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BACIAS HIDROGRÁFICAS

16
Bacias Hidrográficas

Resolução CERH/PR nº 49/2006
Figura: Resumo Executivo do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2010)



UNIDADES HIDROGRÁFICAS

12
Unidades 

Hidrográficas de 
Gerenciamento de 
Recursos Hídricos

Resolução CERH/PR nº 49/2006
Figura: Antiga SUDERHSA (2007).



COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

9
Comitês
de Bacia

+ Fórum Paranaense de Comitês de Bacias

Adaptado de IAT (2020)



POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
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Pol í t ica  Estadua l  de  
Recursos  H ídr icos  
do Paraná  ( PERH )  
inst i tu ída  pe la  Le i  

nº  12.726, de  26  de  
novembro de  1999 ,  
e fo i  embasada  na  

PNRH

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=241036


Política Estadual de Recursos Hídricos

I - o Plano 
Estadual de 

Recursos 
Hídricos;

II - o Plano de 
Bacia 

Hidrográfica;

III - o 
enquadrame

nto dos 
corpos d’água 

em classes;

IV - a outorga 
dos direitos 
de uso de 
recursos 
hídricos;

V - a 
cobrança 

pelo direito 
de uso de 
recursos 
hídricos;

VI - o Sistema 
Estadual de 
Informações 

sobre 
Recursos 
Hídricos.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA PERH





Art. 2º inciso XX, da Resolução 
CONAMA nº 357/2005:

Enquadramento: estabelecimento da
meta ou objetivo de qualidade da água
(classe) a ser, obrigatoriamente,
alcançado ou mantido em um segmento
de corpo de água, de acordo com os
usos preponderantes pretendidos, ao
longo do tempo;

Resolução CONAMA nº 357/2005: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.



Fonte: Caderno de Capacitação em Recursos Hídricos: Enquadramento – ANA https://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2013/planoDeRecursosHidricosEnquadramento.pdf
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RESOLUÇÃO N° 91 DO CNRH,
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008-
Dispõe sobre procedimentos
gerais para o enquadramento
dos corpos de água superficiais
e subterrâneos

Fonte: https://sigrh.sp.gov.br/arquivos/enquadramento/PBH_Enquad_p_CBHs_nov14.pdf

De acordo com a Política
Estadual de Recursos Hídricos
(Lei Estadual n° 12.726/1999),
a Proposta de Enquadramento
deve estar contida no Plano de
Bacia.



I – Portarias SUREHMA 1991 – 1992 

II – Enquadramentos aprovados nos CBHs

III – Enquadramentos aprovados no CERH/PR

IV - Enquadramentos transitórios – Áreas críticas –

classe 3

Resolução nº 101/2017 – CERH/PR

“Art.1º Recomendar aos Comitês de Bacia Hidrográfica
que, enquadramentos de corpos de água a serem
realizados após a publicação da presente Resolução
que nos estudos de simulação de qualidade da água
que levarão ao enquadramento, considere-se as
Classes Especial, 1, 2 e 3, a partir do ano de 2040.”





LEGISLAÇÃO GERAL

• Leis Federal nº 9.433/1997 e Estadual nº

12.726/1999;

• Decreto Estadual nº 9.957/2014: Outorga;

• Portaria IAT nº 130/2020: Usos insignificantes;

• Portaria IAT nº 129/2021: Solicitação via SIGARH;

• Manual Técnico de Outorgas (2006)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5849
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=113097&indice=1&totalRegistros=1
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=4409
http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=4841
http://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/manual_outorgas_suderhsa_2006.pdf


• LEI 12726/1999 >

OUTORGA na Lei 12.726/1999:

Seção IV
Art. 12 a Art. 18



DECRETO 9.957/2014

A outorga de direitos de uso de recursos hídricos,

prevista no inciso IV do art. 6º da Lei Estadual nº

12.726/99, é o ato administrativo que expressa os

termos e as condições mediante as quais o Estado do

Paraná permite, por prazo determinado, o uso de

recursos hídricos.



OUTORGA na Lei 12.726/1999:

controle quantitativo e 
qualitativo

efetivo exercício dos direitos de 
acesso à água



OUTORGA

1- Disponibilidade hídrica total

2- Disponibilidade hídrica 
outorgável

3- Demanda do 
usuário



OUTORGA na Lei 12.726/1999:

Art. 14. Toda outorga estará condicionada às prioridades de
uso estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica e deverá
respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado
bem como 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.



USOS QUE DEPENDEM DE OUTORGA
I - derivações 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 aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
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 disposição 

final;

IV - aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

V - intervenções de macrodrenagem urbana para retificação, canalização, 
barramento e obras similares que visem ao controle de cheias;

VI - outros usos e ações que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água ou o leito e margens de corpos de água.



