas pela Lei que a instituiu, cujo rol é extenso e inclui a 
operacionalização da PNRH, a fiscalização e a regulação dos corpos d’água de domínio da 
União. 

Nos anos de 2009 e 2010 foram editadas leis7 que ampliaram as competências da 
Agência. Em 2009, foram incluídas em suas atribuições a regulação e a fiscalização da 
prestação dos serviços de adução de água bruta e irrigação em rios federais, caso estejam 
sob regime de concessão, o que incluiu entre os agentes regulados pela Agência grandes 
irrigantes, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba 
(Codevasf), que opera o Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias do 
Nordeste Setentrional (Pisf).  

No ano de 2010, passou a integrar seu leque de atividades, aquelas relativas à 
regulação de barragens e a organização e gestão do Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens (SNISB). As barragens reguladas pela ANA são aquelas 
destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, localizadas em rios de domínio da União. 
Importa mencionar que não estão incluídas no rol de competências regulatórias da 
Agência, a fiscalização de barragens destinadas à acumulação de rejeitos provenientes da 
atividade de mineração, sendo estas reguladas no escopo de atribuições da Agência 
Nacional de Mineração (ANM) em nível federal e em nível estadual por agências 
reguladoras estaduais. Na figura a seguir ilustramos a cronologia do marco regulatório do 
setor. 

 
Figura 2. Cronologia do atual marco regulatório das águas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A implementação da Política das águas se dá na operacionalização dos 

instrumentos dispostos no art. 5º da Lei das Águas, a saber: I - os Planos de Recursos 

                                                
6 A Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, alterou o art. 3º da Lei n. 9.984/2000, que institui a Agência, modificando a 
vinculação da Agência do Ministério de Meio Ambiente para o Ministério de Desenvolvimento Regional. 
7 Leis n. 12.058/2009 e n. 12.334/2010. 
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Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - a compensação a municípios; VI - o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos.   

Os “Plano de Recursos Hídricos”, são denominados na Lei das Águas de forma 
genérica, contudo, na prática enquadram-se nessa categoria o “Plano Nacional de 
Recursos Hídricos”, os “Planos de Bacia” e eventuais outras denominações dadas aos 
instrumentos elaborados cujo intuito seja de subsidiar o planejamento e a gestão dos 
recursos hídricos brasileiros, ora em contexto nacional, ora em contextos regionais 
específicos.  

O enquadramento consiste em um instrumento com caráter de planejamento, cujo 
intuito é estabelecer metas quanto aos padrões de qualidade dos corpos hídricos a serem 
alcançados/mantidos em um determinado período. Na prática, os trechos dos corpos 
hídricos são classificados segundo as classes de qualidade estabelecidas pela Resolução 
Conama n. 357/2005, os quais serão estabelecidos com base nos usos destinados a uma 
determinada bacia. Importa frisar que este instrumento tem baixa implementação no 
território brasileiro, tendo apenas alguns trechos de bacias sido enquadrados até o 
presente momento. 

O ato de outorga pode ser entendido como ato administrativo de autorização, por 
meio do qual o Estado faculta a utilização dos recursos hídricos para aqueles que a 
pleiteiam. O descumprimento dos termos da outorga ou a utilização dos recursos hídricos 
sem este instrumento constituem infrações e ensejam a aplicação de penalidades por 
parte dos órgãos gestores. A distribuição das cotas de água é realizada por meio da 
outorga, a partir da qual concede-se o direito de uso sobre o recurso de uma determinada 
bacia. Cabe, no entanto, ao CNRH a aprovação dos critérios gerais para a alocação da água. 
A nível estadual, os critérios de alocação da água são tradicionalmente definidos pelas 
agências governamentais de nível estadual e as prioridades em nível da bacia são definidas 
pelos comitês de bacia nos Planos de Bacia. Embora a orientação para a priorização dos 
usos e agentes seja realizada de forma descentralizada e participativa, o direito de acesso 
à água e o controle dos seus aspectos quantitativos e qualitativos será realizado pelo 
Poder Público, em âmbito estadual e federal. 

