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Resumo – Após dez anos de integração dos cadastros de usuários de águas em nível federal e 
estadual, no Estado do Rio de Janeiro, uma nova etapa se inicia, a partir da evolução tecnológica do 
sistema de cadastramento concebido e desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA). A 
evolução da plataforma do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) 
representa para o Sistema Fluminense de Gestão das Águas a oportunidade de unificar as 
informações do cadastro, de outorga e de cobrança em uma mesma base de dados. Além disso, o 
novo sistema também inclui uma extensa base de informações sobre água subterrânea, antiga 
reivindicação do setor de outorga estadual. Este artigo visa apresentar o processo de evolução do 
CNARH e seus desdobramentos para o processo de regularização de usos de água de domínio 
estadual, analisando criticamente a situação atual e as perspectivas que se abrem com as novas 
funcionalidades desenvolvidas.  
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EVOLUTION OF THE REGULARIZATION PROCESS OF WATER US ES IN 
RIO DE JANEIRO STATE SINCE ADHESION TO THE NATIONAL   WATER 

RESOURCES USERS REGISTRY - CNARH (2007 - 2017)  
 
Abstract – After ten years of integration of water users registers at federal and state levels in Rio de 
Janeiro State, a new stage begins, grounded on technological evolution of the cadaster system 
conceived and developed by National Water Agency (ANA). The evolution of the platform of 
National Water Resources Users Registry (CNARH) represents, for Fluminense Water Management 
System, the opportunity to unify cadaster, grant and collection information in a single database. In 
addition, the new system also includes an extensive groundwater information base, a longstanding 
claim of state grant sector. This paper aims to document the evolution process of CNARH and its 
unfolding regarding the regularization process of water uses of state domain, analyzing critically the 
current situation and the perspectives that may open with the new developed functionalities. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Estado do Rio de Janeiro adotou o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH) como sistema de cadastramento de usos e usuários de recursos hídricos, desenvolvido 
pela Agência Nacional de Águas (ANA), em 2006/2007, a partir da experiência piloto no âmbito do 
Plano Guandu (NUNES et al., 2008). 

Desde então, há diversos registros da evolução do Sistema Fluminense de Gestão das Águas 
como um todo, incluindo o aperfeiçoamento ou a implementação de outros instrumentos da Política 
Estadual de Recursos Hídricos (OCDE, 2015; ACSELRAD et al., 2015 a, b; FERNANDES et al., 
2015 a, b; NUNES e RAMOS, 2010). 

Após dez anos de integração dos cadastros de usuários de águas em nível federal e estadual, 
uma nova etapa se inicia, a partir da evolução tecnológica do sistema desenvolvido pela ANA; a 
evolução da plataforma CNARH representa para o Estado do Rio de Janeiro a oportunidade de 
unificar definitivamente as informações do cadastro de usuários de água, de outorga e de cobrança 
em uma mesma base de dados. Além disso, o novo sistema também inclui uma extensa base de 
informações sobre água subterrânea, antiga reivindicação do setor de outorga estadual. 

Este artigo visa apresentar o processo de evolução do CNARH e seus desdobramentos para o 
processo de regularização de usos de água de domínio estadual, analisando criticamente a situação 
atual e as perspectivas que se abrem com as novas funcionalidades desenvolvidas. 

 

2 – CNARH 1.0: base para integração de dados em bacias compartilhadas 

O CNARH 1.0 foi concebido pela ANA dentro do Módulo de Regulação de Usos do 
Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH). Seus objetivos são elementos 
centrais da gestão das águas, quais sejam: conhecer os usos e usuários, permitir quantificar 
demandas, identificar conflitos e subsidiar ações dentro de uma mesma bacia. Ele facilitou 
sobremaneira um processo cooperativo entre os órgãos gestores de recursos hídricos em bacias 
compartilhadas (NUNES e RAMOS, 2010). 

A escolha do Estado do Rio de Janeiro foi um caminho mais estreito dentro da integração 
prevista entre a União e os Estados na concepção do SNIRH, que resultou em evoluções da gestão 
estadual. Para o usuário de água no Estado do Rio de Janeiro, houve uma simplificação da 
regularização, ao realizar apenas um cadastramento nos processos de regularização de água de 
domínio estadual e federal. No setor de outorga, foi percebido um aumento imediato no número de 
documentos emitidos (NUNES et al., 2008), e o sucesso da integração do CNARH avançou para a 
integração também na cobrança, com a utilização do DIGICOB (Sistema Digital de Cobrança do 
SNIRH) para cálculo dos valores de cobrança pelo uso da água dentro da operacionalização da 
cobrança estadual. Consequentemente, o sistema estadual de informações de recursos hídricos 
deveria ser estruturado de acordo com as iterações já efetivadas com o SNIRH, seguindo a mesma 
lógica de cooperação entre órgão gestores.  

