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1 APRESENTAÇÃO 

Este relatório é parte integrante da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – FASES A, B e C de-

corrente do contrato No 2014/020897 celebrado entre a SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA) e a empresa GAMA ENGENHARIA E RECURSOS 

HÍDRICOS. 

DADOS DO CONTRATO: 

Edital de Concorrência N°: 083/CELIC/2013 

Contrato No: 2014/020897 

Processo administrativo N°: 11107-0500/12-8 

Unidade 
Executória 

Projeto Elemento Recurso Empenho n° 
Natureza de 

Despesa 

05.01 5862 3.3.90.35.3502 0295 14002025591 3.3.90.35 

 

Valor de Contrato: R$ 1.733.746,05 

Data de Assinatura do Contrato: 02/06/2014 

Data da Ordem de Serviço: 16/06/2014 

Os documentos que apresentam o Planejamento da bacia hidrográfica do Camaquã estão organi-

zados da seguinte forma: 

 PTC - Plano de Trabalho Consolidado 

 RT1 - Atividades Preliminares 

 RT2 - Consolidação das informações existentes 

 RT3 - Diagnóstico da bacia 

 REA - Relatório Síntese da Etapa A 

 RT4 - Prognóstico e Balanços Hídricos 

 RT5 - Enquadramento 

 REB - Relatório Síntese da Etapa B 

 RT6 – Plano de Ações 

 RT7 – Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação - Diretrizes de Outorga 

 REC - Relatório Síntese da Etapa C 

 RS - Relatório Síntese (encarte, Relatório Executivo e SIG-Plano) 

Este documento apresenta o RT7 – Modelos de cobrança e potencial de arrecadação – 

Diretrizes de Outorga.  
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2 INTRODUÇÃO 

Este Relatório Técnico 7 é composto por dois capítulos principais, um que trata dos Modelos 

de Cobrança pelo Uso de Água e Potencial de Arrecadação e outro que propõe as Diretrizes 

para as Outorgas de Direitos de Uso de Água. Trata-se, assim, com dois relevantes instrumen-

tos de gerenciamento de recursos hídricos: a cobrança pelo uso e a outorga de direitos de uso 

dos recursos hídricos.  

Ambos têm com o propósito regular o uso de água, sendo que a cobrança o faz por meio da 

indução econômica enquanto a outorga atua mediante a atribuição de cotas de uso. A co-

brança faz parte da categoria de instrumentos econômicos e além de induzir a racionalização 

do uso da água promove arrecadação que se constitui em uma das fontes de recursos para 

implantação do plano. A outorga se insere entre os instrumentos ditos de comando-e-controle. 

3 DIRETRIZES DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE ÁGUA 

A Lei 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos dispõe em sua Seção I do capítulo 

primeiro, onde são tratados os seus objetivos e princípios, as seguintes orientações de inte-

resse: para as outorgas de direitos de uso de água: 

Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo promover a 

harmonização entre os múltiplos e competitivos usos dos recursos hídricos e sua 

limitada e aleatória disponibilidade temporal e espacial, de modo a: I - assegurar 

o prioritário abastecimento da população humana e permitir a continuidade e 

desenvolvimento das atividades econômicas; ... III - impedir a degradação e 

promover a melhoria de qualidade e o aumento da capacidade de suprimento 

dos corpos de água, superficiais e subterrâneos, a fim de que as atividades 

humanas se processem em um contexto de desenvolvimento socioeconômico 

que assegure a disponibilidade dos recursos hídricos aos seus usuários atuais e 

às gerações futuras, em padrões quantitativa e qualitativamente adequados.  

Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos reger-se-á pelos seguintes 

princípios: I - Todas as utilizações dos recursos hídricos que afetam sua dispo-

nibilidade qualitativa ou quantitativa, ressalvadas aquelas de caráter individual, 

para satisfação de necessidades básicas da vida, ficam sujeitas à prévia apro-

vação pelo Estado... 
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Mais adiante, na seção I do Capítulo IV, e já tratando de diretrizes específicas para aplicações 

deste instrumento, ficou estabelecido que: 

Art. 29 - Dependerá da outorga do uso da água qualquer empreendimento 

ou atividade que altere as condições quantitativas e qualitativas, ou ambas, 

das águas superficiais ou subterrâneas, observado o Plano Estadual de Re-

cursos Hídricos e os Planos de Bacia Hidrográfica. § 1º - A outorga será 

emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos mediante autorização ou 

licença de uso, quando referida a usos que alterem as condições quantitati-

vas das águas. § 2º - O órgão ambiental do Estado emitirá a outorga quando 

referida a usos que afetem as condições qualitativas das águas.  

Art. 30 - A outorga de que trata o artigo anterior será condicionada às prio-

ridades de uso estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no 

Plano de Bacia Hidrográfica.  

Art. 31 - São dispensados da outorga os usos de caráter individual para 

satisfação das necessidades básicas da vida. 

Estas disposições de caráter geral requerem regulamentação, o que foi inicialmente realizado 

pelo Decreto nº 37.033, de 21 de novembro de 1996, a seguir analisado. 

3.1 Modalidades de outorga  

No Decreto supramencionado foram especificadas as seguintes modalidades de outorga: con-

cessão, licença de uso e autorização. A concessão é emitida quando o uso for considerado de 

utilidade pública como, por exemplo, o abastecimento público. A licença de uso quando o 

usuário atender a condições definidas pelos órgãos outorgantes (DRH: retirada de água; FE-

PAM: lançamento de efluentes) em função das disponibilidades quali-quantitativas de água na 

bacia hidrográfica. Como autorização, no caso em que não sejam definidas as condições ne-

cessárias para a licença de uso.  

A interpretação possível da diferença entre as licenças de uso e autorização é que os usos que 

requeiram que sejam consideradas as disponibilidades quali-quantitativas dos recursos hídri-

cos, como retiradas de água e lançamento de efluentes, deverão ser outorgados mediante 

licença de uso. Usos que não requeiram este referencial de disponibilidade, como obras hi-

dráulicas, são outorgados mediante autorização.  
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3.2 Prazo máximo de validade 

Segundo o Decreto nº 37.033/96 as concessões podem ter um prazo de validade máximo de 

10 anos, as licenças de uso devem ter um prazo máximo de validade de 5 anos e as autoriza-

ções são precárias, podendo ser revogadas a qualquer momento. 

3.3 Critérios de outorga de direitos de uso de água 

Os critérios de outorga que exigem melhor elaboração são os de captação de água, em que 

os aspectos quantitativos estão presentes, e os de lançamento de efluentes, quando as ques-

tões de qualidade são prevalecentes. Critérios de outorga de captação são bem desenvolvidos 

e aplicados no Rio Grande do Sul. O mesmo não se pode dizer quanto aos critérios de outorga 

de lançamento de efluentes. Por isto, quanto aos primeiros, a abordagem será descritiva do 

que já se encontra normatizado no Estado. No que se refere aos critérios de lançamento de 

efluentes maiores detalhes serão apresentados devido à pouca experiência existente na ma-

téria, tanto no Estado, que não emite estas outorgas neste momento, quanto no país. 

3.3.1 OUTORGA DE CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

O Decreto nº 37.033/96 delega ao DRH a fixação de parâmetros técnicos gerais para o estado 

do Rio Grande do Sul para orientar as outorgas, podendo os Planos de Bacia Hidrográfica 

adaptá-los para a respectiva bacia (Art. 7º). Estes critérios de outorga no Brasil têm sido 

estabelecidos por meio de duas abordagens. Em bacias em que as disponibilidades hídricas 

ainda não estão próximas ao esgotamento pelos usos é estabelecida uma vazão referencial de 

estiagem e um percentual da mesma que será o limite superior da soma das outorgas de 

montante até a respectiva seção fluvial. O Quadro 3.1 apresenta os valores adotados em al-

gumas unidades da federação e pela Agência Nacional de Águas em águas federais. As vazões 

de estiagem adotadas são a média de sete dias sucessivos com recorrência de 10 anos (Q7,10) 

e as vazões com permanência de 95% (Q95%) e 90% (Q90%). 
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Quadro 3.1 – Vazões referenciais e percentuais de usos outorgados no Brasil 

 Órgão gestor Vazão máxima outorgável 

S/D 
SEMA/RS Não está definida. 

SECTMA/PE Não está definida. 

Q7,10 

IGAM/MG 50% Q7,10, c/residual de 50% Q7,10. Reservatórios: residual 70% Q7,10. 

DAEE/SP 50% da Q7,10 por bacia. Máx. individual de 20% Q7,10. 

INEA/RJ Definida nos Planos de Bacia Hidrográfica; ou adota-se a 50% da Q7,10. 

Q95% 

ANA 70% Q95% em geral. Máx. individual de 20% Q95%. 

SEMARH/GO 70% Q95%. 

SUDERHSA/PR 50% Q95%. 

SEMAR/PI 80% Q95% (rios) e 80% Q90% (açudes). 

Q90% 

NATURATINS/TO 75% Q90%, máx. individual de 25% Q90%. Reservatórios: 90% da Q90%. 

INEMA/BA 80% Q90%. Máx. individual de 20% Q90%. 

SRH/CE 90% Q90%. 

AAGISA/PB 90% Q90. Em lagos territoriais, o limite outorgável é reduzido em 1/3. 

SERHID/RN 90% Q90%. 

SEPLANTEC/SE 100% Q90%. Máx. individual de 30% Q90%. 

 

Existem duas consequências antagônicas em suas repercussões sobre o uso de água na bacia 

na adoção de vazões de referência maiores ou menores: quanto maior a vazão de referência 

adotada – e a Q90% é maior que a Q95% que por sua vez é geralmente maior que a Q7,10 – maior 

a possibilidade de uso de água na bacia, mas menor é a garantia de que o usuário outorgado 

seja suprido. Portanto, ao se fixar uma vazão de referência para a outorga deve-se considerar 

o equilíbrio entre a garantia de suprimento e a possibilidade de uso de água. De nada adianta 

se aumentar a vazão de referência para permitir maior uso de água se a garantia de supri-

mento abaixar a ponto de desestimular o usuário a permanecer no local. Por outro lado, re-

duzir-se a vazão de referência como forma de aumentar a garantia de suprimento aos usuários 

significa impedir o uso de água na bacia e talvez restringir o seu desenvolvimento. 

Um sistema mais racional de outorga deveria considerar as garantias requeridas pelos usuá-

rios, que dependem de suas vulnerabilidades (ou resiliência) ao não suprimento de água. Em 

função destas, usuários mais vulneráveis/menos resilientes teriam outorgas com maiores ga-

rantias do que aqueles menos vulneráveis/mais resilientes, permitindo um uso maior de água 
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na bacia. Os valores de cobrança pelo uso de água poderiam ser maiores para outorgas com 

maiores garantias, para estimular os usuários a aceitarem garantias menores e aumentar a 

possibilidade de uso de água na bacia. Porém, dificuldades operacionais e de informação im-

pedem no momento a adoção de critérios desta ordem, o que leva os sistemas a adotarem o 

critério da vazão referencial máxima outorgável. 

As diferenças entre outorgar no máximo Q95%, Q90% ou Q7,10 são de difícil entendimento para um 

colegiado com a natureza heterogênea de um Comitê de Bacia Hidrográfica. Ao se outorgar a 

Q95% no máximo estabelece-se uma garantia que em 95% do tempo haverá água disponível 

para suprir as outorgas (e que em 5% do tempo haverá racionamento); se a opção é a Q90% os 

valores seriam 90% de garantia e 10% de racionamento, e assim por diante.  

A outorga de, no máximo, a Q7,10 é de maior dificuldade de explicação. Significa que nos 7 

dias de estiagem mais severa do ano será possível o suprimento das outorgas, em média, 9 

anos em cada 10. Ou seja, em 1 ano a cada dez haveria racionamento. 

Cabe também refletir que estas garantias, ou riscos de racionamento, ocorrem quando se 

atinge o valor máximo outorgável, e quando todos os usuários estão usando suas outorgas 

em suas plenitudes durante o período crítico de estiagem. Se alguns usuários deixam de usar 

a água de acordo com a totalidade de suas outorgas, ou se ainda existe possibilidade de 

emissão de outorgas, pois o valor total acha-se abaixo da vazão referencial, as garantias de 

suprimento serão maiores (e os riscos de racionamento menores).  

Em bacias em que as disponibilidades estão próximas ao esgotamento, ou seja, nas Bacias 

Especiais, como será esclarecido abaixo, adota-se o critério da “regra da régua” pelo qual uma 

régua linimétrica estabelece o nível de água a partir do qual os usos outorgados de água 

deverão se submeter a restrições. 

No Rio Grande do Sul a tendência tem sido a adoção da Q90%, sendo que o percentual máximo 

de outorga varia de 50% (Resolução CRH 189/2016 para a bacia do rio Santa Maria) a 70% 

(Resolução CRH 116/2012 para a bacia hidrográfica do rio Ibicuí). Na bacia do rio Pardo a 

Resolução 138/2014 fixou a Q90% como referência, de forma provisória, até ser concluído o 

seu plano de bacia, não definindo o percentual de uso. E na sub-bacia do arroio Velhaco, que 

faz parte da bacia do rio Camaquã e pode ser enquadrada como Bacia Especial (ver abaixo), 

foi estabelecido pela Resolução 69/2010 que 75% da Q90% é o limite para as outorgas. 
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Pode ser causa de alguma surpresa o fato da referência para a outorga no Rio Grande do Sul 

estar aderente à de estados na região semiárida ou de cerrado (Tocantins), e não a de estados 

do Sudeste, por exemplo, que adotaram a Q7,10. Ou não ser adotada a Q95% no Estado, como 

faz a ANA e o Paraná, este na Região Sul. 

Uma explicação possível para o fato vem tanto do regime hidrológico no Rio Grande do Sul, 

quanto do uso de água que neste Estado prepondera. O regime hidrológico é distinto do que 

ocorre no restante do país, em que existem estações secas e úmidas bem definidas, sendo 

que na estação seca, em termos práticos, a ausência de chuvas é a característica principal. No 

Rio Grande do Sul o regime de chuvas é mais homogêneo, com chuvas em todos os meses, 

embora se possa observar volumes menores no outono e maiores na primavera. Porém, os 

problemas de estiagem são mais verificados no verão, quando ocorre concentração de cultivos, 

especialmente de arroz irrigado, o maior uso de água no Estado. 

O fato das precipitações serem mais uniformes sazonalmente pode ser uma das razões de ser 

adotada vazão de referência Q90%, maior que as demais alternativas, permitindo assim maior 

uso de água, embora com segurança menor de suprimento. Isto por que as secas, quando 

ocorrem, têm caráter sazonal, dificilmente perdurando por longos períodos, como ocorre nos 

demais estados brasileiros. Desta forma, o impacto nos usuários de água é restrito a alguns 

meses, podendo causar prejuízos significativos, mas restritos temporalmente, permitindo com-

portamento mais resiliente.  

Por outro lado, o arroz irrigado, o maior usuário de água, apresenta também resiliência por 

diversos fatores: a maior parte das áreas cultivadas tem reservatórios de acumulação que 

compensam falta de chuvas, é possível reduzir o uso de água em períodos de seca por medidas 

voltadas a aumento de eficiência de uso da água, e o arroz, mesmo com algum prejuízo, pode 

ser cultivado com lâminas menores que as usualmente aplicadas.  

Por todas estas razões o uso da referência Q90% é justificada no Rio Grande do Sul, permitindo 

maior volume de água outorgável, mesmo com redução das garantias de suprimento, compa-

rativamente com as demais vazões referenciais adotadas no país.  

3.3.2 OUTORGA DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

As abordagens mais coerentes propõem que se deva considerar os aquíferos, primeiramente, 

como um sistema constituído por zonas de recarga, zona de descarga e sistemas de fluxos 

subterrâneos. A estocagem ocorre principalmente por meio da recarga das chuvas, e uma vez 
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armazenada, tornam-se menos vulneráveis às flutuações climáticas dos que as águas superfi-

ciais. Dessa forma as águas subterrâneas são também menos suscetíveis à poluição e para 

sua utilização geralmente um tratamento simples é suficiente. Isto a torna economicamente 

viável para o consumo humano, industrial, agropecuário e para o setor de serviços. 

As águas subterrâneas são menos vulneráveis aos efeitos da poluição e da contaminação, por 

se encontrarem naturalmente protegidas. Diante disso, as águas subterrâneas constituem uma 

fonte segura de abastecimento de água para consumo humano desde que as mesmas sejam 

captadas de forma adequada.  

No entanto, uma vez contaminadas, torna-se muito difícil a sua recuperação. Logo, é neces-

sário haver um controle rígido pelos órgãos responsáveis (municipal ou estadual), com a fis-

calização no período de construção dos poços, sua fase de operação e abandono, o que deve 

ser considerado como investimento e não custo. Caso estas providências não sejam seguidas 

à risca, os poços se transformam nos principais focos de contaminação das águas subterrâ-

neas. 

Não existe no Brasil critérios simples de outorga de águas subterrâneas, como ocorre com as 

águas superficiais. O que se percebe é que regiões onde sejam identificados conflitos do uso, 

por excesso de poços em bombeamento ocasionando interferência entre si, são limitadas as 

vazões a serem outorgadas de acordo com a disponibilidade local, a qual é determinada pelo 

monitoramento contínuo de nível e vazão. Nestes casos também é estabelecido um raio mí-

nimo de interferência, dentro do qual não é permitida a perfuração de novos poços.  

Na Região Metropolitana de Recife ocorre esta situação resultando na elaboração de um Mapa 

de Zoneamento Explotável de águas subterrâneas na Região Metropolitana de Recife que ser-

viu de base para a Resolução nº. 04/2003 do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de 

Pernambuco que dispôs sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas.  

No Paraná, as outorgas de águas subterrâneas são emitidas de forma provisória (menor prazo 

e revogável a qualquer momento) a serem confirmadas pelo estabelecimento do balanço hí-

drico local da bacia com a determinação da recarga real do aquífero. 

O Rio Grande do Sul também acolhe estes preceitos por meio do Decreto n° 42.047, de 26 de 

dezembro de 2002, alterado pelo Decreto nº 52.035, de 19 de novembro de 2014, e a Reso-
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lução nº 60, de 16 de julho de 2009, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, regulamen-

taram a Lei no 10.350/94 no que se refere ao gerenciamento e à conservação das águas 

subterrâneas.  

O Decreto n° 42.047/2002, entre outras orientações, dispõe: “Art. 16 - As obras destinadas à 

captação de águas subterrâneas e sua operação dependerão de autorização prévia para sua 

execução e os usuários deverão apresentar a documentação definida em portaria específica... 

§ 4º. O DRH e a FEPAM poderão exigir monitoramentos ou outros testes e análises se enten-

derem que o porte ou a característica do empreendimento possa afetar a qualidade ou a 

disponibilidade das águas subterrâneas. §5º. O DRH definirá em portaria, os estudos, projetos 

e demais documentos que deverão fazer parte do relatório para expedição da outorga”.  

3.3.3 REFERÊNCIAS DE USO DE ÁGUA EM ATIVIDADES ECONÔMICAS SUPRIDAS POR ÁGUAS SUB-

TERRÂNEAS 

A Resolução no. 163/2014 estabeleceu valores de referência para a outorga de vazões subter-

râneas para diversas finalidades de uso, tendo os valores sido alterados posteriormente pela 

Resolução 179/2015. Não são, assim, vazões referenciais para outorga que considerem a dis-

ponibilidade de água no aquífero, mas que consideram o uso racional dos recursos hídricos 

em cada tipo de finalidade.  

Portanto, esta resolução trata de objetivos que coincidem com os da Ação A2 - Alcance gradual 

de índices de eficiência no uso de água, apresentada no RT 6. Porém, não existe curiosamente 

resolução similar para uso de água superficial, algo que seria adequado e até mesmo pode ser 

considerado necessário. 

Pode-se presumir que o espírito desta norma legal seja estabelecer critérios mais restritivos 

de eficiência de uso de água subterrâneas, devido à sua natureza estratégica e ao princípio de 

destiná-la a usos mais nobres e eficientes. Porém, seria correto se apresentar valores referen-

cias de uso de água supridos por águas superficiais, que possam induzir o aumento gradual 

de eficiência, como prevê a Ação A2 - Alcance gradual de índices de eficiência no uso de água. 

3.3.4 OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

A Lei 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos prevê que dependerá de outorga 

qualquer empreendimento ou atividade que altere as condições qualitativas das águas super-

ficiais e subterrâneas, observado o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de Bacia 
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Hidrográfica (Art. 29). E que cabe à FEPAM emitir “a outorga quando referida a usos que 

afetem as condições qualitativas das águas” (Art. 29, § 2º.). 

Porém, ainda não está implementado este instrumento de gerenciamento qualitativo dos 

recursos hídricos no Rio Grande do Sul. Isto não faz o estado destoar das demais unidades 

da federação, pois a quase totalidade não o implementou. Possivelmente a razão é devido 

à instabilidade institucional que seria estabelecida caso fossem exigidas dos usuários de 

água a demanda de outorgas de lançamento de efluentes.  

A razão decorre possivelmente da diferença entre as outorgas de captação de água e de 

lançamento de efluentes. No primeiro caso, quando a bacia já encontra com os usos de 

água outorgados próximos das disponibilidades se sabe que as emissões de novas outor-

gas de captação resultariam em falhas de suprimento a algum ou vários usuários. Isto 

pois existe um limite físico ao uso de água, que não pode ser ultrapassado. Ou seja, não 

há como manter as captações quando as disponibilidades estão esgotadas, e não exista 

mais água para ser captada (supondo que toda água disponível possa ser usada, sem que 

se mantenha disponibilidades remanescentes no corpo hídrico).  

No caso do lançamento de efluentes, não existe limite físico. Mesmo que o corpo hídrico 

já esteja comprometido com lançamentos além de sua capacidade de assimilação, e que 

portanto a qualidade de água esteja em desacordo com as metas de enquadramento, é 

sempre possível – do ponto de vista operacional – se lançar mais efluentes.  

Desta forma, quando as outorgas de captação chegam ao limite os usuários de água sen-

tem diretamente seus efeitos e aceitam de bom grado a intervenção do estado para orga-

nização do uso de água. Porém, quando as outorgas de lançamento chegam ao limite 

sempre será possível lançar mais efluentes – mesmo em desacordo com as normas legais. 

A poluição dos corpos de água é uma penalização que atinge todos os usuários de água 

do corpo afetado, em especial aqueles que demandam água com qualidade, que terão de 

deslocar suas captações ou buscar tratamentos mais avançados para adequação da qua-

lidade às suas demandas. Mas, em uma bacia com grande número de lançamentos não é 

fácil responsabilizar os causadores dos problemas de qualidade de água, de forma a buscar 

indenizações ou exigir as suas adequações. 
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Devido a esta situação, são mais frequentes as situações de esgotamento da capacidade de 

assimilação de efluentes pelo corpo hídrico receptor, impedindo novos lançamentos, do que 

do esgotamento da capacidade de captações adicionais de água. E são mais frequentes as 

situações em que o problema não é mais impedir novos lançamentos de efluentes, mas tam-

bém de reduzir aqueles que já estão implantados. 

Se pode dizer, adotando uma analogia, que o problema de conflito de uso de água, que 

nos aspectos quantitativos são observados na sub-bacia do Velhaco, ocorre com maior 

frequência quando se trata da questão de qualidade de água. Em ambos os casos há 

necessidade de redução de usos de água, sejam as captações, sejam os lançamentos, 

algo que exige muita capacidade gerencial por parte do Estado, algo que nem sempre está 

presente. 

É mais fácil se obter os subsídios para as outorgas de captação, bastando definir uma 

vazão referencial, como foi verificado acima. Para as outorgas de lançamentos de efluentes 

a situação é bem mais complexa. Várias são as substâncias que em altas concentrações 

geram condições de degradação da água e para cada uma delas se deverá limitar o lan-

çamento. A capacidade de assimilação de poluentes por parte dos corpos hídricos varia 

também em função dos lançamentos de montante de forma complexa, agindo fenômenos 

de dispersão, diluição e depuração de forma conjunta e simultânea. 

Enquanto um modelo simples de balanço hídrico quantitativo atende as demandas das 

outorgas de captação, para as outorgas de lançamento é necessário um modelo bem mais 

complexo de qualidade de água, ajustado para cada substância simulada, e considerando 

as leis naturais que determinam os seus processos de diluição, dispersão e depuração.      

Duas linhas têm sido adotadas para orientar estas outorgas, que serão a seguir comentadas. 

3.3.4.1 Outorgas de lançamento orientadas pela modelagem matemática de qua-
lidade de água 

Trata-se da abordagem mais completa, e que prevê o uso de modelo de qualidade de água, 

como o que foi adotado neste plano. Considera os lançamentos como sendo outorgáveis 

quando não resultarem em qualidade pior que aquela prevista no enquadramento em qualquer 

região do corpo hídrico.  
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Esta condição complementa àquela mais comumente adotada pelos órgãos responsáveis pelo 

licenciamento ambiental, de exigir uma concentração limite de poluentes no efluente. Ou seja, 

o lançamento deverá primeiro atender à condição de concentração no efluente, estabelecida 

pelas normas ambientais aprovadas, e depois à condição de concentração final do corpo hí-

drico receptor, que é estabelecida pelo enquadramento. 

3.3.4.2 Outorgas de lançamento tendo por base o conceito de vazão de diluição 

A segunda abordagem é mais complexa de se explicar, porém mais simples para se implemen-

tar, por ser uma simplificação da realidade. A outorga de lançamento será emitida em termos 

da quantidade de água necessária para a diluição da carga poluente de modo que sua con-

centração desta diluição seja igual à limite da classe em que o corpo hídrico receptor estiver 

enquadrado. As vazões outorgadas ficarão indisponíveis para outros usos no corpo de água. 

O disposto acima estabelece que lançamento de efluentes equivale ao uso de uma vazão de 

diluição, necessária para fazer com que a concentração da carga de lançamento de efluentes 

iguale a concentração limite para este poluente de acordo com a classe em que o corpo de 

água estiver enquadrado. Desta maneira, o lançamento de poluente é associado ao uso de 

água necessário para a sua diluição até a sua concentração limite.  

Para dimensionar esta vazão deverá ser calculada a vazão necessária para diluir a carga de 

poluente até que resulte em uma concentração igual à limite na classe qualitativa em que o 

trecho de rio for enquadrado. Para isto deve ser usada a equação:  

  Pol

eflPolPolefl

PoldilPol

Poldilefl

Polefl

C

QCK
QC

QQ

K

lim,

lim,,

,lim,

,

, *



    (1) 

... onde Qdil,Pol é a vazão de diluição a ser outorgada para diluição da carga do poluente Pol, 

Kefl,Pol é a carga do poluente, Qefl é a vazão do efluente e Clim,Pol é a concentração limite do 

poluente na classe em que o trecho do rio estiver enquadrado. O termo a esquerda determina 

que a concentração que haverá em um "bloco" definido hipoteticamente no corpo de água 

que será utilizado para diluir a carga Kefl,Pol deverá ser igual à Clim,Pol, o limite máximo para a 

concentração do poluente na classe em que o trecho está enquadrado. Como o efluente tem 

uma descarga Qefl ela deve ser somada à Qdil,Pol para que a concentração seja a que se requer. 

Quando Qefl é muito inferior a Qdil,Pol ele poderá ser ignorado. 
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Esse critério tem a vantagem de se poder contabilizar a outorga de lançamentos nos mesmos 

termos - vazão utilizada - com que foi contabilizada a outorga de retirada de água. Permite 

que qualquer usuário tenha o uso que faz da água fixado em termos quantitativos, esteja ele 

captando, consumindo ou lançando efluentes. Permite que seja explicitado que a retirada de 

água, ao diminuir os volumes disponíveis, afeta, para pior, a qualidade de água, devido à 

menor diluição promovida para os resíduos. Finalmente, possibilita que a mesma vazão refe-

rencial seja adotada no procedimento de outorga, seja ela destinada à retirada de água, seja 

ao lançamento de resíduos. Ou seja, a vazão de diluição deve ser computada no somatório 

das vazões outorgadas até que se atinja o limite de outorgas, dado por essa vazão referencial.  

No entanto, apresenta também várias desvantagens em face à alternativa das outorgas de 

lançamento orientadas pela modelagem matemática de qualidade de água. A outorga baseada 

na vazão de diluição tende a considerar a situação do corpo hídrico receptor unicamente no 

ponto de lançamento, não avaliando os efeitos conjuntos dos processos de transporte, dilui-

ção, dispersão e depuração que nele ocorre, especialmente em rios. Desta forma, poderá 

ocorrer que um determinado lançamento atenda às demandas de concentração do poluente 

no local de despejo, mas que em trechos mais a jusante de um rio, ele venha causar descon-

formidades com a classe de enquadramento, seja por que ela é mais restritiva, seja por que 

existem outros lançamentos já estabelecidos e que atendem ao enquadramento, mas que 

ultrapassam os limites de concentração ao ser agregado o lançamento em consideração. 

Ao não considerar a depuração dos poluentes, esta abordagem acaba sendo mais restritiva, 

pois pelo entendimento a vazão de diluição outorgada em dada seção fluvial ficará indisponível 

até a foz do rio, mesmo sabendo que pelo efeito de depuração serão necessárias vazões de 

diluição cada vez menores ao longo do percurso do poluente. 

Quando nas legislações é determinado que o efeito da diluição, dispersão e depuração seja 

considerado, haverá que se adotar um modelo de qualidade de água e se aplicar a abordagem 

mais completa, mantendo-se unicamente o conceito de vazão de diluição, sem as vantagens 

da simplificação. 

A razão do que se comenta acima é que se pode considerar a abordagem da vazão de diluição 

reducionista, pois ao considerar uma carga de poluentes nos mesmos termos da vazão, acaba 

sendo obliterada a natureza da poluição. Em certas situações, por exemplo quando as águas 

são usadas para recreação de contato primário, seria mais relevante em um processo de ge-

renciamento de qualidade de água de um corpo hídrico ser controlada a poluição orgânica, 
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especialmente os Coliformes Termotolerantes, do que os Sólidos Dissolvidos Totais. A aborda-

gem das outorgas de lançamento orientadas pela modelagem matemática de qualidade de 

água poderia considerar cada poluente individualmente, enquanto a da vazão de diluição 

transformaria todos em vazão de diluição, perdendo-se, assim, a sua natureza. 

Apesar destas desvantagens, resultantes da orientação de simplificação dos procedimentos de 

outorgas de lançamentos, a ANA e algumas legislações estaduais têm prevista a sua adoção. 

No caso da ANA, em seu Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de 

Direito de Uso de Recursos Hídricos apresenta todo um subcapítulo que trata da vazão de 

diluição (1.3 Vazões de diluição de efluentes).  

A Deliberação Normativa nº 26, de 18 de dezembro de 2008 que dispõe sobre procedimentos 

gerais de natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de ou-

torga para o lançamento de efluentes em corpos de água superficiais no domínio do Estado 

de Minas Gerais estabelece que: “Art. 4º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para 

definição dos limites da disponibilidade hídrica outorgável: I - O somatório das vazões de 

diluição outorgadas na bacia de drenagem a montante do ponto de lançamento considerado 

fica limitado à vazão de referência do corpo de água, descontando-se o percentual máximo de 

vazão outorgável para captação”.  

No Rio de Janeiro, a Portaria SERLA N° 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios 

gerais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, e dá 

outras providências estabeleceu: “Art. 18º - O INEA, na análise do pedido de outorga, levará 

em consideração os seguintes critérios: ... III - Para o lançamento de efluentes: a) A qualidade 

dos efluentes lançados e as vazões de diluição requeridas nos trechos dos corpos hídricos 

afetados pelos lançamentos; ...”  

A Resolução nº. 13, de 26 de agosto de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA que estabeleceu os critérios técnicos para 

emissão de outorga para fins de lançamento de efluentes em corpos hídricos de domínio do 

Distrito Federal e naqueles delegados pela União, dispôs: “Art. 4° A outorga será emitida em 

função da vazão necessária à diluição da carga poluente no Ponto de Controle”... 
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A Instrução Normativa nº 007 de 21 de junho de 2006 do Instituto Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do Espírito Santo estabeleceu critérios técnicos referentes à outorga para 

diluição de efluentes em corpos de água superficiais do domínio do Estado do Espírito Santo. 

O Decreto nº 4.646, de 31 de agosto de 2001 do Paraná que dispôs sobre o regime de outorga 

de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências, determinou: “Art. 21. Para 

os usos correspondentes ao lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos serão outorgados: I - vazão e volume médios diários necessários à diluição 

das cargas poluentes lançadas e seu regime de variação mensal; II - cargas máximas de 

poluentes e respectivos volumes de diluição e período de duração; ...”. Sintomaticamente, ele 

foi revogado pelo Decreto 9.957 de 23 de janeiro de 2014, no qual não constou a abordagem 

da vazão de diluição.  

3.3.4.3 Conclusão 

Talvez, o fato de que poucas sejam as outorgas de vazão de diluição emitidas no país (rigoro-

samente falando a consultora não conhece nenhuma) prende-se ao fato da complexidade das 

outorgas de lançamento de efluentes que o conceito de vazão de diluição não conseguiu sim-

plificar sem grande perda de controle sobre a qualidade dos corpos de água. Sendo assim, a 

recomendação, que está presente na Ação C1 - Outorga de Lançamento de Efluentes no Meio 

Hídrico, é que seja adotada a abordagem das outorgas de lançamento orientadas pela mo-

delagem matemática de qualidade de água. 

3.4 Bacias com disponibilidade hídricas próximas ao esgotamento pelos 

usos de água ou Bacias Especiais 

De acordo com o Decreto 37.033/96:  

Art. 20 - Serão consideradas Bacias Especiais aquelas em que a disponibilidade 

e a demanda estiverem muito próximas, de acordo com critérios definidos pelo 

DRH e pela FEPAM”. 

§ 1º - A Bacia que for considerada Especial será objeto de gerenciamento dife-

renciado que levará em conta, pelo menos: I -o monitoramento da qualidade e 

da quantidade dos recursos hídricos, de forma a permitir previsões que orientem 

o racionamento ou medidas especiais de controle de derivações de águas e de 

lançamento de efluentes; II -a Constituição de comissões de usuários, supervi-

sionados pelo DRH, pela FEPAM e pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, para o 
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estabelecimento, em comum acordo, de regras de operação das captações e de 

lançamentos; III –a obrigatoriedade de implantação pelos usuários, de progra-

mas de racionalização do uso dos recursos hídricos, com metas estabelecidas 

pelos atos de outorga. 

§ 2º -Atingida a situação prevista no "caput" deste artigo, os planos de Bacia 

Hidrográfica poderão estabelecer critérios para repartição do direito de uso da 

água entre municípios, respeitada a prioridade de abastecimento das popula-

ções. 

Este artigo é de relevância para a sub-bacia do arroio Velhaco e demais bacias em condições 

próximas ao esgotamento das disponibilidades passíveis de outorga. Elas devem ser declara-

das Bacias Especiais e três medidas devem ser implantadas, minimamente: 

1. Monitoramento; 

2. Regras de usos de água aprovadas por Comissão de Usuários com supervisão do DRH, 

FEPAM e CBH; 

3. Programas de racionalização de uso. 

Consoante estas exigências a Resolução CRH 60/2010 instituiu “critérios para o aproveitamento 

hídrico, para a concessão de outorga do uso da água na Bacia do Arroio Velhaco e dá outras 

disposições” 

Ar. 1° - Os usuários dos recursos hídricos da Bacia do Arroio Velhaco submeter-

se-ão a um sistema compartilhado de controle do uso da água visando a possi-

bilitar o aproveitamento da sua disponibilidade.  

Art. 2º - São estabelecidos os seguintes critérios para a captação de água do 

mencionado recurso hídrico: I – É considerada a disponibilidade hídrica para 

outorga equivalente a 75% da Q 90 a qual resulta no valor de 3,504 m³/s no 

Ponto de Controle 3, PC-03, onde havia uma estação fluviométrica, conforme 

Anexo I; II – A vazão outorgada total através de portarias em 16 (dezesseis) 

pontos do Arroio Velhaco é de 2,5 m³/s; III – A vazão remanescente no PC-03 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) da Q 90 é de 1,168 m³/s. IV – Os 

níveis de alertas serão definidos a partir da disponibilidade hídrica apontado pelo 

estudo hidrológico existente, bem como pela vazão remanescente recomendá-

vel para manutenção dos ecossistemas aquáticos; 
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Parágrafo único: Os critérios estabelecidos nesta Resolução não excluem ou-

tros que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou o Departamento de Re-

cursos Hídricos disciplinar por ato próprio. 

