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COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS

1) Quais são as unidades da Federação que possuem taxa de 
fiscalização pelo uso de recursos hídricos?
Distrito Federal e Pará.

2) Qual é o único comitê de bacia com cobrança aprovada na 
região Norte?
CBH do Rio Formoso do Araguaia.

3) Qual é a data de criação do comitê da bacia onde está João 
Pessoa (PB)?
4 de setembro de 2006.



4) Em Piraju (SP) existe uma usina hidrelétrica (UHE) com cobrança 
iniciada com a Lei nº 9.984/2000. Como ela se chama e quem é o 
proprietário dela?
UHE Paranapanema. Santa Cruz Geração de Energia S/A.

5) Quais são os dois estados nordestinos com a cobrança 
implementada em todo o seu território?
Ceará e Paraíba.

6) Qual era a situação da cobrança em 2015 na bacia do rio São 
Francisco?
Cobrança implementada

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS



ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE 
ÁGUA EM CLASSES

1) Qual é a classe de enquadramento do rio Urucuia perto na região de 
sua nascente? E qual é a classe quando deságua no rio São Francisco?
Classe Especial. Classe 1.

2) Qual é a classe de enquadramento do rio Paraíba do Sul em sua foz
Classe 3.

3) Qual é o único rio do Distrito Federal com classe 1 no SNIRH?
Rio Preto.

4) Qual é a classe de enquadramento do rio Tietê em Novo 
Horizonte?
O mapa interativo do SNIRH não possui esta informação porque só 
contém dados de rios de domínio da União.



ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE 
ÁGUA EM CLASSES

5) Qual é a classe de enquadramento do rio Madeira em Porto Velho 
(RO)?
Classe 2.

6) Qual é a classe de enquadramento do rio Cachoeira a montante 
(acima) da barragem Rio Cachoeira no município de Piracaia - SP?
Classe 1.



OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

1) Qual é o nome do usuário de recursos hídricos que possui a única 
outorga para a finalidade “Outros” em Teresina (PI)?
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN).

2) Esta outorga autoriza o uso da água de qual rio?
Rio Parnaíba.

3) A outorga em questão é para qual tipo de interferência no rio?
Captação de água.

4) Esta outorga é para qual finalidade de uso da água?
Manutenção de nível da lagoa dos Oleiros.



OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

5) Qual é o tempo de validade desta outorga?
10 anos.

6) Qual é a vazão outorgada para o mês de abril para este uso da 
água?
97,47 metros cúbicos por hora (m³/h).

7) Quantos dias o usuário outorgado pode usar a água do rio em 
questão para o mês de março?
2 dias durante o mês.



PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

1) Segundo o mapa interativo do SNIRH, qual foi o último estado a 
concluir seu plano de recursos hídricos? Em que ano isto aconteceu?
Goiás. 2015. 

2) De acordo com o mapa interativo, qual é o único estado que não 
possui plano estadual de recursos hídricos e que ainda não iniciou os 
procedimentos para tê-lo?
Amapá.

3) Qual é o alcance de planejamento do Plano Estratégico de 
Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Tocantins e Araguaia?
2025.



PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

4) Qual é o estágio de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da 
bacia hidrográfica do rio Paraguai? Este plano abrange quais 
estados?
Em elaboração. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

5) Quais são os temas centrais do Plano de Recursos Hídricos da 
bacia hidrográfica do rio Grande?
Usos múltiplos e integração da gestão.

6) Qual foi o único plano de bacia estadual concluído em 2015 no 
Rio Grande do Sul?
Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí
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