USOS QUE NÃO DEPENDEM DE OUTORGA

Portaria Instituto Água e Terra nº 130/2020

I – Acumulações e barragens em cursos d’água com volume de até 15.000 m³, e com área de

espelho d’água inferior ou igual a 10.000 m², e com altura de barramento inferior a 1,5 m;

II - Derivações e captações individuais até 5,4 m³/h em atividades de aquicultura;

III - Derivações e captações individuais com vazão de até 1,8 m³/h para as demais atividades;

IV – Lançamentos de efluentes com vazão de até 1,8 m³/h;

V - Captações destinadas ao consumo familiar de proprietários e de núcleos populacionais

inferiores ou iguais a 400 (quatrocentos) habitantes dispersos no meio rural.

MAS 
CADASTRO, 
SIM!



Portaria Instituto Água e Terra nº 130/2020

Art. 1º, § 2º:

Para fins do disposto neste artigo, os quantitativos

estabelecidos como usos insignificantes poderão ser revistos

pelos COMITÊS DE BACIA e propostos novos valores para

serem estabelecidos pelo Instituto Água e Terra.

http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=4409

USOS QUE NÃO DEPENDEM DE OUTORGA
MAS 
CADASTRO, 
SIM!

http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=4409


RESUMINDO

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-de-Recursos-Hidricos

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-de-Recursos-Hidricos


RESUMINDO

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-de-Recursos-Hidricos

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-de-Recursos-Hidricos


Relatório de Conjuntura de Recursos 
Hídricos do Estado do Paraná (2020)



SIGARH

• PRINT TELA;

• CURSO/TREINAMENTO EG



SIGARH: Tutorial

https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Cursos-gratuitos-distancia

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-eletronica-de-recursos-hidricos

https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Cursos-gratuitos-distancia
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Outorga-eletronica-de-recursos-hidricos




OUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

• Resolução CONAMA 357/2005: Classificação dos corpos

d’água;

• Resolução CEMA 070/2009 - ANEXO 7: Padrões de

lançamento de efluentes líquidos industriais;

• Resolução SEMA nº 21/2009: Padrões de lançamento para

empreendimentos de saneamento;

• Resolução CERH nº 09/2020: Áreas críticas

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=151792&indice=1&totalRegistros=4&dt=6.6.2021.9.6.29.737
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=144291
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=239999&codTipoAto=&tipoVisualizacao=original


ENQUADRAMENTO E OUTORGA

...

Resolução CONAMA 357/2005 – Art. 38



ENQUADRAMENTO E OUTORGA
Decreto Estadual 9.957/2014



ÁREAS CRÍTICAS – RES. CERH Nº 09/2020



ÁREAS CRÍTICAS – RES. CERH Nº 09/2020
• Área crítica: porção hidrográfica em que se identifica potencial conflito quanto ao uso

de recursos hídricos, por indisponibilidade hídrica ou risco de comprometimento de

sistemas de abastecimento público de água ou de contaminação de águas subterrâneas;

• Alocação negociada: processo pelo qual os usuários de determinada fonte hídrica se

reúnem para discutir, com base nas previsões de disponibilidade hídrica, quanto de

água poderá ser utilizado por cada usuário ou setores usuários ao longo de

determinado tempo;

• Portaria Temporária: ato administrativo emitido pelo Poder Público Outorgante

referente às outorgas, que restringe o direito de uso de recursos hídricos da

coletividade de usuários na área crítica, durante o período de indisponibilidade

hídrica causada por eventos hidrológicos críticos de origem natural.



ÁREAS CRÍTICAS – RES. CERH Nº 09/2020

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Areas-
Criticas-quanto-ao-uso-de-Recursos-Hidricos

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Areas-Criticas-quanto-ao-uso-de-Recursos-Hidricos


PONTOS RELEVANTES PARA O COMITÊ

• COMITÊ → Aprovar Plano da Bacia → Propor critérios e prioridades para outorga;

proposta de áreas com restrição de uso;

• COMITÊ→ 1ª Instância de resolução de conflitos pelo uso da água→Mediador de Áreas

Críticas;

• COMITÊ → Aprovar proposta de enquadramento para posterior ratificação do CERH →

Pactuar compromissos do “rio que se quer e do rio que se pode ter”;

• Composição do comitê (representação de usuários): ver Decreto 9.130/2010



OBRIGADA

Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 
Gerência de Gestão de Bacias Hidrográficas

Secretaria Executiva do CBH Alto Ivaí
cbhaltoivai@iat.pr.gov.br

ketinnycastro@iat.pr.gov.br
tatiana.akemi@iat.pr.gov.br

mailto:cbhaltoivai@iat.pr.gov.br
mailto:ketinnycastro@iat.pr.gov.br
mailto:tatiana.akemi@iat.pr.gov.br