Art. 3º - Para a preservação do Arroio Velhaco em razão das atividades de 

irrigantes, são estabelecidos os seguintes Níveis de Alerta (NA): I – Nível de 

Alerta 1 (NA 1) – Quando a vazão monitorada no PC – 03 for igual ou superior 

a soma da vazão remanescente (1,168 m³/s) e a vazão total outorgada (2,5 

m³/s), as captações continuarão operando conforme previsto nas portarias de 

outorga. II – Nível de Alerta 2 (NA 2) – Quando a vazão monitorada no PC 

– 03 for inferior ao estabelecido para o Nível 1, igual ou superior a soma da 

vazão remanescente (1,168 m³/s) mais metade da vazão total outorgada (1,25 

m³/s), as captações serão realizadas sob modadlidade de rodízio, em dias alter-

nados conforme estabelecido no Anexo II; III – Nível de Alerta 3 (NA 3) – 

Quando a vazão monitorada no PC-03 for inferior ao estabelecido para o Nível 

2, as captações serão suspensas até o restabelecimento das condições previstas 

no Nível 2. 

Parágrafo único: O descumprimento das restrições previstas no inciso II e III 

supra implicará a suspensão imediata da outorga e lacre no sistema de capta-

ção. 

Art. 4º - Caberá a Secretaria do Meio Ambiente, através do Departamento de 

Recursos Hídricos, o monitoramento da disponibilidade hídrica do Arroio Velhaco 

para fins do estabelecimento dos Níveis de Alerta. 

§ 1º. A ciência do Nível de Alerta deverá ser feita por meio de comunicação que 

possibilite o conhecimento pelos usuários outorgados, sem prejuízo da utilização 

de via eletrônica, telefônica ou outro meio suficiente para conhecimento, ou 

solicitação de apoio da Polícia Ambiental. 

§ 2º. A outorga a ser concedida aos usuários da água do Arroio Velhaco condi-

cionará, nos termos do art. 16 do Decreto nº 37.033/96, a responsabilidade dos 

mesmos pela coleta e remessa dos dados medidos daquele recurso hídrico nos 

termos estabelecidos pelo Departamento de Recursos Hídricos quanto à fre-

quência.  

Art. 5º - Os usuários outorgados deverão apresentar para análise do Departa-

mento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente projetos de recu-

peração de áreas de captação degradadas em razão da atividade, ou declaração 
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de inexistência de danos. 

Parágrafo único: O projeto de recuperação de área degradada (PRAD) deverá 

ser elaborado por profissional habilitado com emissão de Anotação de Respon-

sabilidade Técnica – ART, e a declaração prevista antes firmada por profissional 

habilitado. 

Art. 6º - Os critérios estabelecidos poderão ser revistos uma vez realizado o 

enquadramento do Arroio Velhaco. 

Assim, a exigência de monitoramento é cumprida pelo Art. 4º. As regras de uso de água foram 

estabelecidas no Art. 3º. tendo por base informações sobre disponibilidade e demanda men-

cionadas no Art. 2º. Finalmente, a exigência de programa de racionalização de uso da água é 

atendida no Art. 5º., embora seja estabelecida unicamente sob a vertente qualitativa, apesar 

do problema da sub-bacia ter origem na vertente quantitativa. 

3.5 Vazão insignificante para fins de dispensa de outorga 

Segundo o Decreto 37.033/96, em seu Art. 4º. “Os planos de Bacia Hidrográfica poderão 

estabelecer uma vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser dispensada”. O § 

1º. faz a ressalva de que “a vazão mencionada no "caput" deverá ser aprovada pelo DRH”.  

Em 2011, por meio da Resolução CRH nº 91/2011, foi detalhado o critério de definição desta 

vazão, “enquanto não estiverem estabelecidas pelo Plano de uma determinada Bacia Hidrográfica” 

(Art. 1º.), conforme o Quadro 3.2. Ou seja, os planos de bacia podem alterar estes valores em 

decorrência de peculiaridades regionais, mas eles servem de referência para todo estado. 

  



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

29 

Quadro 3.2 – Critérios para fixação de vazões insignificantes para fins de isenção de 
outorga de direitos de uso de água. 

Usos ou obras 
Limite para 

isenção de ou-
torga 

Art. 

Derivações ou captações de água superficial relacionadas aos usos 
de caráter individual para as necessidades básicas da vida, higiene 
e alimentação, associadas a locais onde não haja rede pública dis-
ponível para conexão 

0,1 l/s ou 0,36 
m3/h ou 

8,6 m3/dia 
2º. 

Derivações ou captações de água subterrânea relacionadas aos 
usos de caráter individual para as necessidades básicas da vida, hi-
giene e alimentação e atividades produtivas e econômicas de qual-
quer natureza, associadas a locais onde não haja rede pública dis-
ponível para conexão 

0,023 l/s ou 0,08 
m3/h ou 2 m³/dia 

6º. 

Captações e derivações de águas superficiais destinadas a ativida-
des produtivas e econômicas de qualquer natureza, exceto aquelas 
localizadas nas Bacias Especiais, onde a demanda está muito pró-
xima da disponibilidade e em cursos de água onde seja identifi-
cado conflito pelo uso. 

3 l/s ou 11 m3/h 
ou 259 m3/dia 

3º. 

Acumulações de águas pluviais, ou seja, sem captação ou deriva-
ção em cursos de água, através de obras 

15.000 m3 de vo-
lume armazenado 
e 1,5 m de altura 
do nível normal de 

água 

4º. 

Serviços de monitoramento, dragagem para abertura ou manuten-
ção de canais, limpeza e conservação das margens e obras de tra-
vessia 

 5º. 

Uso de água em poços destinados ao monitoramento quali-quanti-
tativo das águas subterrâneas 

 7º. 

 

3.6 Vazão ecológica ou para manutenção da integridade ecológica nos 

ecossistemas aquáticos 

O Art. 5º. do Decreto 37.033/96 dispôs que “ressalvada a competência da União, a FEPAM 

definirá as quantidades mínimas de água necessárias para manutenção da vida nos ecossiste-

mas aquáticos, para cada Bacia Hidrográfica”. Em parágrafo único o artigo trata também das 

águas subterrâneas ao dispor que “A FEPAM estabelecerá também os critérios para a gestão 

da qualidade das águas subterrâneas”.  

Até o momento não foi estabelecido qualquer critério a este respeito no Rio Grande do Sul 

devido possivelmente à complexidade da questão. Diante deste fato é considerado que a vazão 

ecológica seria o complemento percentual da vazão outorgável. Por exemplo, se a vazão ou-

torgável for 60% da vazão de referência, considera-se que 25% da vazão de referência seria 

destinado à manutenção da integridade ecológica no ecossistema aquático. Obviamente esta 
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referência está totalmente desvinculada de qualquer conceito ecológico, razão pela qual estu-

dos devem ser promovidos para aperfeiçoamento deste critério.  

3.7 Prioridades de uso de água  

O Art. 2º. da Lei 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos, reproduzido acima, 

dispõe sobre a prioridade máxima do abastecimento da população humana. O Decreto 

37.033/96 regulamentou em seu Art. 18 que “os recursos hídricos serão utilizados priorita-

riamente no abastecimento das populações, ficando estabelecida a hierarquia dos demais usos 

nos planos de bacia hidrográfica”. Dois parágrafos detalham este artigo:  

“§ 1º. Dentro de uma mesma categoria de usuários, terá preferência para a 

outorga de direitos de uso da água o usuário que comprovar maior eficiência e 

economia na sua utilização, mediante tecnologias apropriadas, eliminação de 

perdas e desperdícios e outras condições a serem firmadas nos planos de Ba-

cia Hidrográfica.  

§ 2º. Ocorrendo insuficiência de água, independentemente da causa, ou no 

caso de degradação da qualidade do seu corpo a níveis que possam alterar 

sua classe de uso, DRH e FEPAM modificarão as condições fixadas no ato de 

outorga”. 

Desta forma, a norma legal privilegia usos mais eficientes quando em uma mesma categoria 

e em casos extremos de estiagem ou de poluição as condições de outorga podem ser alteradas 

estabelecendo, assim, as suas precariedades. 

3.8 Propostas para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã 

Em termos gerais, propõe-se que sejam acatadas as disposições sobre outorgas já normatiza-

das pelo estado do Rio Grande do Sul, apenas sugerindo ao DRH critérios de outorga onde 

não houver orientações. As sugestões serão a seguir apresentadas.  

3.8.1 OUTORGA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS  

Os balanços hídricos realizados na Fase B, considerando as vazões de referência Q90%, Q95% e 

Q7,10, são resumidos no Quadro 3.3, para os trechos mais críticos. Verifica-se, como era de se 

esperar, na medida em que é adotada vazão referencial menor (Q90%>Q95%>Q7,10) os compro-

metimentos aumentam.  
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Como foi analisado previamente no item 3.3.1 Outorga de Captações de Águas Superficiais a 

prática no Rio Grande do Sul tem adotado um percentual da Q90% como referência para a 

vazão máxima outorgada. Em reunião realizada em 29 de julho de 2016 foram apresentados 

ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã as alternativas e sugeridas a adoção de 

50%.Q90% como limite para as outorgas em qualquer seção fluvial. Isto colocaria vários tre-

chos fluviais na condição de Bacia Especial, o que levaria a adoção do que é disposto no item 

3.4 Bacias com disponibilidade hídricas próximas ao esgotamento pelos usos de água ou Bacias 

Especiais, especialmente na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do arroio 

Velhaco. O CBH Camaquã solicitou algum tempo para reflexão e em 5 de agosto de 2016 

deliberou o que consta no Quadro 3.4, tendo reivindicado que as outorgas tivessem como 

limite 60% da Q90%. 

Isso tornaria Bacias (ou Sub-Bacias) Especiais as áreas que contribuem para os trechos indi-

cados no Quadro 3.5, com as ressalvas que são apresentadas nas observações, e ilustrados 

na Figura 3.1. As ressalvas provêm de que foi informado que em alguns trechos fluviais, pró-

ximos às suas fozes na laguna dos Patos, mesmo em situações de intensa estiagem, seria 

possível a captação de água devido ao refluxo das águas deste corpo hídrico. Portanto, a 

limitação de captar-se cumulativamente até 60% da Q90% ficaria sem sentido, por não estar 

sendo contabilizadas as disponibilidades hídricas da laguna. Para identificar até onde irá este 

efeito, batimetrias dos cursos de água seriam necessárias, em seus trechos finais. Até que 

sejam realizadas, é proposto que o DRH aceitasse a informação do usuário, ou dos usuários, 

no sentido de existência desse refluxo e emitisse outorgas precárias, até que as batimetrias 

confirmassem o efeito. 
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Quadro 3.3 – Percentuais de comprometimento no suprimento das demandas hídricas das diferentes vazões referenciais. 

# UPGRH Corpo hídrico Seção 
Q90% 

(m³/s) 

Bal. hídrico 
Q95% 

(m³/s) 

Bal. hídrico 
Q7,10 

(m³/s) 

Bal. hídrico   

2015 
2035 

2015 
2035 

2015 
2035   

tend. tend. tend.   

1 
Alto Ca-
maquã 

Ar. das Lavras Jus. Lavras Sul 0,13 26% 25% 0,07 47% 43% 0,01 96% 94%   

2 Ar. Camaquã Chico foz 2,02 4% 3% 1,13 8% 6% 0,25 26% 19%  Convenção 

3 Rio Camaquã foz Alto Camaquã 10,04 9% 9% 6,05 14% 14% 1,52 22% 18%  Uso como 
% Qref 4 

Médio 
Cama-
quã 

Ar. Sutil Jus. D. Feliciano 1,24 3% 8% 0,65 5% 10% 0,10 19% 20%  

5 Ar. Olaria Jus. Santana Boa Vista 0,24 6% 6% 0,10 15% 15% 0,00 82% 88%  <10% 

6 Ar. Ladrão Jus. Amaral Ferrador 1,95 3% 5% 1,01 6% 9% 0,13 38% 51%  
10% a 
25% 

7 Rio Camaquã foz Médio Camaquã 41,77 10% 11% 25,27 16% 17% 7,58 37% 42%  
25% a 
50% 

8 Ar. Pantanoso Jus. Capt. Canguçu 0,21 55% 72% 0,10 80% 80% 0,01 80% 80%  
50% a 
75% 

9 
Arroio 
Turuçu 

Ar. S. Lourenco Jus. S. Lourenço Sul 1,17 25% 33% 0,99 30% 39% 0,78 38% 49%  
75% a 
99% 

10 Ar. Turuçu Jus. Turuçu 3,71 31% 25% 3,12 37% 30% 2,45 46% 37%  >99% 

11 Ar. Turuçu foz 4,17 56% 53% 3,51 66% 62% 2,75 82% 79%   

12 Baixo 
Cama-
quã / 
Duro 

Ar. Duro Jus. Chuvisca 0,51 1% 1% 0,44 1% 1% 0,36 2% 2%   

13 Ar. Duro Jus. Camaquã 29,55 80% 80% 29,46 80% 80% 29,11 80% 80%   

14 Rio Camaquã Jus. Cristal 45,15 11% 12% 27,35 17% 19% 7,85 36% 41%   

15 Rio Camaquã foz 54,73 27% 35% 32,68 44% 56% 8,77 92% 96%   

16 Arroio 
Velhaco 
(sem 
inter-
ven-
ções) 

Ar. da Toca Jus. Cerro Gde.  Sul 1,46 15% 39% 1,26 18% 40% 1,04 22% 42%   

17 Ar. Teixeira Jus. Sentinela  Sul 0,16 62% 78% 0,14 71% 78% 0,11 77% 77%   

18 Ar. Teixeira foz 0,57 80% 80% 0,49 78% 79% 0,37 76% 76%   

19 Ar. Capivari foz 1,10 86% 91% 0,94 86% 93% 0,75 85% 93%   

20 Ar. Tigre Jus. Reservatório 1,20 49% 65% 1,05 56% 75% 0,89 66% 84%   

21 Ar. Velhaco foz 4,224 72% 79% 3,68 72% 78% 3,04 71% 77%   
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Quadro 3.4 – Minuta de Resolução do CBH Camaquã sobre outorgas de águas 
superficiais. 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 
Criado pelo Decreto Estadual n° 39.638/99 

Deliberação nº 001 de 05 de agosto de 2016 
Aprova as diretrizes gerais para outorga de di-
reitos de uso de águas superficiais na bacia hi-
drográfica do Camaquã 

 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã – CBH Camaquã, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994, regulamentadas pelo 
Decreto 37.033 de 21 de novembro de 1996, e suas alterações posteriores referentes à 
matéria e... 
CONSIDERANDO: 

a) que entre as atribuições do CBH Camaquã encontra-se a aprovação do “Plano da 
respectiva bacia hidrográfica e acompanhar sua implementação” (Lei 
10.350/94, Art. 19, inc. III); 

b) que o Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã está em fase de conclusão e 
deliberação pelo CBH Camaquã; 

c) que os parâmetros técnicos necessários para orientar as outorgas serão definidos 

pelo DRH, no sentido de compatibilizar demandas e disponibilidades de água (De-
creto 37.033/96, art. 7º.); mas que os planos de Bacia Hidrográfica estabelecerão 
os valores referentes aos parâmetros técnicos mencionados no "caput" deste art. 
7º., específicos para cada Bacia, a serem observados na outorga (Decreto 37.033, 
art. 7º. §1º.). 

DELIBERA: 
Art. 1º Art. 5º. A vazão de referência a ser utilizada para o cálculo das disponibilidades 
hídricas em cada seção fluvial, será a vazão de estiagem com permanência noventa por 
cento do tempo (Q90%). 
§1º O limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas na porção da bacia 
hidrográfica limitada por cada seção fluvial considerada, em condições naturais, será de 
60% (sessenta por cento) da Q90% ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos 
residuais mínimos equivalentes a 40% (quarenta por cento) da Q90%. 
§2º Quando o curso de água natural for regularizado pelo interessado, o limite de outorga 
poderá ser superior a 60% (sessenta por cento) da Q90%, aproveitando-se o potencial de 
regularização, desde que seja mantido o fluxo residual mínimo a jusante de 40% (qua-
renta por cento) da Q90%. 
Art. 2º. Nas situações localizadas e específicas, nos quais os balanços hídricos elaborados 
no Plano da Bacia Hidrográfica do Camaquã mostraram que as demandas atuais superam 
o referencial estabelecido pelo Art. 1º. desta Deliberação, as respectivas bacias são con-
sideradas como Bacias Especiais, de acordo com o que é disposto no Decreto 37.033/96, 
em seu Art. 20. 
Art. 3º. Nestas Bacias Especiais aplicar-se-á o que é previsto no § 1º. do Art. 20 mencio-
nado, em termos de adoção de um gerenciamento diferenciado de recursos hídricos em 
que será levado em conta: 
§ 1º. o monitoramento da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, de forma a 
permitir previsões que orientem o racionamento ou medidas especiais de controle de de-
rivações de águas e de lançamento de efluentes; 
§ 2º. a Constituição de comissão de usuários, supervisionada pelo DRH, pela FEPAM e 
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pelo CBH Camaquã, para o estabelecimento, em comum acordo, de regras de operação 
das captações e de lançamentos; 
§ 3º. a obrigatoriedade de implantação pelos usuários, de programas de racionalização 
do uso dos recursos hídricos, com metas estabelecidas pelos atos de outorga.  
Art. 4º. Não deverão ser emitidas novas outorgas até que o referencial mencionado no 
Art. 1º. e em seus parágrafos sejam alcançados por programas de aumento de disponi-
bilidade hídrica, por programas de aumento da eficiência de uso da água, ou por desis-
tência ou caducidade de outorgas emitidas. 
Art 5º. Os trechos específicos aos quais os Arts. 2º a 4º. se reportam são aqueles apre-
sentados no Quadro e no Mapa a seguir. 
§ 1º. Aqueles trechos entre os indicados nos quais houver possibilidade das captações de 
água serem supridas pelo remanso da laguna dos Patos serão retirados dessa condição 
de Bacia Especial, devendo levantamento batimétrico identificar suas extensões; 
§ 2º. Estudos posteriores, com informações providas pela rede de monitoramento de 
quantidade e de qualidade prevista no § 1º. do Art. 3º. poderão alterar os trechos indica-
dos no Quadro e Mapa apresentados; 
§ 2º. São mantidos os critérios aprovados pela Resolução do Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos n° 69 de 22 de março de 2010 que institui critérios para o aproveitamento 
hídrico, para a emissão de outorga do uso da água na Bacia do Arroio Velhaco e dá outras 
disposições, até que as condições indicadas no § 2º. sejam alcançadas.   
 

Camaquã, 05 de agosto de 2016 
 

Engº Agro. Renato Zenker 
Presidente do CBH Camaquã 
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Quadro 3.5 – Identificação dos trechos críticos quanto ao balanço hídrico na bacia hidrográfica do Camaquã 

# 
Curso d'água UPGRH 

Início do segmento Fim do segmento 
Observações 

Longitude Latitude Longitude Latitude 

1 Sanga Sarandi Arroio Turuçu -51,9296 -31,2493 -51,8765 -31,2987 
Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos 

2 Arroio Duro 
Baixo-Camaquã-
Duro 

-51,8181 -30,7929 -51,5317 -30,9966 

Este trecho é controlado pelo reservatório da barragem do arroio 
Duro; pela regra estabelecida, trechos controlados por reserva-
tórios poderiam manter uma vazão remanescente igual a 40% 
da Q90%, que nesse caso é igual a 40%*1,178 m³/s=0,47m³/s; 
no entanto, a possibilidade de emissão de outorgas nesse trecho 
seria relacionadas as vazões incrementais que ultrapassarem os 
40% das Q90% em cada seção fluvial; 

3 Arroio Butiá 
Baixo-Camaquã-
Duro 

-51,6652 -30,8129 -51,6554 -30,8823 Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos; 

4 Arroio Velhaco Arroio Velhaco -51,6521 -30,6747 -51,4963 -30,9043 

5 
Trecho sem identificação, 
afluente da margem es-
querda do arroio Velhaco 

Arroio Velhaco -51,6101 -30,7198 -51,4194 -30,8762  

6 
Trecho sem identificação, 
afluente da margem di-
reita do arroio Capivara 

Arroio Velhaco -51,5615 -30,7204 -51,4461 -30,7166  

7 Arroio Capivara Arroio Velhaco -51,6042 -30,6490 -51,4025 -30,7135 Aplica-se a ressalva com relação à parte deste trecho afetada 
pelo refluxo da laguna dos Patos. 8 Arroio Teixeira Arroio Velhaco -51,5798 -30,5970 -51,3912 -30,6675 

Nota: as coordenadas são aproximadas tendo por a modelagem hidrológica realizada no âmbito do Plano de Bacia, Datum SIRGAS 2000.
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3.8.2 OUTORGA DE DERIVAÇÕES DE ÁGUA DE CURSOS DE ÁGUA REGULARIZADOS POR RE-

SERVATÓRIOS 

O principal reservatório de regularização de vazões da bacia é o do arroio Duro. Nesse 

tipo de manancial existe a possibilidade de se controlar as disponibilidades de água pela 

sua operação. Uma proposta é que o limite de outorga possa ser superior a 60% da Q90% 

regularizada, de modo a aproveitar o potencial de regularização, desde que seja garan-

tido um fluxo residual mínimo a jusante, equivalente a 40% da Q90% natural. Ou seja, 

por meio deste dispositivo mantém-se uma vazão ecológica desta ordem, tema a ser 

considerado adiante. 

Algumas considerações a serem aplicadas neste caso de controle por reservatório de regu-

larização são: 

3.8.2.1 Situação onde existem usuários a montante do reservatório 

No caso em que existem usuários de água a montante do reservatório, usando águas de 

sua bacia de contribuição, esse uso alterará a vazão regularizada do reservatório. Isso 

determina que sejam realizados novos estudos de balanço hídrico que reavaliem a regu-

larização do reservatório, permitindo atualizar a estimativa do novo valor da vazão re-

gularizada, a cada vazão outorgada a montante.  

3.8.2.2 Situação onde existem usuários a jusante do reservatório 

Nessa situação o reservatório controla parte das vazões disponibilizadas a esses usuá-

rios, mas não a totalidade. A diferença é proveniente das vazões geradas na bacia in-

cremental entre a seção da barragem que forma o reservatório e a seção fluvial onde o 

usuário é suprido. A vazão outorgada, nessa situação, deve levar em conta a agregação 

da contribuição do reservatório com a das vazões da bacia incremental. Estudo hidroló-

gico de balanço hídrico deverá realizar essa estimativa, já que as vazões regularizadas 

pelo reservatório estarão em parte sendo utilizadas pelos usuários que suprem as suas 

outorgas no mesmo. 

3.8.3 PROPOSTA DE VAZÕES INSIGNIFICANTES, DISPENSÁVEIS DE OUTORGA 

Entende-se que o disposto no item 3.5 Vazão insignificante para fins de dispensa de 

outorga, tendo por referência a normatização definida pela Resolução CRH no. 91/2011 

é adequada e suficiente para a definição do conceito de vazão insignificante. 
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3.8.4 PROPOSTA DE VAZÃO ECOLÓGICA 

Os requisitos de uma vazão ecológica são: 

1. Ser representativa de um percentual importante dos volumes de água fluentes; 

2. Ser coerente com as variações sazonais de vazões em cada trecho, ou seja, não 

deve se restringir a um valor fixo, devendo consistir de um regime de vazões que 

se dá segundo os distintos períodos do ano; 

3. Ter como meta a conservação das comunidades naturais do ecossistema fluvial 

no trecho em estudo; 

4. Assegurar a conservação da diversidade ecológica mediante o estabelecimento 

de uma vazão que atue como nível de base, abaixo da qual as populações das 

espécies mais exigentes experimentariam risco de extinção; e 

5. Permitir nos trechos fluviais degradados uma melhora da composição físico-quí-

mica da água, bem como das condições de hábitats. 

O cumprimento destes requisitos exige a disponibilidade de um grande número de infor-

mações sobre as comunidades bióticas dos corpos hídricos conjugado com dados hidro-

métricos na bacia, ou um monitoramento abrangente e sistemático para obtenção deles, 

permitindo então a determinação mais segura de suas estatísticas. Diversos métodos de 

fixação da vazão ecológica são apresentados na literatura indo desde aqueles muito 

simples, mas sem qualquer justificativa ambiental, até os mais complexos, com grande 

fundamentação ecológica, mas com grandes dificuldades de aplicação, devido à de-

manda de informação.  

Em virtude disto, sugere-se a adoção de uma metodologia simplificada de acompanha-

mento concomitante dos impactos ambientais através do monitoramento de certos pa-

râmetros ambientais, correlacionando-os com os pulsos naturais de vazão do rio, repre-

sentados, mais simplificadamente, por alguns parâmetros de vazões: por exemplo, os 

de uma curva de permanência. Isto associa a simplicidade de implementação com a 

coerência ecológica, a ser avaliada pelo monitoramento. 
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Para efeitos de aplicação inicial propõe-se a manutenção da vazão ecológica de 40% da 

Q90%, como proposto no item 3.8.1 Outorga de Águas Superficiais.  

Esta é uma proposta preliminar a ser monitorada e avaliada. O percentual proposto pode 

ser calibrado ao longo do tempo, para mais ou para menos, através da análise de dados 

hidrológicos e ambientais obtidos no monitoramento de vários parâmetros, tais como: 

1. comportamento das descargas fluviais; 

2. alterações morfológicas ao longo do curso d’água e na conectividade longitudinal 

da rede de drenagem; 

3. manutenção dos hábitats; 

4. presença de espécies de algas e invertebrados; 

5. índices de abundância de macrófitas; 

6. condições de preservação de vegetação ripária; 

7. índices de abundância e diversidade de espécies da ictiofauna; 

8. presença de espécies ameaçadas e espécies exóticas; 

9. qualidade da água, incluindo investigações ecotoxicológicas. 

Estas características conferem a esta abordagem um autoaprendizado, podendo ser apli-

cado a qualquer rio perene, prescindindo de levantamentos exaustivos e dados prévios 

muito detalhados. Quando a rede de monitoramento e o sistema de informação de re-

cursos hídricos estiverem operacionalizados, e as informações estiverem disponíveis, 

será possível avaliar outras alternativas para a vazão ecológica além da 40% da Q90%, 

de forma a ser preservada a integridade ecológica dos corpos hídricos superficiais da 

bacia hidrográfica do Camaquã, onde possível. 

3.8.5 OUTORGA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Sugere-se que na bacia do rio Camaquã, onde não são conhecidos problemas mais sérios 

de rebaixamento de níveis de água subterrânea por excesso de explotação, que sejam 

mantidas as abordagens das normas legais existentes: Decreto n° 42.047, de 26 de 
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dezembro de 2002, alterado pelo Decreto nº 52.035, de 19 de novembro de 2014, e a 

Resolução nº 60, de 16 de julho de 2009, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, já 

mencionados previamente. 

3.8.6 OUTORGA DE USOS NÃO-CONSUNTIVOS DE ÁGUA 

Usos não consuntivos, ou seja, que retornam toda a água derivada ao corpo de água, 

não modificam o regime natural das vazões. Porém, ao serem outorgados, restringem 

outorgas a montante devendo ser computados nas equações de balanço hídrico, sendo 

o coeficiente de retorno igual à unidade. Portanto, estes usos devem ser outorgados, 

como forma de ficarem registrados no cadastro e considerados nos estudos que antece-

dem as outorgas de uso de água.  
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4 INTRODUÇÃO À COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

Este relatório visa estabelecer critérios e condições para possibilitar a implementação da 

cobrança do uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Camaquã. No Brasil, em 

rios federais, existem experiências de cobrança pelos usos de água nas seguintes bacias: 

1) rio Paraíba do Sul, 2) rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 3) rio São Francisco e 4) rio 

Doce. Experiências de cobrança de água sob domínio estadual existem nos estados do 

Rio de Janeiro – todo estado - e em bacias dos estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná. Existe também uma experiência pioneira de cobrança pelos serviços de reserva-

ção e adução de água no estado do Ceará. Elas serão avaliadas e confrontadas, compa-

rando-as e apresentando as vantagens e desvantagens vis-à-vis a bacia hidrográfica do 

Camaquã. 

Em uma segunda parte, serão avaliados os mecanismos de cobrança pelo uso de água 

aplicados em águas de domínio da União na bacia hidrográfica do Camaquã, conside-

rando tanto as águas desse domínio, na calha principal, quanto as águas de domínio 

estaduais, nos seus afluentes. 

Finalmente, serão propostas abordagens alternativas para a cobrança pelo uso de água 

na bacia hidrográfica do Camaquã, no intuito de subsidiar uma discussão no seu Comitê 

e possibilitar em futuro próximo o estabelecimento de avanços na aplicação deste ins-

trumento de gerenciamento de recursos hídricos. 

O relatório é iniciado por esta nota introdutória e pela análise dos aspectos conceituais 

e legais da cobrança pelos usos de água e, especificamente, a cobrança pelo uso da 

água no Brasil, de acordo com a legislação federal, e no estado do Rio Grande do Sul. 

Nas seções posteriores faz-se um breve histórico da implantação da cobrança em bacias 

brasileiras, enfatizando as negociações realizadas em longos processos de consensua-

ção, junto aos comitês de bacia hidrográfica. As experiências dos comitês de rios de 

águas de domínio federal, especialmente as dos rios Paraíba do Sul e Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí - PCJ são detalhadas, bem como a de bacias de rios de águas de domínio 

estadual, nos estados que mais avançaram na implementação de seus Sistemas Estadu-

ais de Gerenciamento de Recursos Hídricos: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de 
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Janeiro; e são apresentados em detalhes os mecanismos de cobrança adotados nas ba-

cias dos rios de águas de domínio federal: Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco e Doce, e 

que também foram adotados em bacias de águas de domínio estadual em SP, PR, RJ e 

MG. É também considerada a cobrança pelos usos de água subterrânea que, por dispo-

sitivo constitucional, cabe às unidades federadas realizar. 

Com base nas análises realizadas passa-se a realizar uma comparação dos diferentes 

mecanismos de cobrança pelos usos de água, seja pela captação, consumo ou lança-

mento de efluentes, seja na mineração, irrigação e no meio rural. Um Sistema de Apoio 

à cobrança pelos Usos da Água – SAQUA foi desenvolvido permitindo comparar os valo-

res cobrados pelos mecanismos do Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco e Doce para mes-

mos usos de água. Ele permite avaliar quanto um usuário pagaria caso lhe fosse aplicado 

um destes mecanismos de cobrança. Exemplos desta natureza são apresentados. 

As análises realizadas são resumidas em forma de conclusões possíveis, onde é realizada 

uma avaliação crítica da cobrança pelos usos de água no Brasil, comparativamente com 

o que é adotado na França, inspiração de nosso sistema, entre outras análises. No capí-

tulo seguinte são apresentadas reflexões, não exatamente recomendações, para a im-

plementação da cobrança pelos usos de água na bacia hidrográfica do Camaquã. 

Com base nas informações apresentadas até então, são propostas medidas de aperfei-

çoamento dos mecanismos de cobrança adotados no Brasil, por meio de alternativas que 

são apresentadas e avaliadas, para subsidiar discussões no âmbito do CBH Camaquã. 

Finalmente, no último capítulo, considera-se a questão de dominialidade e como afeta a 

cobrança pelo uso de água nessa bacia. 

4.1 Enquadramento conceitual e legal da cobrança pelo uso dos re-

cursos hídricos 

Os aspectos conceituais e legais da cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão neste 

item considerados. 
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4.1.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA COBRANÇA PELOS USOS DA ÁGUA 

O instrumento cobrança pelos usos da água foi introduzido no Brasil pela Lei Federal nº 

9.433/97, consolidando o conceito de ser a água um “bem público dotado de valor eco-

nômico” como já havia sido instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse conceito 

havia sido internacionalmente ratificado em 1992, por ocasião da Conferência Internaci-

onal de Água e Meio Ambiente, realizada em Dublin - Irlanda. Nela foram estabelecidos 

os “Princípios de Dublin” que ainda norteiam a gestão de recursos hídricos em todo o 

mundo, sendo o Brasil, além de dezenas de outros países, um dos seus signatários. 

Ratificando-se o que havia sido apresentado pela Constituição Federal, o quarto princípio 

da Declaração de Dublin afirma: “A água é um recurso natural dotado de valor econô-

mico em todos os seus usos competitivos e deve ser reconhecida com um bem econô-

mico”. 

Contudo, em virtude do termo “cobrança” estar comumente relacionado a preços de 

mercado, além da existência das tarifas pelo serviço de saneamento, muitas dúvidas 

surgiram e ainda surgem quanto ao assunto. Nesse sentido, o presente capítulo busca 

dirimir essas confusões conceituais.  

Quando se trata da cobrança pelos usos da água é comum se ouvir a alegação de que 

a água já é paga pelo consumidor. A resposta a essa objeção levará à conceituação dos 

4 preços da água. Numa grande cidade típica, um consumidor urbano paga dois preços 

pela água potável que consome: 

1. Preço correspondente ao serviço de captação, tratamento para potabilização e 

distribuição de água tratada ao consumidor; 

2. Preço correspondente ao serviço de esgotamento sanitário, isto é, a coleta de 

esgotos do consumidor, transporte à estação de tratamento e destinação final da 

água residuária ao corpo hídrico.  

Nesse esquema, o corpo hídrico - quer como fonte do recurso, quer como destino dos 

resíduos - é de livre acesso, gratuito. No início do desenvolvimento e da urbanização, 

com baixa renda per capita e baixa densidade populacional, esses dois preços cobrados 

pela água eram perfeitamente funcionais, cobrindo os custos que a sociedade tinha na 

provisão dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. A gratuidade da água 
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na natureza era possível, pois sendo ela abundante relativamente às necessidades, todos 

os demais usos (higiene, pesca, navegação, agricultura irrigada etc.) eram viáveis, não 

sofrendo interferência do uso urbano - a capacidade de suporte e de assimilação do 

corpo hídrico era suficiente para todos os usos, a preço zero.  

Entretanto, à medida que o desenvolvimento econômico ocorreu, a crescente renda per 

capita, bem como o crescimento populacional das cidades, gerou a necessidade de ali-

mentar a população pela intensificação da agricultura irrigada, de fabricação uma série 

de produtos de consumo para a sociedade moderna, de transportar esses produtos etc. 

Em um estágio inicial desse processo de crescimento econômico, o despejo de esgotos 

de volta ao corpo hídrico, ao exceder a sua capacidade de autodepuração, provocou 

uma degradação de qualidade de tal ordem que comprometeu a balneabilidade e a 

pesca, e o próprio abastecimento de água potável, que foi encarecido, via aumentos de 

custos de tratamento. Num estágio mais avançado, a captação de água, ao se tornar 

excessiva em relação à disponibilidade hídrica, gerou problemas de ordem quantitativa, 

constatados pelo aparecimento de conflitos de uso de água. Seja como for, o fato é que 

os corpos hídricos na imediação dos grandes núcleos de desenvolvimento se tornaram 

escassos - tanto pela quantidade insuficiente quanto pela qualidade degradada – e a 

totalidade dos seus usos, com livre acesso e a preço zero, não é mais possível.  

É nesta situação que a sociedade pode decidir pela intervenção do Poder Público - no 

limite, estabelecendo a propriedade estatal do recurso, que passa a não ser mais de livre 

acesso - no sentido de racionar e racionalizar os usos. Por um lado, pode ser aplicado 

um sistema de destinação de cotas de uso ou as outorgas de direitos de uso de água, 

como forma de normativamente conciliar as disponibilidades com os usos de água – 

trata-se aqui de um instrumento de gestão incorporado à classe denominada como co-

mando-e-controle.  

Por outro lado, pode ser aplicado o Princípio-Usuário-Pagador como instrumento econô-

mico para promoção do racionamento e racionalização de uso, buscando a mesma con-

ciliação entre as disponibilidades e usos de água, pela via de estímulos econômicos, 

implicando em mais dois preços para a água: 
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1. Preço correspondente à captação e ao consumo de água, no sentido de raci-

onalizá-los, viabilizando inclusive o investimento em dispositivos poupadores ou 

que aumentem a oferta de água; e  

2. Preço correspondente ao despejo de esgotos no rio (o mais conhecido Princí-

pio-Poluidor-Pagador), no sentido, também, de refrear o seu lançamento1 e via-

bilizando investimentos em, por exemplo, estações de tratamento.  

O pagamento dos preços 1 e 2 não são novidade no cenário brasileiro. Se paga às con-

cessionárias dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

e paga-se pela água fornecida nos perímetros irrigados. Em todos os casos busca-se 

manter a saúde financeira das concessionárias de forma a que possam assumir os custos 

de provisão dos serviços e de suas expansões para atendimento às crescentes deman-

das.   

Os preços 3 e 4, ao contrário, são novidades trazidas pelas modernas políticas de gestão 

de recursos hídricos e integram o chamado Princípio-Usuário-Pagador (PUP), consti-

tuindo-se em um instrumento crescentemente utilizado no sentido de viabilizar os diver-

sos usos do corpo hídrico que se tornou escasso. Esses preços são as principais referên-

cias conceituais dos sistemas de cobrança pelo uso de água ao qual esse texto se re-

porta. 