A cobrança consiste em um instrumento que foi introduzido no marco regulatório 
das águas com o objetivo de minimizar os custos sociais e induzir o uso do recurso com 
base na racionalidade econômica, assim, o usuário que quiser retirar água dos corpos 
hídricos deverá pagar uma taxa por litros de uso, por exemplo.  No direito ambiental essa 
é a lógica que fundamenta o princípio denominado como usuário-pagador. Os valores para 
execução da cobrança são definidos pelos comitês de bacia hidrográfica e aprovados pelos 
respectivos conselhos estaduais e federais, a depender da dominialidade da bacia em 
questão. 

Por fim, o Sistema de informações tem como intuito sistematizar, armazenar e 
publicizar os dados referentes ao planejamento e a gestão dos recursos hídricos 
brasileiros. A ANA opera o Sistema em nível nacional e por meio do Cadastro Nacional de 
Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) busca padronizar as informações sobre o recurso 
nos diferentes estados brasileiros. Além de operar o CNARH, a Agência também reúne por 
meio dos “Relatórios Conjuntura” informações sobre o estado da gestão dos recursos 
hídricos brasileiros nas diferentes regiões do país. 
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3. Caracterização da produção normativa dos órgãos reguladores 

A Lei de Águas possui um caráter essencialmente intransitivo, isto é, não prevê 
regras e standards substantivos a serem observados entre os agentes reguladores e os 
regulados. A função de edição destes parâmetros para a implementação das políticas 
hídricas em nível nacional foi designada pelo texto normativo, ao Conselho e a ANA. A 
redação da Lei das Águas, posteriormente complementada pela Lei de criação da ANA e 
Leis n. 12.058/2009 e 12.334/2010, não definiu com precisão os limites entre a atuação da 
ANA e do CNRH, sobretudo, no tocante ao estabelecimento das diretrizes para a 
implementação da PNRH.  

De forma ilustrativa, temos que nos termos do art. 35, VI, da Lei da Águas foi 
imputado ao Conselho a competência para “estabelecer diretrizes complementares para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos 
e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Já a Lei n. 
9.984/2000 atribuiu à ANA, por meio do art. 3º, II a competência para “disciplinar, em 
caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos”. Os textos sugerem uma natureza 
de complementariedade entre as atuações dos órgãos no tocante a edição de regras 
visando suporte para a operacionalização dos instrumentos previstos na Lei das Águas, 
contudo, não se limitou com clareza os limites da competência entre os órgãos quanto ao 
tipo de norma e parâmetros que deverão ser editados por cada um dos entes. 

A produção de normativos pelo Conselho desde a sua criação, no ano de 1998, até 
o ano de 2018, totalizou 194 resoluções. A média anual de sua produção normativa 
equivaleu a 9 normas. Já a produção da ANA totalizou 626 resoluções, equivalendo a uma 
média de 34 normas por ano. Ao comparamos a produção normativa dos órgãos é possível 
notar uma disparidade na quantidade de normas elaboradas, já que a produção normativa 
do Conselho representou menos de um terço da quantidade de normas editadas pela 
Agência. 

A respeito deste aspecto, ressalvamos a natureza distinta dos órgãos, sendo o 
Conselho um órgão colegiado deliberativo e a ANA uma autarquia em regime especial, o 
que lhes conferem ritos, ritmos e procedimentos distintos a serem adotados na produção 
normativa. No caso do Conselho, as normas produzidas estão sujeitas à aprovação do 
Plenário, que se reúne ordinariamente duas vezes ao ano, podendo convocar reuniões 
extraordinárias. No melhor cenário, uma norma que foi discutida na primeira reunião 
ordinária do Conselho daquele ano que, via de regra, ocorre ao final do primeiro semestre, 
será aprovada na reunião seguinte, que ocorre, via de regra, ao final do segundo semestre. 
Assim, este ato normativo teria como tempo de duração para sua aprovação e publicação 
cerca de seis meses. No caso da ANA, a aprovação das resoluções é deliberada em reuniões 
da sua Diretoria Colegiada, que ocorrem, via de regra, semanalmente. O próprio ritmo da 
produção normativa dos órgãos demonstrou-se, portanto, relevante para explicar a 
disparidade identificada.  

