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RESUMO – A água é um recurso fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida na 
terra. Após atender as necessidades de uso para os seres humanos, o uso mais importante é na 
agricultura. No entanto, a irrigação apresenta-se como o maior consumidor de água entre os setores 
usuários, sendo a cultura orizícola responsável por demandar os maiores volumes de água quando 
comparado as principais culturas. Nesse cenário, o instrumento outorga de direito de uso da água, 
surge como uma importante ferramenta que busca gerenciar a alocação de água entre os diferentes 
usuários na bacia hidrográfica. Sendo assim, esta revisão bibliográfica tem por objetivo apresentar a 
importância do instrumento outorga de direito de uso da água para a efetiva gestão e planejamento 
dos recursos hídricos.  
 
Palavras-chave: irrigação, planejamento dos recursos hídricos, uso da água.  
 
ABSTRACT– Water is a key resource for the survival of all forms of life on earth. After meeting the 
needs of use for humans, the most important use is in agriculture. However, irrigation is the main 
consumer of water among the user sectors, and the rice crop is responsible for demanding the largest 
volumes of water when compared to the main crops. In this scenario, the instrument grants water use 
rights, it emerges as an important tool that seeks to manage the allocation of water among the different 
users in the river basin. Therefore, this bibliographic review aims to present the importance of the 
instrument granting the right to use water for the effective management and planning of water 
resources. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida na terra. 
Após atender as necessidades de uso para os seres humanos, RIGHES (2000) aponta que o uso mais 
importante é na agricultura. Segundo o autor, analisando o ciclo da água nos diferentes sistemas, 
verifica-se que 90% da água usada no abastecimento doméstico ou indústria retornam ao meio 
ambiente, em contrapartida, apenas 50% da água utilizada na irrigação são reutilizados para outros 
fins, sendo o restante perdido por evaporação ou transpiração das plantas. Nesse contexto, a eficiência 
do uso da água em sistemas de irrigação ganha importância. 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de arroz cultivado sob o sistema de irrigação, 
sendo responsável por em torno de 70% do total produzido no Brasil (SOSBAI, 2016). A cultura 
orizícola é responsável por demandar os maiores volumes de água quando comparado as principais 
culturas, sendo assim, diferentes metodologias são encontradas na literatura, com o intuito de estimar 
a real quantidade de água consumida no processo produtivo da rizicultura. No entanto, os resultados 
observados nessas pesquisas, apresentam uma diferença significativa nos volumes finais utilizado nas 
lavouras orizícolas, segundo LORENSI (2010), esse consumo variável pode chegar a volumes 
aplicados de 9.000 m³/ha.ano a 25.000 m³/ha.ano.  

Esse cenário de elevado consumo de água da cultura orizícola, aliado ao período de irrigação 
ocorrer no verão, ou seja, em época de menor disponibilidade hídrica, acarreta muitas vezes em 
conflitos pelo uso da água entres os diferentes setores usuários. Desta forma, torna-se de fundamental 
importância o estabelecimento de estratégias e critérios que impulsionem a gestão e o uso racional 
dos recursos hídricos.  

Nesse contexto, a Lei 9.433/97 e a Lei 10.350/94 instituíram, respectivamente, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, 
estabelecendo instrumentos que viabilizam e executam o gerenciamento dos recursos hídricos. A 
outorga de direito de uso da água apresenta-se como o principal instrumento de gestão, uma vez que 
consiste em assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, garante ao usuário 
outorgado o direito de acesso à água, regularizando o seu uso em uma bacia hidrográfica (ANA, 
2011). 

LORENSI (2008) enfatiza que a outorga de direito de uso dos recursos hídricos para a 
irrigação é o instrumento que visa gerenciar a demanda dessa água, sendo necessário realizar um 
balanço hídrico da bacia, compatibilizando as disponibilidades hídricas com a demanda da sociedade, 
considerando as necessidades de uso. 

Nesse cenário, onde a irrigação apresenta-se como o maior consumidor de água entre os 
setores usuários, o instrumento outorga surge como uma importante ferramenta que busca gerenciar 
a alocação de água entre os diferentes usuários na bacia hidrográfica. Sendo assim, esta revisão 
bibliográfica tem por objetivo apresentar a importância do instrumento outorga de direito de uso da 
água para a efetiva gestão e planejamento dos recursos hídricos.  
 