4.1.2 ASPECTOS LEGAIS DA COBRANÇA PELOS USOS DA ÁGUA 

O processo constituinte, que culminou com a promulgação da nova Carta Magna da 

Nação em 1988, coroou um movimento que ansiava pela renovação do arcabouço legal 

brasileiro. Assim como os demais setores da sociedade, a área de recursos hídricos tam-

bém foi envolvida por essa renovação. A própria Constituição, no seu artigo n° 21, inciso 

XIX, define como competência da União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. Coerentemente, com essa atribuição, foi promulgada, em 1997, a 

                                            

 

1 Se a tarifa, por unidade despejo, for suficientemente alta, custará menos ao agente tratar pon-
derável parcela do esgoto e pagar pela poluição residual, do que pagar pelo despejo total do 
esgoto gerado. 
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Lei Federal no 9.433, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e instituiu 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Este novo sistema – qual seja o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- consagra alguns princípios, já apresentados no capítulo anterior, destacando-se, entre 

eles, o reconhecimento de que a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico 

e, como consequência, prevê a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Do ponto de vista conceitual, a intervenção do poder público, por meio da imposição da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, justifica-se porque o mecanismo de mercado, 

em presença de custos de transação, não é capaz de contabilizar os custos sociais que 

as decisões individuais de cada usuário impõem aos demais2. Daí a necessidade da apli-

cação da cobrança pelos usos da água, como forma de racionalizar a utilização desses 

recursos, como condição suplementar de satisfazer aos usuários competidores pela 

água, e garantindo, assim, uma maior eficiência produtiva, elemento essencial para o 

desenvolvimento econômico integrado das regiões das bacias hidrográficas.  

Cabe também a esse instrumento – a cobrança pelos usos da água - a geração de re-

cursos financeiros para amortizar investimentos realizados ou previstos, e assumir os 

custos de operação e manutenção da infraestrutura hídrica implantada ou a ser implan-

tada na bacia – princípio usuário-pagador. Por meio dele, é possível igualmente contri-

buir-se para maior equidade social, tanto pela oneração de segmentos sociais mais be-

neficiados por investimentos públicos – princípio beneficiário-pagador -, quanto pelo am-

paro a classes sociais menos favorecidas e sem capacidade de pagamento por meio da 

atribuição de subsídios na oferta de serviços hídricos. Finalmente, a sustentabilidade 

                                            

 

2 Apresenta-se um conceito econômico que pode ser de difícil entendimento para os que não são 
versados nos conceitos básicos de microeconomia: os preços que seriam obtidos no livre mercado 
não considerariam os custos sociais da apropriação da água, que incluem a sua degradação e esgo-
tamento, devido aos custos inerentes às transações, que envolvem o custo da busca de informações 
e o custo de eventuais contenciosos entre as partes envolvidas. Devido a isto, os preços de mercado 
não seriam preços socialmente eficientes, no sentido de induzir o uso ótimo da água sob o ponto de 
vista da sociedade como um todo. Textos básicos de microeconomia e da teoria da formação de 
preços em livres mercados poderão subsidiar o leitor que deseje se aprofundar nesta questão. 
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ambiental pode ser promovida pela internalização das externalidades ambientais (por 

exemplo, poluição hídrica) nos agentes que a geram – princípio poluidor-pagador3. 

Por conta dos predicados enunciados, a cobrança pelos usos da água é, dentre os ins-

trumentos da política de recursos hídricos, o mais flexível e abrangente e, por isto, com-

plexo e, certamente, o que mais suscita dúvidas e, mesmo, controvérsias.  

4.1.2.1 Aspectos Constitucionais Relacionados com a Gestão da Água/Recursos 
Hídricos 

A Constituição Federal de 1988 - CF/88 atribuiu a dominialidade dos recursos hídricos à 

União, nos casos de: ....”lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais 

e as praias fluviais” (conforme disposição expressa no inciso III do seu art. 20). 

Como decorrência dessa dominialidade, estabeleceu que cabe a esse ente federado 

(União): 

a) legislar privativamente sobre águas (inciso IV do art. 22); 

b) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios 

de outorga de direitos de seu uso (inciso XIX do art. 21); 

c) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os ser-

viços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos 

de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroener-

géticos (inciso XII do art. 21); 

                                            

 

3 Internalização das externalidades ambientais é outro conceito econômico: refere-se a fazer com que 
uma externalidade ambiental, qual seja, um custo ambiental que fica externo ao processo produtivo 
e, portanto, não onera o seu agente – exemplo: poluição das águas que afeta aos usuários a jusante 
e não ao seu causador -, seja internalizado no processo produtivo, via a cobrança de um preço pela 
poluição ao agente, fazendo com que ele leve em consideração, mesmo que parcialmente, esse custo 
ambiental. Qualquer texto introdutório de economia ambiental esclarece melhor esse conceito. 
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d) assegurar aos Estados (bem como ao DF e Municípios e aos órgãos da adminis-

tração direta da União), a participação no resultado da exploração de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica no respectivo território ou com-

pensação financeira por essa exploração (Parágrafo Único do art. 20). 

A dominialidade sobre as águas foi, também, constitucionalmente atribuída aos Esta-

dos/Distrito Federal, nos casos de ...”as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 

obras da União” (inciso I do art. 26). 

A todos os entes federados, a CF/88 estabeleceu a competência para a ...” registrar, 

acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios” (inciso XI do art. 23) 

A título de estímulo, a CF/88 atribuiu à União, a título de redução das desigualdades 

regionais, a possibilidade de criar incentivos que priorizem o aproveitamento econômico 

e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa 

renda, sujeitas à secas periódicas. Nesse sentido, a União incentivará a recuperação de 

terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabe-

lecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação (art. 43).  

Além das atribuições aos entes federados, a CF/88 atribuiu ao Congresso Nacional, como 

sua competência exclusiva, autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídri-

cos em terras indígenas (inciso XVI do art. 49 e § 3º do art. 231). 

Com esse balizamento constitucional federal, os Estados do Paraná e de São Paulo edi-

taram disposições específicas sobre Recursos Hídricos, quando da promulgação das suas 

Constituições Estaduais em 1989, mediante a qual se obrigou a implantar processo per-

manente de gestão dos recursos hídricos, que congregue harmonicamente as entidades, 

órgãos ou empresas da administração estadual, que considere a necessária integração 

com os Municípios e com a União.  

A Carta Constitucional Estadual do Rio Grande do Sul de 1989, faz menção à cobrança, 

que é designada como tarifação, e a destinação dos recursos arrecadados, no Artigo 

171, de acordo com o que é abaixo sublinhado: 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

49 

Art. 171.  Fica instituído o sistema estadual de recursos hídricos, integrado ao sistema 

nacional de gerenciamento desses recursos, adotando as bacias hidrográficas como uni-

dades básicas de planejamento e gestão, observados os aspectos de uso e ocupação do 

solo, com vista a promover: I - a melhoria de qualidade dos recursos hídricos do Estado; 

II - o regular abastecimento de água às populações urbanas e rurais, às indústrias e aos 

estabelecimentos agrícolas.  § 1.ºO sistema de que trata este artigo compreende crité-

rios de outorga de uso, o respectivo acompanhamento, fiscalização e tarifação, de modo 

a proteger e controlar as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, assim como racionalizar e compatibilizar os usos, inclusive quanto à construção 

de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas. § 2.ºNo aproveitamento das águas 

superficiais e subterrâneas será considerado de absoluta prioridade o abastecimento das 

populações. § 3.ºOs recursos arrecadados pela utilização da água deverão ser destina-

dos a obras e à gestão dos recursos hídricos na própria bacia, garantindo sua conserva-

ção e a dos recursos ambientais, com prioridade para as ações preventivas. 

4.1.2.2 A cobrança pelo uso da água no contexto da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos 

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabeleceu a Cobrança pelo uso de 

recursos hídricos como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos - 

PNRH (inciso IV do art. 5º). As diretrizes e critérios para essa Cobrança devem constar 

como conteúdo mínimo dos Planos de Recursos Hídricos (inciso IX do art. 7º dessa Lei). 

De acordo com essa PNRH, os objetivos dessa Cobrança, são:  

“I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções con-

templados nos planos de recursos hídricos” (art. 19). 

Nesse contexto, são passíveis dessa Cobrança, os recursos hídricos sujeitos à outorga 

(art. 20 da Lei da PNRH), devendo ser observados os seguintes aspectos, quando da 

fixação dos valores a serem cobrados:  
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“I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de 

variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lan-

çado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxi-

dade do afluente” (art. 21 da Lei da PNRH).  

Considerando-se que um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos é a 

obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos, a Lei nº 9.433/97 determina que os va-

lores arrecadados com a Cobrança serão aplicados, prioritariamente, na bacia hidrográ-

fica em que foram gerados.  

Esses recursos serão utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e 

obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; bem como no pagamento de despesas 

de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGRERH (art. 22). 

Do ponto de vista institucional, a Lei nº 9.433/97 criou o Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos, que tem como um de seus objetivos, promover a Cobrança 

pelo uso de recursos hídricos (inciso V do art. 32). 

No âmbito desse Sistema, foi atribuído ao Conselho Nacional de Recursos Hídrico - CNRH 

o estabelecimento de critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hí-

dricos e para a Cobrança por seu uso (inciso X do art. 35). Por sua vez, atribuiu aos 

Comitês de Bacias Hidrográficas - COBHs o estabelecimento dos mecanismos de Co-

brança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados (inciso VI do 

art. 38). 

No âmbito do SINGRERH, o instrumento da Cobrança é essencial para que sejam criadas 

as Agências de Água, pois sua criação depende de viabilidade financeira assegurada por 

essa Cobrança do uso dos recursos hídricos, em sua área de atuação (inciso II do art. 

43). Essas Agências deverão: a) efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos; b) analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a 

serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e 
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encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

c) acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados; d) propor ao res-

pectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: (i) os valores a serem cobrados 

pelo uso de recursos hídricos; (ii) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos; (iii) e o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo (incisos III, IV, V e XI do art. 44). 

Com base nessas disposições de abrangência nacional, cujo modelo deverá ser obser-

vado, necessariamente, pelos Estados, foram estabelecidos os critérios gerais e meca-

nismos para a definição dos valores para a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, pela 

Resolução CNRH nº. 48, de 21 de março de 2005, apoiada legalmente nas disposições 

do art. 35 da Lei nº 9.433/97.  

4.1.2.3 A Legislação relacionada à Cobrança pelo Uso de Água no estado do Rio 
Grande do Sul 

As diretrizes para a implementação da cobrança do uso de recursos hídricos no Estado 

do Rio Grande do Sul são encontradas na Lei no. 10.350/94 da Política Estadual de 

Recursos Hídricos. Na Seção 2, que trata da cobrança pelo uso de água, os artigos 32 e 

33 dispõem que: 

Art. 32 - Os valores arrecadados na cobrança pelo uso da água serão destinados a apli-

cações exclusivas e não transferíveis na gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográ-

fica de origem: I - a cobrança de valores está vinculada à existência de intervenções 

estruturais e não estruturais aprovadas para a respectiva bacia, sendo vedada a forma-

ção de fundos sem que sua aplicação esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia 

Hidrográfica; II - até 8% (oito por cento) dos recursos arrecadados em cada bacia po-

derão ser destinados ao custeio dos respectivos Comitê e Agência de Região Hidrográ-

fica; III - até 2% (dois por cento) dos recursos arrecadados em cada bacia poderão ser 

destinados ao custeio das atividades de monitoramento e fiscalização do órgão ambiental 

do Estado desenvolvidas na respectiva bacia.  

Art. 33 - O valor da cobrança será estabelecido nos planos de Bacia Hidrográfica, obe-

decidas as seguintes diretrizes gerais: I - na cobrança pela derivação da água serão 

considerados: a) o uso a que a derivação se destina; b) o volume captado e seu regime 

de variação; c) o consumo efetivo; d) a classe de uso preponderante em que estiver 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

52 

enquadrado o corpo de água onde se localiza a captação; II - na cobrança pelo lança-

mento de efluentes de qualquer espécie serão considerados: a) a natureza da atividade 

geradora do efluente; b) a carga lançada e seu regime de variação, sendo ponderados 

na sua caracterização, parâmetros físicos, químicos, biológicos e toxicidade dos efluen-

tes; c) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo de água 

receptor; d) o regime de variação quantitativa e qualitativa do corpo de água receptor. 

Parágrafo único - No caso do inciso II, os responsáveis pelos lançamentos não ficam 

desobrigados do cumprimento das normas e padrões ambientais. 

De relevância maior está o inciso I do artigo 32 que impede a formação de fundos tendo 

por origem os recursos da cobrança; esta cobrança deve estar atrelada às intervenções 

estruturais e não-estruturais aprovadas no Plano da Bacia Hidrográfica. Ou seja, tendo 

por base as intervenções previstas no plano, deve ser definido o valor a ser cobrado pelo 

uso de água, na forma de uma rateio e custos entre os seus usuários. 

Outro dispositivo de grande interesse se encontra em uma seção anterior, do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, cujo artigo 23 dispôs que: “Art. 23 - Serão elementos 

constitutivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos: IX - o limite mínimo para a fixação 

dos valores a serem cobrados pelo uso da água”. Desta maneira a lei autoriza o Estado 

a definir um valor mínimo de cobrança pelo uso de água, a ser aprovado no seu Plano 

Estadual de Recursos Hídricos. Os comitês, na elaboração de seus respectivos planos, 

têm a atribuição dada pelo Artigo 19, que trata de suas atribuições, a de “VI - aprovar 

os valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica”, aumentando, as-

sim, os valores a serem cobrados de forma a atender as demandas financeiras das in-

tervenções aprovadas. 

4.2 Breve histórico da implantação da cobrança pelos usos de água 

em bacias brasileiras 

Resumindo o que já foi analisado no capítulo que tratou do arcabouço legal, a Constitui-

ção Brasileira instituiu uma competência múltipla, da União ou das unidades federadas, 

a cobrança pelo uso de água de acordo com o seu domínio. De forma sucinta, são de 

dominialidade das unidades federadas 1) as águas subterrâneas armazenadas sob seus 

territórios e 2) as águas superficiais em corpos de água nelas totalmente inseridas, da 

nascente à foz. As demais águas são de domínio da União, nas quais se incluem as dos 
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rios que fazem limites entre duas unidades federadas, e que ultrapassam as fronteiras 

nacionais ou internacionais. 

Em bacias de rios cujas águas são de domínio da União, o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos é competente para as deliberações mais amplas, e o comitê da bacia para aque-

las que a Lei no 9.433/97 da Política Nacional de Recursos Hídricos lhe atribui4. Nas águas 

de domínio das unidades federadas, analogamente, cabe aos Conselhos Estaduais (ou 

Distrital, no caso do Distrito Federal) de Recursos Hídricos as deliberações mais amplas, 

e aos comitês das bacias de rios de águas de domínio estadual deliberações análogas às 

especificadas pela Lei Federal no 9.433/97, mas que cada unidade federada adapta às 

suas peculiaridades. 

Como as águas subterrâneas são de domínio das unidades federadas, cabe a essas dis-

por sobre as formas de suas cobranças, mesmo que as unidades federadas acompanhem 

a legislação federal e as deliberações dos comitês de bacias de rios cujas águas são de 

domínio federal. Devido a isto, nas bacias que se anteciparam na adoção do instrumento 

de cobrança pelos usos da água, como as dos rios Paraíba do Sul, e do Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, os estados nelas inseridos, basicamente Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo, buscaram adaptar os critérios de cobrança de águas federais às suas pe-

culiaridades, e dispuseram quanto à cobrança pelos usos das águas subterrâneas.  

Nas seções seguintes serão confrontados alguns antecedentes históricos e os fundamen-

tos legais adotados pela União e pelos Estados que mais se adiantaram nessa matéria, 

no que diz respeito à implantação da cobrança pelos usos da água. 

 

                                            

 

4 Lei 9.433/97: Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de 
atuação: III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; V - propor ao Conselho Nacional e 
aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lança-
mentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; VI - estabelecer os mecanismos de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; IX - estabelecer 
critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 
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4.2.1 ÁGUAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul detém a primazia de implantação da cobrança 

pelos usos de águas de domínio da União no país. Sua experiência foi iniciada em março 

de 2001, quando o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

- CEIVAP aprovou a proposta inicial de cobrança, submetendo-a ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, que a aprovou em 2002. Sua implantação foi iniciada em março 

de 2003. 

Posteriormente, foi iniciada a cobrança pelos usos da água nas bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ) que, aparentemente, se inspirou nos critérios adotados pelo 

CEIVAP, aperfeiçoando-os, e apresentando uma formulação mais inovadora e completa, 

aprovada no final de 2005 pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos5. Tendo por base 

esse avanço promovido pelo PCJ, o CEIVAP promoveu estudos que apresentaram novos 

critérios de cobrança em 2006, com grande similaridade com os critérios adotados pelo 

PCJ, um ano antes, passando a implementá-los a partir de 2007. 

Adiante, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, por meio da Resolução nº 

40 de maio de 2009, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, mediante a Delibe-

ração 26 de 31 de março de 2011, aprovaram os mecanismos e valores de cobrança 

pelos usos de suas águas de domínio federal. Os estudos que levaram às citadas Reso-

lução/Deliberação observaram as experiências já implementadas no Brasil em rios fede-

rais e, como resultado, as propostas aprovadas mostram pontos de contato com os cri-

térios adotados pelo CEIVAP e pelo PCJ. 

Desta maneira, o que se constata na avaliação dessas experiências de cobrança pelos 

usos de águas de domínio federal é que não existe o processo do CEIVAP, outro do PCJ 

e mais um do São Francisco e Doce. O que existe é um único processo de implantação 

da cobrança pelo uso de água no Brasil, que foi iniciado pelo CEIVAP, aperfeiçoado pelo 

PCJ, acatado em grande parte pelo CEIVAP em um segundo momento, e que inspirou 

                                            

 

5 Esta impressão decorre de que os critérios de cobrança que estavam sendo discutidos em São 
Paulo na época eram mais distintos dos que foram aprovados no PCJ do que os aplicados no 
CEIVAP. 
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os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e Doce, após adaptações 

condizentes com a sua realidade. Esta integração de esforços é louvável, e o papel inte-

grador nele exercido pela Agência Nacional de Águas – ANA não pode ser ignorado. Mas, 

também, deve ser ressaltada a decisão dos comitês envolvidos em buscar o que melhor 

se ajusta às suas realidades, sem querer “descobrir a roda”, e adaptando o que melhor 

existe na experiência nacional. 

4.2.2 ÁGUAS DE DOMÍNIO ESTADUAL 

A primeira experiência de cobrança pelo uso de água no Brasil, no âmbito de um sistema 

estadual de gerenciamento de recursos hídricos, foi implantada no Ceará em 1996, an-

tecedendo, inclusive, a cobrança em águas da União da bacia do Paraíba do Sul. No 

entanto, cabe observar que, a rigor, cobra-se pelos serviços de suprimento de água por 

meio de um sistema de açudes, ou o Preço 1, comentado previamente. Isto configura 

uma cobrança pela prestação de um serviço, algo comum, diferindo da cobrança pelos 

usos da água no ambiente, que é a novidade apresentada pelas políticas nacional e 

estaduais de recursos hídricos no país6. Como em Pernambuco também se estará co-

brando o que se denomina como Preço 1, a sua estrutura é de interesse a esse estudo.  

São também consideradas as experiências de cobrança pelos usos de águas estaduais 

nos dos estados de Rio de Janeiro, de São Paulo e, mais recentemente, de Minas Gerais, 

vinculada à experiência dos afluentes mineiros das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, da bacia do Rio das Velhas, da bacia do Rio Araguari, das bacias dos afluentes 

mineiros do Rio Doce e da bacia do Rio Pará, e no Paraná.  

4.2.2.1 Ceará 

A Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010, dispõe sobre a Política Estadual de Recur-

sos Hídricos do Ceará, considerando a cobrança pelo uso de água como um dos seus 

                                            

 

6 Isto, obviamente, não reduz a relevância da implantação deste tipo de cobrança no estado do 
Ceará, com base na qual foi criado e até hoje é mantido parte substancial de seu Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Reduzida relevância pode ser atribuída a estudos incon-
clusivos realizados em outras unidades da federação e que até hoje não respaldaram a imple-
mentação do instrumento de cobrança pelo uso de água. 
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instrumentos. O valor a ser cobrado será calculado pela instituição de gerenciamento de 

recursos hídricos do estado, posteriormente analisado e aprovado pelo Conselho Esta-

dual de Recursos Hídricos, e submetido ao Governador do Estado que por meio de de-

creto fixará valores e condições.  

Note-se que a lei deixa em aberto a instituição de gerenciamento de recursos hídricos 

do estado, podendo ser qualquer uma que tenha esta atribuição. No momento é a Com-

panhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará – COGERH que tem atribuições no 

gerenciamento da oferta de água no estado.  

Também, a lei refere-se à cobrança como tarifa, que no seu conceito se refere a um 

pagamento devido por que recebe um serviço. No caso cearense este termo está correto, 

pois sendo um estado totalmente contido no semiárido, toda água bruta é disponibilizada 

mediante a prestação de serviços de armazenamento e transporte. Diferente da situação 

de regiões úmidas, onde a água pode ser diretamente captada da natureza sem qualquer 

contraprestação de serviços de terceiros. 

4.2.2.2 Rio de Janeiro 

A Política de Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro foi instituída por meio da Lei 

no 3.239, de 2 de agosto de 1999, e considera a cobrança pelos usos de recursos hídricos 

como um de seus instrumentos de gestão.  

O início da cobrança no Estado foi precedido da experiência pioneira na Bacia do Paraíba 

do Sul e de extensas discussões no CEIVAP. Como resultado, a Resolução CERHRJ nº 6, 

de 29 de maio de 2003, autorizou a cobrança pelos usos dos recursos hídricos de domi-

nialidade estadual integrante da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir de 

2004, considerando as condições, metodologia e valores definidos pelo CEIVAP. Poste-

riormente, por meio da Lei Estadual no 4.247, de 16 de dezembro de 2003, a cobrança 

pelos usos da água foi estendida a todo o estado do Rio de Janeiro, tendo como princi-

pais características: 

1. Critérios e valores iguais aos fixados pelo CEIVAP, tais como constam na Resolu-

ção CERHRJ nº 6, de 29 de maio de 2003; 
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2. Condicionamento à efetiva implantação dos comitês de bacia estaduais e à ela-

boração dos respectivos planos de bacia hidrográfica. 

4.2.2.3 São Paulo 

A criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, em novembro de 

1987, iniciou o debate sobre a cobrança pelos usos da água no estado, levando a Cons-

tituição Paulista de 1989, em seu artigo 211, a mencioná-la como um de seus instru-

mentos. Adiante, com a aprovação da Lei Estadual no 7.663/91, que instituiu a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, que a prevê como um dos instrumentos de gestão das 

águas, consolidaram-se as contribuições iniciais para a intensificação dos debates nesta 

área.  

Por iniciativa interna, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE promoveu, 

em 1991, o primeiro estudo de simulação de cobrança para a Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba, declarada crítica e considerada como modelo básico para fins de gestão por 

decreto do Governador do Estado, em 1988. Dentre outros tópicos, foram analisados os 

objetivos, as finalidades, os contribuintes e os preços da cobrança pelos usos da água, 

abordando ainda preço médio, redistribuição de custos incorridos, obtenção de eficiência 

econômica e estruturas de preços.  

Seguindo as conclusões dos eventos anteriores, o DAEE contratou, por volta de 1996, 

estudos para a implantação da cobrança pelos usos da água no Estado de São Paulo. 

Posteriormente, em 2004, novo contrato foi firmado para elaborar a Regulamentação da 

cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, dentro dos estudos do Plano Estadual de Re-

cursos Hídricos do quadriênio 2004/2007. Este último estudo serviu de subsídio para 

regulamentar, pelo Decreto SP nº 50.667, de 30 de março de 2006, a Lei Estadual nº 

12.183, de 29 de dezembro de 2005, que estabeleceu as diretrizes para a implementação 

da cobrança no Estado de São Paulo.  

A legislação estadual de recursos hídricos prevê ainda que o DAEE poderá cobrar pelos 

usos dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas onde não existirem as Agências de 

Água e, com isso, poderá receber um percentual sobre a arrecadação, a título de custeio, 

de até 10% (dez por cento) do total arrecadado. 
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O Governo Estadual regulamentou a cobrança por meio da Lei Estadual no 12.183/05, 

com procedimentos para fixação de limites, condicionantes e valores. A lei também de-

finiu que os usuários urbanos e industriais dos recursos hídricos ficariam sujeitos à co-

brança efetiva a partir de 1º de janeiro de 2006, enquanto os demais usuários somente 

a partir de 1º de janeiro de 2010. A base de cálculo e condicionantes para a cobrança 

foram fixados na Deliberação CRH no 63/2006, e no Decreto no 50.667/06. Com base 

nessas regulamentações os Comitês PCJ decidiram por implementar a cobrança estadual 

paulista, nas bacias PCJ, através da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ no 48/2006, 

com redação alterada pela Deliberação “Ad-Referendum” dos Comitês PCJ no 53/2006, 

aprovada pelo Decreto Estadual no 51.449/2006. No trecho de dominialidade paulista da 

bacia do Rio Paraíba do Sul a cobrança foi implementada pela Deliberação CBH-PS Nº 

05/06, alterada pela Deliberação CBH-PS nº 07/06, aprovada pelo Decreto Estadual nº 

51.450/2006.  

No final de 2006 a proposta de cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do 

Estado de São Paulo nas Bacias PCJ foi aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (Deliberação CRH nº 68/06), e autorizada através do Decreto Estadual no 

51.449/2006. Após atualização de dados dos usuários, os Comitês PCJ iniciaram a co-

brança em julho de 2007, com a emissão de aproximadamente 1.200 boletos bancários, 

sendo grande parte para usuários de águas subterrâneas. Também em julho, teve início 

a cobrança no CBH Paraíba do Sul, com a emissão de 231 boletos, dos quais os 46 

apenas não foram pagos por problemas técnicos. 

4.2.2.4 Minas Gerais 

A experiência desse estado foi inicialmente vinculada à porção mineira das bacias do 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ e às bacias dos rios das Velhas, Araguari e, mais 

recentemente, Doce e Pará. A partir de 2009 foram aprovados pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos de Minas Gerais os mecanismos de cobrança deliberados pelos 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e as cobranças foram iniciadas a partir do 

primeiro semestre de 2010. 

Na primeira bacia, a discussão sobre mecanismos de cobrança ocorreu no âmbito do 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba e Jaguari (CBHPJ), criado com base na 

Lei Estadual no 13.199/99 e no Decreto Estadual no 44.433/07, sendo instalado em 27 
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de junho de 2008. Seguindo as normas legais, uma das primeiras deliberações do CBHPJ 

foi no sentido de indicar o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Ca-

pivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), para desempenhar, transitoriamente, as funções de 

Entidade Equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica do CBHPJ. 

Pelo fato de já existir a cobrança pelos usos da água nas bacias PCJ, desde 2005, em 

rios de domínio federal e, desde 2007, em rios de domínio estadual paulista e, também, 

pelo fato de que o Consórcio PCJ exerce, desde 2005, funções de Entidade Delegatória 

de Agência de Água, o CBHPJ utilizou toda essa experiência acumulada na região para 

ser o primeiro comitê mineiro a implantar a cobrança pelos usos da água. 

Mantendo a ideia de equidade entre os valores, os Comitês PCJ7, por meio da Deliberação 

no 21 de 12/12/2008, estabeleceram os mecanismos e valores para a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais na bacia hidrográfica dos 

rios Piracicaba e Jaguari (Bacia PJ). Essa deliberação foi aprovada no Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH-MG) em reunião de 26/3/2009.  

De forma análoga, na bacia do Rio Paraíba do Sul, outra bacia de rio federal onde a 

cobrança pelo uso da água já se acha implementada, existem iniciativas para início da 

cobrança pelos usos da água nas bacias dos afluentes mineiros dos rios Pomba e Muriaé, 

e Preto e Paraibuna. 

Nas bacias dos rios das Velhas e do Araguari os referenciais adotados foram outros. A 

bacia do Rio das Velhas tem em suas cabeceiras a região metropolitana de Belo Hori-

zonte, sendo a sub-bacia de rio estadual de maior dinâmica econômica da bacia do Rio 

São Francisco. Devido a fazer parte dessa bacia, o referencial adotado pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foram os mecanismos de cobrança aprovados na 

bacia do Rio São Francisco (Deliberação CERH-MG nº 185, de 26 de agosto de 2009). 

                                            

 

7 Denomina-se Comitês PCJ ao conjunto dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual SP n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei 
Federal n° 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Ja-
guari, criado e instalado segundo a Lei Estadual MG n° 13.199/99 (CBH-PJ). 
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Algumas alterações foram promovidas, entre as quais, as mais significativas foram a 

cobrança do setor mineração e do setor saneamento, como será comentado adiante. 

Na bacia do Rio Araguari outra realidade se apresentava, comparada com a bacia do Rio 

das Velhas, face ao seu grande uso de água para irrigação. Semelhante à bacia do Rio 

das Velhas, a bacia drena uma região metropolitana, a de Uberlândia, com altos níveis 

de industrialização e concentração urbana. Porém, face à intensidade da irrigação, o 

Comitê da Bacia optou por adotar o referencial dos Comitês PCJ, pois, como será visto 

adiante, de todos os mecanismos de cobrança adotados no Brasil é o que mais detalha-

damente considera este tipo de uso (Deliberação CERH-MG nº 184 de 26 de agosto de 

2009). 

Os comitês dos afluentes mineiros da bacia hidrográfica do Rio Doce tiveram também 

aprovados os mecanismos de cobrança pelos usos de água, e forma similar ao adotado 

na bacia principal, por meio de diversas deliberações do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, em 2011. 

Mais recentemente, foi aprovada a cobrança pelos usos de água na bacia do Rio Pará, 

outro afluente mineiro do Rio São Francisco (Deliberação CERH-MG nº 344, de 19 de 

dezembro de 2013). 

4.3 Mecanismos de cobrança adotados em bacias brasileiras 

Os mecanismos e critérios adotados para a cobrança pelos usos da água em bacias 

brasileiras apresentam grande semelhança estrutural, com pequenas diferenças relacio-

nadas a coeficientes setoriais ou de adequação. Também no que se referem aos preços 

aplicados, essas semelhanças prevalecem. Por essa razão, no presente capítulo, esses 

mecanismos serão apresentados de forma comparativa, por meio de quadros com breves 

comentários, permitindo melhor compreensão e identificação das singularidades de cada 

bacia: Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco e Doce, rios de do-

minialidade federal, e Piracicaba-Jaguari, Velhas, Araguari e Pará, de dominialidade do 

estado de Minas Gerais. Os mecanismos adotados nas bacias de rios de domínio do 

estado do Rio de Janeiro são análogos à primeira versão dos mecanismos que foram 
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adotados para as águas federais da bacia do Rio Paraíba do Sul, agregando-se a co-

brança por águas subterrâneas8. O mesmo se aplica aos afluentes mineiros da bacia do 

Rio Doce que adotaram os mecanismos desta bacia, somados à cobrança pela água 

subterrânea. Em rios de domínio do estado de São Paulo os mecanismos são peculiares 

e serão apresentados adiante. 

Para avaliação dos mecanismos e critérios de cobrança a serem aplicados, os usuários 

são classificados em dois grupos. O primeiro, do qual fazem parte o saneamento, a 

aquicultura e a agropecuária, as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH e a mineração, 

apresentam critérios próprios de cobrança. Critérios genéricos são aplicáveis à indústria 

e aos demais usos. A apresentação será iniciada por esses critérios genéricos e, em 

seguida, serão apresentadas as adaptações desses aos usuários do primeiro grupo.  

4.3.1 COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO 

A cobrança pela captação, quando não houver informação sobre os volumes efetiva-

mente captados, baseia-se simplesmente nos volumes outorgados ou declarados pelos 

usuários, conforme a equação apresentada no Quadro 4.1. Havendo informação sobre 

o volume efetivamente usado pelo usuário, aplica-se a formulação apresentada no Qua-

dro 4.2. 

Na aplicação das equações apresentadas cabem as seguintes condições: 

a) 𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡⁄ ≥ 0,7, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0,2, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =0,8 e 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =0; 

b)  
c) 𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡⁄ < 0,7, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0,2, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =0,8 e 𝐾𝑚𝑒𝑑

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =1. 

d)  
e) 𝑆𝑒 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡⁄ > 1, 𝐾𝑜𝑢𝑡  =0, 𝐾𝑚𝑒𝑑  =1 e 𝐾𝑚𝑒𝑑

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =0; 

  

                                            

 

8 Como as águas subterrâneas são de domínio estadual cabe às unidades federadas deliberar 
sobre a cobrança de seus usos.   



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

62 

Quadro 4.1 – Cobrança pela captação quando não houver informações sobre 
o volume captado 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari e 
Araguari/MG 

São Francisco e das 
Velhas/MG1 

Doce 

$𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 

 

$𝑐𝑎𝑝 é o valor a ser cobrado pela captação de água (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡é o volume anual de água captada (m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe de 

enquadramento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas de uso 
e conservação de água. 

1Para o setor mineração a bacia do rio das Velhas optou por adotar uma redução de 50% no 
valor de Kcap sempre que a captação em uma mina tivesse por objetivo simplesmente o rebaixa-
mento do nível freático, sob a alegação de que essa água não é utilizada, mas, ao contrário, 
disponibilizada superficialmente, objetivando o acesso à mina. Para os demais casos de captação 
do setor o abatimento seria de 75%. 
 

Quadro 4.2 – Cobrança pela captação quando houver medição do volume 
anual captado 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí 

Piracicaba-Jaguari, Ara-
guari e Pará/MG 

Doce 
São Francisco e das 

Velhas/MG1 

$𝑐𝑎𝑝 = [𝐾𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 + 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

∗ (0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑)] ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 
Não é prevista 

$𝑐𝑎𝑝 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡é o volume anual de água captada outorgado (m3); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑é o volume anual de água captada, segundo dados de medição (m3); 

𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respec-

tivamente; 
𝐾𝑚𝑒𝑑

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 é um coeficiente que será unitário (1) quando o volume anual medido for inferior a 70% do 

outorgado e nulo nos demais casos; 
𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada (R$/m3); 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera o tipo de 

manancial, subterrâneo ou superficial e, nesse último caso, a classe de enquadramento em que a 
seção fluvial de captação se acha enquadrada, e as boas práticas de uso e conservação de água. 

1Nota: na bacia do rio das Velhas é prevista a utilização desta equação unicamente para o setor 
de saneamento; para os demais setores usuários de água, não é adotada esta equação. 

Os valores de Kcap foram fixados de acordo com a classe do enquadramento do corpo de 

água onde é feita a captação, como no Quadro 4.3. Foi proposto que futuramente na 

valoração desse coeficiente Kcap sejam levadas em conta as boas práticas de uso e con-

servação de água, por meio de um coeficiente 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙. Desta forma, o 𝐾𝑐𝑎𝑝 seria obtido 

por uma equação do tipo: 

 𝐾𝑐𝑎𝑝 = 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙  
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sendo 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 um coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de 

água da captação e 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso 

e conservação de água. No momento, portanto, pode-se considerar 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1. 

Quadro 4.3 – Valores dos coeficientes de captação 

Classe de uso do 
corpo de água 

𝑲𝒄𝒂𝒑 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí 

Piracicaba-Ja-
guari e Ara-
guari/MG 

São Fran-
cisco e 
Doce 

Velhas e 
Pará/MG1 

Água Subterrânea - - 1,0 - 1,15 

Especial - - - - 1,1 

1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

3 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Nota: Nas bacias do Paraíba do Sul, do São Francisco e do Doce, 𝐾𝑐𝑎𝑝 = 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑡 sendo 𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 

um coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da captação (como 
ocorre nas demais bacias) e 𝐾𝑡 um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e 

conservação de água. Desta forma, no São Francisco existe uma explicitação da composição do 

𝐾𝑐𝑎𝑝 enquanto nas demais bacias apenas há referência à classe de enquadramento. No Paraíba 

do Sul, porém, há previsão da introdução futura de um coeficiente 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 visando a estimular 

as boas práticas de uso e conservação de água, por setor. Logo, 𝐾𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 equivale a 𝐾𝑡. 
1Na bacia do rio das Velhas aplica-se, ainda, um coeficiente redutor de 0,5 sobre o valor a ser 
cobrado ao setor mineração pela captação de água, quando o propósito for rebaixamento dos 
níveis de água subterrânea, e 0,75, nos demais casos. Nota: Kcap para águas subterrâneas se 
aplica às águas de dominialidade estadual de Minas Gerais. 

A medição das vazões captadas representa uma redução no valor desta parcela como 

mostra a Figura 4.1. Um usuário que não fizesse medições iria pagar os valores apre-

sentados na linha vermelha; caso realizasse medições os valores cobrados seriam repre-

sentados pela linha azul. Caso mantivesse suas captações menores que a outorga, ele 

pagaria menos quando medisse suas captações. 

