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Resumo – Os problemas de qualidade da água associados ao uso compartilhado de bacias 
hidrográficas por diferentes países ou estados de uma mesma federação há muito fazem parte da 
história de gerenciamento dos recursos hídricos, sendo possível identificar experiências de soluções 
adotadas no exterior e tentativas realizadas no Brasil. Apesar de ser preconizada em lei no Brasil, 
encontra-se certa dificuldade em se estabelecerem requisitos de concentração máxima de poluentes 
na transição de corpos d’água em bacias hidrográficas brasileiras. O presente artigo apresenta 
exemplos do que já foi realizado no cenário nacional e internacional e aponta possível solução para 
que seja colocado em prática o que é previsto pelo arcabouço legal quanto à determinação de 
condições de entrega na transição de rios de domínio estadual para domínio federal no Brasil. 
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MAXIMUM CONCENTRATION OF POLLUTANTS IN TRANSITIONS OF 
WATER BODIES UNDER DIFFERENT REGULATIONS: INTERNATI ONAL 

EXPERIENCES AND THE NEED FOR DEFINITIONS IN BRAZIL 
 

Abstract – Water quality related problems associated with the use of river basins shared by 
different countries or states of the same federation have long been part of the history of water 
resource management. We can even identify solutions adopted abroad and attempts carried out in 
Brazil in order to manage those problems. Despite being advocated by law in Brazil, setting 
maximum concentration of pollutants in the transition of water bodies in river basins is not adopted 
already. This article presents examples of some experiences accomplished in the national and 
international contexts and indicates a possible solution to put into practice what is predicted by the 
Brazilian legal framework regarding the determination of maximum concentration of pollutants in 
the transition between rivers under different regulations (state-level river and federal river) in 
Brazil. 
 
Keywords – water quality, water resources management. 
 
INTRODUÇÃO 

O uso compartilhado dos recursos hídricos sempre gerou problemas de diferentes aspectos e 
magnitudes. A presença de conflitos é frequentemente observada em bacias hidrográficas que têm 
seus recursos utilizados por mais de um país ou por diferentes estados de uma mesma federação ou 
por diferentes províncias de um mesmo país. Entretanto, PNUD (2006) afirma que se a gestão de 
bacias compartilhadas for realizada de uma forma mais cooperante, poderão ser obtidos ganhos 
reais em desenvolvimento humano. 
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Ao longo da história, alguns países preocupados com essa questão encontraram maneiras que 
pudessem minimizar ou eliminar possíveis problemas relacionados ao uso compartilhado de bacias 
hidrográficas (Nevada, 2008). Os tratados e convênios, consolidados entre países que fazem uso 
comum de grandes bacias transfronteiriças, são a prova de que a determinação de regras e limites 
para o uso da água pode levar a um aproveitamento sustentável desse recurso. 

No Brasil, a necessidade da definição desses limites é fundamentada por uma estrutura 
normativa que envolve a Lei 9.433 de 1997 e o Decreto 3.692 de 2000. A Lei prevê a articulação da 
União com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum, 
enquanto o Decreto, que regulamenta a atuação da ANA, estabelece que essa Agência exercerá ação 
reguladora em corpos d’água de domínio da União, inclusive mediante a definição de requisitos de 
vazão mínima e de concentração máxima de poluentes, na transição de corpos de água de domínio 
estadual para os de domínio federal. 

Este trabalho tem por objetivo discutir a necessidade de se colocar em prática o que é 
preconizado pela legislação e pelo normativo, assim como, evidenciar experiências desenvolvidas 
em bacias hidrográficas compartilhadas entre estados de um mesmo país ou entre países diferentes, 
no que se refere à definição de condições de transição em cursos d’água.  

O presente artigo, primeiramente, apresenta uma explanação de como a legislação brasileira 
aborda a questão quanto à definição de requisitos de concentração máxima de poluentes nas 
transições de corpos d’água de domínios diferentes. Em seguida, apresenta algumas experiências 
associadas à gestão compartilhada de bacias hidrográficas no cenário internacional e alguns avanços 
ocorridos no Brasil, finalizando com conclusão e recomendação acerca dessa questão.  