A outorga como instrumento de gestão de recursos hídricos 

A Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, representa 
um avanço no que tange ao planejamento e gestão dos recursos hídricos. Também conhecida como a 
Lei das Águas, estabelece em seu artigo 5º seus instrumentos de gestão, quais sejam: os planos de 
recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, a outorga e a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos e, por fim, o sistema de informações sobre recursos hídricos (BRASIL, 1997). 
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A Lei das Águas, em seu artigo 1º, fundamenta a bacia hidrográfica como unidade de gestão 
para a implementação da PNRH, o uso múltiplo da água, o valor econômico e ainda a gestão 
descentralizada, com participação do poder público, dos usuários e da comunidade (TAMIOSSO et 
al., 2017; BRASIL,1997).  

No Brasil, o planejamento dos recursos hídricos é efetivado em âmbito federal pelo Ministério 
do Meio Ambiente, pelas secretarias estaduais de recursos hídricos em nível estadual e, por fim, em 
relação ao recorte geográfico das bacias geográficas, pelos Comitês de Bacia (PIZELLA, 2015). 
Compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas, no âmbito de sua área de atuação, promover o debate 
das questões hídricas e articular a atuação das entidades intervenientes; aprovar o Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia e acompanhar e avaliar sua execução, assim como, arbitrar conflitos pelo uso da 
água, em primeira instância administrativa (BRASIL, 1997). 

Assim como no Brasil, em outros países também existe legislação específica para a gestão das 
águas.  BARROS et al. (2015), fizeram uma análise comparativa entre os sistemas de gestão hídrica 
do Brasil, Estados Unidos, Alemanha e África do Sul (Tabela 1), buscando fomentar as discussões 
para o planejamento de políticas. Os autores salientam, que os países com desenvolvimento 
econômico apresentaram uma tendência para o uso de tecnologias aplicadas à solução de problemas 
ambientais. 

No mesmo sentido, um estudo elaborado por JACOBS et al. (2016) avaliou e comparou o 
papel da governança participativa na tomada de decisões em quatro bacias hidrográficas de diferentes 
países. Conforme apresentado na tabela 2, observa-se que os arranjos institucionais de gestão de água 
variam em cada país.  

As organizações internacionais consideram que a adoção de indicadores para avaliação e 
monitoramento do progresso em direção ao desenvolvimento sustentável são poderosas ferramentas 
no auxílio a tomada de decisão (PIRES et al., 2017). Nesse sentido, os referidos autores realizaram 
uma pesquisa identificando 170 indicadores relacionados ao uso e manejo da água, sendo estes, 
avaliados por um painel internacional de especialistas. De acordo com PIRES et al. (2017) esses 
indicadores representam uma contribuição relevante tanto para a pesquisa e prática da 
sustentabilidade da água, como fornecem informações críticas para a governabilidade da água. 

No Brasil, a outorga é um instrumento indispensável para a gestão dos recursos hídricos, pois 
segundo ARAI (2014), possibilita aos gestores, o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, 
ao mesmo tempo que garante o usuário o aproveitamento de água em local determinado do manancial 
hídrico, no qual a vazão, o tipo e o tempo de uso devem ser previamente definidos. 

A outorga é o ato administrativo no qual o poder público outorgante, podendo este ser a União, 
estado ou Distrito Federal, faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, 
por prazo determinado, nas condições expressas no respectivo ato (ANA, 2011). 

Dentre as atribuições da Agência Nacional de Águas - ANA, está a de outorga, por intermédio 
de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, que são 
os rios, lagos e represas que dividem ou passam por dois ou mais estados ou, ainda, aqueles que 
passam pela fronteira entre o Brasil e outro país. Já as águas subterrâneas e os cursos de água que 
banham apenas um estado ou o Distrito Federal são outorgadas pelos poderes públicos estaduais ou 
distrital. (ANA, 2013). 

A ANA possui um sistema de cadastramento via internet (cnarh.ana.gov.br/), no qual o usuário 
pode registrar as informações de um empreendimento usuário de água, sendo que essas informações 
formam um banco de dados utilizado por órgãos gestores de recursos hídricos. 
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Tabela 1 – Características dos modelos de gestão hídrica nos países estudados 

Grupo Países Base conceitual 
Marco 

Regulatório 
Base geográfica de gestão 

Pa
ís

es
 

de
se

nv
ol

vi
do

s 

Alemanha 

Princípio Poluidor Pagador; 
Instrumentos de Comando e 
Controle; 
Cobrança pelo uso desde 1976; 
Incentivos para usuários melhorarem 
a qualidade de seus efluentes. 