A seguir são descritos de forma sucinta os principais resultados da integração de cadastros 
para a outorga, cobrança e sistema de informações no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Outorga 

O CNARH como cadastro único foi uma das ações implementadas para gerar mais 
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eficiência e eficácia no atendimento ao púbico, e oferecer maior agilidade na análise de processos. 
O número de outorgas concedidas dobrou logo nos primeiros anos de utilização do CNARH, e o 
usuário de água bruta passou a realizar apenas um cadastramento, independentemente da 
dominialidade de seu uso (NUNES e RAMOS, 2010).  

Como o processo de regularização do uso passou a ser precedido pelo preenchimento do 
CNARH, é natural que o número de registros neste sistema tenha aumentado significativamente, 
conforme se observa na Figura 1. Em dez anos, o número de registros total aproxima-se de 20 mil.  

 
Figura 1: Evolução do número de registros totais do Estado do Rio de Janeiro internalizadas no CNARH a partir 

de 2006 
 

Além disso, os registros aprovados no sistema pelo órgão gestor (registros que completam o 
processo de regularização e recebem o respectivo documento de regularidade – outorga ou certidão 
ambiental de uso insignificante) também cresceram significativamente, aproximando-se de cinco 
mil declarações aprovadas até maio de 2017. 

A outorga tem um caráter administrativo forte que requer trâmites processuais, por se tratar 
de uma autorização de uso, um ato administrativo discricionário, unilateral e precário. Além disso, a 
estrutura de recuperação de dados do CNARH 1.0 e suas informações não foram projetadas sob o 
ângulo da outorga. Na essência do CNARH original está o conhecimento dos usuários de água e seu 
uso dentro de bacias compartilhadas; a outorga tem preocupações mais pontuais e afinadas com a 
operacionalização da administração pública de determinado domínio das águas. Essa diferença 
configura-se numa limitação, uma vez que a adoção do CNARH é insuficiente para dar conta de 
todas as exigências administrativas e técnicas das águas subterrâneas e superficiais de cada bacia. 

 

Cobrança 

A adoção do CNARH como base cadastral possibilitou a solução, concomitantemente, de 
diversas fragilidades técnicas relacionadas à operacionalização da cobrança no Estado (NUNES et 
al., 2008; ACSELRAD et al., 2015a). Possibilitou, também, um salto de qualidade na operação da 
cobrança, que pôde ser observado no aumento significativo da arrecadação nos exercícios 
subsequentes, sem a necessidade de ampla campanha de regularização nas Regiões Hidrográficas 
do Estado (Figura 2). 
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Figura 2: Evolução da arrecadação com a cobrança estadual a partir de 2006 

 
Em 2017 o valor de cobrança foi atualizado por nove dos dez comitês de bacia atuantes no 

Estado, e por isso a expectativa de arrecadação é praticamente o dobro da arrecadação anual 
esperada nos anos anteriores4.  

O mencionado sistema DIGICOB foi desenvolvido para efetuar o cálculo dos valores federal 
e estadual, no caso do Rio de Janeiro, para usuários com usos em águas de domínios distintos, em 
função da cobrança federal da bacia do rio Paraíba do Sul. Houve sem dúvida um ganho, uma vez 
que os gestores passaram a ter o conhecimento dos valores cobrados nas bacias como um todo, 
tanto federais no Paraíba do Sul, quanto estaduais nesta e nas demais bacias do estado. Dessa forma, 
passou a haver maior transparência com relação aos recursos gerados com a cobrança, assim como a 
minimização de erros de cobrança duplicada aos usuários (NUNES et al., 2008). 

 

Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRH) 

Considerando a integração cadastral, o então órgão gestor estadual de recursos hídricos 
(Serla) desenvolveu um projeto para implementação do SEIRH, com o propósito de atender 
necessidades específicas do órgão gestor e da gestão estadual de recursos hídricos (NUNES et. al, 
2011).  

No desenvolvimento de um Sistema de Recursos Hídricos integrado dentro da administração 
pública, existem variáveis que são determinantes para seu sucesso, conforme Nunes et al. (2011) 
identificaram: estabilidade de governo/equipe, apoio da alta administração, relacionamento com 
atores, estrutura e cultura organizacional.  