CONDIÇÕES DE ENTREGA – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

No Brasil, por muitos anos após a sua edição, o Código de Águas de 1934 foi o principal 
documento que regia o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Até que, na década de 1980, 
manifesta-se uma maior preocupação quanto à atualização das diretrizes descritas nesse código, já 
que, entre outros fatores, os problemas de gestão da água tinham se tornando mais complexos. E foi 
a partir da Constituição Federal de 1988 que os setores técnicos do governo passaram a se mobilizar 
para colocar em prática o que foi instituído pelo inciso XIX do Artigo 21 da Carta Magna que diz 
ser de competência da União instituir o Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SNRH e definir 
critérios de outorga de direito de uso. 

O primeiro projeto de lei criando o SNRH foi apresentado ao Congresso Nacional em 1991, 
mas, foi somente em 1997 e após algumas modificações, que o Presidente da República sancionou a 
Lei 9.433, Lei das Águas, que definiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e, finalmente, criou 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa lei traz, como diretriz geral de 
ação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão integrada e, como instrumentos para 
viabilizar sua implantação, os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em 
classes segundo os usos preponderantes, a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso da água e 
o sistema de informação sobre recursos hídricos (ANA, 2002). 
O princípio da gestão integrada depende especialmente da relação entre a União e os estados 
federados e do modo como esses trabalham juntos para gerir os recursos hídricos compartilhados. 
Isso é explicitado quando, em seu artigo 4º, a Lei das Águas descreve que a União articular-se-á 
com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Essa 
administração em conjunto é fundamental para a manutenção do sistema de gerenciamento das 
bacias de rios federais, considerando, principalmente, o fato de que os tributários dos rios de 
domínio federal são, em sua maioria, os rios de domínio estadual.  

Nesse contexto, a criação da Agência Nacional de Águas, em 17 de Julho de 2000, veio 
propiciar a atribuição a uma autarquia federal da efetivação da gestão integrada, sendo que a 
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responsabilidade dessa Agência diante da diretriz base foi intensificada pelo Decreto 3.692 de 2000, 
decreto de instalação da agência, o qual determina, em seu artigo 17, que, 
observado o disposto no artigo 4 da Lei no 9.433, de 1997, a ANA exercerá ação reguladora em 
corpos d’água de domínio da União, inclusive mediante a definição de requisitos de vazão mínima e 
de concentração máxima de poluentes na transição de corpos de água de domínio estadual para os 
de domínio federal. 

Os critérios para distinguir a dominialidade de rios aparecem primeiramente na Constituição 
Federal em seu artigo 20, inciso III, o qual institui quais corpos d’água são de domínio da União e 
em seu artigo 26, inciso I, que descreve aqueles que são de domínio dos estados. Com base nessa 
inscrição, a Resolução ANA Nº 399/200 explicita ser de domínio federal os lagos, rios e quaisquer 
corrente de água que banhem mais de um estado, servindo de limite entre eles ou cruzando sua 
divisa, que sirvam de limites com outros países e também aqueles que se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham. São, ainda, de domínio da união as águas em depósito, tais como as 
de reservatório, açudes e barragens, decorrentes de obra da União. As de domínio estadual são as 
águas subterrâneas, as águas superficiais, fluentes e emergentes, não classificadas como de domínio 
federal e as águas de depósito, ressalvadas, as decorrentes de obras da União. 

O conhecimento do domínio de um rio é de fundamental importância para definir os 
requisitos na transição de um corpo d’água para outro de domínio diferente. Essas exigências são 
aplicadas nos chamados pontos de entrega, que estão localizados nos pontos de passagem de 
domínio e onde o curso do rio federal coincide com a divisa política entre os estados. Assim, em 
todos os corpos hídricos, sejam eles estaduais ou federais, deverão ser respeitados os parâmetros 
estabelecidos pela legislação para a garantia da qualidade da água. 

EXPERIÊNCIAS NO EXTERIOR 

No cenário internacional, é possível observar que a preocupação com uma gestão articulada 
dos recursos hídricos iniciou antes mesmo da primeira metade do século XX, destacando-se 
principalmente, as iniciativas desenvolvidas na Europa e na América do Norte. Países que 
compartilham uma ou mais bacias hidrográficas firmaram acordos e tratados com o objetivo de 
estabelecer regras de uso e gerenciamento, a fim de garantir benefícios mútuos em quantidade e 
qualidade da água. 