Lei Federal de 
1957, atualizada 

em 1986 

Não há delimitação de 
bacias, mas pode haver 
consórcios intermunicipais 
estabelecidos em algumas 
bacias 

 

EUA 

Instrumentos de Comando e 
Controle: Ex: Clean Water Act 
(1972); 
Direito do ribeirinho ou antiguidade 
(conforme escassez da região); 
Autonomia dos Estados; 
Conselho Federal de RH responsável 
por estudos e integração dos planos. 

Lei Federal de 
1965 

Regiões, bacias, conjunto de 
bacias; 
Alto grau de liberdade para 
constituição de associações 
de gestão da água, que são 
formadas em função do tipo 
de problemas e das 
características locais 

Pa
ís

es
 e

m
 

de
se

nv
ol

vi
m

en
to

 

Brasil 

Gestão Integrada, descentralizada e 
participativa; 
Agência Nacional Reguladora, 
executora da política; 
Água é considerada bem econômico, 
prioridade para uso humano e 
animal. 

Lei Federal de 
1997 

 
Bacias Hidrográficas 
(Bacias da União e Bacias 
dos Estados) 
 
 
 

 

África do 
Sul 

Gestão sob um Ministério Central, 
que aprova autorizações de uso e 
descarga de poluentes; 
Sem diferenciação entre público e 
privado; 
Reconhece a água como pertencente 
ao povo do país. 

Lei Federal de 
1996 

Nenhuma diferenciação 
reconhecida 

Fonte: BARROS et al. (2015) 
 
Tabela 2 – Arranjos institucionais de gestão das águas 

País Bacia Hidrográfica Arranjos Institucionais de Gestão das Águas 

México Vale do Yaqui 

- Um Distrito de Irrigação (Valley Irrigation District), 
composto por um grupo de usuários de água e gerenciado 
diretamente pelos irrigadores que empregam engenheiros 
treinados para operar o sistema; 
- A Comissão Nacional da Água. 

Estados Unidos Alto São Pedro - Parceria voluntária de cidadãos. 

Brasil Ceará* 
- Órgãos Gestores Federais e Estaduais; 
- Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Tailândia Rio Superior Ping 
- Uma hierarquia de comitês de bacias hidrográficas e sub-
bacias é supervisionada por um Comitê Nacional de Recursos 
Hídricos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de JACOBS et al. (2016). 
*o estudo considerou várias bacias hidrográficas no Estado do Ceará 

 
No Estado do Rio Grande do Sul, a outorga está prevista nos artigos 29º, 30º e 31º da Lei 

10.350/94 que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos - PERH. A referida Lei estabelece a 
obrigatoriedade da outorga para os usos que alterem as condições quantitativas e qualitativas das 
águas superficiais ou subterrâneas, observando o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de 
Bacia Hidrográfica (RIO GRANDE DO SUL, 1994). 

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, através do Departamento de Recursos 
Hídricos - DRH, é responsável pela emissão e fiscalização de outorga de uso da água, quando esta se 
encontra em domínio do estado do Rio Grande do Sul. Esta atividade é feita através de um 
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cadastramento de forma eletrônica denominado SIOUT/RS (Sistema de Outorga do RS - 
www.siout.rs.gov.br/). 

Apesar de todos estados terem leis com previsão para emissão de outorgas, nem todos aplicam 
esse importante instrumento, demonstrando variados estágios de implementação no País. Os critérios 
e as realidades são distintos. Por exemplo, para os estados da Região Sul e Sudeste, no processo de 
outorga, os aspectos da qualidade da água são fundamentais nos usos para diluição de efluentes 
(ANA, 2011).  

 
Disponibilidade hídrica 

Para que o planejamento e a gestão dos recursos hídricos tornem-se efetivos, tendo como 
exemplo, a concessão de outorga de direito de uso da água para uma determinada finalidade, é 
indispensável o conhecimento da disponibilidade hídrica.  