Este mecanismo de cobrança estimula o usuário a manter seu volume captado exata-

mente igual ao outorgado, onde a cobrança unitária (por m3 de água captada) seria 

mínima; haveria uma fase inicial de incremento mais suave dos valores unitário cobrados 

no intervalo que se encontra a 30% do volume outorgado: essa seria a folga tolerada 

sem ônus significativo. Folgas superiores a 30% teriam ônus progressivos que desesti-

mulariam tal prática. 
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Figura 4.1 – Valores unitários de cobrança pela captação com PPU = 

R$0,01/m3 e Kcap unitário 

A Figura 4.1 mostra a racionalidade do critério de cobrança e a indução para que um 

usuário use efetivamente o valor outorgado ou solicite a revisão da outorga. No caso 

ilustrado a outorga do usuário é de 1.000 m3/ano. O PPU é R$ 0,01/m3 e supõe-se que 

a captação seja realizada em corpo hídrico no qual o Kcap = 1,0. A linha azul mostra o 

resultado da equação do Quadro 4.1, em que é cobrado pelo valor outorgado e na linha 

vermelha o resultado da equação do Quadro 8.2, em que valor outorgado e efetivamente 

captado são considerados. Os valores cobrados são apresentados em unidades de 

R$/1.000m3. 

Na equação do Quadro 4.2, se o usuário usar os 1.000 m3/ano ou mais pagará exata-

mente o PPU, igual a R$ 0,01/m3. Obviamente, caso use mais do que lhe foi outorgado, 

deverá com urgência demandar acréscimo do valor outorgado, sob as penas da lei, não 

existindo incentivo econômico para esta adequação. Caso use menos do que o valor 

outorgado, ele deverá pagar o PPU tanto pelo valor efetivamente captado, com peso 

80%, quanto pelo valor outorgado, com peso 20%. Isso faz com que o preço unitário 

da água seja crescente, quanto maior for a diferença entre os valores efetivamente cap-

tados e o outorgado. A partir da situação em que a captação efetiva é inferior em 70% 

da outorga, existe um acréscimo do valor cobrado dado pelo fator (0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑) 
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levando o usuário a pagar preços unitários crescentes que visam a induzi-lo a solicitar 

revisão da outorga, disponibilizando a outros usuários os valores de água não utilizados. 

Comparado com a equação do Quadro 4.1, em que apenas o valor outorgado é consi-

derado para cobrança, verifica-se que a equação do Quadro 4.2 é mais vantajosa, 

desde que o usuário capte menos do que lhe é outorgado. 

No que concerne ao coeficiente aplicado à parcela de captação - Kcap, mantendo a simi-

laridade nos critérios e mecanismos, ele apresenta valores pouco diferentes nas bacias 

selecionadas, como mostra o Quadro 4.3. 

4.3.2 COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA 

A cobrança da parcela do consumo de água, por sua vez, difere apenas na bacia do rio 

Doce, que resolveu não cobrar esta parcela, e nas bacias do São Francisco e Velhas/MG, 

em razão de não serem consideradas as medições do volume captado, como mostra o 

Quadro 4.4. Nessas bacias, o valor de Kcons foi proposto pela Câmara Técnica de ou-

torga e cobrança/CBHSF e pelo Comitê da Bacia do rio das Velhas como 1,0 para todos 

os usos a não ser irrigação, criação animal e aquicultura. 

A equação adotada pela bacia do rio São Francisco pressupõe que as águas são captadas 

em rios de águas de domínio da União, não demandando a proporcionalidade especifi-

cada nos demais casos. 

Na bacia do rio Doce a não consideração da cobrança pelo consumo de água decorreu 

da necessidade de superar alguns problemas na estimativa desta parcela9: 

1. A complexidade operacional para calcular o consumo quando há captações e 

lançamentos em rios de diferentes domínios, estaduais ou federal;   

                                            

 

9 AMORIM, M. A. M.; CARVALHO, G. B, B.; THOMAS, P. T.; FREITAS, N. N.; e ALVES, R. F. F. 
(2011). A cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Doce. XIX Simpósio Brasileiro 
de Recursos Hídricos, Maceió, AL. Obtido em http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/Co-
brancaUso/Estudos/ArtigoCobrancaPeloUsoDeRecursosHidricosNaBaciaDoRioDoce.pdf em 15 de 
agosto de 2014.  

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/ArtigoCobrancaPeloUsoDeRecursosHidricosNaBaciaDoRioDoce.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/ArtigoCobrancaPeloUsoDeRecursosHidricosNaBaciaDoRioDoce.pdf
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2. A dificuldade de se obter o consumo da irrigação, pois o retorno da água, em 

geral, ocorre por infiltração e de forma difusa, com difícil mensuração;  

3. A dificuldade no preenchimento do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos (CNARH), devido à necessidade de informar pontos de lançamento rea-

lizados em solo.  

Além disto, técnicos da Agência Nacional de Águas entendem que a parcela consumo 

tem provocado pequena indução ao uso racional da água, pois o usuário tem pouca 

sensibilidade quanto à diferença entre as cobranças das parcelas de captação e de con-

sumo. 

Quadro 4.4– Cobrança pelo consumo de água 
Bacia Formulação 

Paraíba do Sul 
$𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑡𝑜𝑡 ) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡⁄  Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e Pará1/MG 

Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG 

São Francisco e Velhas/MG $𝑐𝑜𝑛𝑠 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠 

Doce Não é cobrada esta parcela 

$𝑐𝑜𝑛𝑠 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida (R$); 
𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡
 é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑, se houver medição, 

ou igual ao volume outorgado 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡

 , se não houver medição, em corpos de água de domínio da 

União e dos estados, mais aqueles captados diretamente em redes de concessionárias dos sistemas 
de distribuição de água (m3)2; 

𝑄𝑐𝑎𝑝  é o volume anual de água captado, igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 ou igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡, se não existir medição, 

em águas de domínio da União (m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑡𝑜𝑡

 é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos de domínio dos estados, da União, 

em redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas de disposição no solo (m3); 
𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m3). 

 
1Na bacia do Pará/MG quando não houver possibilidade de medição do consumo para a indústria 
e a mineração, o consumo será estimado como 50% da captação (Qcap) aplicando-se o coeficiente 
Kind = 0,7 que multiplica a parcela da cobrança correspondente ao consumo.  
2Nota: essa distinção entre águas de domínio da União e dos Estado é relevante pois nas bacias 
de rios federais apenas se cobra por água desta dominialidade e há que se diferenciar, proporci-
onalmente essas das estaduais. Nas bacias do Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas, a formulação 
vale para as águas estaduais, incluindo as subterrâneas. 

4.3.3 COBRANÇA PELO LANÇAMENTO DE CARGA ORGÂNICA 

A cobrança pelo lançamento de efluentes está atrelada a estimativas da carga de De-

manda Bioquímica de Oxigênio após 5 dias a 20o C (DBO). Os demais poluentes não são 

considerados, restringindo-se a cobrança, portanto, à carga orgânica apenas. Só a bacia 

do rio Paraíba do Sul não considera a classe do corpo de água receptor (Klanç) e apenas 
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as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que inserem as dos rios Piracicaba e Ja-

guari/MG e também na do Araguari/MG, consideram a eficiência de tratamento da carga 

orgânica, conforme se apresenta no Quadro 4.5. Os valores de Klanç são, em todas as 

bacias que os inserem em suas equações, iguais à unidade, sem variar com a classe de 

enquadramento do corpo hídricos receptor.   

Quadro 4.5 – Cobrança pelo lançamento de carga orgânica 
Bacia Formulação 

Paraíba do Sul $𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç 

São Francisco, Doce e Velhas/MG $𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑛ç 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piraci-
caba-Jaguari e Velhas/MG 

$𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓/𝑒

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾𝑙𝑎𝑛ç ∗ 𝐾
𝑝𝑟

 

$𝑙𝑎𝑛ç é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes  nos corpos hídricos (R$); 

𝐶𝐷𝐵𝑂 é a concentração remanescente (após tratamento, ou do efluente) de DBO no lançamento de 

efluentes (kg/m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

 é o volume anual de água lançado, segundo dados de medição ou, na ausência desta, segundo 

dados outorgados (m3); 

𝐾𝑙𝑎𝑛ç é um coeficiente que leva em consideração a classe de enquadramento do corpo hídrico onde 

é lançado o efluente; 
𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç é o Preço Público Único  para diluição de carga orgânica (R$/m3); 

𝐾
𝑝𝑟

 é um coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção de carga orgânica 

(DBO5,20), na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos (industriais e domésticos), a ser apurada 
por meio de amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado (final) efetuada pelo usuário. 

O KPR adotado nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e Piracicaba-Jaguari e 

Araguari/MG varia de acordo com a eficiência de remoção de DBO na estação de trata-

mento de DBO do efluente tratado, de acordo com as equações do Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 – Valores de Kpr 

Faixa de PR 𝑲𝒑𝒓 

𝑃𝑅 ≤ 80% ou não declarado ou não comprovado 1,0 

80% ≤ 𝑃𝑅 ≤ 95%  𝐾
𝑝𝑟

 = (31 – 0,2*PR)/15 

𝑃𝑅 ≥ 95%  𝐾
𝑝𝑟

 = 16 – 0,16*PR 

A Figura 4.2 ilustra a variação de 𝐾𝑝𝑟em função do percentual de redução da carga 

orgânica, medida pela DBO. Até 80% de remoção o valor de 𝐾𝑝𝑟 é unitário. A partir de 

80% de remoção ele gradualmente é reduzido até 0,8 quando a remoção for 95%. A 

partir desse nível, a redução de 𝐾𝑝𝑟 é mais pronunciada de forma a ser nulo quando a 

remoção da carga orgânica for total. 
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Figura 4.2 – Variação do valor de Kpr em função do percentual de remoção de 

carga orgânica (eficiência de tratamento) 

4.3.4 COBRANÇA EM USOS ESPECÍFICOS 

Em razão das condições específicas de cada bacia, alguns usos são tratados de forma 

especial. As equações de cobrança específica serão aqui analisadas. 

4.3.4.1 Cobrança pelos usos da água na mineração de areia na bacia do Paraíba 
do Sul e Pará/MG 

A mineração de areia tem um tratamento diferenciado nas águas federais da bacia do 

rio Paraíba do Sul e nas águas estaduais da bacia do rio Pará, tanto para a cobrança 

pela captação, apresentada no Quadro 4.7, quanto para a cobrança pelo consumo, que 

é disposta no Quadro 4.8. Na formulação é considerada a razão areia/polpa dragada 

(R), para avaliar a água captada ao se extrair areia do rio, e o teor de umidade da areia 

produzida (U), para avaliar a água consumida no processo. 

Pode ser considerado que nas demais bacias o critério para a cobrança pela mineração 

de areia foi delegado ao órgão outorgante. Caso ele decida que a captação e o consumo 

de água associados a esta atividade possam ser estimados por equações análogas às 

adotadas no Paraíba do Sul e Pará/MG, haverá convergência dos critérios. 
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Quadro 4.7 – Cobrança pela captação de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul e Pará/MG 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco, 

Doce; Piracicaba-Jaguari, Araguari, Velhas/MG 

$𝑐𝑎𝑝 = (𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗ 𝑅) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 Cobra-se pelo valor outorgado de captação de água 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o volume anual de areia produzido (m3); 

R é a razão de mistura da polpa dragada (relação entre o volume médio de água e o volume 
médio de areia na mistura da polpa dragada; 
𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único referente à água captada; 

𝐾𝑐𝑎𝑝é um coeficiente a ser fixado para a cobrança por captação de água que considera a classe 

de enquadramento em que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e as boas práticas 
de uso e conservação de água. 

Quadro 4.8 – Cobrança pelo consumo de água em mineração de areia 

Paraíba do Sul e Pará/MG 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Francisco; 

Piracicaba-Jaguari, Araguari e Velhas/MG 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗ 𝑈 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 Cobra-se pelo valor outorgado de consumo de água 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na mineração de areia (R$); 

𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 é o volume anual de areia produzido (m3); 

𝑈 é o teor de umidade da areia produzida, medida no carregamento (%); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para 
mineração. 

4.3.4.2 Cobrança pelo uso de água em Pequenas Centrais Hidrelétricas 

Nas bacias do rio Paraíba do Sul e Doce os usuários que produzem energia elétrica em 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs têm tratamento diferenciado conforme mostra o 

Quadro 4.9. Cobra-se não diretamente pela água utilizada, mas um percentual sobre o 

valor da energia produzida. As demais bacias preferiam que a legislação dispusesse so-

bre este pagamento, uma vez que existem divergências com relação ao posicionamento 

dos comitês e ao do Setor Elétrico. 

Quadro 4.9 – Cobrança pelo uso de água na geração de energia elétrica em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs 

Paraíba do Sul, Doce e 
Pará/MG 

Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí 

Piracicaba-Ja-
guari/MG 

São Fran-
cisco 

$𝑃𝐶𝐻 = 𝐺𝐻𝑒𝑓 ∗ 𝑇𝐴𝑅 ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑟 

Calculado de acordo com o 
que dispuser a legislação fe-
deral e atos normativos das 
autoridades competentes. 

Sem deliberação 

$𝑃𝐶𝐻 é o valor anual a ser cobrado pelo uso de água na geração de energia elétrica (R$); 

𝐺𝐻𝑒𝑓 é o total da energia anual efetivamente gerada pela PCH, informada pela concessionária 

(MWh); 
𝑇𝐴𝑅 é o valor da Tarifa Atualizada de Referência, definida anualmente por Resolução da Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (R$/MWh); 
𝐾𝑔𝑒𝑟 é um percentual definido pelos respectivos comitês a título de cobrança sobre a energia 

gerada, igual a 0,75%. 
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4.3.4.3 Cobrança pelos usos da água no Setor Saneamento 

A Deliberação CEIVAP nº 218/2014 de 25 de setembro de 2014 alterou o mecanismo de 

cobrança pela captação de água pelo setor de saneamento, onde foi acrescentada à 

formulação um coeficiente representando o índice de perdas de água na distribuição do 

prestador de serviços 𝐾𝑝𝑑. O objetivo foi de premiar as perdas abaixo de 30% e onerar 

as perdas acima de 35%, como mostra o Quadro 4.10. A equação de cobrança pela 

captação quando não houver informações sobre o volume captado se torna: 

$𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑑 

Quando houver informações sobre o volume captado fica: 

$𝑐𝑎𝑝 = [𝐾𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 + 𝐾𝑚𝑒𝑑
𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 ∗ (0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑)] ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑑 

Quadro 4.10 – Coeficiente de perdas de distribuição na bacia do Paraíba do 
Sul 

Índice de perdas na distribuição (%) Coeficiente de perdas de distribuição - 𝑲𝒑𝒅 

 De 2015 a 2017 A partir de 2018 

< 20% 0,85 0,85 

>20%  e <25% 0,90 0,90 

>25%  e <30% 0,95 0,95 

>30%  e <35% 1,00 1,00 

>35%  e <40% 1,00 1,05 

40% 1,00 1,10 

Não informado ou informação inconsistente 1,00 1,10 

 

Para cobrança pelo consumo de água o Quadro 4.11 apresenta as exceções nas bacias 

de rios federais e nas águas de Minas Gerais da bacia do rio Pará. Na primeira, é consi-

derada a fração de consumo do setor (𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 ) que, em caso de impossibilidade de apli-

cação da fórmula geral de consumo de água, assume o valor 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  = 0,5. Na segunda, 

a bacia do São Francisco, esse mesmo parâmetro leva em conta as boas práticas de uso 

e conservação da água sendo proposto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no 

momento (Deliberação CBHSF no 40), o valor unitário (𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  = 1).  

Na bacia do Rio das Velhas, como foi mostrado no Quadro 8.2Quadro 4.2, foi adotada a 

equação de cobrança das bacias PCJ. 
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Quadro 4.11 – Cobrança pelo consumo no setor de saneamento 
Bacia Formulação 

Paraíba do Sul e Pará1/MG $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 = 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡⁄  

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Pira-
cicaba-Jaguari e Araguari/MG 

Mesma fórmula de consumo 

São Francisco $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑠𝑎𝑛  

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑠𝑎𝑛  é o valor anual a ser cobrado pela água consumida no setor de saneamento (R$); 

𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡

 é o volume anual de água captado total, igual ao volume medido 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 , se houver me-

dição, ou igual ao volume outorgado 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡

 , se não houver medição, mais aqueles captados 

diretamente em redes de concessionárias dos sistemas de distribuição de água (m3); 
𝑄𝑐𝑎𝑝  é o volume anual de água captado, igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 ou igual ao 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡, se não existir medição 

(m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑡𝑜𝑡

 é o volume anual de água lançado total, em corpos hídricos e em redes públicas de coleta 

de esgotos ou em sistemas de disposição no solo (m3); 
𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑠𝑎𝑛
   é o coeficiente de consumo estimado para águas captadas pelo setor; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para o consumo de água (R$/m3). 

Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o 
setor saneamento. 
1Na bacia do rio Pará o valor de 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑠𝑎𝑛
 foi fixado em 1, ou seja, Qcons=Qcap, quando não houver medição, 

mas introduzido um coeficiente Kcons=0,2 que multiplica o valor de consumo para fins de cálculo do 
valor cobrado pela parcela de consumo. 

 

4.3.4.4 Transposição de vazões ou alocação externa de recursos hídricos 

A transposição de águas, ou também a alocação externa dos recursos hídricos da bacia, 

é também objeto de atenção, com destaque para as bacias do São Francisco e Doce 

que, além de considerarem a possibilidade de transposição em valores superiores ao 

outorgado, ponderam a cobrança pela prioridade de uso da água transposta (Kprior), con-

forme seus Planos de Recursos Hídricos. O Quadro 4.12 mostra os critérios de co-

brança. O Comitê do São Francisco propôs ao CNRH, para as transposições que tem por 

objetivo o abastecimento público, o valor de 0,5, para este coeficiente. 
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Quadro 4.12 – Cobrança pela transposição de vazões 
Bacia Valor Cobrado 

Paraíba do Sul  15% valor arrecadado na bacia receptora (específico para a transposição para a bacia do rio Guandú) 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piraci-
caba-Jaguari e Araguari/MG 

$𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (Kout ∗ 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑜𝑢𝑡 + Kmed ∗ Qtransp

med ) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 

São Francisco e Velhas/MG 

Quando o valor transposto for igual ou inferior ao outorgado: 

 $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
out ∗ PPUcap + Qtransp

cons ∗ PPUcons) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 

Quando o valor transposto for superior ao outorgado: 

 $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑑 ∗ PPUcap + Qtransp

cons ∗ PPUcons) ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 

Doce e Pará/MG $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 

$𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 é o valor anual a ser cobrado pela alocação externa de água (R$); 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
out  é volume anual de água captado, segundo valores da outorga ou verificados pelo organismo outorgante, em processo de regularização (m3); 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑑  é volume anual de água captado para transposição para outras bacias, segundo dados de medição (m3); 

Qtransp
cons  é o volume anual consumido (m³); 

𝐾𝑐𝑎𝑝 é um coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo de água no qual se faz a captação; 

𝐾𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 é um coeficiente que leva em conta a prioridade de uso estabelecida no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco; foi sugerido como 0,5 

pelo CTOC quando se tratar de transposição para abastecimento; 
𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 é um coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à bacia do rio São Francisco dos recursos arrecadados com a cobrança pelos usos da água nos rios 

de domínio da União sendo unitário quando ocorre esse retorno e nulo, ao contrário; 
𝐾𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑚𝑒𝑑 são os pesos atribuídos aos volumes anuais de captação outorgado e medido, respectivamente; 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 é o Preço Público Único para captação (R$/m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

73 
 

4.3.4.5 Cobrança pelos usos de água no meio rural 

A cobrança pela captação de água na irrigação, pecuária e aquicultura adota as equações 

apresentadas previamente no Quadro 4.1 e no Quadro 4.2, de acordo com as bacias ou 

existência de medição das vazões efetivamente captadas.  

Para a cobrança do consumo de água a situação diverge um pouco entre as bacias e entre 

os usos do meio rural. Quando o uso é irrigação, todas as bacias adotam um coeficiente 

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟 que estima o consumo de água como uma proporção da captação. Para os demais 

usos rurais existem diferenças: enquanto as bacias do Paraíba do Sul, do Piracicaba, Capi-

vari e Jundiaí, e do Piracicaba-Jaguari e Araguari/MG mantém a prática de usar um coefici-

ente 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟  para estimativa do valor consumido em função do captado, a bacia do rio São 

Francisco e Velhas/MG adotou a prática de estimar o consumo como a diferença entre a 

captação e o lançamento de efluentes. Desta forma, existem as seguintes situações, ilus-

tradas no Quadro 4.13. 

Finalmente, para o meio rural, é aplicado um abatimento do valor cobrado, notado como 

𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙, em todas as bacias, seja para captação, seja para consumo de água, como mostra 

o Quadro 4.14. Esse valor de abatimento poder variar com o método de irrigação, ou ser 

constante para a bacia, como mostra o Quadro 4.15. critério mais detalhado de cobrança 

pelo uso da água na irrigação, adotado nas bacias de Piracicaba, Capivarie Jundiái, Piraci-

caba – Jaguari, Araguari e Pará/MG, pode ser avaliado na Figura 4.3. Ela mostra os mon-

tantes a serem faturados de irrigantes que sejam outorgados e captem efetivamente 10.000 

m3/ano em uma seção enquadrada na classe 1 (Kcap = 1). Os valores a serem faturados 

pela captação, consumo e o total corrigido, depois de aplicados os coeficientes do Quadro 

4.13, são apresentados nesta Figura 4.3. Fica evidenciado o estímulo para a adoção de 

técnicas de irrigação mais eficientes, tanto pela menor incidência, tanto pela maior área 

que permite irrigar. 
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Quadro 4.13 – Cobrança pelo consumo de água no meio rural 

Bacia 
Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 
Jundiaí 

Piracicaba-Ja-
guari e Pará/MG 

São Francisco 

Irrigação $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 

Outros usos 
rurais 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = (𝑄𝑐𝑎𝑝 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟/𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙

 é o valor anual a ser cobrado pela água consumida na irrigação ou nos demais usos rurais 

(R$); 
𝑄𝑐𝑎𝑝 é o volume anual captado em corpos hídricos, igual ao valor medido, 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑, ou ao valor outor-

gado, 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡, se não houver medição (m3);  

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖𝑟𝑟  é o coeficiente que leva em conta a parte da água utilizada que não retorna aos corpos 

hídricos, ou o consumo; 
𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 é o Preço Público Único para consumo de água (R$/m3). 

Nota: Como no Doce não é cobrado o consumo, esta parcela não existe nesta bacia, mesmo para o 
meio rural. 
 

Quadro 4.14 – Cobrança pela captação e consumo de água no meio rural: setor 
de agropecuária, incluindo irrigação, e aquicultura 

Paraíba 
do Sul 

Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí 

Piracicaba e Jaguari.  
Araguari e Pará/MG 

São Francisco 
e Velhas/MG 

Doce 

$𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

= ($𝑐𝑎𝑝
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

+ $𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

) ∗ 𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 

 

$𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual total a ser cobrado pelo uso de água no meio rural incluindo a irrigação 

(R$); 

$𝑐𝑎𝑝
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual a ser cobrado pela captação de água no meio rural incluindo a irrigação 

(R$); 

$𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙/𝑖𝑟𝑟

 é o valor anual total a ser cobrado pelo consumo de água no meio rural incluindo a irrigação 

(R$); 

𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙
 é um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água no meio 

rural. 

O critério mais detalhado de cobrança pelo uso da água na irrigação, adotado nas bacias 

do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Piracicaba-Jaguari, Paraíba do Sul, Araguari e Pará/MG, 

pode ser avaliado na Figura 4.3. Ela mostra os montantes a serem faturados de irrigantes 

que sejam outorgados e captem efetivamente 10.000 m3/ano em uma seção enquadrada 

na classe 1 (Kcap = 1). Os valores a serem faturados pela captação, consumo e o total 

corrigido, depois de aplicados os coeficientes do Quadro 4.15, são apresentados nesta 

Figura 4.3. Fica evidenciado o estímulo para a adoção de técnicas de irrigação mais efici-

entes, tanto pela menor incidência de cobrança, quanto pela maior área que permitem 

irrigar. 
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Quadro 4.15 – Coeficientes de consumo e de abatimento no meio rural 

Sistema de Irrigação 

Paraíba do Sul, Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí, e Piracicaba-
Jaguari, Araguari e Pará/MG 

São Francisco e 
Velhas/MG 

Doce 

𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔
𝒊𝒓𝒓  𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑲𝒄𝒐𝒏𝒔

𝒊𝒓𝒓   𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍  𝑲𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 

Gotejamento 0,95 0,05 

0,8 0,025 0,025 

Micro aspersão 0,90 0,10 

Pivô central 0,85 0,15 

Tubos perfurados 0,85 0,15 

Aspersão convencional 0,75 0,25 

Sulcos 0,60 0,40 

Inundação 0,50 0,50 

Não informado 0,95 0,50 

Arroz 0,04 0,05    

Não irrigante  0,10    

Nota: na bacia do rio Pará/MG as irrigações menores ou iguais a 3 ha e demais usos agropecuários 
têm o Krural igual a 0,15. 
 

 
Figura 4.3 – Comparação entre os faturamentos em diversas técnicas de irriga-

ção no PCJ  

Fica evidente a significativa desoneração que é aplicada ao setor rural, representada pelo 

coeficiente Krural que na bacia do rio São Francisco, Velhas e Doce estabelece que o valor 

cobrado será 1/40 do valor aplicado aos demais usuários, sendo que nas demais bacias 
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apresentadas podem variar entre 1/20 a ½. Interessante que esta desoneração foi inicial-

mente aplicada no mecanismo de cobrança do estado do Ceará, que estabeleceu que o 

irrigante pagaria 1/40 do preço atribuído ao usuário industrial. 

Embora esse tema não seja explicitamente tratado nas deliberações, o lançamento de eflu-

entes no meio hídrico poderá ser cobrado do meio rural, não obstante na maior parte dos 

casos não ocorrer de forma expressiva, no que se refere às cargas orgânicas. Elas podem 

ocorrer no caso de criação de animais em confinamento, situação em que o usuário deverá 

solicitar outorga de lançamento e se aplicará a equação do Quadro 4.5. 

4.3.4.6 Boas práticas de uso e de conservação de água 

Em todas as bacias busca-se estimular as boas práticas de uso e conservação da água. Isto 

é recompensado, ou assim se propõe fazer nos aprimoramentos dos mecanismos de co-

brança, por meio dos valores dos coeficientes Kcap e Krural, entre outras possibilidades. 

4.3.4.7 Cobrança Total 

A Cobrança Total representa o somatório das parcelas calculadas. A exceção da bacia dos 

rios Piracicaba e Jaguari – MG, as demais multiplicam esse somatório pelo coeficiente de 

gestão ou 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 que leva em conta o efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados 

pela cobrança dos usos da água, sendo de valor unitário ou nulo, conforme mostra o Qua-

dro 4.16. 

Quadro 4.16 – Cobrança total 
Bacia Formulação 

Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jun-
diaí, Doce, Piracicaba-Jaguari, Araguari e 
Pará/MG 

$𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ($𝑐𝑎𝑝 + $𝑐𝑜𝑛𝑠 + $𝑙𝑎𝑛ç + $𝑃𝐶𝐻

+ $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 

São Francisco e Velhas/MG $𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ($𝑐𝑎𝑝 + $𝑐𝑜𝑛𝑠 + $𝑙𝑎𝑛ç + $𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 

𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜: coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à bacia dos recursos arrecadados pela 

cobrança dos usos da água, sendo de valor unitário ou nulo, caso retorne ou não. 

 

4.3.5 PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS 

Os preços públicos unitários, ou preços unitários básicos, como são chamados em São 

Paulo, são apresentados no Quadro 4.17. 
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Quadro 4.17 – Preços Básicos para cobrança pelo uso de água 

Tipo de uso 
PPU 

 
Uni-
dade 

Valor (R$) 

Para-
íba do 

Sul 

Piracicaba, 
Capivari e 
Jundiaí e 

Piraci-
caba/MG 

São 
Francisco 
e Velhas 
e Pará/ 

MG 

Doce2 

Captação de água subterrânea 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 --- 0,01151 0,011 - 

Captação de água superficial 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 0,01 0,01 0,01 0,03 

Consumo de água bruta 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 m3 0,02 0,02 0,02 - 

Lançamento de carga orgânica 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç Kg 0,07 0,10 0,07 0,16 

Transposição de bacia 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 m3 --- 0,015 Variável3 0,40 
1Apenas águas estaduais. 
2Válidos a partir de 2015. 
3Para transposição de bacias, ou alocações externas de água, na bacia do rio Pará/MG aplica-se o 
PPU=0,022.   

Verifica-se que o fato de não se cobrar pelo consumo de água na bacia do Rio Doce deter-

minou o aumento dos Preços Públicos Unitários das demais parcelas. Com isto, o meca-

nismo de cobrança desta bacia é simplificado sem que isso determine a redução do fatura-

mento. 

O que foi apresentado ratifica o comentário inicial: apesar de algumas diferenciações, exis-

tem grandes similaridades nos mecanismos de cobrança adotados no país. É de se esperar 

que as bacias do Paraíba do Sul, e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com seus mecanismos 

já consolidados, busquem gradualmente o aperfeiçoamento, pela introdução de outros pa-

râmetros que caracterizem os lançamentos, por tratamentos mais específicos para o meio 

rural, e pelo uso de abatimentos do valor cobrado aos usuários que promovam a conserva-

ção das águas e do meio ambiente. 

4.3.6 GRADUALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELOS USOS DE ÁGUA 

As leis das políticas nacional e estaduais de recursos hídricos preconizam a introdução gra-

dual do instrumento de cobrança pelos usos de água de forma a permitir que os usuários 

de água se adaptem às novas circunstâncias, eventualmente adotando medidas para redu-

ção do uso e do ônus decorrente. Alguns exemplos de gradualidade são apresentados do 

Quadro 4.18 ao Quadro 4.20. 
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Quadro 4.18 – Gradualidade na bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

Período (meses) 
Descontos aplicados em 

todas as PPUs 

Até 12o mês 88% 

Do 13o ao 24o mês 94% 

A partir do 25o mês 100% 

Quadro 4.19 – Gradualidade na bacia do Rio Doce 

PPUs por tipo de uso PPU 
Uni-
dade 

Valor (R$) 

2011 e 
2012 

2013 2014 2015 

Captação de água bruta 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m³ 0,018 0,021 0,024 0,030 

Transposição 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 m³ 0,022 0,027 0,031 0,040 

Lançamento de efluentes 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç Kg 0,100 0,120 0,150 0,160 

Quadro 4.20 – Gradualidade na bacia do Rio Pará/MG 

Tipo de uso PPU 
Uni-
dade 

Valor (R$) 

2013 a 
2014 

2015 2016 2017 

Captação superficial e subterrânea 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 0,01 0,012 0,015 0,018 

Consumo de água bruta 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 m3 0,02 0,025 0,03 0,034 

Lançamento de carga orgânica 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç Kg 0,07 0,085 0,10 0,119 

Transposição de bacia 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 m3 0,022 0,027 0,031 0,040 

 

4.3.7 ATUALIZAÇÃO DOS PPUS 

Os valores dos PPU apresentados foram estabelecidos desde a aprovação dos mecanismos 

de cobrança, sem previsão de atualizações automáticas. Recentemente, por meio da Reso-

lução no 155 de 9 de junho de 2014 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os PPUs 

da bacia PCJ foram atualizados conforme o que é apresentado no Quadro 4.21. 

Quadro 4.21 – Preços Básicos para cobrança pelo uso de água na bacia dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí a partir de agosto de 2014 

Tipo de uso PPU 
Uni-
dade 

Valor (R$) 

Até 
7/2014 

Após 
8/2014 

Em 
2015 

2016 
em di-
ante 

Captação superficial 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 m3 0,01 0,0108 0,0188 0,0127 

Consumo de água bruta 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑠 m3 0,02 0,0217 0,0235 0,0255 

Lançamento de carga orgânica 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç Kg 0,10 0,1084 0,1175 0,1274 

Transposição de bacia 𝑃𝑃𝑈𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 m3 0,015 0,0163 0,0176 0,0191 

Também, na bacia do rio Paraíba do Sul, os valores foram atualizados pela Resolução CNRH 

162/2015: captação de R$ 0,01 para R$ 0,0109; consumo de R$ 0,02 para R$ 0,0218 e 

para lançamento de DBO, de R$ 0,07 para R$ 0,0763. 
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Ambos os exemplos de “atualização” de valores evidenciam as dificuldades da cobrança 

pelo uso da água ser efetivamente estabelecida com os objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, conforme seu artigo 19: “I - reconhecer a água como bem econômico e 

dar ao usuário uma indicação de seu real valor; II - incentivar a racionalização do uso da 

água; III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos”. 

4.4 Mecanismos de cobrança nas unidades federadas 

O Estado de Ceará estabeleceu um mecanismo de cobrança para viabilizar financeiramente 

seu sistema de gerenciamento de recursos hídricos, pelo lado da oferta, atribuição da CO-

GERH. Trata-se essencialmente da cobrança de serviços de disponibilização de água.  

Os demais exemplos brasileiros são mais abrangentes, por cobrarem pelo uso da água 

bruta, seja pela captação, seja pelo consumo, seja pelo lançamento de efluentes. Os esta-

dos do Rio de Janeiro e de São Paulo definiram critérios de cobrança pelos usos de água 

dos corpos hídricos de domínio estadual, de forma conjunta. Minas Gerais, ao contrário, 

deixou que cada bacia adotasse o mecanismo que se adaptasse melhor a ela. De certa 

forma esta diferença deriva do fato de Minas Gerais ser um estado interior, cujos rios de 

domínio estadual afluem a rios de domínio federal que, por sua vez, apresentam mecanis-

mos distintos de cobrança: Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Doce, Paranaíba, 

Grande, para mencionar os mais importantes. Portanto, são três abordagens distintas, to-

das elas de relevância ao Estado de Pernambuco. 

4.4.1 A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA NO ESTADO DO CEARÁ 

A estrutura de cobrança prevista no Ceará é binomial: paga-se pelo valor outorgado e pelo 

valor efetivamente utilizado de água. Nessas estruturas geralmente busca-se a recuperação 

dos custos de investimento nos sistemas de suprimento por meio da cobrança pelo valor 

outorgado, pois este baliza a capacidade dos sistemas e suprimento; e recupera-se os cus-

tos de operação e manutenção por meio da cobrança do valor efetivamente usado de água, 

que são proporcionais aos custos anuais dos sistemas de suprimento. 

Porém, até hoje apenas o valor consumido tem sido objeto de cobrança. As tarifas vigentes 

foram estabelecidas pelo Decreto Nº 31.734 de 28 de maio de 2015, e são apresentadas 

no Quadro 4.22. 
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Nota-se que se trata de um sistema simples de tarifação no qual a sustentabilidade finan-

ceira da COGERH é buscada por meio de tarifas maiores e que, talvez, reflitam também as 

maiores garantias de suprimento de um sistema melhor gerenciado. O ônus para a indústria 

é consideravelmente maior do que para os demais usos, e o meio rural (irrigação, piscicul-

tura e carcinicultura) é consideravelmente desonerado. 

Quadro 4.22 – Tarifas de uso de água aplicadas no estado do Ceará 

Usos e categorias 
Tarifa 

(R$/1000 m3) 

Abastecimento 
público 

a) Captação de água em mananciais da Região Metropolitana 
de Fortaleza (açudes, rios ou lagoas) ou Fornecimento através 
de estruturas de adução gravitária (canais ou adutoras sem 

bombeamento) 

124,48 

b) Fornecimento de água nas demais regiões do Estado (cap-
tações em açudes, rios, lagoas e aquíferos sem adução da CO-

GERH) 
41,10 

c) Fornecimento de água com captação e adução por parte da 
COGERH, através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada 

por bombeamento 
376,32 

Indústria 

a) Fornecimento de água com captação e adução completa por 
parte da COGERH 

1.868,25 

b) Fornecimento de água com captação e adução completa ou 
parcial, por parte do usuário a partir de mananciais, tipo açu-

des, rios, lagoas, aquíferos ou canais 
543,08 

Irrigação 

a) Irrigação em Períme-
tros Públicos ou Irrigação 
Privada com captações em 
mananciais (açudes, rios, 
lagoas e aquíferos) sem 

adução da COGERH 

a.1) Consumo de 1.440 a 18.999 
m³/mês 

1,18 

a.2) Consumo a partir de 19.000 
m³/mês 

3,54 

b) Irrigação em Períme-
tros Públicos ou Irrigação 
Privada com captações em 
estrutura hídrica com adu-

ção da COGERH 

b.1) Consumo de 1.440 a 46.999 
m³/mês 

9,87 

b.2) Consumo a partir de 47.000 
m³/mês 

15,79 

Piscicultura 

a) Tanque 
escavado 

a.1) com captação em mananciais (açudes, rios, 
lagos e aquíferos) sem adução da COGERH 

3,78 

a.2) com captação em estrutura hídrica com adu-
ção da COGERH 

15,78 

b) Tanque rede 45,03 

Carcinicultura 

a) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagoas e aquífe-
ros) sem adução da COGERH 

3,78 

b) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH 15,78 

Demais usos 

a) Fornecimento de água com captação e adução completa ou 
parcial, por parte do usuário a partir de manancial tipo: açu-

des, rios, lagoas, aquíferos ou canais 
124,88 

b) Fornecimento de água com captação e adução por parte da 
COGERH, através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada 

por bombeamento 
377,52 

Água mineral e água potável de mesa 543,08 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

81 
 

4.4.2 A COBRANÇA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AOS RIOS DE ÁGUAS DE DOMÍ-

NIO ESTADUAL 

A Política de Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro foi instituída por meio da Lei 

3.239, de 02 de agosto de 1999 e estabeleceu os diversos instrumentos de gestão, dentre 

os quais a cobrança pelo uso de recursos hídricos.  