Um desses acordos foi o Boundary Waters Treaty, firmado entre os Estados Unidos e o 
Canadá no ano de 1909. Segundo Nevada (2008), esse tratado é o principal instrumento jurídico 
internacional que rege a utilização das águas da bacia dos Grandes Lagos. O tratado estabeleceu 
certos princípios jurídicos fundamentais para lidar com os limites e as águas transfronteiriças e 
criou a Comissão Mista Internacional para ajudar a implementar partes do tratado. Com o passar 
dos anos, esse documento sofreu algumas modificações e outros acordos específicos foram 
consolidados, dentre eles o Great Lakes Water Quality Agreement - GLWQA, Acordo de Qualidade 
da Água dos Grandes Lagos, assinado em 1972 e modificado em 1978, que destaca a 
responsabilidade dos dois países em recuperar e manter a qualidade física, química e biológica da 
água dessa bacia e dita as diretrizes que devem ser seguidas para atingir essa meta (IJC, 2005). 

Mas, foi, em 1983, que o acordo em questão recebeu um complemento que trata da redução 
da carga de fósforo para a região, sendo alterado por um protocolo de 1987. Esse suplemento teve 
como objetivo minimizar o problema da eutrofização descrevendo as medidas que devem ser 
implementadas para reduzir a quantidade de fósforo que chega aos Grandes Lagos e a porcentagem 
de redução estipulada para cada lago contribuinte (United States of America e Canada, 1983). A 
Comissão Mista Internacional continuou tendo a responsabilidade de auxiliar os estados acordantes, 
acompanhando e avaliando os progressos obtidos por eles. Essa Comissão ainda hoje atua com esse 
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propósito, promovendo encontros bienais entre os países conforme foi previsto pela última versão 
do tratado (IJC, 2005). 

Outro acordo firmado entre países da América do Norte, os Estados Unidos e o México, 
instituído em 1944, trata, em termos quantitativos, da utilização das águas do Rio Colorado, Rio 
Tijuana e Rio Grande.  No caso do Rio Colorado, foi designado, entre outros encargos, o quanto de 
volume de água os Estados Unidos deveria entregar para o México anualmente (Ferguson, 1992).  
O acordo estava sendo normalmente cumprido, contudo a água apresentava alto teor de salinidade, 
o que levou o México a solicitar dos Estados Unidos medidas que viessem a melhorar a qualidade 
da água. Diante disso, em 1974, foi promulgado o Colorado River Basin Salinity Control Act, que 
autorizou a construção, operação e manutenção de obras a fim de remover o excesso de sal das 
águas do rio, o que resultou no desenvolvimento de experimentos de dessalinização, manejo de 
irrigação e projetos de drenagem realizados na bacia (United States of America e Mexico, 1974). 
Desde então, o Ato recebeu algumas modificações para adequação de políticas e questões 
financeiras relativas à implantação das obras. No entanto, seu propósito foi conservado e continua 
sendo aplicado, com programas de monitoramento e emissão de um relatório anual sobre o 
programa de controle de salinidade implantado na bacia (Ferguson, 1992). 

No âmbito dos acordos transfronteiriços que tratam da qualidade da água, destaca-se, ainda, o 
Delaware River Basin Compact, de 1961, celebrado entre os estados de Delaware, New Jersey, 
New York e Pennsylvania, os quais compartilham a bacia do rio Delaware nos Estados Unidos. 
Esse acordo criou a Comissão da Bacia do Rio Delaware, a qual obteve, dentre outras 
responsabilidades, a função de realizar, em pareceria com seus estados membros, o controle de 
poluição das águas da bacia (DRBC, 2008). No começo de vigência, havia apenas uma definição 
sucinta das medidas e políticas a serem implantadas. Foi então que, em 1968, a Comissão adotou 
uma regulação relativa à qualidade da água. Com o passar dos anos, foram realizadas, no âmbito 
desse acordo, mudanças e adições de termos que tratavam de problemas específicos relativos à 
qualidade da água. A versão vigente apresenta tabelas com definições de parâmetros a serem 
respeitados e, principalmente, demarcações de pontos de controles, localizados nas áreas de 
proteção especial e em divisas fronteiriças de um estado para o outro, sendo que a última alteração 
ocorreu no ano de 2008 (DRBC, 2008). 

Na Europa, a preocupação com a qualidade da água de rios transfronteiriços é marcada, 
principalmente, pela formação de comissões internacionais responsáveis pela questão ambiental nas 
bacias. Os acordos e o desenvolvimento dessas comissões são fundamentados em tratados firmados 
muito anteriormente, os quais abrangem outras áreas de conflito como, navegação e aproveitamento 
hidroelétrico. Esse alicerce facilitou a integração e a participação dos países que compartilham 
grandes rios europeus, como é o caso dos rios Reno e Danúbio, que são de grande importância para 
o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do continente. 

