
XIIEncontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18a22de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

 
Demanda hídrica do uso da água superficial e subterrânea no período 

de 2016 a 2018 no estado de Rondônia 
 

Silvia Regina da Silva Oliveira1 & Alexandra Dias Gonçalves2 

 
 

RESUMO: O Estado de Rondônia é um estado novo, em constante crescimento, localizado na 
macrobacia do rio Amazonas, situado na região norte do Brasil. Recentemente o estado passou a 
exigir que todos os usuários de água possuam Outorga de Direito do Uso de recursos hídricos. A 
partir dos dados desses usuários, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), 
passou a cadastrar os empreendimentos e alimentar um banco de dados da demanda hídrica de 
Rondônia. Esse banco de dados é interligado a Agência Nacional de Águas e ao Serviço Geológico 
do Brasil, todas essas informações encontram-se de forma publica, disponibilizadas on-line. O 
objetivo deste trabalho foi reunir os dados dos anos de 2016 a 2018, de forma a mostrar principais 
modalidades de outorgas emitidas no estado, e também quais atividades desenvolvidas nesse 
período. Os resultados mostraram que a principal forma de captação é a superficial, e concentra-se 
principalmente na zona rural, as principais atividades que requereram as outorgas nesse período 
correspondem a irrigação de lavouras, piscicultura e criação de animais. Estudos como este são de 
suma importância para tomadas de decisão sobre o futuro dos recursos hídricos, evitando a 
superexplotação, incentivando o uso consciente, conflitos entre usuários e possíveis faltas d’agua.  
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INTRODUÇÃO 

A água é um bem da união ou dos estado, segundo a Constituição Federal de 1988. Regida 
pela Lei nº9.433/1997, também conhecida como a Lei das águas. A outorga é um ato administrativo, 
que concede ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, por prazo pré-estabelecido, no 
caso do estado de Rondônia por um prazo de até 5 anos, podendo ser renovado (Portaria nº 
081/GAB/SEDAM). A outorga é um dos seis instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, do art. 18 – capítulo IV da Lei Complementar nº.255, de 25 de janeiro de 2002 e pelo 
Decreto nº 10.114, de 20 de setembro de 2002. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 
recursos hídricos ao usuario outorgado. Esta pode ser pleiteada por todos aqueles que a usam, ou 
pretendem utilizar os recursos hídricos para captação de águas superfíciais ou subterrâneas, 
também como, para lançamento de efluentes, ou qualquer atividade que altere o regime hidríco da 
bacia.  

 
A Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos no Estado de Rondônia 
 
No Estado de Rondônia, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) é 

a responsável, pela emissão das Outorgas de Direito do Uso de Recursos Hídricos. Os processos 
para a emissão de outorga, concessão ou dispensa, iniciam-se no setor de protocolo da SEDAM 
onde o empreendedor ou responsável técnico faz a juntada dos documentos e estudos necessários 
de acordo com o termo de referência e formulários disponíveis no site da SEDAM. No caso da 
solicitação de outorga ser de cidades do interior do estado, os escritórios regionais que existem em 
14 municípios de Rondônia encaminham a documentação via malote. Esses processos são 
encaminhados a Coordenadoria de Recursos Hídricos-COREH para serem cadastrados no sistema 
e posteriormente são encaminhados para que os técnicos analisem a solicitação. Após o 
deferimento do processo o termo de outorga é assinado e emitido ao empreendedor. Diariamente 
o banco de dados do CNARH (Cadastro Nacional de Recursos Hídricos) é alimentado com as 
informações dos processos de outorgas, disponíveis aos usuários e ao público, o que torna com 
isso a transparência das informações acerca dos processos de emissão de outorga do direito de 
uso de recursos hídricos subterrâneos e superfíciais, por parte desta Coordenadoria de Recursos 
Hídricos, atendendo assim a Recomendação nº 19/2018 de 26 de outubro de 2018 pelo Ministério 
Público Federal. Essas informações são dispostas em planilhas e disponibilizadas na página da 
SEDAM. A partir da compilação desses dados foram gerados gráficos comparativos referentes aos 
últimos três anos do CNARH. Esse banco de dados é de suma importância pois a partir dele é 
possivel obter informações de demandas e dos principais usos dentro da bacia hidrográfica. Este 
controle funciona como uma ferramenta para os planejamentos futuros na distribuição dos recursos 
hídricos estaduais. Este artigo traz um compilado de dados acerca das outorgas emitidas durate o 
período de 2016 a 2018, além das principais atividades desenvolvidas no estado que necessitem 
de outorgas.  

