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O Enquadramento dos Corpos de Água em Classes

é um dos instrumentos das Políticas Nacional e

Estadual de Recursos Hídricos que visa

estabelecer metas de qualidade para os corpos de

água, a fim de assegurar os usos preponderantes

estabelecidos.

Esse instrumento está relacionado com as metas

de qualidade de água pretendidas para um corpo

hídrico (o rio que queremos / podemos) e não

necessariamente com as condições atuais do

mesmo (o rio que temos).







Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1.997;

Lei Distrital nº 2.725, de 13 de junho de 2001;

Resolução CNRH nº 91, de 5 de novembro de 2008;

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005;

Regimentos Internos dos Comitês de Bacia do DF.





CBH-Paranoá

CBH-Maranhão

CBH-

Preto





7 – Poder público
7 – Organizações Civis
9 – Usuários 

23 Membros



1. Arbitrar conflitos em 1ª instância;

2. Promover debates;

3. Opinar sobre assuntos submetidos;

4. Recomendar a celebração de convênios;

5. Estabelecer diretrizes para o Plano de Bacia;

6. Submeter o Plano de Bacia à Audiência Pública;

7. Aprovar o Plano de RH;

8. Compatibilizar o Plano de Bacia com o Plano do Paranaíba e 
com o PGIRH;

9. Acompanhar a execução do Plano de RH;

10.Encaminhar ao CRH-DF proposta de Enquadramento;



11. Definir prioridades para outorga;

12. Propor ao CRH-DF usos insignificantes;

13. Sugerir mecanismos de cobrança e faixa de valores;

14. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo de obras 
de uso múltiplo;

15. Desenvolver e apoiar iniciativas de educação ambiental;

16. Promover a publicação e divulgação das decisões tomadas;

17. Exercer outras ações estabelecidas em lei, regulamento ou 
decisão do CNRH e do CRH-DF;

18. Elaborar, aprovar e promover alterações em seu Regimento 
Interno, bem como decidir sobre casos omissos.



No caso do DF, o Enquadramento foi debatido em

reuniões específicas dos Comitês de Bacia do

Paranoá (CBHRP), dos Afluentes do Rio Preto

(CBH/AP) e dos Afluentes do Rio Maranhão

(CBH/AM).

CBH/AP: 19 de junho de 2013;

CBH/AM: 03 de julho de 2013;

CBHRP: 05 de julho de 2013.

Audiência pública: 21 de outubro de 2013.



Que rios queremos?

Que rios temos?

Características naturais?

Impacto antrópico?

Cenários de uso (solo e água)?

Rede de monitoramento?

Viabilidade (política, técnica, econômica e 
ambiental)? 











Correio Braziliense (2014)

2,25% a.a.
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