O início da cobrança no Estado foi precedido da experiência pioneira na bacia do Rio Paraíba 

do Sul e de extensas discussões no comitê desta bacia, o CEIVAP. Como resultado, a Re-

solução CERHRJ nº 6, de 29 de maio de 2003, autorizou a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos de dominialidade estadual integrante da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

a partir de 2004, considerando as condições, metodologia e valores definidos pelo CEIVAP, 

em sua primeira versão (não a atual). Posteriormente, através da Lei Estadual 4.247, de 16 

de dezembro de 2003 a cobrança pelo uso da água foi estendida a todo o estado do Rio de 

Janeiro, tendo como principais características: 

 Critérios e valores iguais aos fixados originalmente pelo CEIVAP; 

 Condicionamento à efetiva implantação dos comitês de bacia estaduais e à elabora-

ção dos respectivos planos de bacia hidrográfica. 

No que concerne aos aspectos metodológicos, a cobrança pelo uso da água no Rio de 

Janeiro apresenta poucas distinções em relação à formulação implementada pelo CEIVAP 

em 2003. A maior diferença refere-se ao uso insignificante: enquanto no CEIVAP o limite 

máximo de isenção da obrigatoriedade de outorga e, consequentemente, de cobrança, foi 

estabelecido como 1 l/s, no Rio de Janeiro a lei fluminense adotou um valor inferior, igual 

a 0,4 l/s para derivações e captações, tanto em as águas superficiais como as subterrâneas.  

Cabe destacar que no que se refere ao uso insignificante não houve diferença quando a 

captação é de manancial superficial ou subterrâneo. Porém, o RJ isentou de cobrança as 

captações de água subterrânea para fins de uso doméstico, além de aceitar como meio de 

pagamento total ou parcial, o custo de instalação e manutenção das benfeitorias e equipa-

mentos, efetivamente destinados à captação, armazenamento e uso das águas das chuvas, 

bem como do reaproveitamento das águas servidas. 

Nesse sentido, replicando a formulação inicialmente implementada pelo CEIVAP, em 2003, 

para a cobrança no Paraíba do Sul, a Lei Estadual no 4.247 estabeleceu a cobrança em 3 
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parcelas: captação, consumo e lançamento. Os mecanismos e critérios são apresentados 

no Quadro 4.23. A atividade da mineração, que altere o regime dos corpos hídricos terá 

metodologia definida no prazo máximo de seis meses, a partir do início efetivo da cobrança. 

Quadro 4.23 – Mecanismos de cobrança pelo Uso de Águas de Domínio do Estado 
do Rio de Janeiro, aprovados pela Lei 4.247 de 16 de dezembro de 2003 

Setor Usuário 
Metodologia de 

cobrança 
Critérios de cobrança Uso Insignificante 

Abastecimento pú-
blico e esgota-

mento sanitário, 
setor industrial e 

mineração com ca-
racterísticas indus-

triais. 

Metodologia CEIVAP 
2003. 

PPU = R$0,02/m³; 
K0 = 0,4. 

As derivações e capta-
ções para usos com va-

zões de até 0,4 l/s, 
com seus efluentes 
correspondentes. 

Agropecuário: irri-
gação e pecuária. 

PPU = R$0,0005/m³; 
K0 = 0,4. 

DBO igual a zero, exceto 
para suinocultura confi-

nada. A cobrança final não 
poderá exceder a 0,5% 
dos custos de produção 

As derivações e capta-
ções para usos agrope-
cuários com vazões de 
até 0,4 l/s, com seus 
efluentes correspon-

dentes. 

Aquicultura. 

PPU = R$ 0,0004/m³; 
K0 = 0,4. 

Consumo e DBO nulos. A 
cobrança final não poderá 
exceder a 0,5% dos custos 

de produção 

As derivações e capta-
ções com vazões de 
até 0,4 l/s, com seus 
efluentes correspon-

dentes. 

PCH’S isentas da 
compensação fi-

nanceira. 

Mesma aplicada às 
hidrelétricas, sujeitas 
a cobrança nacional 
desde 2000 (percen-
tual sobre valor de 
energia produzida). 

O valor percentual P defi-
nido, a título de cobrança 
é de 0,75% sobre a ener-

gia gerada. 

PCH’s com potência 
instalada de até 1 MW. 

Fonte: ANA (2006)10 

Esta lei foi alterada pela Lei no 5.234 de 6 de maio de 2008 em alguns aspectos, sem, 

contudo, mudar a sua estrutura. Alguns dispositivos mais destacáveis foram a redefinição 

de vazão insignificante extraída de poço, que foi alterada para 5.000 litros/dia “salvo se 

tratar de produtor rural, caso em que se mantém o parâmetro discriminado na lei original” 

ou seja, 0,4 l/s. Além disto foi determinado que 70% dos recursos arrecadados do setor 

                                            

 

10 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Plano Estratégico de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos 
rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. 2006 
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saneamento deverão ser aplicados na coleta e tratamento de efluentes urbanos, até que 

80% desses esgotos sejam coletados e tratados na respectiva região hidrográfica (o Rio de 

Janeiro define sua divisão em regiões e não bacias hidrográficas) 

4.4.3 MECANISMO DE COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA NO ESTADO DE SÃO PAULO  

Historicamente, a criação anterior do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, em 

novembro de 1987, iniciou o debate sobre a cobrança pelo uso da água no estado, levando 

a Constituição Paulista de 1989, em seu artigo 211, mencioná-la como um de seus instru-

mentos. Adiante, com a aprovação da Lei Estadual SP 7.663/91 da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, que a prevê como um dos instrumentos de gestão das águas, consoli-

daram-se as contribuições iniciais para a intensificação dos debates nesta área  

Por iniciativa interna, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, promoveu em 

1991, o primeiro estudo de simulação de cobrança para a Bacia do Rio Piracicaba, bacia está 

declarada crítica e considerada como modelo básico para fins de gestão por decreto do 

Governador do Estado, em 1988. Dentre outros tópicos, foram analisados os objetivos, as 

finalidades, os contribuintes e os preços da cobrança pelo uso da água, abordando ainda 

preço médio, redistribuição de custos incorridos, obtenção de eficiência econômica e estru-

turas de preços. 

Seguindo as conclusões dos eventos anteriores, o DAEE contratou, por volta de 1996, o 

Consórcio CNEC/FIPE para elaboração de estudos de implantação da cobrança pelo uso da 

água no Estado de São Paulo. Em 2004, contratou o Consórcio JMR/ENGECORPS para ela-

borar a Regulamentação da cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, dentro dos estudos 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos do quadriênio 2004/2007.  Este último estudo ser-

viu de subsídio para regulamentar, pelo Decreto SP nº 50.667, de 30 de março de 2006, a 

Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que estabeleceu as diretrizes para a implemen-

tação da cobrança no Estado de São Paulo. 

A legislação estadual de recursos hídricos prevê ainda que o DAEE poderá cobrar pelo uso 

dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas onde não existirem as Agências de Água e 

com isso poderá receber um percentual sobre a arrecadação a título de custeio, de até 10% 

(dez por cento) do total arrecadado. 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

84 
 

O Governo Estadual regulamentou a cobrança através da Lei SP nº 12.183/05, com proce-

dimentos para fixação de limites, condicionantes e valores. A lei também definiu que os 

usuários urbanos e industriais dos recursos hídricos ficariam sujeitos à cobrança efetiva a 

partir de 1º de janeiro de 2006, enquanto os demais usuários somente a partir de 1º de 

janeiro de 2010. A base de cálculo e condicionantes para a cobrança foram fixadas na 

Deliberação CRH 63/2006, e no Decreto nº 50.667/06. Com base nessas regulamentações 

os Comitês PCJ decidiram por implementar a cobrança estadual paulista, nas bacias PCJ, 

através da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ 48/2006, com redação alterada pela De-

liberação “Ad-Referendum” dos Comitês PCJ 53/2006, aprovada pelo Decreto Estadual nº 

51.449/2006. No trecho de dominialidade paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul a cobrança 

foi implementada pela Deliberação PS Nº 05/06, alterada pela Deliberação PS nº 07/06, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 51.450/2006.  

No final de 2006 a proposta de cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do 

Estado de São Paulo nas Bacias PCJ foi aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hí-

dricos (Deliberação CRH nº 68/06), e autorizada através do Decreto SP 51.449/2006. Após 

atualização de dados dos usuários, os Comitês PCJ iniciaram a cobrança em julho de 2007, 

com a emissão de aproximadamente 1.200 boletos bancários, sendo grande parte para 

usuários de águas subterrâneas.  

Também em julho teve início a cobrança no Paraíba do Sul - PS, com a emissão de 231 

boletos, dos quais os 46 apenas não foram pagos por problemas técnicos. 

São apresentados igualmente os mecanismos de cobrança mais recentes das bacias de 

afluentes paulistas do rio Paranapanema: o Decreto nº 61.386, de 23 de julho de 2015 que 

aprovou a cobrança na bacia do Médio Paranapanema – MP e o Decreto nº 61.415, de 07 

de agosto de 2015 que a aprovou na bacia do Pontal do Paranapanema - PP. 

Rigorosamente falando, a grande diferença que existe entre os critérios de cobrança gené-

ricos previstos no Decreto SP 50.667/2006 é a adoção de diversos Coeficientes Ponderado-

res – CP que alteram os valores dos coeficientes K que são usados nas formulações adota-

das no PCJ, CEIVAP e CBHSF, além de adicionar outros. Esses CP foram previstos na Lei SP 

12.183/2005 que dispôs sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio 

do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

85 
 

valores. Na regulamentação dessa lei, realizada pelo Decreto SP 50.667/2006 os coeficien-

tes ponderadores foram detalhados como é apresentado no Quadro 4.24. Desta forma, 

são 13 os CP aplicáveis à captação e o consumo de água e 9 às cargas lançadas no meio 

hídrico.  

Quadro 4.24 – Regulamentação dos coeficientes ponderadores 
Para captação, extração, derivação e consumo devem considerar: 
X1 - a natureza do corpo de água, superficial ou subterrâneo; 
X2 - a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo de água no local do uso 
ou da derivação; 
X3 - a disponibilidade hídrica local; 
X4 - o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas; 
X5 - o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação; 
X6 - o consumo efetivo ou volume consumido; 
X7 - a finalidade do uso; 
X8 - a sazonalidade; 
X9 - as características dos aquíferos; 
X10 - as características físico-químicas e biológicas da água; 
X11 - a localização do usuário na bacia; 
X12 - as práticas de conservação e manejo do solo e da água; e 
X13 - a transposição de bacia. 
Para diluição, transporte e assimilação de efluentes, ou seja, carga lançada, devem considerar: 
Y1 - a classe de uso preponderante do corpo de água receptor; 
Y2 - o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas; 
Y3 - a carga lançada e seu regime de variação; 
Y4 - a natureza da atividade; 
Y5 - a sazonalidade; 
Y6 - a vulnerabilidade dos aquíferos; 
Y7 - as características físico-químicas e biológicas do corpo receptor no local do lançamento; 
Y8 - a localização do usuário na bacia; e 
Y9 - as práticas de conservação e manejo do solo e da água. 
Outros usos e interferências que alterem o regime, a quantidade e a qualidade da água existente 
num corpo de água, poderão ter Coeficientes Ponderadores específicos, a serem propostos por 
deliberação dos respectivos CBHs. 

No trecho paulista da bacia PCJ foi prevista similaridade nos critérios de cobrança em rela-

ção à cobrança federal, de forma a manter a isonomia e equidade das cobranças nas bacias 

PCJ. Por isto foram utilizados, na cobrança estadual paulista, os mesmos valores e progres-

sividade da cobrança federal PCJ, porém considerando os CPs mencionados. A utilização 

desses coeficientes tornou a fórmula da cobrança estadual paulista algo mais complexa que 

a fórmula da cobrança federal PCJ, porém cabe aos Comitês de Bacia definir os valores de 

cada coeficiente, em função das características consideradas, o que poderá resultar em 

valores similares a serem cobrados por águas de domínio da União e do estado. Uma dife-

rença sempre existirá, porém, na cobrança pelo uso de água subterrânea, que sendo de 

domínio exclusivo das unidades federadas não podem ter suas cobranças fixadas pela 
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União. Para considerar isto, um dos CPs previstos na legislação paulista diz respeito da 

natureza do corpo hídrico, ou seja, se é superficial ou subterrâneo. 

Assim como no PCJ, também no PS optou-se pela similaridade em relação ao trecho federal 

da bacia, evitando assim grandes divergências entre critérios de uma mesma área. Con-

tudo, a adoção dos CPs foi realizada conforme previsto no Decreto SP 50.667/2006,  

A fórmula geral da cobrança estadual paulista, segundo o Decreto SP 50.667/2006, é a 

seguinte: 

 $𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ($𝑐𝑎𝑝 + $𝑐𝑜𝑛𝑠 + $𝑙𝑎𝑛ç) ∗ 𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜     

Onde $𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 é o valor total da cobrança, dado pela soma da cobrança pela captação - $𝑐𝑎𝑝, 

consumo - $𝑐𝑜𝑛𝑠, e lançamento de efluentes - $𝑙𝑎𝑛ç. O  𝐾𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 é um coeficiente de gestão 

que foi empregado no PCJ e PS, mas não no MP e no PP, como forma de precaução quanto 

ao efetivo retorno às bacias dos recursos nelas arrecadados pela cobrança do uso da água 

nos rios de domínio do estado de São Paulo, podendo ser igual a 1 ou 0. 

4.4.4 COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

Para essa cobrança foi adotada a fórmula prevista no Decreto SP 50.667/2006: 

 $𝑐𝑎𝑝 = 𝑄𝑐𝑎𝑝 ∗ ∑ (𝑋𝑖)13
𝑖=1 ∗ 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝      

Onde $𝑐𝑎𝑝 é o valor da cobrança pela captação de água dado pelo volume de água captado, 

derivado ou extraído 𝑄𝑐𝑎𝑝 multiplicado pelo produto dos 13 coeficientes multiplicadores 

aplicáveis 𝑋𝑖 e multiplicado pelo Preço Unitário Básico para captação 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝, que foi esta-

belecido como R$ 0,01/m3. 

Os valores dos 13 coeficientes 𝑋𝑖 aplicáveis às captações de água, estabelecidos na Delibe-

ração Conjunta no 46/2006 dos comitês paulistas do PCJ e Deliberação CBH-PS 05/2006 do 

comitê Paulista do Paraíba do Sul, e nos Decretos que aprovaram e fixaram valores a serem 

cobrados nas UGRH do Médio Paranapanema – MP e Pontal do Paranapanema – PP, são 

apresentados no Quadro 4.25.  
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Quadro 4.25 – Coeficientes ponderadores para captação de água 
Característica consi-

derada 
CP Classificação PCJ PS MP PP 

a) natureza do corpo de 
água 

X1 
Superficial 1,0 1,0 1,00 1,00 

Subterrâneo 1,15 1,1 1,05 1,00 

b) classe de uso prepon-
derante em que estiver 
enquadrado o corpo de 
água no local do uso ou 

da derivação 

X2 

Classe 1 1,0 1,0 1,10 1,00 

Classe 2 0,9 0,9 1,00 1,00 

Classe 3 0,9 0,9 0,95 1,00 

Classe 4 0,7 0,7 0,90 1,00 

c) disponibilidade hídrica 
local 

X3 

Muito alta (< 0,25) --- 1,0 0,90 1,00 

Alta (> 0,25 até 0,40) --- 1,0 0,95 1,00 

Média (maior que 0,40 
até 0,50) 

--- 1,0 1,0 1,00 

Crítica (> 0,50 até 
0,80) 

--- 1,1 1,05 1,00 

Muito crítica (> 0,8) 1,0 1,2 1,10 1,00 

d) grau de regularização 
assegurado por obras hi-

dráulicas 
X4  n/u n/u n/u n/u 

e) volume captado, ex-
traído ou derivado e seu 

regime de variação 
X5 

Sem medição 1,0 1,0 1,10 1,00 

Com medição ∗ 1,0 1,00 1,00 

f) Consumo efetivo ou 
volume consumido 

X6  1,0 1,0 n/u n/u 

g) finalidade do uso X7 

Sistema Público 1,0 1,0 1,00 1,00 

Solução alternativa 1,0 1,0 1,10 1,00 

Indústria 1,0 1,0 1,00 1,00 

h) sazonalidade X8  n/u n/u n/u n/u 

i) características dos 
aquíferos 

X9  n/u n/u n/u n/u 

j) características físico-
químicas e biológicas da 

água 
X10  n/u n/u n/u n/u 

k) localização do usuário 
na bacia 

X11  n/u n/u n/u n/u 

l) práticas de conserva-
ção e manejo do solo e 

da água 
X12  n/u n/u n/u n/u 

m) transposição de bacia X13 
Existente 1,0 1,0 1,00 1,0 

Não existente 1,0 1,0 1,00 1,0 

n/u: não utilizado; ∗ Ver equação a seguir. 

O Decreto SP 50.667/2006 estabeleceu que o volume de água captado, derivado ou extra-

ído deve ser estimado por: 

 𝑄𝑐𝑎𝑝 = 𝐾𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑     
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Sendo 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 o volume de captação outorgado ou constante no Ato Declaratório do usuário, 

𝐾𝑜𝑢𝑡 o peso que lhe é atribuído, 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 é o volume captado medido por meio de equipamen-

tos aceitos pelo órgão outorgante e 𝐾𝑚𝑒𝑑 o peso atribuído ao volume medido. 

Os valores de 𝐾𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 e 𝐾𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑 estabelecidos nas Deliberações Conjuntas no 46/2006 e no 

53/2006 dos comitês paulistas do PCJ foram: 

 Como regra geral, 𝐾𝑜𝑢𝑡 = 0,2 e 𝐾𝑚𝑒𝑑=0,8     

 Quando 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑/𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡 ≥0,7, o coeficiente ponderador 𝑋5 =1 

 Quando 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑/𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡 <0,7, o coeficiente ponderador 𝑋5 = 1 +

(0,7 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 − 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑) (0,2 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑜𝑢𝑡 + 0,8𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑚𝑒𝑑)⁄     

Quando 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑚𝑒𝑑 > 𝑄𝑐𝑎𝑝

𝑜𝑢𝑡 , 𝐾𝑜𝑢𝑡 = 0 e 𝐾𝑚𝑒𝑑=1 e o usuário deverá solicitar retificação da outorga 

de direito de uso de recursos hídricos e estará sujeito às penalidades previstas na legislação 

vigente. 

Este artifício algébrico faz com que a cobrança pela captação de água fique idêntica ao 

critério adotado pelo PCJ e CEIVAP quando existirem medições da vazão captada. 

Para o caso específico da mineração de areia em leito de rio, em atenção às especificidades 

econômicas da baia do Paraíba do Sul, houve a necessidade de definir parâmetros para 

avaliação nessa tipologia de uso. Assim, considerando a formulação já adotada pelo CEI-

VAP, considera-se 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗  𝑅, sendo R a razão de mistura areia/água na polpa 

dragada e 𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑠 o volume de areia produzido no ano em m³. 

4.4.5 COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

Para essa cobrança foi também adotada a fórmula prevista no Decreto SP 50.667/2006: 

 $𝑐𝑜𝑛𝑠 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ ∑ (𝑋𝑖)13
𝑖=1 ∗ 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠      

Onde $𝑐𝑜𝑛𝑠 é o valor da cobrança pelo consumo de água dado pelo volume de água consu-

mido 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 multiplicado pelo produto dos 13 coeficientes multiplicadores aplicáveis 𝑋𝑖 e 

multiplicado pelo Preço Unitário Básico para consumo de água 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠, que foi estabelecido 

como R$ 0,02/m3. 
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O volume de água consumido, considerando apenas águas de domínio do estado de São 

Paulo, é estimado por: 

  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 = ([(𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑙𝑎𝑛ç

𝑡𝑜𝑡 ) 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡⁄ ]) ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝  

Sendo𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡  e  𝑄𝑙𝑎𝑛ç

𝑡𝑜𝑡  os volumes totais captado e lançado, considerando todas as fontes e 

destinos, e 𝑄𝑐𝑎𝑝 o volume captado em corpos de água de domínio do estado. Portanto, 

como é aplicado no PCJ e no CEIVAP, estima-se o volume consumido de água proporcio-

nalmente à relação entre o volume captado em águas da dominialidade pertinente e o 

volume captado total. 

Também para o consumo o CBH-PS definiu o cálculo para a atividade de extração de areia 

em leito de rio, sendo para esta atividade, 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 = 𝑄𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 ∗ 𝑈  onde U é o teor de umidade 

da areia produzida, medida no carregamento. Os valores dos 13 coeficientes 𝑋𝑖 aplicáveis 

aos consumos de água, estabelecidos na Deliberação Conjunta 46/2006 dos comitês pau-

listas do PCJ e CBH-PS segundo a Deliberação 05/2006 são apresentados no Quadro 4.26. 

Os que não constam são considerados unitários. 

Quadro 4.26 – Coeficientes ponderadores para consumo de água 
Característica considerada CP Classificação PCJ PS MP PP 

a) natureza do corpo de água X1 
Superficial 1,0 1,0 1,0 1,00 

Subterrâneo 1,0 1,0 1,0 1,00 

b) classe de uso preponderante em 
que estiver enquadrado o corpo de 

água no local do uso ou da derivação 
X2 

Classe 1 1,0 1,0 1,0 1,00 

Classe 2 1,0 1,0 1,0 1,00 

Classe 3 1,0 1,0 1,0 1,00 

Classe 4 1,0 1,0 1,0 1,00 

c) disponibilidade hídrica local X3 

Muito alta (< 0,25) n/u 1,0 1,0 1,00 

Alta (> 0,25 até 0,40) n/u 1,0 1,0 1,00 

Média (> 0,40 até 
0,50) 

n/u 1,0 1,0 1,00 

Crítica (> 0,50 até 
0,80) 

n/u 1,0 1,0 1,00 

Muito crítica (> 0,8) 1,0 1,0 1,0 1,00 

d) grau de regularização assegurado 
por obras hidráulicas 

X4  n/u n/u n/u n/u 

e) volume captado, extraído ou deri-
vado e seu regime de variação 

X5 
Sem medição 1,0 1,0 1,0 1,00 

Com medição 1,0 1,0 1,0 1,00 

f) Consumo efetivo ou volume consu-
mido 

X6  1,0 1,0 1,0 1,00 

g) finalidade do uso X7 

Sistema Público 1,0 1,0 1,0 1,00 

Solução alternativa 1,0 1,0 1,0 1,00 

Indústria 1,0 1,0 1,0 1,00 

h) sazonalidade X8  n/u n/u n/u n/u 

i) características dos aquíferos X9  n/u n/u n/u n/u 
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Característica considerada CP Classificação PCJ PS MP PP 

j) características físico-químicas e bi-
ológicas da água 

X10  n/u n/u n/u n/u 

k) localização do usuário na bacia X11  n/u n/u n/u n/u 

l) práticas de conservação e manejo 
do solo e da água 

X12  n/u n/u n/u n/u 

m) transposição de bacia X13 
Existente 0,25 2,0 1,0 1,00 

Não existente 1,0 1,0 1,0 1,00 

n/u: não utilizado; ∗ Ver equação a seguir. 

4.4.6 LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

Para essa cobrança foi adotada a fórmula prevista no Decreto SP no 50.667/2006, usando 

apenas o parâmetro DBO: 

 $𝐷𝐵𝑂 = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç ∗ ∑ (𝑌𝑖)9
𝑖=1 ∗ 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂  

Onde  $𝐷𝐵𝑂 é o valor da cobrança pelo lançamento de DBO dado pela carga de DBO que é 

calculada pelo produto da concentração desse parâmetro 𝐶𝐷𝐵𝑂 multiplicada pelo volume 

lançado no corpo hídrico, outorgado ou declarado pelo usuário, 𝑄𝑙𝑎𝑛ç , que por sua vez é 

multiplicado pelos 9 coeficientes multiplicadores aplicáveis 𝑌𝑖 e finalmente multiplicado pelo 

Preço Unitário Básico para lançamento de DBO 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂, que foi estabelecido como R$ 

0,10/kg. 

Os valores dos 9 coeficientes 𝑌𝑖 aplicáveis aos consumos de água, estabelecidos na Delibe-

ração Conjunta  46/2006 dos comitês paulistas do PCJ e CBH-PS segundo a Deliberação 

05/2006 são apresentados no Quadro 4.27. 
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Quadro 4.27 – Coeficientes ponderadores para lançamento de efluentes 
Característica conside-

rada 
CP Classificação PCJ PS MP PP 

a) classe de uso preponde-
rante do corpo de água re-

ceptor. 
Y1 

Classe 2 1,0 1,0 1,00 1,00 

Classe 3 1,0 1,0 0,95 1,00 

Classe 4 1,0 1,0 0,90 1,00 

b) grau de regularização as-
segurado por obras hidráuli-

cas 
Y2  n/u n/u n/u n/u 

c) carga lançada e seu regime 
de variação 

Y3 

>95 % de remoção 

∗ ∗ 

0,70 0,80 

>90 a ≤95 % de remoção 0,80 0,85 

>85 a ≤90% de remoção 0,90 0,90 

>80 a ≤85% de remoção 0,95 0,95 

= 80% de remoção 1,00 1,00 

d) natureza da atividade. Y4 

Sistema Público 1,0 1,0 1,00 1,00 

Solução Alternativa 1,0 1,2 1,00 1,00 

Indústria 1,0 1,1 1,00 1,00 

e) sazonalidade Y5  n/u n/u n/u n/u 

f) vulnerabilidade dos aquífe-
ros 

Y6  n/u n/u n/u n/u 

g) características físico-quími-
cas e biológicas do corpo re-

ceptor no local do lança-
mento 

Y7  n/u n/u n/u n/u 

h) localização do usuário na 
bacia 

Y8  n/u n/u n/u n/u 

i) práticas de conservação e 
manejo do solo e da água 

Y9  n/u n/u n/u n/u 

n/u: não utilizado; ∗ Ver equação a seguir. 

O Coeficiente Ponderador Y3 do Quadro 4.27 será calculado em função da percentagem 

de remoção (PR) de carga orgânica (DBO) na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos 

- ETEL (industriais e domésticos), a ser apurada por meio de amostragem representativa 

dos efluentes bruto e tratado (final), em cada ponto de lançamento, conforme segue: 

 Para PR = 80%: Y3 = 1; 

 Para 80% < PR < 95%: Y3 = (31 – 0,2*PR)/15; 

 Para PR ≥ 95%: Y3 = 16 – 0,16*PR. 

Portanto, nesse aspecto, a formulação inova aplicar incentivos a tratamentos avançados 

(superiores a 80% de eficiência) já que o valor da carga lançada é o medido no efluente 

final, após a ETEL, conforme se pode interpretar do que dispõe o Decreto SP no 

50.667/2006, em seu anexo. O mesmo esquema foi previamente apresentado, quando fo-

ram detalhados os critérios de cobrança do PCJ, que adotou a mesma formulação. 
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Adicionalmente, diz a Deliberação Conjunta no 46/2006, o efluente da ETEL do usuário, no 

ponto de lançamento em consideração, deve atender aos padrões legalmente definidos de 

emissão e qualidade do corpo de água receptor respeitando as seguintes condições: 

 Para os corpos hídricos receptores cuja condição atual para o parâmetro DBO5,20 

esteja conforme o enquadramento, a comprovação para o atendimento dos padrões 

de qualidade deverá ser realizada por meio de amostragem representativa, realiza-

das a montante e a jusante do lançamento dos efluentes no corpo hídrico receptor 

ou por meio de modelos matemáticos; 

 Para os corpos hídricos receptores já desconformes com o enquadramento para o 

parâmetro DBO5,20, deverá ser comprovado, por meio de amostragem representa-

tiva, que a concentração deste parâmetro no efluente final da fonte poluidora, não 

supera a do corpo hídrico receptor a montante do seu lançamento; 

 As amostragens para avaliação das cargas orgânicas afluentes e efluentes à ETEL, 

assim como dos corpos hídricos receptores, deverão ser realizadas simultaneamente 

obedecendo à Nota Técnica a ser estabelecida por Resolução Conjunta das Secre-

tarias Estaduais de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento – SERHS e de Meio 

Ambiente – SMA. 

Finalmente, para os usuários de recursos hídricos que captam água, para uso em resfria-

mento, por meio de sistema aberto e independente do processo de produção, será adotado 

PR = 100% para o lançamento correspondente, desde que não haja acréscimo de carga de 

DBO5,20  entre a captação e o lançamento no corpo hídrico. 

4.4.7 PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - PUB 

Os PUBs que foram aprovados pelos comitês são apresentados no Quadro 4.28. 
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Quadro 4.28 – Preços Unitários Básicos para cobrança pelo uso de recursos hí-
dricos em águas de domínio de São Paulo 

PUB PCJ1 PS2 MP3 PP4 

Captação - 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑎𝑝 0,0127 0,0109 0,0090 0,0100 

Consumo - 𝑃𝑈𝐵𝑐𝑜𝑛𝑠 0,0255 0,0218 0,0200 0,0200 

Lançamento de DBO - 𝑃𝑈𝐵𝐷𝐵𝑂 0,1274 0,0763 0,0900 0,0900 

1 Piracicaba, Capivari e Jundiaí: Deliberação dos Comitês PCJ no 160/12, de 14/12/2012, aprovada 
pelo Decreto SP nº 61.430 de 17 de agosto. 
2 Paraíba do Sul: Deliberação CEIVAP nº 218/2014 de 25 de setembro de 2014, aprovada pela 
Resolução CNRH no 132 de 23 de fevereiro de 2015. 
3 Médio Paranapanema: Decreto nº 61.386, de 23 de julho de 2015. 
4 Pontal do Paranapanema: Decreto nº 61.415 de 07 de agosto de 2015. 

Desta forma, os critérios adotados pelos comitês paulistas são similares, propositadamente, 

ao que é aplicado pelos comitês federais. Inovam, obrigatoriamente na questão da cobrança 

por águas subterrâneas. 

4.4.8 AS VISÕES ESTADUAIS QUANTO À COBRANÇA PELAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Tendo as unidades federadas o domínio desses corpos hídricos, e cabendo-lhes assim dis-

por a respeito da cobrança pelos seus usos, vale destacar como Rio de Janeiro e São Paulo 

trataram essa questão. Resumidamente: 

 Rio de Janeiro: sem distinção a não ser pela isenção de pagamento à captação de 

água subterrâneas para abastecimento doméstico, além de ter estabelecido a co-

brança, de uma vez, para todo estado, mediante lei; 

 São Paulo: os Comitês paulistas do PCJ e do Paraíba do Sul, originalmente, e os 

comitês do Médio Paranapanema e do Pontal do Paranapanema, recentemente, de-

finiram que o coeficiente ponderador para captação de águas subterrâneas segundo 

a natureza do corpo de água (X1) teria um incremento de 15% no PCJ, 10% no 

Paraíba do Sul, 5% do Médio Paranapanema e nenhum incremento no Pontal do 

Paranapanema em relação às captações de água superficiais. Pela linearidade das 

fórmulas de cobrança isso determinaria um sobrepreço da ordem mencionada na 

captação de águas subterrâneas. Para consumo não há diferença nos Coeficientes 

Ponderadores e, portanto, na cobrança. 

 Minas Gerais: Critérios posteriores de comitês de rios de domínio estadual de Mi-

nas Gerais elaboraram pequenas alterações dos critérios adotados nas bacias de 

rios de domínio federal. A saber: para captação em águas subterrâneas, o Comitê 
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Piracicaba-Jaguari, que se integra ao PCJ, optou por adotar o critério desta bacia. 

Mas dispôs que o coeficiente 𝐾𝑐𝑎𝑝 para águas subterrâneas será igual ao que haveria 

na captação em corpos hídricos superficiais enquadrados na classe 1 da Resolução 

CONAMA 357/2005, que foi recepcionada pela Deliberação Normativa Conjunta CO-

PAM/CERH 01/2008, que é, obviamente maior que as captações nas demais classe 

de água em que os objetivos de qualidade são menos exigentes; o Preço Unitário 

Base para águas subterrâneas é também maior que o da água superficial em 15%. 

Para consumo também não há diferença. Já os Comitê do Velhas e do Pará, que são 

afluentes do São Francisco, fizeram o contrário: mantiveram o mesmo PPU de cap-

tação entre água subterrânea e superficial, aumentando porém o 𝐾𝑐𝑎𝑝 quando a 

captação for subterrânea. O Comitê do Araguari, apesar de pertencer à bacia hidro-

gráfica do rio Paranaíba, que ainda não adotou a cobrança pelos usos de água, 

optou por usar os mecanismos de cobrança da bacia Piracicaba-Jaguari, e portanto 

das bacias PCJ, sem praticamente qualquer alteração  

Desta forma, o Rio de Janeiro apenas diferenciou o uso de águas subterrâneas para fins de 

isenção de cobrança. São Paulo estabeleceu um sobre preço de 0% a 15% em relação à 

captação de águas superficiais, dependendo da bacia. No Paraná o sobrepreço é o maior 

entre todos os estados, sendo o dobro em relação às águas superficiais. Minas Gerais além 

de adotar o mesmo sobrepreço de 15% na bacia do Piracicaba-Jaguari e Araguari, igualou 

as águas subterrâneas a águas superficiais enquadradas na classe especial para fins de 

captação, onerando adicionalmente o uso dessa reserva hídrica considerada estratégica. O 

contrário fez as bacias do Rio das Velhas e do Pará. 
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5 MODELOS DE COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA E POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO 

A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos de gerenciamento da política Estadual 

de Recursos Hídricos instituída pela Lei RS nº 10.350/94. Também é uma das ações pre-

vistas nesse Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Camaquã: Ação E3 – 

Cobrança pelo uso da Água. 

A definição de um mecanismo de cobrança para a bacia hidrográfica do Camaquã, a ser 

submetido ao seu Comitê para aprovação, e posterior homologação por parte do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos demanda que sejam apresentados subsídios para esta im-

portante deliberação. Este capítulo assume este papel.  

Para isto, aproveitou-se a grande experiência da Gama Engenharia de Recursos Hídricos, 

contratada para elaboração deste plano, para apresentar diversos níveis de análise ao Co-

mitê por meio deste relatório. 

Inicialmente este capítulo compara os principais mecanismos de cobrança pelo uso da água 

adotados no Brasil em suas características e abordagens aos diferentes usos de água. Em 

um segundo item, estes mecanismos de cobrança são aplicados à bacia hidrográfica do 

Camaquã, para testar as suas adaptabilidades a esta realidade e os resultados em termos 

de usuários hipotéticos de água e que representam parcela relevante dos usuários de água 

da bacia hidrográfica do Camaquã: setores abastecimento público e agricultura irrigada. 

Uma planilha de cálculo especificamente elaborada para este plano foi distribuída entre os 

membros do Comitê de forma que pudessem realizar simulações com seus próprios dados, 

avaliando assim os resultados dos mecanismos de cobrança à sua condição. Este item en-

cerra com algumas conclusões e reflexões tendo em perspectiva as normas legais sobre a 

cobrança pelo uso de água no Rio Grande do Sul. 

Em uma terceira parte deste capítulo os mecanismos de cobrança pelo uso da água adota-

dos no Brasil são aplicados aos dados de uso de água da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Uma planilha de cálculo especificamente elaborada permite avaliar qual a arrecadação total, 

por tipo de uso (captação, consumo e lançamento de cargas orgânicas), por setor usuário 

de água e por município.  



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

96 
 

Em um quarto item são apresentadas referências para avaliação do impacto da cobrança 

pelo uso de água em dois usuários: o abastecimento público e o irrigante de arroz. Para o 

primeiro se valeu das informações apresentadas no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento e para o segundo os custos de produção de arroz no estado do Rio Grande do 

Sul estimado pelo Instituto Riograndense do Arroz para a safra 2015/1016. Estas informa-

ções serão usadas adiante para avaliação do impacto em algumas simulações apresentadas 

como proposta de alterativas de cobrança pelo uso de água na bacia hidrográfica do Ca-

maquã. 