Ao analisarmos a evolução da produção normativa anual dos órgãos ao longo da 
série histórica de cerca de vinte anos, não foi possível identificar uma regularidade na 
quantidade e na frequência do estoque regulatório dos órgãos, denotando, a priori, uma 
produção casuística em ambos os casos, conforme ilustrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1. Produção normativa por ano 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

A ausência de padrões quanto à frequência da produção normativa é também 
evidenciada pelo fato de em anos subjacentes àqueles cuja produção normativa foi acima 
da média anual, a produção apresentada pelo órgão ter sido abaixo de sua média geral. 
Não foi possível identificar eventos que explicassem a baixa quantidade de normas em 
anos subjacentes àqueles cuja quantidade de norma produzida foi superior à média. No 
caso da ANA podem ser citados os anos de 2004 e 2005, cuja produção no ano de 2004 
tinha sido correspondente a 44 normas e caiu no ano subjacente para 29 normas, abaixo 
da média. No caso do Conselho situação semelhante é observada nos anos 2012 e 2013, por 
exemplo.  

Os temas tratados nas normas também não tiveram comportamento regular. A 
pesquisa identificou que menos da metade da produção normativa dos órgãos foi 
dedicada a normas com incidência regulatória. As demais normas produzidas pelos órgãos 
tiveram como intuito a administração e o planejamento interno dos órgãos, como por 
exemplo, organização do calendário de reuniões, câmaras técnicas para o caso do 
Conselho e no caso da ANA, gestão de recursos humanos e materiais. Também foram 
observadas normas cujo intuito foi a estruturação e o fortalecimento do Singreh, prevendo 
a criação e o funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica e conselhos estaduais de 
recursos hídricos, a autorização para a delegação de competência de agências de bacia e 
entidades delegatárias e a gestão dos contratos com agências de bacia e entidades 
delegatárias. O gráfico a seguir ilustra esta proporção. 
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Gráfico 2. Caracterização das normas editadas 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação da Água. 

 

Temas das normas com incidência regulatória 

 

Os temas das normas com incidência regulatória variaram entre os órgãos, sendo 
possível notar que a ANA e o Conselho concentram seus maiores esforços em temas 
distintos. No caso da Agência, encontramos mais normas no tema “uso da água”, 
enquanto o Conselho concentrou sua produção normativa em “instrumentos da Política”. 
O gráfico a seguir ilustra a distribuição por temas. 

 

Gráfico 3. Temas das normas com incidência regulatória 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 
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Chama atenção o fato do tema “segurança de barragens” ter sido alvo de regras 
pontuais por ambos os órgãos, totalizando 8 normas, sendo 3 editadas pelo Conselho e 5 
editadas pela ANA. Embora o tema tenha sido incluído ao rol de competência do Conselho 
e da ANA treze anos após a publicação da Lei das Águas, com a edição da Lei n. 12.334/2010, 
os dados demonstraram que em oito anos de produção normativa dos órgãos reguladores 
(2010-2018), não foi identificada a mesma intensidade normativa neste tema, se 
comparado aos demais alvos regulatórios. Quanto ao conteúdo das normas, o Conselho 
se ocupou regulando parâmetros no tocante às informações mínimas que deverão constar 
nos planos de segurança de barragens e nos relatórios de segurança de barragens, que 
mais tarde foram complementados por resoluções da Agência, as quais ampliaram o nível 
de detalhamento das informações que deverão constar em tais planos. A ANA também  
estabeleceu normas sobre inspeções e revisões nas barragens e critérios para classificação 
destas conforme dano potencial associado.  

Outro ponto que merece destaque, refere-se à competência exclusiva da ANA 
quanto à prestação do serviço de adução de água bruta e serviços públicos de irrigação, 
em casos de concessão em rios de domínio da união, cuja produção normativa da Agência 
representou apenas 3% de suas normas com incidência regulatória. Chama atenção ainda, 
o fato de apenas 1 das normas sobre este tema ter incidência nacional, a qual tratou dos 
procedimentos administrativos para imposição de penalidades aos prestadores dos 
serviços, tendo as demais normas sido voltadas para a regulação de um projeto em 
específico, o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (Pisf).  