Assim, ocorreu, em 1963, a Convenção Internacional para Proteção do Reno Contra Poluição, 
que ficou conhecida como Berne Convention e criou a Comissão Internacional para Proteção do 
Reno. O acordo tinha algumas limitações, pois tratava apenas do curso principal, não considerando 
seus tributários. Fizeram parte dessa convenção os seguintes países: França, Alemanha, 
Luxemburgo, Países Baixos e Suíça (Nevada, 2008). Essa convenção foi substituída, em 1999, pela 
Convenção para Proteção do Reno, chamada também de Rhine Convention, que, além dos países já 
citados, teve a participação da União Europeia. A comissão estabelecida pela convenção passada se 
manteve, porém com novas regras de operação para o gerenciamento das ações e de moderação 
entre os países (ICPR, 1999). 
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As determinações do acordo são instruídas por princípios que deverão ser seguidos pelos 
países participantes para se ter um desenvolvimento sustentável do ecossistema do Reno, garantindo 
uma boa qualidade da água por meio de controle de poluição e medidas preventivas contra 
acidentes e inundações, sendo, atualmente, aplicada à bacia do rio Reno e a todos ambientes 
naturais aquáticos e terrestres que interagem com ela (ICPR, 1999). De acordo com Nevada (2008), 
esse tratado começou a se efetivar, de fato, somente a partir de 2003. 

Quanto á bacia do rio Danúbio, o acordo mais importante que trata da qualidade da água foi 
celebrado em 1994 quando ocorreu a Convenção para Proteção do Rio Danúbio. Ao todo, 
participam desse tratado a União Europeia e 14 países, com áreas na bacia, sendo eles: Áustria, 
Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Alemanha, Hungria, Moldávia, 
Montenegro, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia. Assim, como outros tratados, 
considera-se a importância da ação em conjunto, da comunicação das partes e do empenho em 
desenvolver novas tecnologias que pudessem contribuir com a recuperação e conservação da 
qualidade da água. A convenção descreve de maneira geral as principais necessidades da bacia, 
relacionadas, sobretudo, ao nível de poluição em que o rio se encontrava. Entretanto, mesmo 
citando que as ações possuíam caráter de emergência o tratado obteve validade efetiva apenas 
quatro anos depois, em 1998 (ICPDR, 2005). 

Ainda nesse ano, 1998, Portugal e Espanha realizaram a Convenção sobre Cooperação para a 
Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, 
conhecida também por Convenção de Albufeira. Ela aborda diferentes aspectos do gerenciamento 
dos recursos hídricos necessários à conservação e à proteção das bacias hidrográficas luso-
espanholas dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Sua meta principal foi a definição do 
quadro de cooperação entre os países integrantes a fim de proteger as águas superficiais e 
subterrâneas e os ecossistemas aquáticos e terrestres presentes nessas bacias e promover o 
aproveitamento sustentável dos seus recursos hídricos. Para tanto, a Convenção descreve quais 
ações e medidas deverão ser tomadas e em que aspectos serão aplicadas para se atingir o objetivo da 
Convenção (CADC, 1998). 

Uma das principais exigências feita pela convenção é de que alguns projetos e atividades 
devem ser submetidos à avaliação de impacto transfronteiriço, sempre que se verificarem as 
condições de risco descritas em seu anexo, estabelecendo que o estudo será realizado pelo país 
responsável pela obra, tendo o compromisso de manter a outra parte permanente informada do 
decurso desse procedimento (CADC, 1998). Com o intuito de acompanhar a execução nacional das 
ações previstas, a convenção exige dos países constituintes a elaboração de relatórios anuais que 
deverão ser remetidos à Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção, instituída 
pelo mesmo documento (CADC, 1998). 