O processo de desenvolvimento do SEIRH foi impactado por muitas dessas variáveis, em 
virtude da unificação dos órgãos vinculados à pasta de meio ambiente e a instalação do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) em 2009 (ACSELRAD et al., 2015a), que alterou fortemente a 
arquitetura de todos os sistemas ambientais. A estabilidade da equipe de trabalho e o apoio da alta 
administração foram abalados com a inserção de outros serviços e prioridades, bem como mudanças 
dos gestores do projeto. Além disso, a estrutura organizacional do novo órgão gestor não refletiu 
um alinhamento estratégico da tecnologia da informação, o que é forte indicador de insucesso para 
                                                           
4 Informação disponível em: 
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mtm0/~edisp/inea0134130.pdf  
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projetos ambiciosos de desenvolvimento de sistemas integrados. Acrescente-se o agravamento da 
variável cultural, geradora de resistências, ao reunir em uma só instituição culturas de três origens 
diferentes. 

 

3 - CNARH 40: novos conceitos e desafios  

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(Resolução CNRH nº 126/2011), a ANA iniciou, em 2012, a concepção de seus novos sistemas, 
com foco na integração dos dados referentes aos usos de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. Muito embora o Estado do Rio de Janeiro já praticasse a integração da base cadastral, 
estas novas diretrizes visam orientar os órgãos gestores na integração de informações mínimas 
constantes das bases de dados dos sistemas estaduais de cadastro de usuários de recursos hídricos e 
do CNARH. Com isso, pretende-se aprimorar o conhecimento da demanda pelo uso da água, e, 
também, oferecer um instrumento mais robusto de suporte à implementação dos instrumentos das 
políticas de recursos hídricos, à fiscalização dos usos e interferências nos recursos hídricos e, em 
um futuro não muito distante, ser capaz de calcular o balanço hídrico de forma automática e 
compartilhada entre União e estados.  

O novo CNARH, denominado CNARH 40, mudou significativamente o conceito do 
cadastramento. O anterior CNARH 1.0 adotava o conceito de empreendimento integrado, em que se 
registram sob o mesmo número de cadastro (declaração) todas as interferências (captações e 
lançamentos em corpos hídricos) e todos os usos/finalidades do empreendimento. Já o CNARH 40 
adota o cadastramento ponto a ponto; isto significa que cada ponto de interferência deverá ser 
registrado individualmente com a respectiva finalidade de uso e o respectivo documento de 
regularização, seja ele de outorga ou de uso insignificante.  

De forma resumida, isso significa que, no CNARH 1.0, o relacionamento entre as 
interferências e as finalidades de uso é de n para n, enquanto que no CNARH 40 o relacionamento 
é de 1 para 1. Essa simplificação da relação traz grande vantagem em termos de recuperação da 
informação, uma vez que todas as informações daquele determinado ponto estarão registradas 
juntas, em uma só linha – a consolidação de informação será mais fácil e haverá menos risco de 
duplicação de dados.  

A inclusão de 50 campos de informação sobre água subterrânea, ainda com a possibilidade 
de integração com o Sistema de Informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS) para importação de 
dados, é outro ponto a ser destacado da nova plataforma. O CNARH 1.0 sempre sofreu críticas 
exatamente por não ter quase nenhum detalhamento sobre os usos subterrâneos. A partir do 
CNARH 40 poderá ser efetivada uma base consistente dos usos de recursos hídricos, que subsidie 
com mais confiabilidade estudos de demanda hídrica. 

Por ser um banco de dados voltado para a regulação, a nova plataforma considera apenas as 
interferências em corpos hídricos da competência do sistema de gestão das águas, excluindo da 
obrigação de registro as interferências em redes públicas ou privadas, em solo, no mar, etc. Além da 
simplificação do ponto de vista da quantidade de dados a serem armazenados, não há mais o 
conceito de balanço hídrico associado ao empreendimento integrado. Os registros são única e 
exclusivamente sobre as interferências em corpo d’água, com a respectiva finalidade de uso e ato 
autorizativo do gestor competente (estadual ou federal). Pode haver críticas a essa decisão, como, 
por exemplo, a possibilidade de alguma perda de informação para a gestão ambiental como um 
todo; porém, é forçoso reconhecer que este novo formato leva à construção de um banco de dados 
mais enxuto e menos complexo, que exigirá menos espaço de armazenamento e será mais simples 
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de administrar. 

Com relação às finalidades de uso, o CNARH 40 detalhou um pouco mais as categorias: das 
11 finalidades originais de uso (Abastecimento, Esgotamento, Indústria, Criação Animal, Irrigação, 
Aquicultura, Outro, Mineração, Reservatório, Aproveitamento Hidrelétrico e Termelétrica), o novo 
sistema passa a ter 16 finalidades: três novas (Consumo Humano, Obras Hidráulicas, Serviços); e 
duas subdivisões das categorias Aquicultura (Aquicultura em tanque escavado e Aquicultura em 
tanque-rede) e Mineração (Mineração – Extração de areia/cascalho em leito de rio e Mineração - 
Outros Processos Extrativos).  