Com intuito de ampliar a compreensão quanto aos limites entre a atuação dos 
órgãos, as normas foram classificadas a partir de sua incidência regulatória, isto é, aquelas 
cujos efeitos afetavam a conduta dos agentes reguladores e dos regulados, e para tal 
elencamos as normas em três grupamentos principais: (i) parâmetros substantivos: 
normas que tratavam da edição de parâmetros visando trazer substancialidade e 
concretude a aplicação dos instrumentos hídricos e usos da água, e.g. definição de tipos 
de uso da água sobre quais incidirá a emissão de outorga; (ii) regras procedimentais: 
normas visando ao estabelecimento de procedimentos, ritos, prazos e competências, as 
quais se restringem a delimitar o exercício de direitos que prescrevem, e.g. aprovação dos 
valores de cobrança pelo uso das águas para o exercício de um determinado período; e (iii) 
aplicação de instrumentos: normas cujos efeitos visam a operacionalizar a aplicação dos 
instrumentos previstos no art. 5º da Lei das Águas em uma determinada bacia hidrográfica. 

Quanto a este último grupamento, algumas anotações são necessárias. A 
observância desse grupo de normas se dá em razão de o rol de atribuições imputado aos 
órgãos reguladores nos textos normativos, que também lhes atribuiu competências de 
natureza da própria operacionalização da Política. De forma ilustrativa, temos no caso do 
Conselho, a edição de normas que visavam apenas a aprovar os critérios de cobrança que 
foram propostos pelos comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio da União. No caso 
da ANA, podem ser citadas as normas que visaram ao estabelecimento de condições para 
declaração de usos insignificantes em uma bacia hidrográfica específica, quando de 
domínio da União. No gráfico abaixo ilustramos a caracterização das normas de incidência 
regulatória quanto aos grupamentos de normas observados. 
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Gráfico 4. Caracterização das normas com incidência regulatória 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação da Água. 

 

O gráfico 4 denota que a ANA se dedicou majoritariamente a edição de normas 
visando a estabelecer parâmetros. Estas normas trataram principalmente da operação de 
reservatórios de água em rios federais, enquanto o Conselho dividiu sua produção 
normativa entre a edição de parâmetros balizadores para a implementação de 
instrumentos da Política e a operacionalização de tais instrumentos, com destaque para a 
cobrança pelo uso da água em bacias federais, conforme veremos adiante. 

Conforme ilustrado no gráfico 3, “instrumentos da Política” foi o tema que 
concentrou os maiores esforços regulatórios do Conselho no marco temporal analisado. 
Ao analisarmos a distribuição das normas por tipos de instrumentos, é possível identificar 
que a cobrança pelo uso da água bruta foi o instrumento mais tratado nas resoluções 
editadas pelo Conselho, concentrando 34 normas, seguida dos planos de recursos hídricos, 
que totalizou 17 resoluções. No caso da ANA, o instrumento que recebeu maiores esforços 
da Agência foi a “outorga”, concentrando 34 normas. 
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Gráfico 5. Caracterização das normas sobre instrumentos da Política  

CNRH 

 

 

ANA 

 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

 A “outorga” e a “cobrança” são os principais instrumentos por meio do qual se 
operacionaliza a execução da Política das águas, seguindo orientações previstas nos 
planos de recursos hídricos. Enquanto a “outorga” tem caráter autorizativo e é o principal 
meio pelo qual o órgão regula a quantidade de água que está sendo usada para uma 
determinada finalidade, a “cobrança” tem uma natureza educativa e visa a incentivar um 
comportamento racional dos usuários. O que observamos na prática, é que a ANA tem 
ocupado maiores esforços quanto a delimitação dos parâmetros e critérios para a 
operacionalização da outorga, enquanto o Conselho tem direcionado sua produção 
normativa mais fortemente para a delimitação dos mecanismos para a execução da 
cobrança. Contudo, observamos que embora na prática tenha prevalecido uma divisão 
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entre os parâmetros regulados por estes órgãos a respeito destes dois instrumentos, isto 
não foi impeditivo para que os órgãos normatizassem a respeito de matérias semelhantes 
no tocante a um mesmo instrumento.  