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 A execução deste artigo foi dividida em quatro fases, a primeira corresponde a revisão 
bibliográfica, onde foram consultadas as referências sobre o que já existe de dados a respeito da 
demanda de recursos hídricos do estado e também da legislação que regulamenta o direito pelo 
uso de recursos hídricos, essas informações serviram como base para a fundamentação teórica 
deste trabalho. Em seguida foram compilados os dados do banco de dados da SEDAM e feitas 
tabelas apenas com os dados de interesse, tais como, quantidade de outorgas emitidas nos anos 
de 2016 a 2018 e quais foram as principais atividades que solicitaram esta prática. Após feitas as 
tabelas foram gerados os gráficos comparativos para representar a evolução dinâmica durante 
esses 3 anos. Por fim foram interpretados os dados que serviram de base para a construção deste 
artigo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram confeccionados dois gráficos, para demonstrar a evolução da emissão de outorgas de 
2016 a 2018. Em 2016 foram emitidas para água superficial 595 outorgas e para água subterrânea 
110, somando um total de 705. No ano de 2017 foram emitidas 723 outorgas para água superficial 
e 120 para água subterrânea, somando um total 843. No ano de 2018 foram emitas 664 outorgas 
referentes a água superficial e 194 para água subterrânea, somando um total 858 (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Gráficos do número de outorgas expedidas nos anos de 2016 a 2018. 

A partir dos dados correspondentes aos empreendimentos que obtiveram outorgas no estado 
de Rondônia durante os anos de 2016 a 2018, foi confeccionado mais um gráfico. Onde no ano de 
2016 as atividades que mais se destacaram foram a Irrigação de lavouras de café com 402 outorgas 
emitidas, seguida de piscicultura (131 outorgas), uso doméstico (66 outorgas) e uso industrial (45 
outorgas). Com uma expressividade menor, também foram outorgadas atividades de lançamento 
de efluentes (18 outorgas), criação de animais (18 outorgas), irrigação de frutas e hortaliças (15 
outorgas), geração de energia (7 outorgas) e outros (3 outorgas). Para o ano de 2017 as atividades 
que mais se destacaram foram Irrigação de lavouras de café com 470 outorgas emitidas, seguida 
de piscicultura (133 outorgas), uso doméstico (80 outorgas), uso industrial (46 outorgas) e criação 
de animais (72 outorgas). Com uma expressividade menor, também foram outorgadas atividades 
de lançamento de efluentes (9 outorgas), irrigação de frutas e hortaliças (18 outorgas), geração de 
energia (5 outorgas) e outros (10 outorgas). No ano de 2018,  as atividades que mais se destacaram 
foram Irrigação de lavouras de café com 357 outorgas emitidas, seguida de piscicultura (116 
outorgas), uso doméstico (94 outorgas), uso industrial (175 outorgas), criação de animais (54 
outorgas) e irrigação de frutas e hortaliças (36 outorgas). Com uma expressividade menor, também 
foram outorgadas atividades de lançamento de efluentes (21 outorgas), e outros (5 outorgas), 
conforme demonstrado na figura 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Gráfico de atividades outorgadas em 2016 e 2018. 
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Na figura 1 nota-se uma evolução na emissão de outorgas. Esse aumento pode ocorrer devido 
todos os usuários que já utilizam ou pretendem utilizar água em seus empreendimentos, devem 
solicitar a Outorga do Direito do Uso de Recursos Hídricos, conforme a Lei complementar nº 255, 
de 25 de Janeiro de 2002. Essa evolução também ocorre devido o estado de Rondônia ser um 
estado novo e em desenvolvimento, atraindo novos empreendimentos que necessitam da outorga.  

