
O que é?

Para mais informações acesse

www.fetranspor.com.br

ou entre em contato com a equipe do 
Centro de Serviços Ambientais

E-mail: meioambiente@fetranspor.com.br

Telefone: (21) 3221-6300

Como uma empresa de transporte de passageiros 
por ônibus pode se tornar sustentável, preser-
vando o meio ambiente e cumprindo a legislação 

vigente? O Centro de Serviços Ambientais da Fetrans-
por ajuda a responder esta pergunta, trazendo infor-
mações para a sua empresa, prestando orientação e 
auxílio na forma de implantar as medidas necessárias 
para estar em dia com os conceitos de mobilidade 
sustentável.

É com este objetivo que apresentamos o presente fol-
der, que esperamos possa esclarecer dúvidas técni-
cas, de uma forma clara, precisa e fácil. 

A outorga é o ato administrativo de autorização mediante 

o qual o órgão gestor de recursos hídricos faculta 

ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, 

superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, 

nos termos e nas condições expressas no respectivo 

ato. Seu objetivo é assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso aos recursos hídricos.

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é um 

dos instrumentos de gestão estabelecidos pela Lei Federal 

nº 9.433, de 8/1/1997, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, e pela Lei Estadual nº 3.239, 

de 2/8/1999, que estabeleceu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos.

No Estado do Rio de Janeiro, as autorizações de usos 

dos recursos hídricos são de competência do Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA.

O quadro a seguir apresenta os tipos de uso de recursos 

hídricos que necessitam de outorga; os tipos de uso que 

independem de outorga; e os limites de uso considerados 

insignificantes.insignificantes.

Outorga
Direito de Uso dos 
Recursos Hídricos



Usos que dependem de Outorga
Estão sujeitos à outorga os seguintes usos de Recursos Hídricos:

Derivação ou captação de parcela de água existente em 

um corpo de água, para consumo;

Extração de água de aquíferos (POÇOS);

Lançamento em corpo de água, de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim 

de sua diluição, transporte ou disposição final;

Aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

Outros usos que alterem o regime, quantidade ou 

qualidade da água existente em um corpo hídrico.

Usos que independem de Outorga

O uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades individuais ou de pequenos núcleos 

populacionais, em meio rural ou urbano, a fim de atender 

às necessidades básicas da vida;

O uso de vazões e volumes considerados insignificantes, 

para derivações, captações e lançamentos.

Limites de uso considerados insignificantes

As derivações e captações para usos com vazões de 

até 0,4 (quatro décimos) litro por segundo, com seus 

efluentes correspondentes e volume máximo diário de 

34.560 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta) litros;

As extrações de água subterrânea inferiores ao volume 
diário equivalente a 5.000 (cinco mil) litros e respectivos 
efluentes, exceto para produtor rural –  caso em que 
se mantêm os mesmos limites discriminados para as 
derivações e captações (POÇOS);

Os usos de água para geração de energia elétrica em 

pequenas centrais hidrelétricas, com potência instalada 

de até 1 MW (um megawatt).

Tamponamento ou desativação 
de poços

É um procedimento que pode ser solicitado pelo usuário ou por deter-

minação do INEA, em casos em que forem constatadas:

• Irregularidades construtivas que coloquem o aquífero em risco;

• Contaminação do poço ou do aquífero, inviabilizando seu uso;

• Poços improdutivos (secos ou com vazão insuficiente para o 

objetivo proposto);

• Outras eventuais irregularidades.

A solicitação do tamponamento deve ser apresentada ao INEA, median-

te requerimento próprio, acompanhado de relatório técnico, contendo 

as informações do poço, os motivos de sua desativação e o projeto do 

tamponamento, assinados pelo usuário e pelo responsável técnico.

Como solicitar?

Observação: O uso insignificante não desobriga o respectivo usuário do 

atendimento de deliberações ou determinações do INEA.

1) Agendar, no site do INEA ou por telefone, uma visita à Central 

de Atendimento, ou à Superintendência Regional correspondente ao 

município;

2) Comparecer à visita, no horário marcado, munido dos 

documentos necessários para abertura do processo (para verificar 

lista de documentos acesse: www.inea.rj.gov.br/);

3) A documentação é conferida pelo atendente do INEA, que 

emite uma Guia de Recolhimento (GR), cujo valor depende da 

quantidade de pontos de interferência a serem analisados de acordo 

com a tabela 6 da NA-051.R-8, para abertura do processo. A GR pode 

ser paga na tesouraria do INEA ou em qualquer agência do banco 

autorizado;

4) Voltar ao INEA com a GR paga e os documentos para abertura 

do processo;

5) Os documentos dão origem a um processo administrativo, cujo 

número deve ser informado, pelo interessado, sempre que consultar 

o site, a Central de Atendimento ou as superintendências regionais, 

sobre o andamento da análise do seu requerimento.

Para obter o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água 

de domínio da União (são aqueles que se encontram em terras do 

seu domínio, que banham mais de um estado, servem de limite 

com outros países ou unidades da Federação, abrangem território 

estrangeiro, ou dele provêm), a outorga deve ser requerida na 

Agência Nacional de Águas – ANA.

Para obter mais informações, acesse o site  www.ana.gov.br, 

selecione  Serviços e Pedido de Outorga.

A solicitação de outorga ou tamponamento e a entrega dos documentos 

devem ser feitas na Central de Atendimento ou na Superintendência 

Regional do INEA correspondente ao município.

Mais informações: 

Central de Atendimento – INEA
Rua Fonseca Teles, 121, 8º andar, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro
Tels.: (21) 2334-8394 / 2334-8395 
E-mail: ca@inea.rj.gov.br

Serviço de Outorga pelo Uso da Água 
(SEAGUA)
Tel.: (21) 2334-8330

Ou entre em contato com o Centro de 
Serviços Ambientais da Fetranspor.
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