Quanto às normas do Conselho que tratavam do instrumento “cobrança”, é 
possível observar que 14 delas visaram ao estabelecimento de parâmetros substantivos, 
isto é, a fixação de critérios para a aplicação da cobrança aos usuários da água e os 
mecanismos e os valores a serem cobrados, índice para balizar o cálculo da cobrança, além 
do estabelecimento de prioridades para a aplicação dos recursos em um determinado 
período. As demais normas editadas quanto a este instrumento estiveram voltadas para a 
aprovação dos valores da cobrança nas diferentes bacias federais, cujos valores são 
discutidos pelos comitês de bacia hidrográfica e posteriormente aprovados pelo Conselho. 
Já a ANA, editou apenas 8 normas sobre este instrumento, as quais trataram, além da 
publicização dos índices estabelecidos pelo Conselho, das normas sobre a execução de 
inadimplências, débitos e atrasos. 

 No caso dos “planos de recursos hídricos”, a ANA não editou parâmetros 
substantivos sobre este instrumento, sendo observadas apenas 3 normas elaboradas pelo 
CNRH, que visaram ao estabelecimento de diretrizes para a elaboração dos planos, 
sobretudo, quanto ao conteúdo mínimo que deverá compor estes documentos e os 
critérios para seleção dos projetos que deverão ser priorizados para os investimentos dos 
recursos advindos da cobrança pelo uso das águas em uma determinada bacia 
hidrográfica.  

O instrumento “outorga” concentrou os maiores esforços regulatórios da ANA, 
tendo sido editadas 34 normas pela Agência, sendo 20 delas estabelecendo parâmetros e 
critérios para balizar a operacionalização do instrumento e os tipos de usos outorgáveis, 
dentre as quais podemos destacar, o estabelecimento de usos insignificantes e casos de 
dispensa de outorga, critérios quanto à outorga preventiva, outorga em rios intermitentes 
e efluentes. Já o Conselho editou apenas 9 normas sobre a outorga, das quais 6 tinham 
efeitos que resultam em regulação de direitos e deveres dos usuários de água, como e.g. 
critérios gerais sobre os tipos de uso de água passíveis de outorga, tendo também 
normatizado quanto a usos insignificantes, outorga para efluentes, além de algumas 
tipologias de uso específicas, como outorga para atividade minerária e implantação de 
barragens. As outras 3 normas editadas pelo Conselho trataram da definição de critérios 
para a aplicação do instrumento de outorga em bacias hidrográficas específicas. Nota-se, 
neste caso, que temas comuns foram regulados por ambos, como o caso do 
estabelecimento de critérios gerais quanto aos usos outorgáveis, usos insignificantes e 
outorgas sobre efluentes.  

A dupla incidência normativa observada nesse caso, pode ser associada à própria 
ausência de clareza trazida no texto das leis que definem a competência dos órgãos. De 
forma ilustrativa, temos que caberá ao Conselho, conforme disposto no art. 35, incisos VI 
e X da Lei das Águas: 

 

VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso (BRASIL, 1997. Art. 35, VI, X). 
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  Na redação da Lei que dispõe sobre a criação da ANA, no tocante a normatização 
dos instrumentos da Política, fica imputado a ela, conforme art. 4º, II “disciplinar, em 
caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos”. 

Quanto ao “sistema de informações”, também houve edição de normas com 
finalidades semelhantes por ambos os órgãos. Identificamos que tanto a ANA como o 
CNRH estabeleceram normas estabelecendo critérios quanto a gestão do “Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos”.  

Já as normas sobre o “enquadramento” tiveram como intuito estabelecer os tipos 
de estudos que devem ser desenvolvidos para sua elaboração, como e.g., estar em 
conformidade com os planos de recursos hídricos e também estabeleceram obrigações 
quanto aos tipos de estudos que deverão ser propostos para subsidiar a aprovação do 
enquadramento de determinado trecho de rio. As normas de “outorga e enquadramento” 
trataram de critérios para a aplicação de ambos os instrumentos concomitantemente em 
rios intermitentes e efêmeros. No âmbito das normas editadas sobre o “enquadramento” 
não observamos a edição de padrões de qualidade e classes dos corpos d’água pelo CNRH 
e pela ANA, o que se explica pelo fato desta competência ter sido atribuída ao Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