Estas propostas alternativas são elaboradas no item seguinte considerando sugestões que 

foram apresentadas em reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã que tratou 

especificamente da cobrança no dia 17 de junho de 2016, em Camaquã, entre outras. Elas 

foram elaboradas considerando os custos ou não de uma Agência de Bacia hidrográfica do 

Camaquã, e considerando as ações deste plano que seriam sustentadas financeiramente 

pela cobrança. Em todos os casos foram realizadas avaliações dos impactos da cobrança 

sobre os principais usuários de água, que foram considerados pequenos.  

O capítulo é encerrado com um resumo das avaliações, as conclusões a que se chegou e 

recomendações ao Comitê. Com estes elementos se considera que o Comitê da Bacia Hi-

drográfica do Camaquã está devidamente subsidiado para deliberar sobre a adoção deste 

instrumento na bacia.  

5.1 Análise comparativa dos mecanismos de cobrança adotados no Bra-

sil 

Para esta comparação serão considerados os 4 mecanismos adotados em águas de domínio 

da União, com as adaptações às águas estaduais nas mesmas bacias, quais sejam:   

 PS: Paraíba do Sul; 

 PCJ: Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Piracicaba-Jaguari, Araguari e Pará/MG; 

 São Francisco e Velhas/MG; 

 Doce. 
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O Quadro 5.1 compara as vantagens e desvantagens de cada metodologia. A seguir será 

apresentada uma análise mais detalhada das metodologias apresentadas, considerando, 

separadamente, as parcelas de captação, consumo e lançamento, além das especificações 

metodológicas dos setores usuários. 

Quadro 5.1 – Quadro Comparativo das virtudes das metodologias de cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos adotadas no Brasil. 

Metodologias Vantagens Desvantagens 

Paraíba do Sul 

Induz a medição, por parte do usuá-
rio, da quantidade de água captada; 
Considera o enquadramento dos cor-

pos d’agua. 
Considera as perdas no abastecimento 

público. 

Considera em sua fórmula apenas o 
lançamento de DBO5,20, e não os de-

mais tipos de efluentes; 
Estima de forma arbitrária o consumo 

de água do setor de irrigação. 

Comitês PCJ 

Considera o enquadramento dos cor-
pos d’agua; 

Induz a medição; por parte do usuá-
rio, da quantidade de água captada; 
Incentiva o tratamento de efluentes; 
Incentiva o uso de equipamentos de 

irrigação mais eficientes. 

Possui um alto custo de implantação, 
uma vez que requer muitos dados do 

usuário; 
Fórmula complexa e de difícil entendi-

mento; 
Considera em sua fórmula apenas o 
lançamento de DBO5,20, e não os de-

mais tipos de efluentes. 

São Francisco 

Induz a revisão dos valores de ou-
torga; 

Considera o enquadramento dos cor-
pos d’agua; 

Não exige do usuário custos com mo-
nitoramento. 

Não induz a medição, por parte do 
usuário, da quantidade de água efeti-

vamente captada; 
Estima de forma arbitrária, o consumo 

de água do setor de irrigação; 
Considera em sua fórmula apenas o 
lançamento de DBO5,20, e não os de-

mais tipos de efluentes. 

Doce 

Considera o enquadramento dos cor-
pos de água; 

Possui uma fórmula mais simples e 
mais fácil de ser compreendida pelo 

usuário; 
Baixo custo de implementação; 

Induz a medição por parte do usuário, 
da quantidade de água captada. 

PPU maiores que nos demais mecanis-
mos, mais próximos (porém ainda dis-
tantes) de estabelecer a racionalidade 

de uso da água. 

Considera em sua fórmula apenas o 
lançamento de DBO5,20, e não os de-

mais tipos de efluentes. 

 

5.1.1 COBRANÇA PELA CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

Os critérios adotados pelo PCJ, PS e Doce são os mais completos entre os adotados, por 

considerarem os valores outorgados e medidos, algo relevante em condições que já apre-

sentam escassez hídrica quantitativa. Cabe especial menção à adaptação realizada pelos 
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comitês mineiros, que incorporaram as águas subterrâneas no critério que propuseram, por 

meio seja de um Preço Unitário Básico ou de um 𝐾𝑐𝑎𝑝 diferenciado.  

5.1.2 COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA 

Os critérios que tratam da cobrança pelo consumo de água são análogos, tanto para os 

comitês federais, quanto para os estaduais em Minas Gerais e em São Paulo. O destaque é 

o mecanismo da bacia do Doce que eliminou esta parcela, compensando a cobrança nas 

demais, e com valores maiores, como foi visto. E evitando a estimativa de um tipo de uso 

que apresenta dificuldades práticas, especialmente no caso de lançamentos difusos e em 

corpos hídricos com dominialidade distinta da captação. 

5.1.3 COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA NA MINERAÇÃO 

Especial referência deveria ser atribuída à mineração, na qual os critérios adotados têm 

destaque no PS (e no Pará/MG) que, no caso da areia, apresentaram um diferencial sobre 

os demais. No entanto, os demais tipos de mineração não foram considerados, ou o são 

mediante mera estimativa de captação, consumo e lançamento. Na bacia do Rio das Velhas 

foi adotado o critério de se promover uma redução de 50% no valor de 𝐾𝑐𝑎𝑝 sempre que a 

captação em uma mina tivesse por objetivo simplesmente o rebaixamento do nível freático. 

5.1.4 COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO 

O critério aprovado pelo PCJ é o mais detalhado, por levar em consideração os diversos 

métodos de irrigação, algo que mais recentemente foi também adotado no PS.  Entretanto 

apenas o método adotado não é uma boa avaliação da adoção de boas práticas de uso e 

conservação de água. Outras variáveis existentes consideram o uso de defensivos agrícolas, 

de fertilizantes, de sistematização do solo (curvas de nível, etc.). Eles, e muitos outros, 

podem ser incorporados à proposta da ANA vinculada ao Programa Produtor de Água.  

Entretanto, de forma pragmática, cabe comentar que muitas das informações demandadas 

não estão prontamente disponíveis para que sejam usadas de imediato. Entretanto, critérios 

de cobrança que levem essas variáveis em consideração, na medida em que venham a ser 

disponibilizadas, permitindo, enquanto não o sejam, que alternativas mais simples sejam 

adotadas, podem ser um diferencial que balize o aperfeiçoamento da cobrança pelo uso de 

água na bacia.  
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5.1.5 COBRANÇA NO MEIO RURAL 

Além da irrigação, essa cobrança envolve também a criação animal e a aquicultura. Deve 

ser considerado nos critérios de cobrança tanto a pequena capacidade de pagamento desse 

uso, quanto às dificuldades de faturamento, o que resulta que isenções ou desonerações 

sejam aplicadas. No caso do meio rural elas são consideráveis, fazendo com que sua arre-

cadação seja pequena relativamente aos demais setores e relativamente ao volume de água 

que utiliza.  

No caso do estado do Paraná a isenção é total, não havendo cobrança do meio rural. Além 

do tratamento desigual entre os usuários de água, esta prática tem o risco de dificultar a 

participação do usuário rural nos comitês de bacia. Se ele nada paga, com que legitimidade 

poderá participar das deliberações que, por exemplo, destinem a arrecadação da cobrança 

a aplicações na bacia? 

Isenções sempre criam um problema para o sistema de cobrança, ao tratar de maneira 

diferenciada certos segmentos, fazendo com que sejam alijados das deliberações, ou que 

os mesmos privilégios sejam buscados por outros segmentos. Isso cria o risco da cobrança 

pelo uso da água se tornar para os seus pagadores uma penalidade, quando deveria ser 

uma contribuição até certo ponto voluntária para promoção de melhorias na bacia, aprova-

das em seu plano, pelo comitê que os representa. 

Uma alternativa que se apresenta para conciliar os problemas mencionados é, novamente, 

apresentada pelo programa Produtor de Água da ANA. As mesmas advertências apresen-

tadas para a irrigação são aplicáveis: as informações existentes poderão ser escassas para 

a sua aplicação, mas pode-se argumentar que um critério que leve em consideração a 

possibilidade de gradualmente ir implementando seus preceitos pode ser um diferencial 

importante a ser perseguido.  

5.1.6 COBRANÇA PELO LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

Novamente cabe comentar que o critério proposto pelo PCJ, similar ao que os comitês 

paulistas aprovaram e implantaram, é o que apresenta maior adequação no tratamento 

desse uso, ao incorporar tanto um coeficiente que considera a meta de qualidade de água 

no ponto de lançamento, quanto o percentual de remoção de poluentes promovido pela 
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estação de tratamento de esgotos líquidos – ETEL. Ele se assemelha também aos critérios 

do PS, do São Francisco e do Doce, a não ser pelo aspecto mencionado. 

Não pode ser deixado de comentar que o fato de que as experiências brasileiras de cobrança 

consideram unicamente o lançamento de DBO. Nota-se, porém, que existe uma pretensão 

de estender a cobrança por lançamentos a outros parâmetros. A legislação paulista prevê 

explicitamente essa possibilidade, embora, até o momento, não tenha havido qualquer 

avanço nesse sentido. Possivelmente, uma das razões, novamente, pode ser a carência de 

dados, o que resulta na decisão de considerar apenas a poluição orgânica. Trata-se de uma 

questão a ser refletida, não no sentido de haver urgência de incorporação de outros parâ-

metros de imediato, mas, possivelmente, na previsão de gradualmente ir se incorporando 

aqueles que mais dificultam o atendimento da meta de qualidade expressa nos Planos de 

Bacia Hidrográfica.  

5.1.7 ALGUMAS CONCLUSÕES POSSÍVEIS, EM CARÁTER GERAL, SOBRE OS MECANISMOS DE CO-

BRANÇA PELO USO DE ÁGUA ADOTADOS NO BRASIL 

A análise das experiências brasileiras de cobrança pelos usos de água permite a constatação 

de que este instrumento ainda se encontra distante de se tornar relevante na engenharia 

financeira dos investimentos voltados à promoção de melhorias na bacia hidrográfica, em 

termos de quantidade e qualidade de água. O Quadro 5.2 apresenta as arrecadações 

obtidas em 2012 nas bacias onde a cobrança pelos usos de água foi implementada. As 

bacias da Região Metropolitana de Fortaleza, onde se cobra pelo serviço de disponibilização 

de água, e nas do Guandu e do São Francisco, onde se cobra pela água bruta, são as que 

se destacam, seguidas pelo PCJ - federal e paulista -, Alto Tietê, Paraíba do Sul e das 

Velhas. A do Guandu abastece a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, razão 

do alto valor.  

É possível verificar que os montantes arrecadados são pequenos face às necessidades de 

investimentos que as bacias apresentam, seja em termos de melhorias quantitativas ou 

qualitativas. Tão pouco pode ser apresentado como instrumento de racionalização econô-
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mica do uso de água, face aos valores insignificantes de cobrança praticados, fixados exa-

tamente sobre a premissa de não causarem impactos significativos nos usuários11. Estas 

constatações contrastam com o que dispõe a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 

Federal no. 9.433/97, que destaca: “Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos ob-

jetiva: I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 

real valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; III - obter recursos financeiros 

para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos 

hídricos”. 

Os dois primeiros incisos não são observados exatamente pelo efeito direto da adoção da 

premissa de que o impacto da cobrança deve ser insignificante sobre o usuário de água. A 

inobservância do terceiro inciso decorre de efeito indireto da mesma causa: por ser insig-

nificante a cobrança, a arrecadação é vastamente inferior às demandas de investimento 

nas bacias hidrográficas. 

Quadro 5.2 – Arrecadações promovidas nas bacias brasileiras em 2014.  

 Bacia Hidrográfica 
Domí-

nio 
Início Cobrado 

INTERESTA-
DUAL 

Paraíba do Sul (CEIVAP) União mar/03       11.647.219  

Paraíba do Sul (Transposição 
PBS/Guandu)1 

União jan/07   

Piracicaba, Capivari, Jundiaí (Comitês 
PCJ) 

União jan/06 
      18.011.553  

São Francisco (CBHSF) União jul/10       22.492.214  

Doce (CBH-Doce)2 União nov/11         9.817.054  
TOTAL INTERESTADUAL       61.968.040  

CEARÁ3 

Nas 12 bacias hidrográficas do Estado CE nov/96   

Coreaú CE nov/96           146.017  

Acaraú CE nov/96         1.945.604  

Litoral CE nov/96           835.337  

Curu CE nov/96           474.014  

Metropolitana CE nov/96       67.131.541  

Baixo Jaguaribe CE nov/96           375.223  

Parnaíba (Sertão Crateús e Serra Ibia-
paba) 

CE nov/96 
          668.989  

Banabuiú CE nov/96           679.528  

Médio Jaguaribe CE nov/96         2.318.301  

                                            

 

11 Esta conclusão talvez não se aplique ao mecanismo de cobrança do PCJ quando aplicado à irrigação 
do arroz, cultura pouco explorada na bacia e que, por isto, não foi objeto de reparos quanto ao impacto 
na cobrança, como ocorreu com os demais usos de água. 
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 Bacia Hidrográfica 
Domí-

nio 
Início Cobrado 

Alto Jaguaribe CE nov/96           786.917  

Salgado CE nov/96         2.303.069  

Total CE       77.664.540  

RIO DE JA-
NEIRO4 

Médio Paraíba do Sul RJ jan/04           981.862  

Piabanha RJ jan/04           736.048  

Dois Rios RJ jan/04           672.996  

Baixo Paraíba do Sul RJ jan/04           292.959  

Baía de Guanabara RJ mar/04         3.788.497  

Baía da Ilha Grande RJ mar/04           271.338  

Guandu RJ mar/04       22.037.383  

Itabapoana RJ mar/04             64.528  

Lagos São João RJ mar/04           667.400  

Macaé e Rio das Ostras RJ mar/04         1.083.849  

Total RJ       30.596.859  

SÃO PAULO 

Paraíba do Sul SP jan/07         3.345.843  

PCJ (paulista) SP jan/07       15.531.234  

Sorocaba e Médio Tietê SP ago/10         7.274.943  

Baixada Santista SP jan/12       10.187.697  

Baixo Tietê SP jun/13         5.316.196  

Alto Tietê SP jan/14       16.967.592  

Total SP       58.623.505  

MINAS GERAIS 

Piracicaba - Jaguari MG mar/10           101.608  

das Velhas MG mar/10       10.767.134  

Araguari MG mar/10         5.654.790  

Piranga MG jan/12         3.232.491  

Piracicaba MG jan/12         8.689.139  

Santo Antônio MG jan/12         2.350.481  

Suaçuí MG jan/12           778.870  

Caratinga MG jan/12           808.794  

Manhuaçu MG jan/12           802.841  

Total MG       33.186.148  

PARANÁ 
Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira PR set/13         2.412.325  

Total PR         2.412.325  

 
TOTAL NO PAÍS5 (cobranças em bacias hidrográfi-
cas)   264.451.416  

1- Conforme art. 1º da Resolução CNRH nº 66/06, a cobrança pelo uso das águas transpostas da 
bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu corresponde a 15% dos recursos arrecadados 
pela cobrança na bacia do rio Guandu (o CBH-Guandu tem atuação nos rios Guandu, Guarda e 
Guarda-Mirim, os 15% referem-se apenas a cobrança arrecadada sobre as águas superficiais do rio 
Guandu). Não há emissão de boleto pela ANA, sendo os valores transferidos diretamente do INEA/RJ 
para o CEIVAP. 
2- Os boletos referentes à cobrança de 2011 na Bacia do Doce foram encaminhados somente em 
2012. 
3- A COGERH/CE não possui os valores cobrados e arrecadados por bacia para os anos anteriores a 
2008. 
4- Sobre os valores cobrados 2004/2007 e arrecadados 2004/2006, ver Nota Técnica nº 
001/2008/DGRH. 
5- Para não haver dupla contagem, desconsiderou-se os valores da linha "Paraíba do Sul (Transpo-
sição PBS/Guandu)" pois os mesmos estão contabilizados na linha "Guandu". 
Fonte: Agência Nacional de Água, http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecada-
cao/cobrancaearrecadacao.aspx, acesso em mar/2016. 
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Para que seja alcançado o que é disposto na lei, haveria necessidade de significante aper-

feiçoamento nos mecanismos de cobrança. Haveria possibilidade de isto ocorrer? Esta ques-

tão será analisada nas considerações que seguem. 

5.1.7.1 Sobre a viabilidade de mecanismos econômicos incitativos 

O ideal econômico de que a cobrança pelo uso de água possa ser uma forma de incentivo 

para a redução do uso de água, seja por meio de captação e consumo, seja por meio de 

lançamento de efluentes no meio hídrico, não se aplica no Brasil, e tão pouco na França, 

nossa inspiração. Os valores de cobrança têm sido resultados de consensos que são alcan-

çados em negociações que envolvem os membros dos comitês: governo, sociedade e usu-

ários de água. E esses consensos são obtidos com valores que pouco afetam o equilíbrio 

econômico e o fluxo financeiro dos usuários de água, facilitando suas aprovações. Ou seja, 

parte-se, nesses dois sistemas, explícita ou contingencialmente, que a cobrança não pode 

impactar o usuário de água de forma significativa. Algumas considerações sobre as razões 

desta situação e como superá-la serão a seguir apresentadas. 

5.1.7.2  É possível um colegiado de usuários consensuar valores incitativos de co-
brança? 

Esta parece ser uma questão fundamental: seria possível em um colegiado do qual partici-

pem os usuários-pagadores de água serem consensuados valores incitativos de cobrança? 

Obviamente, os usuários de água não aprovariam valores de cobrança que os incitem ou, 

melhor dizendo, que os obriguem, por meio de impactos econômico e financeiro, a altera-

rem seus usos de água, para reduzirem tais impactos. Possivelmente, eles estariam mais 

propensos a aprovar mecanismos voluntários12 de redução do uso de água, sem que a 

ameaça de uma cobrança realmente impactante pairasse sobre suas cabeças. Isto por pelo 

menos duas razões: por um lado, a baixa disposição a aprovar restrições à própria atividade 

econômica; por outro lado, a dificuldade de uma ação solidária em um ambiente econômico 

competitivo, gera receios quanto à possibilidade de que o pagamento realizado possa ser 

                                            

 

12 Esses chamados Mecanismos de Adesão Voluntária – MAV oferecem alternativas interessantes ao me-
lhor gerenciamento de recursos hídricos e serão melhor considerados adiante.  
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aplicado nas atividades de outros agentes, mesmo que sendo respaldado por um plano de 

bacia aprovado pelo respectivo do comitê.   

5.1.7.3  Alternativa: imposição de valores incitativos de cobrança por maioria de 
votos no Comitê de Bacia Hidrográfica  

A aprovação de mecanismos econômicos incitativos em colegiados dos quais participem 

usuários-pagadores de água parece ser possível apenas nos casos em que o governo e 

sociedade formem uma aliança e imponham, por maioria de votos, esta situação aos usu-

ários de água. Porém, este tipo de aliança apresenta certa fragilidade: muitos representan-

tes da sociedade entenderiam que a cobrança incitativa acabaria por afetar o custo dos 

produtos que consomem, para os quais a água entra como insumo. E muitos setores go-

vernamentais acabariam mais propensos a se aliarem aos argumentos do poder econômico 

dos usuários de água – vale dizer, indústrias, empresas de saneamento, irrigantes, etc. – 

do que a organizações da sociedade. 

Diante disto, não causa surpresa que na França, após quase 50 anos de implantação do 

sistema, os valores cobrados careçam do poder incitativo13. E tudo indica que no Brasil, 

nada diferente ocorrerá. O que se verifica em exemplos de cobrança realmente incitativa 

pelo uso de água, como na Alemanha e nos Países Baixos, é que ela é decidida pelo poder 

legislativo, colegiado nos quais interesses mais amplos da sociedade, envolvendo futuras 

gerações, podem ser, aparentemente, melhor considerados. 

5.1.7.4  Metas socialmente compartilhadas como incentivo ao aumento da co-
brança 

Neste aspecto cabe uma expectativa: que a prática atualmente adotada nos comitês das 

bacias hidrográficas onde a cobrança foi implantada, voltada a fixar um valor a ser cobrado 

tendo por base, basicamente, o baixo impacto nos usuários, possa ser substituída pela 

prática mais afeta ao exemplo francês, de estimar os investimentos necessários para me-

lhorias na bacia e fixar a cobrança tendo eles por referencial. Parece mais aceitável que 

                                            

 

13 LANNA, A. E. e LAIGNEAU, Comparação da cobrança pelo uso de água no Brasil e na França, 2010. 
Texto não publicado. 
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tendo esses investimentos por referência, e o impacto nos usuários como uma análise rea-

lizada em um segundo momento, seja possível atingir-se um espírito de solidariedade na 

bacia no qual valores de cobrança possam, em primeiro lugar, sustentar programas de 

recuperação ambiental na bacia e apenas em um segundo momento sejam considerados 

os impactos nos usuários. Em outras palavras, se o único referencial for o baixo impacto da 

cobrança não existem motivos para a expectativa de que o valor arrecadado seja significa-

tivo face às demandas de investimento. 

Alguns comitês afirmam que esta abordagem é estabelecida na fixação dos valores dos 

preços públicos unitários, mas basta se comparar os valores faturados com as demandas 

de investimentos nas bacias para se constatar que não é bem esta a realidade. O que se 

faz é reduzir de antemão a participação da arrecadação da cobrança no financiamento dos 

investimentos na bacia. 

Mesmo nesta situação, porém, que é estimulada por uma meta socialmente compartilhada 

a ser alcançada, como as melhorias na bacia, cabe alguma dúvida a respeito de sua funci-

onalidade para tornar a cobrança pelo uso da água relevante na engenharia financeira dos 

investimentos na bacia. Parte significativa dos usuários de água de uma bacia a usa como 

fator de produção e não bem de consumo. Portanto, uma melhoria das condições da bacia 

apenas afetaria favoravelmente esses usuários caso fossem melhoradas as condições de 

oferta do fator de produção água, em qualidade ou quantidade. Em pelo menos duas situ-

ações este atributo poderia não valer: 

1. Nos casos que o principal fator de produção utilizado fosse a destinação final de 

resíduos nas águas, as melhorias na bacia em nada afetariam esses usuários. A não 

ser que políticas rígidas de controle de poluição fossem adotadas, limitando severa-

mente os lançamentos à capacidade dos corpos hídricos assimilarem resíduos. 

Nesse caso, instrumentos de comando-e-controle, como a outorga de lançamentos, 

deveriam ser aplicados de forma rigorosa para incitar os usuários afetados a acei-

tarem valores de cobrança que permitam acréscimos nos seus lançamentos. 

2. Outro caso ocorreria quando o fator de produção utilizado é água em quantidade, 

não havendo exigências sobre sua qualidade. Isto poderia ocorrer em casos de re-

frigeração de caldeiras ou em hidrelétricas. Esses usuários não estariam motivados 

a serem impactados pela cobrança que permitisse a melhoria de qualidade de água, 
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pois para eles água em qualidade não constitui um fator de produção. Apenas nos 

casos em que a água se tornasse escassa em quantidade eles estariam propensos 

a serem onerados significativamente para que fossem promovidos os investimentos 

voltados ao aumento das disponibilidades.  

5.1.7.5 Alternativas: uso conjunto de cobrança e subsídios, e instrumentos co-
mando-e-controle 

A experiência francesa demonstra as vantagens de um mecanismo de cobrança - mesmo 

pouco incitativo, mas com valores superiores aos adotados no Brasil - associado a um me-

canismo de subsídios: os investimentos necessários para diminuir a poluição são facilitados 

pelos financiamentos a fundo perdido ou empréstimos sem juros das agências14. Isto faci-

litou a aceitação do sistema de cobrança por alguns setores, como o de saneamento, que 

de uma posição contrária ao pagamento pelo uso da água, passou a aprovação, face à 

possibilidade de financiar seus investimentos com recursos financeiros obtidos em condi-

ções mais vantajosas dos que as linhas de crédito que lhe eram disponibilizadas. 

Vale lembrar que no caso da França, como no Brasil, os instrumentos econômicos se so-

mam, mas em caso nenhum substituem, aos instrumentos de comando-e-controle (ou-

torga, licenciamento ambiental etc.). Neste contexto, o mecanismo conjugado de cobrança 

e distribuição de subsídios pode ser considerado como um facilitador para tornar economi-

camente viáveis os investimentos necessários para cumprir uma legislação ambiental e de 

recursos hídricos cada vez mais exigentes, visando ao alcance de metas de qualidade am-

biental e das águas, por meio de instrumentos comando-e-controle. 

Pode ser sugerido que os usuários de água poderiam aceitar impactos relevantes da co-

brança quando fosse necessária uma ação conjunta dos agentes econômicos da bacia vol-

tada a melhorias em termos de disponibilidades quantitativas ou qualitativas, face à: 

1. Situação natural restritiva de disponibilidade de água em quantidade; 

                                            

 

14 LANNA, A. E. e LAIGNEAU, P. Obra citada. 
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2. Uso restritivo de instrumentos comando-e-controle voltado a assegurar o lança-

mento de resíduos dentro da capacidade de assimilação dos corpos de água e de 

acordo com metas de qualidade estabelecidas pelo enquadramento; 

3. Adoção pelos usuários de água de políticas de responsabilidade social associadas a 

mecanismos de adesão voluntária, voltadas a contribuir para as melhorias da bacia. 

Obviamente, em conjunto com as situações 1 ou 2, deveria estar evidente a impossibilidade 

de que recursos públicos a fundo perdido, como é regra, fossem usados para os investi-

mentos necessários, o que certamente exigirá mudanças culturais, que também levam 

tempo. 

5.1.7.6  Contestação à analogia entre Comitê de Bacia Hidrográfica e condomínio 
predial 

Ao se aceitar as conclusões anteriores, o leitor atento será levado a contestar a analogia 

adotada desde os primórdios da implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos até 

hoje: a de que um Comitê de Bacia Hidrográfica se assemelharia a um condomínio predial, 

e que a cobrança seria análoga a uma taxa de condomínio, fixada pela deliberação conjunta 

dos condôminos. Esta analogia um tanto simplista, reduz a alta complexidade das questões 

tratadas em um Comitê e a imensa diferença de interesses que os usuários de água apre-

sentam face aos moradores de um mesmo condomínio predial. Isto não seria tão grave se 

não levasse à crença de que um Comitê de Bacia Hidrográfica, tal como um Condomínio, 

poderia deliberar valores significativos de cobrança pelos usos de água face às demandas 

de investimento na bacia. Os fatos contradizem esta hipótese esperançosa e, portanto, 

tanto no Brasil como na França, esta analogia deve ser refutada, pelo bem dos avanços 

necessários dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

5.1.7.7  Alternativa: interpretação dos preceitos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos 

Uma interpretação15 dos objetivos da cobrança pelos usos da água, tal como expostos na 

Lei Federal no. 9.433/97, apresenta as consequências operacionais dos seus atendimentos, 

                                            

 

15 Baseado em SOARES NETO, P.; CANALI, G. Nota Técnica: Sustentabilidade Econômico-Financeira da 
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o que levaria à alteração na sistemática.  O artigo 19 da lei mencionada dispõe que os 

objetivos são: 

1. “Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 

real valor”: para atender a este objetivo a cobrança teria como justificativa o res-

sarcimento do uso de um bem público, e a arrecadação deveria necessariamente 

custear as funções básicas de gestão das águas que são atribuição do Poder Pú-

blico16; os critérios e os mecanismos dessa cobrança seriam negociados entre o 

governo detentor do domínio da água e o respectivo legislativo, federal ou estadual. 

Tal situação consiste no estabelecimento do custo marginal de consumo e trata-

mento da água. A expectativa, portanto, é ter um valor da água para cada usuário. 

Cabe destacar que esta possibilidade está adequadamente fundamentada nos pre-

ceitos das ciências econômicas, mas com grande dificuldade operacional; 

2. “Incentivar a racionalização do uso da água”: a questão seria a que ente cabe es-

tabelecer as metas para esta racionalização; no artigo 7º. da Lei Federal 9.433/97, 

que trata sobre os conteúdos mínimos dos planos de recursos hídricos é disposto, 

no inciso IV, que serão estabelecidas neles “metas de racionalização de uso, au-

mento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis”; 

3. no artigo seguinte é esclarecido que os planos “serão elaborados por bacia hidro-

gráfica, por Estado e para o País”; portanto, podendo as metas de racionalização 

serem estabelecidas concorrentemente pelos Planos Nacional e Estaduais de Recur-

sos Hídricos e de Bacias Hidrográficas, é cabível a interpretação de que União, Uni-

dades Federadas e Comitês de Bacia Hidrográfica deveriam se articular para esta-

belecer critérios de verificação sobre se o valor final a ser cobrado atende a esse 

objetivo;      

                                            

 

Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. Seminário Planejamento Estratégico do SINGREH. 13 a 15 de 
Julho 2010. Brasília, DF, mas com adaptações e extensões dos autores desse texto. 
16 Entre outras, prover informações básicas, autorizar usos, fiscalizar o cumprimento das autorizações e 
seus condicionantes, manter o sistema de informações, em suma, manter ativo o sistema de recursos 
hídricos. 
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4. “Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos”: o alcance deste objetivo seria atin-

gido, inquestionavelmente, pelas disposições do Plano da Bacia Hidrográfica, que é 

aprovado pelo seu respectivo Comitê. Cabe, portanto, ao Comitê a sua deliberação 

e seria a única parcela que estaria sendo atendida pelos processos de cobrança em 

uso no Brasil.  

No que diz respeito ao atendimento ao primeiro objetivo, “o valor cobrado não está condi-

cionado à existência de conflito pelo uso da água ou de escassez de recursos hídricos, nem 

mesmo a existência ou não de comitês de bacia hidrográfica. O Poder Público tem o dever 

de zelar pelo bem de seu domínio a qualquer tempo e em qualquer situação. Com esse 

argumento, justificar-se-ia uma Lei Geral de cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, nos 

moldes feitos pelo estado do Rio de Janeiro. Essa lei determinaria os preços a serem co-

brados em função do ressarcimento pelo uso do bem público em valores compatíveis com 

as funções básicas do Poder Público na manutenção e funcionamento do SINGREH. Os 

valores arrecadados seriam destinados aos órgãos gestores de recursos hídricos do respec-

tivo domínio ou às suas agências de água quando implantadas. O cálculo desse valor não 

estaria relacionado com os respectivos planos de bacia”17.  

A interpretação apresentada com vistas ao segundo objetivo da cobrança é amparada pela 

Lei Estadual 10.350/94 da Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul que 

dispôs que um dos elementos constitutivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos é “o 

limite mínimo para a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso da água”. Portanto 

nessa unidade federada cabe ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado na forma 

de lei, verificar se a cobrança realizada atende ao objetivo de racionalização do uso da 

água, embora até hoje nada tenha sido realizado a respeito, pois não se cobra pelo uso da 

água bruta neste estado. 

                                            

 

17 SOARES NETO; CANALI, 2010, obra citada. 
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5.1.7.8 Incidências da cobrança: captação, lançamento e consumo 

Na França a cobrança tem sido realizada mais recentemente sobre as captações e lança-

mentos de efluentes, eliminando a parcela de cobrança pelo consumo que é usada nos 

mecanismos brasileiros, com exceção da bacia do rio Doce. Provavelmente, esta decisão 

decorre da complexidade de definição do que é consumo de água, que ocorre tanto no 

Brasil, como deve também ter ocorrido na França, onde a simplificação dos mecanismos de 

cobrança teve uma prioridade na reforma realizada.  

É comum se ouvir afirmações de que a irrigação não consome água, apenas a usa. A raci-

onalidade é que, a despeito dos grandes impactos que este uso causa nos regimes hidro-

lógicos, a água retorna ao ciclo hidrológico seja por percolação/infiltração, seja por evapo-

transpiração, e que parcela ínfima fica incorporada aos cultivos. Da mesma forma, as em-

presas de saneamento muitas vezes alegam que suas perdas físicas de água, causadas por 

problemas de estanqueidade das redes de abastecimento, retornam ao ciclo hidrológico por 

percolação/infiltração e que este uso não deveria ser cobrado. Desta forma, poderá ser 

concluído que a maioria dos usos de água é pouco consuntivo, sendo que o consumo é 

apenas o que resta incorporado no processo de uso ou de produção.  

É necessário, porém, relativizar estas argumentações, pois, em termos de gerenciamento 

de recursos hídricos, a questão relevante para fins de cobrança seria avaliar as alterações 

no regime hidrológico natural e necessidades correlatas de investimentos na bacia em obras 

para disponibilização de água, em quantidade e qualidade. Importa, portanto, que parcela 

da água captada retorna à bacia hidrográfica, e não ao ciclo hidrológico. Cabe, também, 

para todos os usos, avaliar com que qualidade a água retorna, para ser estabelecido o 

referencial de cobrança. 

Existe também uma questão operacional que dificulta a estimativa dos consumos, que no 

Brasil é realizada subtraindo-se as captações dos lançamentos. Frequentemente, os usuá-

rios têm suas captações próprias, mas os seus lançamentos são realizados na rede pública 

de esgotamento sanitário. Isso acaba por caracterizá-los com lançamento nulo, o que leva-

ria à estimativa de consumo igual à captação, algo não correto. Outra dificuldade, dada a 

questões de dominialidade de água no Brasil, dividida entre a União e as unidades federa-

das, leva a se realizar um cálculo de proporcionalidade para estimativa de consumo, para 
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verificar a que parcela de água se deve aplicar a cobrança nos moldes da legislação federal, 

e a que parcela se deve aplicar nos moldes da estadual. 

Por todos esses fatores, parece que os mecanismos franceses, e da bacia do rio Doce, são 

mais razoáveis e simplificadores, ao aplicar a cobrança à captação e ao lançamento de 

água, fatores que realmente afetam o regime hidrológico qualiquantitativo dos corpos hí-

dricos, algo que não se aplica ao consumo de água. 

5.1.7.9 Cobrança do setor saneamento 

A caracterização de uso de um bem público apenas pode ser alcançada se for entendido 

que o lançamento de esgotos no meio hídrico representa um uso de água, para diluição, 

afastamento e depuração. Nesse sentido, o conceito de vazão de diluição18 poderia ser útil 

para essa definição, desde que possa ser compreendido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. 

No entanto existe uma falha neste processo, pois nem todo esgoto produzido é coletado 

no país – aliás, esta é uma das maiores carências brasileiras – e, portanto, mesmo que a 

cobrança não seja incitativa, poderia haver um bônus indevido às empresas de saneamento 

que tivessem menor índice de coleta. Isto seria parcialmente compensado pela cobrança 

pelo consumo – se ela existir -, pois, se não há lançamento, supõe-se que a água foi con-

sumida, mesmo tendo ela sido descartada em fossas ou no solo19. Porém, como a cobrança 

pelo consumo é geralmente inferior à cobrança pelo lançamento, ficaria consignado o bônus 

indevido às empresas de saneamento que promovam baixíssimo índice de coleta de esgo-

tos, o que vai na direção contrária aos anseios do sistema. 

Desta forma, ao ser cobrada a produção de esgotos, contabilizada por usuário de água 

vinculado aos serviços de abastecimento prestados por uma empresa, como na França, 

                                            

 

18 Neste conceito, vazão de diluição seria a vazão necessária para diluição do efluente lançado por um 
agente até que atinja concentrações para todas as substâncias nele contidas que estejam nos limites da 
classe de qualidade em que o corpo hídrico estiver enquadrado; esta vazão de diluição seria, portanto, 
um proxy da carga lançada, para fins de cobrança pela poluição hídrica, com a vantagem de ser expressa 
nas mesmas unidades da vazão captada ou consumida. 
19 Deve ser relembrado que, por definição, o volume de água consumido é dado pela diferença entre o 
volume captado e o volume lançado.  
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promove-se uma maior coerência ao sistema de cobrança. Se o usuário será cobrado dire-

tamente, na fatura emitida pela empresa de saneamento, ou a empresa será cobrada pelo 

montante total gerado pelos usuários, é uma questão operacional que pode ser discutida. 

A sua estimativa deveria ser realizada, inevitavelmente, por índices, como geralmente é 

realizado. 

Em essência, se a empresa repassar este ônus aos seus clientes, explicitamente – ou seja, 

anotando os valores na conta de água e esgotos – ou implicitamente - majorando as tarifas 

de água e esgotos - os resultados serão os mesmos. A restrição que se pode apontar a esta 

sistemática é que ao estimar os esgotos produzidos pelos consumidores de água potável 

por índices genéricos, que são aproximações da realidade e, por isto, não estimulam práti-

cas que levem à menor produção de esgotos na fonte, até por ser difícil equacionar a 

eficiência destas práticas. Porém, pode-se propor que os grandes clientes das empresas de 

saneamento distintos dos residenciais, como indústrias, comércio e empresas públicas, po-

deriam ter um esquema de estimativa que avaliasse, se possível, a real geração de esgotos 

– factível no caso industrial – ou por meio de índices que levassem em conta os bons usos 

e conservação da água. 