O estado de Rondônia tem demonstrado um grande crescimento no setor agropecuário. Uma 
das causas desse fenômeno são os programas e incentivos do Governo de Rondônia, como o do 
Banco da Amazônia através do Fundo Nacional do Norte (FNO), que em 2015 anunciou 3 linhas de 
crédito para agricultura familiar e outros empreendimentos e também o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário. A implantação desses financiamentos, refletem diretamente no aumento da demanda de 
consumo dos recursos hídricos no setor rural, para atividades como irrigação, piscicultura e criação 
e de animais (Figura 2). Por estarem situados na área rural e muitas vezes em zonas onde a 
Companhia de águas e esgotos de Rondônia CAERD não consegue suprir o abastecimento. Esses 
empreendedores geralmente se estabelecem próximos a rios e igarapés onde podem utilizar a água 
necessária para o funcionamento de suas atividades. Então a maioria das outorgas concedidas para 
essa modalidade de atividade é de água superficial. Nas zonas urbanas onde se concentram os 
usuários que utilizam a água para uso industrial, consumo humano (Condomínios e núcleos 
residenciais) e uso domésticos (pequenos empreendimentos principalmente do comércio), a grande 
maioria utiliza a água subterrânea para substituir ou complementar o seu consumo, devido o 
abastecimento público ficar comprometido durante o período de estiagem e por vezes não atender 
a demanda da população. Nos gráficos essa demanda aparece muito menor em relação as 
demandas para atividades de irrigação e piscicultura por exemplo. Isso pode estar condicionada a 
Lei Complementar nº 255, Art. 27, que dispensa outorga para pequenos consumos residenciais, 
considerados insignificantes, onde se enquadram a maior parte da população das zonas urbanas. 
Esses usuários devem apenas informar a SEDAM a presença de captação subterrânea, com os 
devidos documentos, para que seja emitida a dispensa, quando couber, conforme observado na Lei 
Complementar nº 255, Art. 27. Como esse processo é voluntário, muitos usuários não declaram, 
então essa demanda por água subterrânea pode vir a ser muito maior do que a observada no banco 
de dados da SEDAM.  

 

CONCLUSÕES 

1. A compilação de dados referente aos anos de 2016 a 2018 mostraram que as demandas para 
outorga de água superficial superam a de água subterrânea, durante os 3 anos consecutivos. 
Porém no ano de 2018, a demanda por água subterrânea teve um leve aumento, devido a maior 
procura de usuários em busca de regularização e os novos usuários que almejavam implantar 
novos empreendimentos ou ampliar os já existentes, graças a incentivos e programas 
governamentais que favorecem o aumento do setor agropecuário no estado. As principais 
atividades que demandam as outorgas estão justamente ligadas a este setor (Irrigação de 
Lavouras de café, pastagens e Piscicultura), corroborando com a ideia de crescimento do 
estado devido injeção de subsídios para pequenos produtores. 

2. Espera-se que nos próximos anos essa demanda tenha uma tendência a aumentar, e por tanto, 
a existência do banco de dados da SEDAM em parceria com a ANA é de extrema importância, 
pois este mostra o panorama atual das demandas de recursos hídricos de Rondônia. 
Atualmente enfrentamos um cenário de bastante preocupação acerca de políticas ambientais 
eficazes na preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. A partir de analises com 
base nas informações da SEDAM/ANA pode-se planejar o uso racional dos recursos hídricos 
para o futuro. Evitando, possíveis conflitos, o uso indiscriminado, e a necessidade de se atender 
usos prioritários, de interesse da população em casos de calamidade. 
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