Importa mencionar que nenhuma das normas editadas pelo Conselho e pela ANA 
quanto aos “Instrumentos da Política” visaram a fixar parâmetros excepcionais para a 
aplicação dos instrumentos em situações fora da “normalidade”, nas quais identifica-se a 
ocorrência de crises hídricas ou situações de estresse, por exemplo. Esta inferência 
consiste em um primeiro indício sobre a ausência de uma preocupação quanto a 
normatização de condutas visando ao enfrentamento de cenários de escassez, portanto, 
distanciando a prática regulatória do reconhecimento quanto a condição do recurso 
enquanto um bem escasso trazido pelos textos normativos dos marcos regulatórios do 
setor. 

Quanto aos atos normativos sobre o tema “usos da água”, no caso do Conselho 
observou-se a produção de normas pontuais, a respeito de alguns tipos de uso específicos, 
ficando de fora de sua cartela regulatória a regulamentação sobre usos consuntivos8 como 
a irrigação, que consiste no uso mais consuntivos do território brasileiro9. Também ficou 
de fora da cartela regulatória do Conselho os normativos sobre outra tipologia de uso, o 
abastecimento humano, que embora não ocupe o maior ranking de consumo de água no 
país, é objeto de preocupação frequente dos gestores públicos, além do fato de ter sido 
designado pelo próprio texto normativo da Lei das Águas, como um dos usos prioritários 
em casos de escassez. Além destes, as normas do Conselho também não tratam de 
estabelecer parâmetros e critérios sobre um importante uso não consuntivo, mas de 
grande relevo para o desenvolvimento social e econômico do território brasileiro, que 
reside na geração de energia a partir de fontes hidráulicas. No gráfico a seguir ilustramos 
os temas objeto das normas editadas pelo Conselho e pela ANA quanto aos usos da água. 

 

                                                
8 Os usos consuntivos são aqueles que retiram água do manancial para sua destinação, como a irrigação, a utilização na 
indústria e o abastecimento humano. Já os usos não consuntivos não envolvem o consumo direto da água, como e.g. o 
lazer, a pesca e a navegação, pois aproveitam o curso da água sem consumi-la. 
9 Cf. Relatório Conjuntura (ANA, 2018). Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/>. Acesso em: 19 jun. 2019.  

http://conjuntura.ana.gov.br/
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Gráfico 6. Caracterização das normas sobre usos da água editadas  

CNRH 

 

 

ANA 

 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

No caso da ANA, a maior parte das normas foram concentradas na definição de 
parâmetros visando a operação de reservatórios em bacias de domínio da União, os quais 
tem finalidades distintas, sendo usados para produção de água para abastecimento 
humano, para geração de energia, ou para ambos. Estas normas, no entanto, não tiveram 
caráter genérico, mas diziam respeito a regulamentação da atividade específica de um 
determinado reservatório.  

Quanto as regras sobre restrição de uso, cabe anotar que são normas que visaram 
estabelecer as condições para o uso múltiplo das águas em situações de escassez dada a 
especificidades encontradas em determinadas bacias, pelas suas próprias sazonalidades 
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ou especificidades hidro meteorológicas. Observou-se também, preocupações pontuais 
da Agência quanto à edição de normas visando ao enfrentamento de quadros de escassez, 
podendo ser citada a criação do grupo de assessoramento à crise hídrica enfrentada pelo 
estado de São Paulo nos anos de 2013-2015. 

 

Abrangência territorial das normas 

 

As normas editadas pelos órgãos reguladores também foram observadas quanto 
ao seu efeito territorial, visando a identificar o alcance da norma produzida, isto é, se de 
cunho nacional ou se os efeitos da norma são aplicados a uma região específica. No gráfico 
a seguir ilustramos a distribuição dos efeitos regulatórios no país. 