5.1.7.10 Bons usos e conservação da água 

Esta é outra discrepância entre os sistemas francês e brasileiro de cobrança pelos usos da 

água. A não ser no caso dos usos agropecuários, em que existe alguma espécie de subsídio 

às boas práticas, entende-se na França que as boas práticas fazem com que seja reduzida 

a cobrança, algo que garante, automaticamente, um bônus ao usuário de água.  

No Brasil existe muita atenção a esses bônus, ou reduções de cobrança, pelas boas práticas 

de uso e conservação de água. Não muito diferente da França, os impactos da cobrança no 

Brasil são deliberadamente tão pequenos que não são incitativos à adoção destas práticas. 

Ou seja, a redução do valor cobrado em função de medidas de uso eficiente e conservativo 

das águas será geralmente inferior ao custo de adoção destas medidas. Desta forma, suas 

adoções por parte de um usuário somente serão economicamente viáveis, sob seu ponto 

de vista, quando os benefícios além da redução da cobrança pelo uso de água o justifica-

rem. Por exemplo, quando envolve a adoção de uma tecnologia mais eficiente de produção, 

no meio industrial especialmente. Ou quando, na agricultura, podem ser reduzidas as tarifas 

de energia devido ao menor recalque de água, por exemplo.  



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

113 
 

Aos usuários de água que exportam seus produtos poderão existir barreiras extra-alfande-

gárias que estimulem a adoção de tecnologias conservacionistas no mesmo nível daqueles 

exigidos pela legislação comando-controle dos países importadores. E, finalmente, podem 

haver medidas de uso eficiente da água adotadas voluntariamente por usuários com base 

em premissas de responsabilidade social. Isto faz com que tais práticas entrem na classe 

dos Mecanismos de Adesão Voluntária - MAV.  

Por tudo isto, parece que, nesse sentido, a França adotou um sistema mais realista: os 

bônus pela adoção de práticas conservativas são pouco adotados, a não ser no meio rural 

e de forma não clara, agregados aos grandes subsídios aportados ao setor por conta de 

políticas protecionistas. No Brasil, o discurso de adoção destes bônus parece ser ou gerado 

pela falta de conhecimento sobre a baixa efetividade que fatalmente terão – por não serem 

suficientemente incitativos para promover mudanças de comportamento -, ou por estraté-

gias setoriais visando à redução dos valores cobrados, a despeito deles serem fixados, de 

antemão, para serem de baixo impacto econômico e financeiro. 

Na França, mais de que a cobrança, os programas de intervenção das agências são os 

principais instrumentos para incentivar a adoção de práticas conservativas. Além dos sub-

sídios, o apoio técnico e administrativo da Agência de Água é muitas vezes determinante. 

Tal apoio passa, por exemplo, pela elaboração e difusão de documentos técnicos, pela 

organização de discussões técnicas e seminários, pelo fomento à pesquisa, pelo conselho 

direto aos usuários da água, pelo apoio na redação de termos de referência etc. Por outro 

lado, parece que na França foi percebido que os usuários de água não estariam propensos 

a aprovar valores de cobrança que fossem incitativos à racionalização do uso da água, pois, 

neste caso, eles optariam por realizar investimentos para racionalização do uso em seus 

próprios negócios, como já foi comentado previamente.  

Desta forma, o que se entende como mais factível na situação brasileira é que os usuários 

estariam propensos a realizar os investimentos nas racionalizações de seus usos de água 

se esses valores forem considerados contrapartidas à cobrança pelos usos de água, sob a 

justificativa de serem aderentes a práticas de bom uso e conservação da água. Essas con-

trapartidas reduziriam, em um mesmo montante dos investimentos realizados, os valores 
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de cobrança aplicáveis. Desta forma, seria consensuado que mais vale um sistema de co-

brança que estimule o usuário a investir no seu próprio negócio, buscando a racionalização 

desejada do uso da água, do que onerá-lo com valores incitativos de cobrança. 

A argumentação do parágrafo acima poderá ser contestada por teorias econômicas que 

apregoam que o usuário, tendo por base suas curvas de custo marginal, estabeleceria o 

ponto ótimo em que estaria disposto a investir na racionalização (abatimento da captação 

de água ou da poluição) e a partir do qual pagaria pelo uso. Dentro de uma visão teórica 

do processo, esse raciocínio é absolutamente correto. Na prática, porém, deve ser conside-

rado que: 

1. Em boa parte dos casos o usuário não sabe com exatidão a sua curva de custo 

marginal, até mesmo por que ela é alterada permanentemente por flutuações nos 

preços dos insumos; 

2. O nível de tratamento de efluentes e, portanto, o custo marginal de abatimento da 

poluição, é fixado mais pelas exigências do licenciamento ambiental do que por 

considerações vinculadas ao princípio poluidor-pagador; 

3. Para estabelecer o nível de captação de água os custos de captação - incluindo 

tarifas pagas às concessionárias, quando for o caso, e a tecnologia de processa-

mento - são os fatores geralmente mais relevantes para a decisão;   

4. Boa parte dos usuários de água tem receios relacionados à destinação da arrecada-

ção da cobrança, que vão desde questionamentos sobre a racionalidade das deci-

sões do Comitê e sobre a eficiência operacional da Agência de Bacia em suas apli-

cações, até o receio de que ocorram desvios na sua destinação contrariando as 

deliberações do Comitê ou, mesmo, contingenciamentos. 

Portanto, estariam possivelmente mais dispostos a adotar práticas de bom uso de conser-

vação da água como contrapartida e em substituição ao pagamento pelo seu uso. Algo que, 

a rigor, poderia ser frequentemente, e sem muita dificuldade, inserido nos programas de 

investimento para melhorias da bacia hidrográfica. 
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5.1.7.11 Cobrança pela poluição 

Um aspecto exemplar nos mecanismos franceses de cobrança pelos usos da água é o 

grande número de parâmetros considerados para qualificação dos efluentes20, enquanto no 

Brasil, até o momento, adota-se tão somente a Demanda Bioquímica de Oxigênio. Percebe-

se, no país, intenções de alargar o número de parâmetros, no mesmo sentido adotado pela 

França. A consideração de parâmetros como Fósforo, Nitrogênio e Coliformes é fundamen-

tal, devido a seu impacto nos recursos hídricos; para esses parâmetros, a modulação da 

cobrança em função das características do meio receptor tem grande importância. Por 

exemplo, com o estabelecimento de cobrança maior nas zonas com problemas de eutrofi-

zação na França.  

Nos mecanismos de cobrança adotados no Brasil existe a previsão de um coeficiente de 

lançamento Klanç que varia de acordo com a classe de enquadramento dos corpos de água 

que poderia de alguma forma penalizar os lançamentos onde a qualidade de água desejada 

é melhor. Contudo, até o momento, o valor desse coeficiente é unitário para todas as clas-

ses, perdendo-se esta possibilidade de diferenciação. Um passo adiante, além de fazer va-

riar o coeficiente Klanç, seria prever igualmente o aumento desse coeficiente em trechos que 

se deseja controlar problemas de eutrofização ou de contaminação fecal, por exemplo, seja 

qual for a classe de enquadramento do trecho. 

Outra diferença é que no Brasil cobra-se pela carga de DBO efetivamente lançada, ou de-

clarada, enquanto na França houve uma evolução que sempre manteve distância deste 

critério brasileiro: inicialmente eram consideradas as cargas lançadas no mês de maior lan-

çamento; em seguida passou-se a adotar uma média entre a carga média mensal e da 

carga do mês com maior lançamento. Esse critério penaliza os usuários que apresentam 

maior variabilidade nas emissões de efluentes, fazendo com que paguem adicionalmente a 

metade da diferença entre a poluição mensal máxima e a média. Esse é um critério inte-

                                            

 

20 LANNA, A. E. e LAIGNEAU, P. Obra citada. 
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ressante haja vista que os procedimentos para controle da poluição devem ser dimensio-

nados considerando as cargas máximas lançadas e por isto é defensável que este valor 

máximo, de alguma forma, entre no computo dos valores a serem cobrados. 

5.1.7.12 Medição de fluxos 

A metodologia de cobrança pode incentivar a instalação de sistemas de medição dos fluxos 

de poluição nos efluentes. Na França, de modo geral, os coeficientes por tipo de atividade 

foram calculados de maneira a resultar em valores estimados sempre superiores aos valores 

reais de poluição da atividade, constituindo um incentivo ao monitoramento dos efluentes. 

Para aprimorar os mecanismos de cobrança, a experiência francesa evidencia a importância 

do monitoramento dos efluentes e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Por 

meio do monitoramento, a cobrança pode ser focada nos parâmetros que têm maior im-

pacto nos recursos hídricos. 

5.2 Comparação dos valores cobrados pela adoção de cada mecanismo 

Para comparação dos valores a serem cobrados de diferentes usuários foi desenvolvida a 

planilha de cálculo SAQUA-V4.xls (Simulador para Apoio à cobrança pelos Usos de Água) 

cujo arquivo é apresentado em CD anexo. Algumas simulações serão realizadas e apresen-

tadas nos quadros seguintes. 

5.2.1 USUÁRIO DO SETOR ABASTECIMENTO, OU INDÚSTRIA OU MINERAÇÃO 

Um usuário hipotético deste setor tem outorga de 120.000 m3/ano da qual usa efetivamente 

100.000 m3/ano; o lançamento de efluentes tem volume de 60.000 m3/ano e a carga de 

DBO é de 10.000 kg/ano. A captação é realizada em manancial superficial com classe 2 de 

enquadramento. E os esgotos são tratados com eficiência de remoção de DBO de 95%. Os 

valores que seriam cobrados, dependendo da localização do usuário, são apresentados no 

Quadro 5.4. Nota-se que o usuário pagaria mais na bacia do Rio Doce, e depois se fosse 

localizado na bacia PCJ. 

Caso a captação fosse realizada em manancial subterrâneo, e o PPU referente a ela fosse 

igual ao da água superficial, os valores seriam os que se apresenta no Quadro 5.5. Note-

se que as referências de corpos de água passam a se restringir aos de domínio estadual. 
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Em todos os casos os valores cobrados são maiores em relação aos que seriam aplicados 

se a captação fosse superficial. 

5.2.2 USUÁRIO DO MEIO RURAL, IRRIGANTE 

Supondo a cobrança no meio rural, simulou-se inicialmente produtor de arroz por inundação 

que captasse 1.300.000 m3/ano em manancial superficial na classe 2 de enquadramento. 

O Quadro 5.6 apresenta os resultados, evidenciando-se os valores consideravelmente 

mais altos aplicados na bacia do PCJ21. Caso o método de irrigação fosse pivô central, os 

resultados são apresentados no Quadro 5.7. Fica evidenciado o estímulo adotado nas 

bacias PS e PCJ para adoção de métodos de irrigação mais hidroeficientes, ao contrário do 

que ocorre no São Francisco e Doce, que são insensíveis ao método de irrigação adotado. 

5.2.3 USO DO SACUA 

Este simulador será disponibilizado e poderá ser usado nas discussões com o Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Camaquã. Observa-se que as maiores resistências ao instrumento de 

cobrança pelo uso de água é o temor dos usuários de que isto possa impactar demasiada-

mente ou até mesmo inviabilizar sua atividade produtiva. Como os mecanismos de cobrança 

adotados no Brasil foram desenvolvidos para exatamente evitar isto – não impactar sensi-

velmente o produtor -, a demonstração dos resultados de simulações com o SACUA permite 

desmitificar e atenuar estes temores.  

Ele poderá ser também adaptado a qualquer mecanismo de cobrança que seja proposto ao 

longo do estudo, sempre facultando ao comitê e aos seus membros a avaliação das conse-

quências em casos específicos a serem simulados.  

Para esta versão foram usados os Preços Públicos Unitários vigentes, que são apresentados 

no Quadro 5.3. 

  

                                            

 

21 A rigor, não existe previsão de irrigação de arroz no mecanismo do PCJ, como no Paraíba do Sul. 
Nesse caso se adotou simplesmente a irrigação por inundação. 
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Quadro 5.3 – Preços Públicos Unitários vigentes nos mecanismos de cobrança 
adotados no Brasil. 

Tipo de uso Un. 
PPU (R$) 

Par do Sul PCJ São Fco Doce 

Captação água subterrânea m3 R$ 0,0109 R$ 0,0146 R$ 0,0100 R$ 0,0340 

Captação água superficial m3 R$ 0,0109 R$ 0,0127 R$ 0,0100 R$ 0,0300 

Consumo de água bruta m3 R$ 0,0218 R$ 0,0255 R$ 0,0200  

Lançamento DBO kg R$ 0,0763 R$ 0,1274 R$ 0,0700 R$ 0,1600 

Do Quadro 5.4 ao Quadro 5.7 são apresentados os resultados de algumas simulações. 

Inicialmente se supõe um usuário doméstico, industrial ou de mineração com outorga de 

captação de água superficial anual de 120.000 m3, em corpo hídrico enquadrado na classe 

2. Ele usou 100.000 m3 e lançou 60.000, m3 sendo que a DBO contida no lançamento foi 

estimada em 10.000 kg, após tratamento que reduziu em 95% a carga deste poluente.  O 

Quadro 5.4 apresenta os resultados em termos de cobrança com cada mecanismo anali-

sado. Se o mesmo usuário, nas mesmas condições de uso, captasse águas subterrâneas, 

ele pagaria conforme o que se apresenta no Quadro 5.5. 
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Quadro 5.4 – Usuário do setor abastecimento, industrial ou mineração; captação em manancial superficial na classe 
2, eficiência de tratamento de efluentes 95% 

 
  

Inserir X se aplicável

Setor Saneamento ? Nota: aplica-se no Paraíba do Sul, na cobrança pelo consumo, quando não houver estimativa desse valor

Captação de água superficial ? X

Captação de água subterrânea ? Nota: se não for água superficial, automaticamente é marcada a água subterrânea

Classe enquadramento captação ? 2 Nota: classe enquadramento do corpo hídrico da captação

Eficiência tratamento (%) ? 95% Nota: aplica-se ao PCJ e ao PJ-MG apenas

QOut (m
3
/ano) 120.000

QCap  (m3/ano)2= 100.000 $Cap = R$ 1.020,24 R$ 1.188,72 R$ 1.000,00 R$ 3.120,00

QCons (m
3
/ano)

3
= 40.000 $Cons = R$ 872,00 R$ 1.020,00 R$ 800,00

QLanç (m
3/ano)4= 60.000 $DBO = R$ 763,00 R$ 1.019,20 R$ 700,00 R$ 1.600,00

DBO5,20 (kg/ano)
5
= 10.000 $Total R$ 2.655,24 R$ 3.227,92 R$ 2.500,00 R$ 4.720,00

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,03 R$ 0,03 R$ 0,03 R$ 0,05

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,07 R$ 0,08 R$ 0,06

1Apenas a classe de enquadramento na captação é implementada no país; o lançamento é hipótese, que pode ser adotada.
2QOut é o volume outorgado em m3/ano.
3QCap é volume total de água captada em um ano em m3.

4QCons é o volume total consumido, dado pela diferença entre QCap e QLanç; se QLanç>QCap, QCons=0.
5QLanç é volume total de água lançado em um ano em m3.
6DBO 5,20 é a carga do efluente tratado em um ano, em kg.

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
Paraíba do Sul/Federal São Francisco/Federal Doce/Federal

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Abastecimento, Indústria e Mineração

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
apenas células em branco podem ser alteradas
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Quadro 5.5 – Usuário do setor abastecimento, industrial ou mineração; captação em manancial subterrâneo, efici-
ência de tratamento de efluentes 95% 

 

Inserir X se aplicável

Setor Saneamento ? Nota: aplica-se no Paraíba do Sul, na cobrança pelo consumo, quando não houver estimativa desse valor

Captação de água superficial ?

Captação de água subterrânea ? X Nota: se não for água superficial, automaticamente é marcada a água subterrânea

Classe enquadramento captação ? 2 Nota: classe enquadramento do corpo hídrico da captação

Eficiência tratamento (%) ? 95% Nota: aplica-se ao PCJ e ao PJ-MG apenas

QOut (m
3
/ano) 120.000

QCap  (m3/ano)2= 100.000 $Cap = R$ 1.133,60 R$ 1.518,40 R$ 1.150,00 R$ 3.889,60

QCons (m
3
/ano)

3
= 40.000 $Cons = R$ 872,00 R$ 1.020,00 R$ 800,00

QLanç (m
3/ano)4= 60.000 $DBO = R$ 763,00 R$ 1.019,20 R$ 700,00 R$ 1.600,00

DBO5,20 (kg/ano)
5
= 10.000 $Total R$ 2.768,60 R$ 3.557,60 R$ 2.650,00 R$ 5.489,60

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,03 R$ 0,04 R$ 0,03 R$ 0,05

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,07 R$ 0,09 R$ 0,07

1Apenas a classe de enquadramento na captação é implementada no país; o lançamento é hipótese, que pode ser adotada.
2QOut é o volume outorgado em m3/ano.
3QCap é volume total de água captada em um ano em m3.

4QCons é o volume total consumido, dado pela diferença entre QCap e QLanç; se QLanç>QCap, QCons=0.
5QLanç é volume total de água lançado em um ano em m3.
6DBO 5,20 é a carga do efluente tratado em um ano, em kg.

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Estadual
Paraíba do Sul/Estadual São Francisco/Estadual Doce/Estadual

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Abastecimento, Indústria e Mineração

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SAQUA - versão 5
apenas células em branco podem ser alteradas
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Quadro 5.6 – Usuário irrigante de arroz 

 

 

Sistema de Irrigação Inserir X se aplicável Inserir X se aplicável

 Gotejamento ? X

 Micro aspersão ?

 Pivô central ? 2

 Tubos perfurados ?

 Aspersão conv. ?

 Sulcos ?

 Inundação ou s/inf. ?

Arroz ? x 10.000  m
3
/ha/safra

Não informado? 100  ha

Não irrigante ? Nota: se nada informado sobre irrigação é marcada esta caixa

Paraíba do Sul/Federal
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
São Francisco/Federal Doce/Federal

QCap (m
3
/ano)= 1.000.000 $Cap = R$ 490,50 R$ 5.715,00 R$ 250,00 R$ 750,00

QCons (m
3/ano)= $Cons = R$ 43,60 R$ 6.375,00 R$ 400,00

$DBO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DBO5,20 (kg/ano)= $Total R$ 534,10 R$ 12.090,00 R$ 650,00 R$ 750,00

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,0005 R$ 0,0121 R$ 0,0007 R$ 0,0008

Consumo estimado de água (m3/ano) 500.000 500.000 800.000

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,0134 R$ 0,0242 R$ 0,0005

Custo unitário/hectare irrigado (R$/ha) R$ 5,34 R$ 120,90 R$ 6,50 R$ 7,50

apenas células em branco podem ser alteradas

Meio rural: irrigação, criação animal e aquicultura

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Eficiência de tratamento efluentes (%) ?

Lâmina de irrigação: 

Área irrigada calculada em função das informações:  

Água Superficial ?

Água Subterrânea ?

Classe enquadramento captação ?

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
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Quadro 5.7 – Usuário de irrigação por pivô central 

 

 

Sistema de Irrigação Inserir X se aplicável Inserir X se aplicável

 Gotejamento ? X

 Micro aspersão ?

 Pivô central ? x 2

 Tubos perfurados ?

 Aspersão conv. ?

 Sulcos ?

 Inundação ou s/inf. ?

Arroz ? 4.000  m3/ha/safra

Não informado? 250  ha

Não irrigante ? Nota: se nada informado sobre irrigação é marcada esta caixa

Paraíba do Sul/Federal
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
São Francisco/Federal Doce/Federal

QCap (m3/ano)= 1.000.000 $Cap = R$ 1.471,50 R$ 1.714,50 R$ 250,00 R$ 750,00

QCons (m
3
/ano)= $Cons = R$ 2.779,50 R$ 3.251,25 R$ 400,00

$DBO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DBO5,20 (kg/ano)= $Total R$ 4.251,00 R$ 4.965,75 R$ 650,00 R$ 750,00

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,0043 R$ 0,0050 R$ 0,0007 R$ 0,0008

Consumo estimado de água (m
3
/ano) 850.000 850.000 800.000

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,0040 R$ 0,0058 R$ 0,0005

Custo unitário/hectare irrigado (R$/ha) R$ 17,00 R$ 19,86 R$ 2,60 R$ 3,00

apenas células em branco podem ser alteradas

Meio rural: irrigação, criação animal e aquicultura

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Eficiência de tratamento efluentes (%) ?

Lâmina de irrigação: 

Área irrigada calculada em função das informações:  

Água Superficial ?

Água Subterrânea ?

Classe enquadramento captação ?

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
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Como seria de se esperar o usuário que capta água subterrâneas paga um pouco mais que 

aquele cuja captação é de águas superficiais. Ao pé dos quadros são apresentados indica-

dores que podem avaliar o impacto da cobrança: qual o valor pago por m3 captado e con-

sumido. Por exemplo, se o usuário é uma concessionária de serviços de abastecimento 

público e o ônus que a cobrança lhe impõe é R$ 0,03 ou R$ 0,05 ela não terá dificuldades 

em repassá-lo ao usuário final caso seja cobrada uma tarifa média de abastecimento de 

água da ordem de R$ 4/m3, pois acarretaria um aumento na conta de água da ordem de 

apenas 1%. 

No caso da irrigação apresenta-se duas situações de usuários que captam a mesma quan-

tidade de água, 1.000.000 de m/³ em um ano, em águas superficiais na classe 2. Um deles, 

cuja cobrança é apresentada no Quadro 5.6, planta arroz irrigado por inundação, en-

quanto o outro irriga outras culturas por aspersão com pivô central, tendo sua situação 

apresentada no Quadro 5.7.  

Os valores cobrados evidenciam o ônus imposto pelo mecanismo do PCJ ao cultivo de arroz, 

ao contrário do mecanismo da bacia do Paraíba do Sul. Os mecanismos do São Francisco e 

do Doce são insensíveis ao tipo de cultura ou técnica de irrigação, considerando simples-

mente o uso de água.  

Uma das informações que o SACUA solicita, se relaciona à lâmina anual de irrigação, com 

objetivo se calcular a área irrigada e, com isto, geral o indicador de valor da cobrança por 

hectare irrigado que melhor avalia o impacto no irrigante. 

5.2.4 CONCLUSÕES E REFLEXÕES PRELIMINARES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELOS 

USOS DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 

Uma diferença fundamental entre o enfoque adotado na cobrança no estado do Rio Grande 

do Sul e das demais unidades da federação está no inciso I do artigo 32 da Lei RS no 

10.350/94: “I - a cobrança de valores está vinculada à existência de intervenções estruturais 

e não estruturais aprovadas para a respectiva bacia, sendo vedada a formação de fundos 

sem que sua aplicação esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia Hidrográfica”. Ou 

seja, no estado se deve primeiro definir a destinação dos recursos da cobrança para então 

ser definido o valor a ser cobrado, e não o contrário. Desta maneira, do Rio Grande do Sul 

a cobrança se assemelha a um rateio de custo de obras de interesse comum ou coletivo, 
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na bacia hidrográfica. Seja qual for o mecanismo a ser adotado, portanto, primeiro se deve 

estabelecer quais as intervenções deverão ser realizadas com suporte da cobrança.  

5.3 Simulação da aplicação dos mecanismos de cobrança no Brasil à ba-

cia hidrográfica do Camaquã 

Um sistema de apoio a cobrança pelo uso de água na bacia hidrográfica do Camaquã foi 

desenvolvido para permitir a avaliação da aplicação de mecanismos de cobrança a esta 

bacia. Foram consideradas estimativas de uso de água e aplicadas as equações dos meca-

nismos de cobrança adotados no país.  

5.3.1 USOS DE ÁGUA 

Para estimativa dos usos de água existem informações apenas sobre as captações, a partir 

de várias fontes, que foram usadas para compor as demandas hídricas da bacia hidrográfica 

do Camaquã, e que foram apresentadas em seu diagnóstico:  

 Dados cadastrais, recebidos do Comitê da Bacia e oriundos de dois bancos de dados 

do Departamento de Recursos Hídricos do Estado e dos dados de captação da Com-

panhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN, e  

 Dados secundários existentes em fontes como o Instituto Rio-grandense do Arroz – 

IRGA, e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – FIERGS. 

Com base nestas fontes, as demandas de captação de água foram estimadas com as se-

guintes abordagens: 

 Abastecimento humano urbano e rural: foram adotadas estimativas tendo por base 

as estimativas mais recentes das populações urbanas e rurais de cada município, 

sendo que as sedes municipais deveriam estar dentro da bacia, ou ali captarem 

água, e a população rural foi estimada na proporção em que o município se insere 

na bacia; 

 Criação animal: da mesma forma que a população rural, considerando o rebanho e 

a proporção do município que se encontra dentro da bacia; 

 Irrigação: tendo por base a área irrigada na bacia; 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

125 
 

 Indústria: tendo por base o cadastro das indústrias da FIERGS. 

Maiores detalhes são encontrados no capítulo específico sobre as estimativas das demandas 

no diagnóstico da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Tendo estimativas das captações, houve necessidade de se estimar os consumos de água 

e os lançamentos de cargas orgânicas, tendo como métrica a Demanda Bioquímica de Oxi-

gênio de 7 dias a 20º de temperatura - DBO. Para tanto foram usadas informações do Plano 

da Bacia Hidrográfica do Paranaíba e do Plano da Bacia Hidrográfica da bacia do Paranapa-

nema, resumidos no Quadro 5.8. O consumo é estimado como um percentual da captação. 

A DBO é estimada como gerada pelos usos, e pela DBO afluente, que chega efetivamente 

aos corpos de água, após ser depurada ao longo do percurso. 

Estes coeficientes técnicos são nitidamente aproximados e usados meramente para permitir 

uma primeira aproximação sobre valores cobrados e arrecadações. Na prática, haverá ne-

cessidade de se obter valores mais precisos, tendo por base autodeclarações ou monitora-

mento dos usos de água. 

Quadro 5.8 – Coeficiente técnicos para estimativa do consumo e da carga orgâ-
nica de lançamentos em função da captação de água. 

Usos de 
água 

Unidade 
Abast. 

humano  
urbano 

Abast. 
humano 

rural 
Aquicultura 

Dessed. 
animais 

Indústria Irrigação Mineração Outros 

Consumo (m3/m3) 20% 50% 5% 80% 20% 80% 10% 20% 

DBO ge-
rada 

(kg/m3) 0,1725  0,05 1,9478 0,5 0 0,0005 0,5 

DBO 
afluente 

(kg/kg) 48%  100% 5% 50% 0% 5% 50% 

Fonte: ANA (2014) UGRH PARANAPANEMA - Avaliação do quadro atual dos usos da água de das 
demandas hídricas associadas. Nota Técnica. Acesso em http://paranapanema.web1313.kin-
ghost.net/admin/upload/documento/25.pdf em maio de 2016. 
Fonte: ANA (2010) Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba- RP03: Diag-
nóstico da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Acesso em http://cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba, 
maio de 2016. 
 

5.3.2 MECANISMOS DE COBRANÇA 

Os mecanismos das bacias do Paraíba do Sul, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Fran-

cisco e Doce foram incorporados à planilha permitindo avaliar quanto seria cobrado na bacia 

hidrográfica do Camaquã no caso em que cada um fosse adotado. Os usos de água foram 

os outorgados. 

http://paranapanema.web1313.kinghost.net/admin/upload/documento/25.pdf
http://paranapanema.web1313.kinghost.net/admin/upload/documento/25.pdf
http://cbhparanaiba.org.br/prh-paranaiba
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Os preços públicos unitários, PPUs, foram os mesmos vigentes nas bacias e são apresenta-

dos no Quadro 5.9. Como eles se referem a águas de domínio da União, os PPUs para as 

águas subterrâneas foram obtidos ou nas águas estaduais das mesmas bacias. No caso da 

bacia do rio Doce, foi adotada o valor do PPU médio das águas subterrâneas em Minas 

Gerais. De todo modo, estes preços não foram usados pois se supôs que a água captada é 

sempre superficial, devido a não se ter informações suficientes para distinguir que manan-

cial é adotado.  

Quadro 5.9 – Preços públicos unitários adotados nas simulações 

Usos Unid 
Paraíba do 

Sul 
PCJ 

São Fran-
cisco 

Doce 

Captação água subterrâ-
nea 

m3 R$ 0,0109 R$ 0,0146 R$ 0,01 R$ 0,034 

Captação água superficial m3 R$ 0,0109 R$ 0,0127 R$ 0,01 R$ 0,030 

Consumo de água bruta m3 R$ 0,0218 R$ 0,0255 R$ 0,02  

Lançamento DBO kg R$ 0,0763 R$ 0,1274 R$ 0,07 R$ 0,160 

Transposição de bacia m3  R$ 0,0191  R$ 0,040 

Em termos de cobrança total, os valores são apresentados no Quadro 5.10 e ilustrados 

na Figura 5.1, considerando o que seria pago na bacia hidrográfica do Camaquã caso 

fossem adotados os mecanismos de cada bacia de água de domínio da União. Destaque 

para o mecanismo do PCJ que apresenta arrecadações muito superiores aos demais, e que 

incidem principalmente na captação e no consumo de água. 

Quadro 5.10 – Cobrança total considerando diferentes mecanismos (R$/ano). 
Mecanismo Captação Consumo Lançamento Total 

Paraíba do Sul 1.945.563 1.248.047 409.620 3.603.230 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 19.161.202 8.997.741 683.953 28.842.896 

São Francisco 1.122.850 796.787 350.967 2.270.604 

Doce 3.368.802 - 802.210 4.171.012 

 
Figura 5.1 – Cobrança total considerando diferentes mecanismos (R$/ano). 
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O Quadro 5.11 apresenta os valores cobrados a cada tipo de usuário de água, sendo que 

na Figura 5.2 estão ilustrados os valores. Fica evidenciado que é na cobrança da irrigação 

que se explicam os altos valores a que se chega com o mecanismo do PCJ. 

Como esperado em função das simulações genéricas previamente realizadas com o aplica-

tivo SACUA, o valor cobrado pelo mecanismo das bacias PCJ gera valores maiores de co-

brança devido à participação do uso de água para irrigação do arroz, que prepondera na 

bacia hidrográfica do Camaquã. 

Na Figura 5.3 são apresentadas as contribuições percentuais de cada setor usuário de 

acordo com cada mecanismo. O que se percebe é que o setor irrigação é o maior contribu-

inte em qualquer mecanismo, sendo que sua participação seria relativamente menor no 

mecanismo do São Francisco, mas, ainda, maior que a soma das contribuições de todos os 

demais setores pagantes.  

Finalmente, na Figura 5.4 são apresentadas as cobranças agregadas por município para 

os mecanismos do Paraíba do Sul, do São Francisco e do Doce. Retirou-se o do PCJ para 

melhor visualização dos resultados gerados pelos mecanismos previamente mencionados. 

Camaquã seria o maior pagante, seguido por Tapes, Arambaré e São Lourenço do Sul, 

devido às áreas irrigadas neles implantadas.  

Quadro 5.11 – Cobrança total por uso de água 

Mecanismo 
A. Ur-
bano 

A. Ru-
ral 

Irrigação 
C. Ani-

mal 
Indústrias Piscicultura Total 

Paraíba do Sul 465.633 11.319 2.327.050 104.906 694.320 3 3.603.230 

PCJ 587.856 13.882 27.146.181 140.536 954.437 4 28.842.896 

São Francisco 441.058 2.726 1.149.566 25.275 651.979 1 2.270.604 

Doce 599.914 3.236 2.463.356 55.343 1.049.161 1 4.171.012 
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Figura 5.2 – Cobrança total por uso de água 
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Paraíba do Sul Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

  
São Francisco Doce 

Figura 5.3 – Valores de cobrança em cada setor usuário de água, e mecanismo de cobrança, na cena atual
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Figura 5.4 – Cobrança agregada por município da bacia hidrográfica do Cama-

quã 

5.4 Impacto da cobrança pelo uso de água nos setores usuários da bacia 

hidrográfica do Camaquã 

A avaliação desses impactos deve ter referências conhecidas na literatura. Sobre os princi-

pais usuários de água da bacia hidrográfica do Camaquã a irrigação do arroz tem custos 

médios de produção de cada safra avaliados pelo Instituto Riograndense do Arroz. E o 

abastecimento público de água tem valores publicados no Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento -SNIS.  
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O último levantamento sobre custos de produção médio ponderado do arroz irrigado no Rio 

Grande do Sul, referente à safra do verão 2015/201622, indica custos variáveis (de custeio) 

de R$ 5.521,42/ha, custos fixos (depreciação e amortização) de R$ 1.193,92/ha e custo 

total de R$ 6.715,34/ha.  

O SNIS apresentou índices que podem ser usados para avaliação do impacto da cobrança 

para as cidades localizadas dentro da bacia hidrográfica do Camaquã, todas operadas pela 

CORSAN, que são apresentados no Quadro 5.12. 

Quadro 5.12 – Índices para avaliação do impacto da cobrança pelo uso de água 
nas empresas de abastecimento de água que prestam serviços às sedes munici-
pais situadas dentro da bacia hidrográfica do Camaquã. 

Município 

Despesa total com os 
serviços por m³ fatu-

rado 

Tarifa média 
praticada 

Tarifa mé-
dia de água 

Tarifa média 
de esgoto 

R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ 

Amaral Ferrador 9,12 6,9 6,9 0 

Arambaré 8,22 7,53 7,53 0 

Camaquã 7,6 6,18 6,18 0 

Cerro Grande do Sul 6,74 6,49 6,49 0 

Chuvisca 17,13 7,48 7,48 0 

Cristal 7,4 6,37 6,37 0 

Dom Feliciano 8,41 6,18 6,18 0 

Lavras do Sul 10,69 6,44 6,44 0 

Santana da Boa Vista 13,07 7,3 7,3 0 

São Lourenço do Sul 7,42 6,37 6,48 0 

Sentinela do Sul 11,43 6,46 6,46 0 

Tapes 6,09 6,25 6,28 2,23 

Turuçu #N/A #N/A #N/A #N/A 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2014. 

5.5 Propostas alternativas de cobrança pelo uso de água na bacia hidro-

gráfica do Camaquã 

As propostas partem de algumas premissas, a primeira das quais é assegurada pelo Artigo 

32 da Lei RS 10.350/94 que dispôs que “a cobrança de valores está vinculada à existência 

de intervenções estruturais e não estruturais aprovadas para a respectiva bacia, sendo 

vedada a formação de fundos sem que sua aplicação esteja assegurada e destinada no 

                                            

 

22 Obtidos em http://www.irga.rs.gov.br/upload/20160330124329custo_de_producao_irga__2_.pdf, 
acesso em julho 2016. 

http://www.irga.rs.gov.br/upload/20160330124329custo_de_producao_irga__2_.pdf
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Plano de Bacia Hidrográfica”. Isto determina que a cobrança tenha por base um rateio do 

custo das intervenções aprovadas pelo Plano da Bacia hidrográfica do Camaquã.  

Outra premissa vem do Artigo 20 desta mesma norma legal que coloca como atribuição de 

uma Agência de Região Hidrográfica “assessorar tecnicamente os Comitês de Gerencia-

mento de Bacia Hidrográfica na elaboração de proposições relativas ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, no preparo dos Planos de Bacia Hidrográfica, bem como na tomada de 

decisões políticas que demandem estudos técnicos” (Art. 20, inc. I), devendo também “sub-

sidiar os Comitês com estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários à fixação dos 

valores de cobrança pelo uso da água e rateio de custos de obras de interesse comum da 

bacia hidrográfica (Art. 20, inc. II), e na continuidade “arrecadar e aplicar os valores cor-

respondentes à cobrança pelo uso da água de acordo com o Plano de cada bacia hidrográ-

fica” (Art. 20, inc. VI). Portanto, uma possível interpretação do espírito da lei permite en-

tender que deverá ser criada a Agência da Região Hidrográfica ao qual pertence a bacia 

hidrográfica do Camaquã para que se possa estabelecer a cobrança pelo uso da água. Em 

algumas outras bacias do Rio Grande do Sul esta interpretação foi adotada como forma de 

estabelecer a precedência da Agência ao início da cobrança. Entretanto, por razões que 

adiante ficarão claras, também serão propostas alternativas nas quais esta precedência não 

será acatada. 

Em paralelo, na legislação nacional que rege a matéria, a Lei BR 9.433/97 estabeleceu que 

“ Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos seguintes 

requisitos: ...II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídri-

cos em sua área de atuação”. Cabe aqui uma reflexão, ou mais uma interpretação, se uma 

lei nacional tem poderes relacionados a uma decisão que pode ser considerada de caráter 

administrativo das Unidades Federadas, a respeito de como deve ser pago os custos de 

uma Agência. Porém, a situação financeira dessas Unidades Federadas leva naturalmente 

ao acolhimento deste preceito, o que faz com que a Agência da Região Hidrográfica do 

Camaquã deveria ser suportada pelos recursos arrecadados pela cobrança.   