Em 2000, a Europa se lança como destaque na gestão de recursos hídricos transfronteiriços, 
pois, nesse ano, foi instituída pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, a Diretiva 
Quadro de Água - DQA. O principal objetivo da Diretiva é contribuir para conservar e melhorar o 
ambiente aquático, considerando, principalmente, a qualidade das águas em questão e estabelecer 
um enquadramento para a proteção das águas de superfície interiores, de transição, costeiras e 
subterrâneas, a necessidade de realização de análises das características das bacias e dos impactos 
das atividades antrópicas, assim como uma análise econômica da utilização da água. Em bacias 
hidrográficas em que a utilização das águas produza efeitos transfronteiriços, a Diretiva determina 
que as ações e programas de medidas deverão ser desenvolvidos para a região hidrográfica à qual 
ela pertence. Essa exigência incentiva a articulação e a integração dos estados- membros, o que é 
fundamental para a realização dos objetivos ambientais definidos pelo documento (JOCE, 2000).  
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A DQA caracteriza-se como um acordo de grandes dimensões devido à sua abrangência de 
aplicação, tanto em termos geográficos quanto em proteção dos recursos hídricos, já que considera 
as diversas fontes de água disponíveis. Sua criação significou o surgimento de um referencial para 
os outros tratados existentes na Europa, pois estipulou tempos determinados para a efetivação da 
diretiva, exigindo que os países membros realizassem seus estudos e ações dentro dos prazos 
descritos e apresentassem seus resultados por meio de relatórios entregues à Comissão da Diretiva 
(JOCE, 2000). A fim de dar continuidade ao trabalho de gestão, a Diretiva especifica que a 
Comissão deve elaborar, anualmente, um plano atualizado de iniciativas que pretende propor no 
setor da água e em um tempo máximo de doze anos após a data de entrada em vigor, deverá 
publicar um relatório sobre a execução da diretiva, e, de seis em seis anos, apresentá-lo ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia. Após o lançamento da Diretiva, outros 
documentos foram elaborados, enquanto uns fizeram pequenas alterações no corpo principal, outros 
tiveram apenas a função de auxiliar na execução das tarefas-chave da Diretiva. É importante 
ressaltar que penalidades financeiras são previstas aos Estados-membro, caso as metas não sejam 
cumpridas (JOCE, 2000). 

De forma geral os tratados revisados, apresentam muitas características em comum. Todos 
fixaram metas e determinaram as principais ações necessárias ao combate da poluição e à promoção 
e à conservação da qualidade da água da bacia em que foram aplicados. Eles mostram a ação 
conjunta de diferentes países que, por razões econômicas, de saúde pública ou até mesmo por 
consciência ambiental tiveram a iniciativa de se unirem para evitar e resolver problemas 
relacionados ao uso compartilhado dos recursos hídricos (JOCE, 2000). 

CASOS NO BRASIL 

O estabelecimento de condições de entrega de rios se caracteriza como um dos desafios a 
serem enfrentados no gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Esse tema ainda não foi 
amplamente discutido, entretanto é possível perceber que, ao longo dos últimos anos, a Agência 
Nacional de Água – ANA vem buscando definir requisitos e padrões em transição de rios. Uma das 
primeiras experiências nesse sentido foi a instituição dos denominados marcos regulatórios que, 
segundo Brasil (2006), formam o conjunto de regras definidas de forma negociada pela ANA e os 
demais órgãos e autoridades outorgantes, com a participação de usuários dos recursos hídricos, 
como o marco referencial de regularização dos usos da água em determinado território de gestão de 
recursos hídricos. 

Porém, esses marcos ainda não estabeleceram requisitos de concentração máxima de carga de 
poluentes para a transição de rios, sendo que alguns apenas evocaram a necessidade do 
monitoramento da qualidade da água. Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos brasileiros em que 
se considerou a possibilidade de definição de condições de entrega: 

a) Bacia do Rio Piranhas-Açu/Sistema Curema-Açu (PB/RN): Resolução ANA 687/2004. O marco 
definiu um compromisso de entrega de água pela Paraíba ao Rio Grande do Norte, estabelecendo 
quotas máximas de uso de água por finalidade e por trecho de rio, além de regras de operação dos 
reservatórios existentes e programas de monitoramento da quantidade e qualidade da água 
(Machado, 2008), onde as seções e os parâmetros de qualidade a serem analisados foram definidos 
por Grupo Técnico Oficial, sendo que todas as atividades descritas na Resolução são de 
responsabilidade do Convênio de Integração celebrado entre a ANA, os órgãos dos estados do Rio 
Grande do Norte e Paraíba, além do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS.b) 
Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí (MG/SP): essa bacia não possui marco regulatório. 
Porém, a Procuradoria Geral da Agência Nacional de Águas emitiu, no ano de 2004, um parecer 
sobre a questão levantada pelo então Presidente dos Comitês Nacional e Paulista das Bacias 
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Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em que se questionava sobre a existência de 
um limite na carga poluente transportada pelos rios de domínio estadual, consequentemente diluída 
nos de domínio da União. Esse parecer discorreu sobre as responsabilidades diante desse problema 
e enfatizou que a ANA deverá proceder à fiscalização e definir os requisitos de vazão mínima e da 
concentração máxima de poluentes na transição de corpos de água de domínio estadual para os de 
domínio federal, oferecendo subsídios técnicos e legais. Entretanto, até à presente data, não há 
notícia de que alguma decisão tenha ocorrido, que viesse a colocar em prática o que foi preconizado 
pelo parecer. 