Moreira et.al (2012) afirmam que “a maioria dos conflitos pelo uso da água decorre da falta 
de planejamento e gestão de recursos hídricos, a qual está intimamente ligada à inexistência de 
informações que associem as vazões já outorgadas com a disponibilidade hídrica”. SILVA et al. 
(2015a) salientam que o conhecimento da distribuição espacial dos usos da água na bacia hidrográfica 
também é indispensável para a condução de uma adequada gestão de recursos hídricos. 

As vazões mínimas de referência, que são adotadas para fins de outorga pelos órgãos gestores 
de recursos hídricos, influenciam diretamente no total disponível para outorga. Os critérios para 
análise dos pedidos da referida licença, utilizam diferentes vazões mínimas de referência, assim como 
percentuais considerados outorgáveis (SILVA et al., 2015b). A determinação desse percentual deve 
ser realizada em função da possibilidade de atendimento aos diversos usos na bacia e das vazões 
mínimas remanescentes que se deseja manter nos cursos de água (ANA, 2013). 

As vazões de referência utilizadas são as vazões mínimas, de maneira a caracterizar uma 
condição de alta garantia de água no manancial. Em conformidade com ANA (2013), a partir dessa 
condição é que são realizados os cálculos de alocação da água, de modo que, quando essas vazões 
mínimas ocorram, os usuários ou os usos prioritários não sejam prejudicados.  

Como exemplos de vazão de referência temos a Q7,10, vazão mínima de 7 dias de duração com 
dez anos de recorrência; Q90 e Q95, vazões cujas probabilidades de superação são respectivamente de 
90% e 95%, definidas através da estimativa da curva de permanência das vazões naturais; e para 
bacias controladas por reservatórios, a QR90, vazão regularizada com 90% de garantia (ALMEIDA e 
CURI, 2016). 

Como critério de outorga para águas superficiais, a União adota a vazão correspondente a 70% 
da Q95 (ANA, 2013), podendo essa vazão ser adaptada para cada Estado, e variar em função das 
peculiaridades de cada região. Para o Rio Grande do Sul, é utilizado o percentual máximo outorgável 
de 90% da Q90 (ARAI, 2014). 

Uma grande limitação com relação ao processo de outorga de direito de uso da água é 
quantificar a vazão disponível para ser outorgada, ou seja, a vazão máxima a ser liberada para os 
usuários. Segundo CURI et.al (2011), nos estados que existe legislação específica com 
estabelecimento de critérios para determinação dessa vazão, é unânime a utilização dos critérios 
baseados em vazões de referência tais como a Q7,10, as Q85, Q90, Q95. A partir das vazões de referência 
deve ser determinado o percentual máximo a ser alocado para a divisão entre os diversos usos da 
bacia. 

Neste contexto LOPES et al. (2016) desenvolveram um estudo de regionalização de vazões 
máximas, mínima de sete dias e de 95% de permanência para a bacia do rio Ivaí-PR, com a finalidade 
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de disponibilizar essas informações para as regiões da bacia com falta de dados de vazões. SILVA et 
al. (2017) utilizaram modelos matemáticos para estimativa das vazões Q7,10, Q90 e QMLT em nove 
bacias hidrográficas no estado de Minas Gerais, com a espacialização das variáveis hidrológicas 
realizada em ambiente de sistema de informações geográficas – SIG.  

Para a bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas, no Rio Grande do Sul, BAZZO et al. (2017) 
avaliaram as estimativas da vazão mínima de permanência Q95, visando auxiliar o planejamento dos 
recursos hídricos, assim como facilitar as tomadas de decisão em relação aos processos de outorga do 
direito de uso das águas. 
 
Demanda hídrica 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos deve ser implementada a partir de um estudo 
de disponibilidade hídrica, além do levantamento das quantidades de água demandadas em cada caso, 
buscando a utilização racional dos recursos hídricos por meio de balanço hídrico (CRUZ e 
SILVEIRA, 2007). 

O balanço hídrico quantitativo confronta a água disponível e a água consumida em toda a rede 
de drenagem da bacia hidrográfica. De suma importância para avaliação das possibilidades de 
atendimento às demandas hídricas atuais, em termos de quantidade. 

A cultura orizícola é responsável por demandar os maiores volumes de água quando 
comparado as principais culturas, sendo assim, diferentes metodologias são encontradas na literatura, 
com o intuito de estimar a real quantidade de água consumida no processo produtivo da rizicultura. 
No entanto, os resultados observados nessas pesquisas, apresentam uma diferença significativa nos 
volumes finais utilizado nas lavouras orizícolas. 