 

Gráfico 7. Efeitos territoriais das normas  

CNRH 

 

ANA 

 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 



 

16 
 

 O CNRH editou normas majoritariamente de abrangência nacional, representando 
68% das resoluções do período analisado, o que denota que sua atividade normativa foi 
direcionada para a prospecção de normativos balizadores da implementação da política e 
sua abrangência nacional, tratando majoritariamente de aspectos mais genéricos. Na 
sequência, a região que se destaca é a Sudeste, concentrando 24% das normas. Quanto às 
normas que abrangiam mais de uma região, 6 das 10 normas editadas, foram endereçadas 
à bacia hidrográfica do rio São Francisco. Chama atenção a baixa concentração de normas 
para as regiões Centro-Oeste e Norte, marcadas, respectivamente, pelas suas atividades 
econômicas e disponibilidade hídrica, além da ausência de normas para a região Sul. A falta 
de padronização quanto as regiões e as bacias que receberam maior atenção do Conselho 
corroboram para a inferência com relação a ausência de planejamento quanto à uma 
agenda regulatória, na qual os temas são tratados caso-a-caso. 

A ANA também publicou regras cuja incidência concentrou-se majoritariamente em 
abrangência nacional. Quanto às normas específicas à determinadas bacias hidrográficas, 
nota-se que as bacias localizadas na região Sudeste e em mais de uma região foram aquelas 
que receberam mais atenção. Assim como no caso do Conselho, também houve pouca 
incidência normativa da Agência nas bacias hidrográficas localizadas nas regiões Sul, Norte 
e Centro-Oeste.  

 

Contextos políticos e históricos das normas de regulação das águas 

 

As normas editadas pelos órgãos reguladores também foram analisadas quanto aos 
contextos políticos e históricos de sua publicação. Para tal, as normas foram relacionadas 
aos mandatos dos seus presidentes, que no caso do Conselho, coincidiu com os mandatos 
dos ministros do Ministério do Meio Ambiente (MMA), ministério de estado ao qual o 
Conselho estava subordinado até o ano de 201810. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Conforme supramencionado, a partir da Lei n. 13.844/2019, a ANA e o CNRH passaram a fazer parte da estrutura do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 
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Gráfico 8. Normas editadas pelo CNRH por mandato de seus presidentes 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

Conforme pode ser observado no gráfico acima, o mandato da ministra Izabella 
Teixeira, que abrangeu o período de 2010 a 2016, concentrou a maior produção normativa 
do Conselho, representando 35% do total de resoluções editadas, seguido do mandato da 
ministra Marina Silva, que abrangeu os anos de 2003 a 2008. Embora os mandatos de 
ambas as ministras representem os maiores períodos a frente do Ministério e presidência 
do Conselho, de 7 e 6 anos, respectivamente, não é possível encontrar correlação entre o 
tempo de mandato dos ministros com a quantidade de normas editadas.   

No caso da ANA, o elemento tempo se demonstrou relevante quanto à 
proporcionalidade de normas editadas por presidente da Agência, conforme podemos 
identificar no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 9. Normas editadas pela ANA por mandato de seus diretores-presidentes 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 
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Quanto ao percentual de normas de incidência regulatória em cada um dos 
mandatos de seus presidentes, no caso do CNRH a contribuição de cada ministro foi 
proporcional ao total da produção normativa em seus mandatos, correspondendo a cerca 
de 40% a 50% do total de normas editadas, com exceção dos três primeiros mandatos, com 
destaque para o mandato de Gustavo Krause, que não editou nenhuma norma de 
incidência regulatória.   

 

Gráfico 10. Caracterização das normas editadas pelo CNRH por mandato de seus 
presidentes 

 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

Já no caso da ANA, não houve proporcionalidade quanto à produção de normas 
com incidência regulatória entre os mandatos, já que a contribuição do mandato da atual 
diretora-presidente da Agência concentrou-se majoritariamente em normas com caráter 
regulatório. Cabe mencionar que os temas regulados no mandato atual tiveram como 
enfoque a prestação do serviço de adução de água bruta e de serviços públicos de 
irrigação, tema que vinha sendo tratado de forma pontual pela Agência. Observamos que 
os mandatos dos primeiros diretores-presidentes da Agência tiveram maior concentração 
de normas de caráter administrativo. 
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Gráfico 11. Caracterização das normas editadas pela ANA por mandato de seus 
diretores-presidentes 

 

 

Fonte: Banco de dados do projeto Regulação das Águas. 