c) Bacia do Rio Preto (GO/DF/MG): Nota Técnica nº 385/GEREG/SOF – ANA de 2007. 
Descreve que, além da vazão mínima de entrega, poderiam ser estabelecidas condições adequadas 
de qualidade da água, por meio da definição de parâmetros de qualidade da água, como DBO, 
fósforo e nitrogênio. Com isso, o órgão gestor ficará responsável pela imposição e pela fiscalização 
de limites de cargas de poluição a montante. Essas regras poderiam ser definidas gradualmente, 
prevendo-se o abatimento contínuo das cargas de poluição, regulamentado individualmente nas 
outorgas emitidas pelo órgão gestor estadual ou distrital. 

A tentativa mais relevante quanto à definição das condições qualitativas de entrega da água 
foi a proposta no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(2004-2013), publicado em 2005, onde, em seu Módulo 3 - Alocação de Água, Enquadramento dos 
Corpos de Água, Fiscalização e Cobrança Pelo Uso, estabelece que os afluentes estaduais dos seis 
estados e do Distrito Federal, deverão garantir condições mínimas em quantidade e qualidade para a 
entrega da água ao rio principal, de domínio da União (ANA, 2004). Para tanto, considera que a 
bacia do rio São Francisco seria dividida em seis partes e que cada estado teria a responsabilidade 
da gestão de seus afluentes, firmando um compromisso com a ANA e com os outros estados de 
respeitar as condições mínimas de entrega, determinadas no âmbito de um Convênio de Integração. 

Foram estipulados quatro pontos de controle quali-quantitativos, que estão localizados onde o 
curso do rio principal adentra em cada estado. Entretanto, o documento que iria propor os limites de 
entrega não chegou a ser formulado, tendo em vista a falta de consenso sobre a questão no âmbito 
do Comitê de bacia. O Plano reconhece a dificuldade em se estabelecerem metas de qualidade de 
água para essa bacia e afirma que, apesar de não haver grande diversidade das legislações estaduais 
em relação à Federal, esse processo, suas consequências e as responsabilidades de sua realização se 
mostram como um desafio à gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (ANA, 2004). 

No Brasil, ainda não ocorreu nenhuma experiência concreta de regulamentação dos requisitos 
de concentração máxima de poluentes para rios de domínio estadual que deságuam em rios federais 
ou para rios federais que atravessam mais de um estado. Mesmo sendo uma medida prevista pelo 
normativo existente, os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos no país encontram 
diversas dificuldades, visto que a definição dessas condições poderia, entre outros efeitos, 
influenciar, diretamente, no arranjo dos usos do solo na bacia, assim como no volume de água 
outorgável e na destinação dos usos de água. 

Tendo em vista esse contexto, julgou-se pertinente desenvolver pesquisa, ora em curso no 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de 
Brasília (PTARH/UnB), em que se avalia a implementação de mecanismos de definição de 
concentração máxima de poluentes em uma bacia-piloto. 
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CONCLUSÃO 

Por meio da pesquisa documental realizada, observou-se que a definição de requisitos de 
concentração máxima de poluentes nas transições de corpos d’água nunca foi adotada para as bacias 
hidrográficas do Brasil, devido, entre outros fatores, à complexidade em sua aplicação, pois esse 
procedimento, além de exigir estudos específicos, pressuporia a adoção de critérios e indicadores 
que representassem adequadamente as condições de transição, que pudessem ser facilmente 
monitorados e que tivessem aceitabilidade pelas partes envolvidas. 

No Brasil, tem-se optado por buscar, de forma negociada e voluntarista, a definição de regras 
de gestão compartilhada, no âmbito dos Comitês de Bacia e por meio dos instrumentos de “Planos 
de Recursos Hídricos” e de “Propostas de Enquadramento”. Embora essa via pactuada se constitua 
na melhor alternativa para definição de condições de entrega, é sempre necessário contar, na gestão 
de recursos hídricos, com dispositivos regulatórios capazes de dirimir eventuais conflitos de 
interesse entre entes federados. 
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