A conceituar, Luz (2011) apresenta resultados obtidos na área Experimental do IRGA no 
município de Cachoeira do Sul. Os estudos contemplaram o monitoramento de duas parcelas de arroz, 
sendo uma com sistema de plantio convencional e outra com sistema de plantio direto, para a safra 
de 2009/2010, sendo medidos volumes de aproximadamente 10.000 m³/ha e 8.500 m³/ha 
respectivamente. 

Meirelles (2009) a partir de estudos no Arroio Chasqueiro no RS, monitorou um sistema 
coletivo de irrigação em canais não revestidos. Os valores médios de volume encontrados variaram 
de 10.456,14 a 11.651,66 m³/ha, apresentando também como resultados, valores médios de vazão de 
irrigação de 1,182 l/s.ha. O autor acrescenta que nesses resultados foram também consideradas as 
perdas na condução da água nos canais. 

A China é um país que já vem sofrendo uma grave escassez de água, sendo a irrigação 
responsável por mais de 60% do uso total de água (JIANG et al., 2017; QIAN, 2016), no entanto, a 
eficiência de utilização da água é de apenas 53% (QIAN, 2016). No Norte do país, a escassez de água 
tornou-se um fator primordial na restrição da produção de alimentos (JIANG et al., 2017).  

No início do ano 2000, Hoekstra & Huang (2002) lançaram um conceito denominado Pegada 
Hídrica (PH) para medir a apropriação humana da água doce no globo. SILVA et al. (2013), apontam 
que este conceito tem sido usado como indicador do consumo de água de pessoas e produtos em 
diversas partes do mundo, entretando, no Brasil esse tema ainda é incipiente. O autor destaca que a 
PH tem sido discutida em várias reuniões internacionais de recursos hídricos.  

A pegada hídrica fornece uma nova abordagem para avaliar a utilização da água na agricultura 
(SUN et al., 2013). A contabilização da pegada hídrica é um procedimento adequado para avaliar a 
relação entre o uso da água e o rendimento da cultura. De acordo com MORILLO et al. (2015) 
informações sobre o excesso de água, irrigação deficitária ou água necessária para as práticas de 
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cultivo devem ser incorporadas à análise da pegada hídrica da lavoura. No sudoeste da Espanha, os 
autores realizaram um estudo da contabilização da PH agregando esses indicadores como uma 
ferramenta para diagnosticar os sistemas agrícolas irrigados. Com base nos resultados podem ser 
definidas ações específicas para melhorar a eficiência do uso da água, assim como reduzir os volumes 
de captações e manter as taxas de produção. 

SUN et al. (2016) avaliaram o consumo de água, a produtividade e os impactos ambientais da 
produção de trigo no Distrito de Irrigação de Hetao, localizado na região oeste da Mongólia, na China, 
usando a pegada hídrica como medida da eficiência do uso da água. Segundo os autores, a maior 
perda de água ocorreu durante o processo de transporte da fonte de água para o campo, durante a 
produção, o que indica que o sistema de irrigação apresentava-se em más condições. 

Um estudo da estimativa espaço-temporal do uso consuntivo de água para avaliação do 
desempenho de um sistema de irrigação na bacia do rio Indo, no Paquistão, mostrou que o uso 
consuntivo de água para a cultura do arroz, seguida da cana-de-açúcar são os maiores consumidores 
da bacia (USMAN et al., 2015).   
 
CONCLUSÃO 

A partir da revisão de literatura apresentada pode-se constatar que a outorga dos direitos de 
uso de recursos hídricos é um importante instrumento responsável por efetivar o sistema de gestão e 
planejamento da água, visando seus usos múltiplos e a resolução de conflitos entre os diferentes 
usuários. 

No entanto, para que esse cenário funcione de forma eficaz, é fundamental que se tenha um 
banco de dados consistente e atualizado, com informações que possam ser usadas para compor o 
conhecimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas, tanto na escala federal quanto 
estadual, servindo de suporte à tomada de decisão pelos órgãos gestores. 

A integração da outorga pelo uso da água, assim como dos demais instrumentos de gestão 
instituído pela Lei das Águas, entre os órgãos gestores Federal e Estadual, aliado ao 
comprometimento dos setores usuários e da sociedade civil, apresenta-se como um dos principais 
desafios do planejamento e gestão dos recursos hídricos. 
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