 

Breves considerações  

 

A análise da produção normativa dos órgãos reguladores das águas, CNRH e ANA, 
possibilitou identificar que a agenda regulatória do setor tem sido definida de forma 
casuística, pois os temas prioritários e a frequência da produção normativa ano a ano não 
se organizam linearmente. A ausência de uma agenda mais bem sedimentada resulta em 
dificuldades para a formulação e implementação de políticas hídricas transversais, dilemas 
que se somam àqueles já tratados por Assunção e Bursztyn (2001) e Pires do Rio (2008). 

A esta constatação soma-se um outro aspecto, que se refere a fragmentação das 
competências da agenda hídrica para diferentes órgãos. A pesquisa possibilitou identificar 
que a atividade dos órgãos analisados se concentrou em sua maior parte na edição de 
normas quanto à operacionalização dos instrumentos previstos na Lei das Águas e de 
parâmetros quantitativos para balizar a gestão das águas, ficando a cargo do Conama a 
delimitação dos critérios qualitativos para a gestão do recurso. Além da divisão das 
competências regulatórias trazidas pelo marco regulatório entre a ANA e o Conselho, 
também fica evidenciada uma divisão de natureza material, na qual o Conama seria o órgão 
responsável pela regulação dos aspectos de natureza qualitativa, enquanto ANA e o 
Conselho teriam atribuições regulatórias mais alinhadas aos aspectos quantitativos 
associados ao recurso. Essa fragmentação originada pelos marcos regulatórios da agenda 
ambiental e hídrica, pressupõe uma ampla capacidade de articulação entre os órgãos para 
constituição de uma agenda efetivamente propositiva e com capacidade de responder aos 
problemas que se entremeiam na gestão do recurso. 

Outro aspecto que chama a atenção com base nos dados analisados, diz respeito a 
falta de clareza quanto aos limites da atuação da ANA e do CNRH trazida pelo próprio 
arcabouço legislativo das águas brasileiras e como essa falta de clareza tem se 
materializado na prática normativa dos órgãos. Observamos que, embora, na maior parte 
das vezes a atuação dos órgãos tenha se materializado de forma complementar, houve a 
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ocorrência de duplas incidências normativas, especialmente no tocante a edição de 
parâmetros para a operacionalização dos instrumentos previstos na Lei das Águas.  

As competências regulatórias adicionadas mais “recentemente” ao rol de 
atribuições da ANA e do CNRH, a saber, a regulação e a fiscalização da prestação dos 
serviços de adução de água bruta e irrigação em rios federais, caso estejam sob regime de 
concessão e a segurança de barragens, foram tratadas de forma residual pelos órgãos 
quando comparadas aos demais temas regulados. No tocante a prestação do serviço, 
importa mencionar que a ANA editou apenas uma norma editando parâmetros 
substantivos orientativos da fiscalização da atividade, tendo as demais normas se 
restringido a tratar da operação de um projeto específico localizado na região Nordeste, o 
Pisf. Tal constatação enseja novas preocupações à discussão que vem sendo engendrada 
quanto a capacidade desta Agência de absorver uma competência regulatória, da ordem 
da agenda do saneamento. 

No tocante a abrangência territorial das normas editadas pelos órgãos, 
observamos que quando tratavam especificamente de uma região, tratando da 
operacionalização da regulação em bacias hidrográfica federais, identificamos uma ampla 
disparidade na quantidade direcionada a cada uma das regiões. Regiões como Centro-
oeste e Norte, por exemplo, que se caracterizam, respectivamente, pelas atividades 
agropecuárias desenvolvidas e pela maior disponibilidade do recurso, juntas somaram 
apenas 2% da produção normativa tanto no CNRH, quanto na ANA.   

Por fim, ressaltamos a ausência, em ambos os órgãos analisados, de um esforço 
regulatório propositivo quanto ao enfrentamento de cenários de escassez, ou mesmo 
estresse hídrico, de forma transversal. Em que pese os limites da atuação dos órgãos cuja 
competência se volta para as preocupações com uma agenda nacional em face a um tema 
que diz respeito, em geral, a especificidades regionais, esta constatação é ilustrativa de 
como as fragilidades narradas se materializam em uma incipiente capacidade de tratar 
temas que demandam esforços mais propositivos e uma maior capacidade de articulação 
interinstitucional. 
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