Outra mudança significativa do ponto de vista conceitual é o fato de que não haverá mais a 
criação de uma nova declaração no momento da retificação. Existe a possibilidade de editar 
algumas informações do ponto de interferência, mas isso não implicará na criação de um novo 
registro. A cadeia retificadora do CNARH 1.0 causava impactos para a análise do processo de 
regularização, pois era permitido ao usuário declarante retificar os dados informados a qualquer 
tempo, criando um novo registro. Por isso, essa nova forma de cadastramento traz mais segurança 
sobre a informação analisada e exige menos espaço de armazenamento para todo o histórico da 
cadeia retificadora. 

A adaptação dos estados à nova plataforma será gradual. No Rio de Janeiro, o processo de 
migração de dados do CNARH 1.0 para o CNARH 40 foi iniciado em outubro de 2016. 
Inicialmente foram migrados os dados das declarações com interferências regularizadas cujos dados 
apresentavam maior grau de consistência e qualidade. Essas interferências foram separadas em 
pontos individuais, e hoje compõem uma base de cerca de 4.500 pontos de interferência migrados. 
O desmembramento das interferências foi feito pela Gerência de Tecnologia da Informação da 
própria ANA, mas a tarefa de verificação desses pontos caberá à equipe estadual de gestão do 
cadastro. Esta ação configura-se num desafio considerável, uma vez que além da necessidade de 
validar cada um dos pontos migrados, é preciso inserir o respetivo ato autorizativo associado, 
essencial na nova plataforma. Vencida essa etapa, as informações de outorga estarão vinculadas ao 
CNARH, eliminando uma lacuna observada quando da utilização do CNARH 1.0. 

Quanto à cobrança pelo uso da água, a expectativa de entrada em produção do novo 
DIGICOB, associado ao CNARH 40, é de conferir maior autonomia aos gestores estaduais, devido 
à previsão de parametrização das fórmulas, metodologias e valores vigentes nas bacias estaduais. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa é de que, no momento em que todo o processo de migração de dados para a 
nova plataforma esteja finalizado, o Estado do Rio de Janeiro poderá finalmente ter todos os pontos 
de interferência regularizados disponíveis, dando acesso e transparência a essas informações, na 
medida em que elas poderão ser disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações de 
Recursos Hídricos (SNIRH), no portal da ANA, e pelo próprio Inea. 

Para a outorga, há uma perspectiva de avanço na integração e sistematização de suas bases 
de dados, tanto de águas superficiais quanto subterrâneas (GARRIDO et al., 2015), na dependência 
de haver adesão institucional e um comprometimento dos técnicos estaduais. Dentro do órgão 
gestor estadual, a outorga faz parte da Diretoria de Licenciamento Ambiental, sendo uma etapa do 
processo de licenciamento de empreendimentos que fazem uso da água. Essa estrutura é uma 
conquista do processo de simplificação do licenciamento e incrementou significativamente o 
número de outorgas emitidas. Por outro lado, o instrumento de gestão outorga carece de uma 
melhor compreensão da instituição sobre o sentido da regularização do uso da água, que se mantém 
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restrito a um instrumento de comando e controle, sem considerar os aspectos relativos à gestão de 
recursos hídricos, como garantia de uso da água, respeito aos usos múltiplos da água e alocação 
quali-quantitativa da água e mecanismos de controle (CARDOSO da SILVA e MONTEIRO, 2004) 
na resolução de conflitos de uso. 

O instrumento de cobrança continuará com seu caráter motivador na utilização do sistema, 
com a evolução para a nova plataforma do sistema de cobrança, a partir do CNARH 40. A 
flexibilização da ferramenta de cobrança associada à plataforma (DIGICOB) permitirá a gestão 
mais autônoma do setor de cobrança estadual; além de continuar sendo a base de dados para a 
geração dos valores cobrados, será possível parametrizar metodologia e valores de acordo com as 
eventuais variações entre as diferentes regiões hidrográficas do estado, a partir de deliberações dos 
comitês de bacia.  

Identifica-se, assim, uma evolução do sistema de cadastro do SNIRH, tais como, a evolução 
da tecnologia de geoprocessamento, a integração com o sistema de água subterrânea (SIAGAS), 
alteração de conceitos visando à simplificação de procedimentos e atendimento de requisitos do 
instrumento de gestão outorga. 

Cabe ressaltar que, como um sistema de informação dentro de uma instituição da 
administração pública, fatores como, comprometimento das equipes envolvidas, apoio da alta 
administração, estabilidade institucional e estratégia organizacional, serão essenciais para sua 
implementação e sucesso.  
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