Por outro lado, e também como mais uma premissa a ser adotada na cobrança, recorre-se 

outra vez ao Artigo 32 que estabeleceu em seu inciso II um limite de até 8% (oito por 

cento) dos recursos arrecadados em cada bacia poderão ser destinados ao custeio dos 

respectivos Comitê e Agência de Região Hidrográfica. Neste caso, simulação do programa 

que tratou da Agência de Bacia estimou um custo anual de cerca de R$ 1 milhão que, ao 
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representar no máximo 8% da arrecadação, resultaria em um valor da ordem de R$ 13 

milhões a serem obtidos pela cobrança ao ano. 

Na relação das intervenções que fazem parte deste plano de bacia existem programas com 

fontes de financiamento pré-designadas, como aqueles que dizem respeito a implantação 

dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos e aos seus equipamentos, como 

as estações hidrométricas. Nesses casos, são recursos públicos do Estado que deverão ser 

usados. Outros têm linhas setoriais de financiamento, como os Programa Municipais de 

Saneamento Básico. Aqueles cujo sustentabilidade será basicamente obtida da arrecadação 

a ser promovida com a cobrança são23 apresentados no Quadro 5.13. Também é previsto 

que o programa do Quadro 5.14 seja pago com recursos da cobrança na fase de elabo-

ração, sendo financiado por donantes na fase de execução. Alguns dos programas do Qua-

dro 5.15 poderão ser parcialmente suportados por donantes externos, mas parte de seus 

recursos poderão ser aportados pela cobrança. 

Quadro 5.13 – Programas cuja sustentabilidade será obtida na arrecadação da 
cobrança pelo uso de água. 

# Programa Custo ano 1 (R$) 

T2   Educação Ambiental 120.000 

T3   Comunicação Social 145.00 

T4   Capacitação no meio rural voltado à adoção de boas práticas de 
conservação de solo e água. 

69.610 

 TOTAL R$ 334.61 

Quadro 5.14 – Programa a ser pago na fase de elaboração pela arrecadação da 
cobrança. 

# Programa Custo ano 1 (R$) 

B1 Estímulo a boas práticas agropecuárias 
PSA 319.355 

MAV 130.000 

 TOTAL R$ 449.355 

 
  

                                            

 

23 Embora financiamentos disponíveis, a fundo perdido ou reembolsáveis, possam também ser utilizados 
seja para aumentar a abrangência, seja para antecipar etapas. 
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Quadro 5.15 – Programas parcialmente suportados por donantes, mas com re-
cursos advindos da arrecadação da cobrança. 

# Programa Custo ano 1 (R$) 

B2   Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e de áreas de-
gradadas visando a proteção do solo e da água. Proposta de áreas 
sujeitas a restrição de uso com vistas a proteção dos recursos hídri-
cos; 

1.122.000 

C2   Planos Municipais de Saneamento Básico: coleta e tratamento de 
esgotos, proteção de poços 

1.278.301 

C3   Controle da poluição difusa de origem rural, incluindo destinação de 
despejos humanos e animais, uso racional de defensivos agrícolas, a 
proteção de poços e o controle da erosão do solo. 

Variável 

Contudo, cabe comentar que a premissa de que a arrecadação da cobrança seja suficiente 

para suportar a Agência de Bacia estabelece um valor de arrecadação que se julga ambici-

oso no seu montante, R$ 13 milhões/ano, por um lado. Por outro lado, caso seja possível 

esta arrecadação, restaria 90%, ou seja, R$ 11,7 milhões/ano para aplicar nos programas 

desejados na bacia, de acordo com a Lei RS 10.350/94. Entendendo-se que 2%, ou R$ 0,26 

milhões/ano “poderão ser destinados ao custeio das atividades de monitoramento e fisca-

lização do órgão ambiental do Estado desenvolvidas na respectiva bacia” (inc. III, art. 32).  

Portanto, as simulações de alternativas de cobrança, em um primeiro grupo, em que se 

acata a interpretação de que a Agência deve preceder a cobrança, visarão uma arrecadação 

de R$ 13 milhões/ano, viabilizando uma Agência de Bacia compartilhada pelos comitês da 

Região Hidrográfica do Litoral com seus 8% (R$ 1,04 milhões), gerando recursos para in-

vestimentos nos programas aprovados pelo plano (R$ 11,7 milhões) e para custeio do mo-

nitoramento e fiscalização (R$ 0,26 milhões). 

Em um segundo grupo esta interpretação será ignorada e se buscará arrecadar recursos 

para implementação dos programas priorizados pelo comitê, sem que seja cogitada e exis-

tência de uma Agência de Águas. O faturamento seria realizado pelo Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul e colocado em uma conta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos a 

disposição do Comitê que aplicaria seus recursos de acordo com as normas legais pertinen-

tes, contratando o apoio administrativo que seja necessário. 

5.5.1 GRUPO DE SIMULAÇÕES QUE ACATA A NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DA AGÊNCIA PARA 

INICIAR A COBRANÇA. 

Neste grupo a cobrança visa alcançar a arrecadação de R$ 13 milhões. O mecanismo da 

bacia do Doce foi adotado por ser o mais simples, com um preço para a captação de água, 

diferenciado se for subterrânea ou superficial, e outro para lançamento de carga orgânica. 
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5.5.1.1  Simulação 1: valores da bacia do rio Doce aumentando proporcionalmente 
até atingir a arrecadação desejada.  

Nesta simulação dos preços do mecanismo da bacia do rio Doce foram ajustados proporci-

onalmente para que a arrecadação prevista alcançasse os R$ 13 milhões/ano. Os valores 

que permitem este feito são apresentados no Quadro 5.16, em conjunto com os valores 

adotados no mecanismo da bacia do Doce, para efeitos de comparação. 

Quadro 5.16 – Preços Públicos Unitários propostos na bacia hidrográfica do Ca-
maquã, comparados aos da bacia do Doce na simulação 1. 

Tipos de uso Unid. Doce Camaquã 

Captação subterrânea m³ R$ 0,034 R$ 0,106 

Captação superficial m³ R$ 0,030 R$ 0,094 

Consumo m³ - - 

Lançamento DBO kg R$ 0,160 R$ 0,499 

São apresentados os valores cobrados por tipo de uso (Quadro 5.17) e por setor usuário 

de água (Quadro 5.18) e em cada mecanismo. Estes valores são apresentados grafica-

mente para efeitos de comparação na Figura 5.5. Cada tipo de uso ou setor usuário de 

água pagará um pouco mais de 3 vezes do que pagaria com os valores adotados na bacia 

do rio Doce.  

Quadro 5.17 – Cobrança por tipo de uso em cada mecanismo na simulação 1 
Mecanismo Captação Consumo Lançamento Total 

Par. Sul 1.945.563 1.248.047 409.620 3.603.230 

PCJ 19.161.202 8.997.741 683.953 28.842.896 

S. Fco 1.122.850 796.787 350.967 2.270.604 

Doce 3.368.802 - 802.210 4.171.012 

Camaquã 10.499.713 - 2.500.287 13.000.000 

 

Quadro 5.18 – Cobrança por setor usuário de água em cada mecanismo na simu-
lação 1 

Meca-
nismo 

A. Ur-
bano 

A. Ru-
ral 

Irrigação 
C. Ani-

mal 
Indús-
trias 

Pisci-
cultura 

Total 

Par.Sul 465.633 11.319 2.327.050 104.906 694.320 3 3.603.230 

PCJ 587.856 13.882 27.146.181 140.536 954.437 4 28.842.896 

S. Fco 441.058 2.726 1.149.566 25.275 651.979 1 2.270.604 

Doce 599.914 3.236 2.463.356 55.343 1.049.161 1 4.171.012 

Camaquã 1.869.782 10.087 7.677.664 172.491 3.269.974 3 13.000.000 

 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

136 
 

 

  
Por tipo de uso Por setor usuário de água 

Figura 5.5 – Arrecadações previstas em cada mecanismo de cobrança na simu-
lação 1 

 
Figura 5.6 – Diferenças de cobrança aos principais setores usuários de água 

com os preços praticados na bacia do Doce e simulados na bacia hidrográfica 
do Camaquã na simulação 1 

Com estes preços foram calculados os valores pagos por um irrigante de arroz que tenha 

outorga de 1 Hm³/safra em águas superficiais enquadradas na classe 2, o que equivaleria 

a irrigar uma área de 100 ha caso aplicasse uma lâmina de 10.000 m3/ha/safra. A Figura 

5.7 apresenta o resultado da simulação juntamente com as dos demais mecanismos de 

cobrança para comparação. Ele pagaria por safra R$ 2.350 sendo que seu ônus da cobrança 

por hectare irrigado seria de R$ 23,50. Caso ele reduza a lâmina de água para 7.000 

m3/ha/safra o pagamento será de R$ 1.645 com ônus de R$ 16,45/ha irrigado. Esses valo-

res podem ser comparados com as estimativas dos custos médios ponderados de produção 

do IRGA para 2015/2016: custos variáveis iguais a R$ 5.521,42/ha, e os custos totais iguais 

a R$ 6.715,34. A conclusão é que não seriam fatores de inviabilização da atividade orizícola. 
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A segunda situação é de um usuário de água não rural que tenha outorga e capte os 

mesmos 1 Hm3 por ano em águas superficiais enquadradas na classe 2, consuma 20% da 

captação e no lance 82.800 kg/ano de DBO no corpo hídrico receptor, sem tratamento. Este 

lançamento de carga orgânica corresponde aos coeficientes técnicos apresentados no Qua-

dro 5.8 para abastecimento humano de água. O valor da cobrança total seria de R$ 135 

mil/ano, sendo que R$ 94 mil corresponde à captação e R$ 41 mil corresponde ao lança-

mento da carga orgânica. O ônus seria de R$ 0,14 por m3 de água outorgada e captada. 

Com base nos índices de impacto apresentados no Quadro 5.12  pode ser constatado que o 

impacto da cobrança pelo uso de água, visando promover a arrecadação de recursos para 

implantação das ações listadas, é insignificante, seja em relação ao custeio do arroz irrigado, 

seja em relação às tarifas praticadas pela empresa concessionária dos serviços de abasteci-

mento público. Neste último caso, um senão: com exceção do município de Tapes, em todos 

os demais os serviços eram deficitários em 2014, com as despesas médias por metro cúbico de 

água faturada inferiores às tarifas médias. Portanto, para não aumentar, mesmo que de forma 

insignificante, o prejuízo operacional das empresas, seria necessário se permitir que a cobrança 

pelo uso da água fosse integralmente repassada ao usuário final. 
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Figura 5.7 – Cobrança de irrigante de arroz com outorga de 1 Hm³/safra (irriga 100 ha com lâmina de 10.000m³/safra) na si-

mulação 1 

 

Sistema de Irrigação Inserir X se aplicável Inserir X se aplicável

 Gotejamento ? X

 Micro aspersão ?

 Pivô central ? 2

 Tubos perfurados ?

 Aspersão conv. ?

 Sulcos ?

 Inundação ou s/inf. ?

Arroz ? x 10.000  m
3
/ha/safra

Não informado? 100  ha

Não irrigante ? Nota: se nada informado sobre irrigação é marcada esta caixa

Paraíba do Sul/Federal
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
São Francisco/Federal Doce/Federal Camaquã

QCap (m
3
/ano)= 1.000.000 $Cap = R$ 490,50 R$ 5.715,00 R$ 250,00 R$ 750,00 R$ 2.350,00

QCons (m
3/ano)= $Cons = R$ 43,60 R$ 6.375,00 R$ 400,00

$DBO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DBO5,20 (kg/ano)= $Total R$ 534,10 R$ 12.090,00 R$ 650,00 R$ 750,00 R$ 2.350,00

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,0005 R$ 0,0121 R$ 0,0007 R$ 0,0008 R$ 0,0024

Consumo estimado de água (m
3
/ano) 500.000 500.000 800.000

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,0134 R$ 0,0242 R$ 0,0005

Custo unitário/hectare irrigado (R$/ha) R$ 5,34 R$ 120,90 R$ 6,50 R$ 7,50 R$ 23,50

Eficiência de tratamento efluentes (%) ?

Lâmina de irrigação: 

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Meio rural: irrigação, criação animal e aquicultura

Área irrigada calculada em função das informações:  

Água Superficial ?

Água Subterrânea ?

Classe enquadramento captação ?

apenas células em branco podem ser alteradas

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
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Figura 5.8 – Cobrança de usuário de água não rural que tenha outorga e use 1 Hm3/ano, consumo 20% desse valor e lance 

82.800 kg/DBO/ano no corpo hídrico receptor na simulação 1

Inserir X se aplicável

Setor Saneamento ? Nota: aplica-se no Paraíba do Sul, na cobrança pelo consumo, quando não houver estimativa desse valor

Captação de água superficial ? X

Captação de água subterrânea ? Nota: se não for água superficial, automaticamente é marcada a água subterrânea

Classe enquadramento captação ? 2 Nota: classe enquadramento do corpo hídrico da captação

Eficiência tratamento (%) ? 0% Nota: aplica-se ao PCJ e ao PJ-MG apenas

QOut (m
3
/ano) 1.000.000

QCap  (m
3
/ano)

2
= 1.000.000 $Cap = R$ 9.810,00 R$ 11.430,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 R$ 94.000,00

QCons (m
3
/ano)

3
= 200.000 $Cons = R$ 4.360,00 R$ 5.100,00 R$ 4.000,00

QLanç (m
3/ano)4= 800.000 $DBO = R$ 6.317,64 R$ 10.548,72 R$ 5.796,00 R$ 13.248,00 R$ 41.317,20

DBO5,20 (kg/ano)5= 82.800 $Total R$ 20.487,64 R$ 27.078,72 R$ 19.796,00 R$ 43.248,00 R$ 135.317,20

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,02 R$ 0,03 R$ 0,02 R$ 0,04 R$ 0,14

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,10 R$ 0,14 R$ 0,10

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
Paraíba do Sul/Federal São Francisco/Federal Doce/Federal Camaquã

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
apenas células em branco podem ser alteradas

Abastecimento, Indústria e Mineração

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água
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5.5.1.2  Simulação 2: valores da bacia do rio Doce, com incremento apenas sobre 
o PPU da DBO, até atingir a arrecadação desejada. 

O Quadro 5.19 apresenta os valores dos PPUs para a bacia hidrográfica do Camaquã 

necessários para se alcançar a arrecadação de R$ 13 milhões/ano, incrementando-se uni-

camente preço do lançamento de DBO. Esta foi uma das propostas apresentadas em reu-

nião do Comitê da Bacia hidrográfica do Camaquã, por parte dos representantes do setor 

orizícolas. O valor do PPU da DBO é alto, 1.200% superior ao adotado na bacia do rio Doce.  

Quadro 5.19 – Preços Públicos Unitários propostos, comparados aos das bacias 
brasileiras na simulação 2. 

Tipos de uso Unid. Doce Camaquã 

Captação subterrânea m3 R$0,034 R$0,034 

Captação superficial m3 R$0,030 R$0,030 

Consumo m3 - - 

Lançamento DBO kg R$0,160 R$1,921 

Os resultados são apresentados do Quadro 5.20 ao Quadro 5.21 e ilustrados da Figura 

5.9 a Figura 5.10. Eles mostram que o aumento da expectativa de arrecadação decorre 

de maior ônus suportado pelo setor industrial, e um pouco menos do abastecimento hu-

mano urbano. O ônus para o setor irrigação permanece idêntico ao da simulação anterior, 

já que o aumento foi importo apenas sobre o lançamento de DBO. 

Quadro 5.20 – Cobrança por tipo de uso em cada mecanismo na simulação 2 
Mecanismo Captação Consumo Lançamento Total 

Par. Sul 1.945.563 1.248.047 409.620 3.603.230 

PCJ 19.161.202 8.997.741 683.953 28.842.896 

S. Fco 1.122.850 796.787 350.967 2.270.604 

Doce 3.368.802 - 802.210 4.171.012 

Camaquã 3.368.802 - 9.631.198 13.000.000 

Quadro 5.21 – Cobrança por setor usuário de água em cada mecanismo na simu-
lação 2 

Meca-
nismo 

A. Ur-
bano 

A. Ru-
ral 

Irrigação 
C. Ani-

mal 
Indús-
trias 

Piscicul-
tura 

Total 

Par.Sul 465.633 11.319 2.327.050 104.906 694.320 3 3.603.230 

PCJ 587.856 13.882 27.146.181 140.536 954.437 4 28.842.896 

S. Fco 441.058 2.726 1.149.566 25.275 651.979 1 2.270.604 

Doce 599.914 3.236 2.463.356 55.343 1.049.161  4.171.011 

Camaquã 2.622.451 3.236 2.463.356 263.564 7.647.390 3 13.000.000 
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Por tipo de uso Por setor usuário de água 

Figura 5.9 – Arrecadações previstas em cada mecanismo de cobrança na simu-
lação 2 

 
Figura 5.10 – Diferenças de cobrança aos principais setores usuários de água 
com os preços praticados na bacia do Doce e simulados na bacia hidrográfica 

do Camaquã na simulação 2 

Os valores cobrados e indicadores de impactos nos mesmos usuários considerados na si-

mulação 1 foram considerados nesta e são apresentados na Figura 5.11 e na Figura 

5.12. O usuário irrigante de arroz não é afetado com o incremento apenas da PPU da DBO, 

mantendo o mesmo valor cobrado na bacia do rio Doce, igual a R$ 750/ano, o que resultaria 

em R$ 7,50/ha/safra. Confrontado este valor com os custos de produção, parecem absor-

víveis. 

Já o usuário não rural, que apresenta os coeficientes técnicos do abastecimento humano 

urbano, tem seu custo consideravelmente aumentado por conta da parcela de DBO.  Ele 

pagaria R$ 189 mil/ano sendo que R$ 30 mil viria da captação e R$ 159 mil do lançamento 

de DBO. O custo unitário por metro cúbico de água captada seria igual a R$ 0,19. Isto 

estabeleceria um grande estímulo ao tratamento de esgotos. Se este fosse realizado com 
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60% de eficiência na remoção de DBO, o valor total pago passaria a ser R$ 125 mil/ano, 

sendo que a parcela referente à DBO seria reduzida a R$ 95 mil/ano. O custo unitário por 

metro cúbico de água captada seria reduzido a R$ 0,13. Em ambos os casos não parece 

haver dificuldades para absorção dos custos da água bruta ou para repassá-los ao consu-

midor final desses serviços. 

5.5.2 GRUPO DE SIMULAÇÕES QUE DESCARTA A NECESSIDADE DE UMA A AGÊNCIA DE ÁGUA 

PARA INICIAR A COBRANÇA. 

Neste grupo, como já foi comentado, não existe a necessidade de se prever o pagamento 

da Agência de Bacia com 8% dos recursos arrecadados com a cobrança. Esses recursos e, 

portanto, os preços a serem aplicados, serão dimensionados para pagar os programas que 

sejam selecionados pelo Comitê. Eles serão arrecadados pelo Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul, e destinados a uma conta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos aberta 

especificamente para ter seus recursos aplicados na bacia do Camaquã, e sendo ordenada 

por seu Comitê. 

Como os mecanismos de cobrança são definidos por equações lineares é possível estabe-

lecer os preços que viabilizam cada programa em separado; a soma desses preços definirá 

o valor final a ser cobrado para sustentação dos programas que fizerem parte desta soma. 

O valores de PPUcap e de PPULanç apresentados no Quadro 5.22 promovem a arrecadação 

suficiente para viabilizar financeiramente cada programa. Por exemplo, caso todos os pro-

gramas listados devam ser suportados com recursos da cobrança os valores de PPU anota-

dos na linha dos Totais devem ser aplicados. 

Notar que foi inicialmente desconsiderada a restrição de que no limite 8% da arrecadação 

da cobrança poderia ser usado para custeio da Agência, de acordo com a Lei 10.350/94. 

Também, no caso dela ser considerada, estima-se o valor que corresponderia à arrecadação 

do qual 8% representaria o custeio da Agência, atendendo ao dispositivo legal. Finalmente, 

apresenta-se o valor de cobrança para implementação de todas as ações, exceto a da 

Agência.  

Para cálculo de outros preços visando arrecadar um montante X de recursos, podem ser 

aplicadas as seguintes equações: 

PPUcap = 0,00000023975*0,030*X 

PPULanç = 0,00000023975*0,16*X 
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Figura 5.11 – Cobrança de irrigante de arroz com outorga de 1 Hm³/safra (irriga 100 ha com lâmina de 10.000m³/safra) na 

simulação 2 

 

Sistema de Irrigação Inserir X se aplicável Inserir X se aplicável

 Gotejamento ? X

 Micro aspersão ?

 Pivô central ? 2

 Tubos perfurados ?

 Aspersão conv. ?

 Sulcos ?

 Inundação ou s/inf. ?

Arroz ? x 10.000  m
3
/ha/safra

Não informado? 100  ha

Não irrigante ? Nota: se nada informado sobre irrigação é marcada esta caixa

Paraíba do Sul/Federal
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
São Francisco/Federal Doce/Federal Camaquã

QCap (m
3
/ano)= 1.000.000 $Cap = R$ 490,50 R$ 5.715,00 R$ 250,00 R$ 750,00 R$ 750,00

QCons (m
3/ano)= $Cons = R$ 43,60 R$ 6.375,00 R$ 400,00

$DBO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DBO5,20 (kg/ano)= $Total R$ 534,10 R$ 12.090,00 R$ 650,00 R$ 750,00 R$ 750,00

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,0005 R$ 0,0121 R$ 0,0007 R$ 0,0008 R$ 0,0008

Consumo estimado de água (m
3
/ano) 500.000 500.000 800.000

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,0134 R$ 0,0242 R$ 0,0005

Custo unitário/hectare irrigado (R$/ha) R$ 5,34 R$ 120,90 R$ 6,50 R$ 7,50 R$ 7,50

apenas células em branco podem ser alteradas

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Meio rural: irrigação, criação animal e aquicultura

Área irrigada calculada em função das informações:  

Água Superficial ?

Água Subterrânea ?

Classe enquadramento captação ?

Eficiência de tratamento efluentes (%) ?

Lâmina de irrigação: 
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Figura 5.12 – Cobrança de usuário de água não rural que tenha outorga e use 1 Hm3/ano, consumo 20% desse valor e lance 

82.800 kg/DBO/ano no corpo hídrico receptor na simulação 2

Inserir X se aplicável

Setor Saneamento ? Nota: aplica-se no Paraíba do Sul, na cobrança pelo consumo, quando não houver estimativa desse valor

Captação de água superficial ? X

Captação de água subterrânea ? Nota: se não for água superficial, automaticamente é marcada a água subterrânea

Classe enquadramento captação ? 2 Nota: classe enquadramento do corpo hídrico da captação

Eficiência tratamento (%) ? 0% Nota: aplica-se ao PCJ e ao PJ-MG apenas

QOut (m
3
/ano) 1.000.000

QCap  (m
3
/ano)

2
= 1.000.000 $Cap = R$ 9.810,00 R$ 11.430,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

QCons (m
3
/ano)

3
= 200.000 $Cons = R$ 4.360,00 R$ 5.100,00 R$ 4.000,00

QLanç (m
3/ano)4= 800.000 $DBO = R$ 6.317,64 R$ 10.548,72 R$ 5.796,00 R$ 13.248,00 R$ 159.058,80

DBO5,20 (kg/ano)5= 82.800 $Total R$ 20.487,64 R$ 27.078,72 R$ 19.796,00 R$ 43.248,00 R$ 189.058,80

Custo unitário/água captada (R$/m3) R$ 0,02 R$ 0,03 R$ 0,02 R$ 0,04 R$ 0,19

Custo unitário/água consumida (R$/m3) R$ 0,10 R$ 0,14 R$ 0,10

Simulador para Apoio à Cobrança pelos Usos da Água - SACUA - versão 5a
apenas células em branco podem ser alteradas

Abastecimento, Indústria e Mineração

Indicadores para análise do impacto da cobrança pelo uso da água

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí/Federal
Paraíba do Sul/Federal São Francisco/Federal Doce/Federal Camaquã
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Quadro 5.22 – Preços Públicos Unitários que viabilizam financeiramente cada programa 

Categoria Ação Programa 
Custo ano 

1 (R$) 

Preço público unitário - PPU Impacto da cobrança 

PPU captação 
(R$/m3) 

PPU lança-
mento 

(R$/kgDBO) 

Irrigação 
(R$/ha) 

Abastecimento 
urbano 

(R$/m3) 

Compartilhadas 
CBH e 

SEMA/DRH 

T2 – Educação Ambiental 120.000 0,0009 0,0047 0,23 0,001 

T3 – Comunicação Social 145.000 0,0011 0,0056 0,28 0,001 

E2 – Agência de Bacia1 1.042.776 0,0076 0,0401 1,90 0,010 

Compartilhadas 
CBH e 

SEMA/DRH 

T4 – Capacitação rural 69.610 0,0006 0,0027 0,15 0,001 

B1 – Estímulo a 
boas práticas agro-
pecuárias 

Pagamento Serviços Ambientais 319.355 0,0023 0,0123 0,58 0,003 

Mecanismos de Ação Voluntária 130.000 0,0010 0,0050 0,25 0,003 

C3 – Controle da 
poluição rural 

Dejetos humanos3 100.000 0,0008 0,0039 0,20 0,001 

Dejetos animais3 150.000 0,0011 0,0058 0,28 0,001 

Poços e nascentes3 200.000 0,0015 0,0077 0,38 0,002 

Controle erosão3 250.000 0,0018 0,0096 0,45 0,002 

Defensivos agrícolas3 300.000 0,0022 0,0116 0,55 0,003 

TOTAIS1 2.826.741 0,0209 0,1090 5,25 0,028 

TOTAIS com a restrição de 8% da arrecadação para custeio da Agência2 13.034.700 0,0938 0,5000 23,44 0,119 

TOTAIS SEM AGÊNCIA 1.783.965 0,0133 0,0689 3,35 0,018 
1Este valor é calculado não considerando a limitação estabelecida pela Lei 10.350/94 que restringe o custeio da Agência a 8% da arrecadação da cobrança pelo 
uso de água. Como foi comentado acima, se o custeio anual da Agência for de R$ 1.042.776 haverá necessidade de ser arrecadado com a cobrança R$ 
13.034.700 anualmente com a cobrança. 
2Valores considerando a restrição de que o custeio da Agência deve representar no máximo 8% da arrecadação da cobrança. Para custear a Agência com R$ 
1.042.776 ao ano há necessidade de ser arrecadado R$ 13.034.700 anualmente. Neste caso, todos os programas elencados poderiam ser implementados e 
ainda sobraria (R$ 13.034.700-R$ 1.783.965=) R$ 11.250.735 para investimentos nesses e em outras ações. 
3Valores fixados apenas como referência, pois estes programas deverão ser detalhados para que sejam avaliados seus custos. 

 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

146 
 

Nesta situação é mantida a proporcionalidade que foi ajustada na bacia do rio Doce entre a 

PPU de captação (R$0,030/m3) e a PPU de lançamento da carga orgânica (R$0,16/kg DBO).  

Tendo por base estas equações, os PPUs que deveriam ser aplicados para que a arrecadação 

da cobrança pelo uso de água fosse suficiente para financiar o ano inicial de cada ação sob 

a governança do CBH Camaquã foram calculados. Os resultados são também apresentados 

no Quadro 5.22, juntamente com os impactos em duas categorias de usuários de água da 

bacia do Camaquã, que promovem o maior uso de água e geram a maior arrecadação: a 

irrigação de arroz e o abastecimento público. 

O irrigante de arroz é capta água em corpo hídrico superficial enquadrado na classe 2 

da Resolução CONAMA 357/2005 e usa uma lâmina de 10.000 m3/ha. A empresa con-

cessionária dos serviços de abastecimento público também capta água sem corpo hídrico 

superficial enquadrado na Classe 2, e gera uma carga total de 0,04968kg DBO/m3 de 

água captada. 

Com base nestes valores é possível se calcular o custo por hectare irrigado para o arroz 

e o custo por m³ de água captada para o abastecimento público, valores que serão 

usados para avaliar o impacto da cobrança. 

O Quadro 5.23 apresenta um resumo dos Públicos Unitários para arrecadação com a 

cobrança e os impactos nos setores de irrigação do arroz e abastecimento público. 

Quadro 5.23 – Preços Públicos Unitários para arrecadação com cobrança e 
correspondentes impactos na irrigação de arroz e abastecimento público 

Preço Público Unitá-
rio (PPU) 

Com Agência 

Sem Agência Sem restrição de 
8% 

Com restrição de 
8% 

Arrecadação prevista R$ 2.826.741 R$ 13.034.700 R$ 1.783.965 

Captação R$ 0,0209 / m³ 0,0938 / m³ 0,0133 / m³ 

Lançamento de efluentes R$ 0,1090 / kg DBO 0,5000 / kg DBO 0,0689 / kg DBO 

Impacto da cobrança 

Irrigação de arroz R$ 5,25 / ha R$ 23,44 / ha R$ 3,35 / ha 

Abastecimento público R$ 0,028 / m³ R$ 0,119 / m³  R$ 0,018 / m³ 

 

Devido à linearidade das equações que conformam o mecanismo de cobrança da bacia 

do Doce (e também das demais bacias brasileiras) a participação proporcional de cada 



  

RT7 –Diretrizes de Outorga, Modelos de Cobrança e Potencial de Arrecadação 
 

147 
 

setor usuário de água na arrecadação sempre será idêntico ao que é apresentado na 

Figura 5.13.  

 
Figura 5.13 – Participação percentual de cada setor usuário de água na arre-

cadação da cobrança pelo uso de água na bacia hidrográfica do Camaquã. 

5.6 Resumo, Conclusões Finais e Recomendações 

Este capítulo tratou especificamente do instrumento de cobrança pelo uso de água em 

sua aplicação à bacia hidrográfica do Camaquã. Além de uma conceituação da cobrança, 

foi descrita a experiência brasileira nessa matéria e examinados em detalhes os meca-

nismos de cobrança adotados em bacias brasileiras. Planilha de cálculo especificamente 

elaborada comparou os valores de cobrança obtidos em cada bacia para os mesmos 

usos de água (SACUA).  

Encerrou-se esta primeira etapa do texto propondo algumas conclusões e sugestões a 

respeito da cobrança pelo uso de água, e de alguns aspectos ou conceitos de gerencia-

mento de recursos hídricos adotados nas políticas nacional e estadual de recursos hídri-

cos.  

Iniciando a parte mais especifica relacionada à bacia hidrográfica do Camaquã foram 

avaliadas referências que possam ser adotadas para dimensionar o impacto econômico 

da cobrança sobre os usuários de água. Para avaliar o impacto na irrigação foram ado-

tados os custos de produção do arroz informados pelo IRGA. Para o setor se abasteci-

mento público de água foram usadas informações do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento que apresentam a despesa total com os serviços por m3 faturado, a 
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tarifa média praticada a tarifa média de água e a tarifa média de esgoto por município. 

Esses valores permitem avaliar o impacto da cobrança sobre a empresa concessionária 

e sobre os usuários finais, caso a cobrança possa ser repassada às tarifas dos serviços 

de água e esgotos. 

Na parte mais diretamente relacionada à cobrança pelo uso de água na bacia hidrográ-

fica do Camaquã simulações foram realizadas inicialmente aplicando-se os mecanismos 

de cobrança pelo uso de água adotados nas bacias do Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí, São Francisco e Doce aos seus usos de água. Para isto foi desenvolvida a 

planilha de cálculo denominada SACUAQUÃ que permite obter as arrecadações por me-

canismo, tipo de uso, setor usuário, entre outras análises. Os resultados foram avaliados 

e concluiu-se que o mecanismo da bacia do Doce seria mais adequado para aplicação à 

bacia hidrográfica do Camaquã unicamente por ser mais simples, ao eliminar a cobrança 

pelo consumo de água, de difícil estimativa, e, assim reduzir os Preços Públicos Unitários 

a serem quantificados a apenas dois: um para a captação de água e outro para o lança-

mento de carga orgânica. 

Nesta parte específica de propostas, as simulações foram organizadas em dois grupos 

de abordagem. No primeiro grupo se partiu da premissa de que deverá existir uma 

Agência de Bacia (ou de Região Hidrográfica, como denomina) para ser implementada 

a cobrança. No segundo grupo se partiu da hipótese de que não haveria necessidade ou 

impedimento de que a cobrança seja implementada sem a existência de uma Agência. 

Nas simulações do primeiro grupo foram consideradas as análises do programa que es-

pecificamente tratou da implementação da Agência de Região Hidrográfica, e foi adotada 

uma estimativa de custo anual desta agência que, de acordo com a lei, deveria repre-

sentar no máximo 8% da arrecadação da cobrança. Isto levou à necessidade de ser 

arrecadado R$ 13 milhões/ano aproximadamente com a cobrança para sustentar finan-

ceiramente a parcela de custo que caberia à bacia hidrográfica do Camaquã assumir na 

Agência da Região Hidrográfica do Litoral.  

Na primeira simulação os Preços Públicos Unitários – PPUs adotados na bacia do Doce 

foram incrementados de forma proporcionalmente idêntica para se alcançar a arrecada-

ção almejada de R$ 13 milhões. Na outra simulação o incremento incidiu apenas sobre 

o PPU de lançamento de carga orgânica. Os resultados em termos de arrecadação por 
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tipo de uso (captação e lançamento de carga orgânica) foram apresentados e também 

avaliados os possíveis impactos sobre o setor de agricultura irrigada e de abastecimento 

público de água, concluindo-se pela pequena representatividade desses impactos. 

No segundo grupo de simulações as arrecadações a serem alcançadas foram as dos 

programas que se entende devem ser total ou parcialmente suportados pela cobrança 

pelo uso de água. Devido a característica linear do mecanismo de cobrança adotado – 

da bacia do Doce, bem como dos demais mecanismos adotados no Brasil – os valores 

de PPU de captação e de lançamento puderam ser calculados para cada programa es-

pecificamente, entendendo-se que ao se optar pela implantação de vários programas 

bastaria se somar os PPUs em cada classe (captação e lançamento). 

Entende-se, assim, que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã tem subsídios sufi-

cientes para optar pela alternativa de cobrança que mais atenda aos seus anseios de 

distribuição dos encargos sobre os pagantes e sobre os programas que deverão ser 

financiados. 

Recomenda-se que sendo considerado legalmente sustentável a hipótese de se implan-

tar a cobrança sem existência da Agência de Bacia, que as simulações do segundo grupo 

sejam consideradas e selecionados quais programas deverão ser patrocinados. Eventu-

almente, todos os programas apresentados no Quadro 5.22, com exceção da implan-

tação da Agência, poderão ser implementados, já que se concluiu que os impactos da 

cobrança seriam pequenos nos usuários de água. Alternativamente, e na mesma linha 

de orientações da Lei RS no. 10.350/94 relacionadas à gradualidade da implantação da 

cobrança, os programas poderiam ser implementados por etapas, de acordo com priori-

dades a serem consideradas em capítulo específico deste plano.  

O Comitê, após fazer esta opção deverá interagir com o Governo do Estado para avaliar 

os aspectos legais desta decisão de iniciar a cobrança sem existência da Agência, e para 

que sejam organizados os procedimentos relacionados ao faturamento e administração 

da conta bancária que receberia e da qual seriam aplicados os recursos arrecadados. Ao 

longo do tempo, a angariada experiência, seria o momento de se cogitar sobre a neces-

sidade de implantação da Agência de Bacia. 
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Também em uma visão de futuro, no Capítulo 6 a seguir serão apresentadas propostas 

de aperfeiçoamento do mecanismo de cobrança para pautar análises voltadas ao apri-

moramento do instrumento de cobrança por parte do Comitê. 
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6 PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE COBRANÇA 

TENDO POR CONSIDERAÇÃO A BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ 

Neste capítulo serão consideradas propostas alternativas para aperfeiçoamento de um 

mecanismo de cobrança a ser aplicado na bacia hidrográfica do Camaquã. Não poderão 

ser estimadas os valores resultantes devido à falta de informações e por que o objetivo 

não é estimar arrecadações, mas o uso deste instrumento de gerenciamento de recursos 

hídricos visando a racionalização do uso de água na bacia.  

6.1 Proposta de alternativas genéricas de mecanismos de cobrança  

Apresenta-se a seguir alternativas de mecanismos de cobrança pelos usos de água, con-

siderados como captação, consumo e lançamento de efluentes, e aplicáveis generica-

mente a qualquer setor usuário de água. Eles serão apresentados e justificados, quando 

pertinente. 

6.2 Cobrança pela captação de água 

Os mecanismos adotados de cobrança pela captação de água nas bacias do Paraíba do 

Sul, PCJ e Doce são bastante abrangentes, ao considerarem os valores de captação 

outorgados e medidos, e a classe de enquadramento do corpo de água onde é feita a 

captação. Desta forma, restam poucas as possibilidades de aperfeiçoamento, salvo me-

lhor juízo. Algumas delas serão a seguir consideradas. 

6.2.1  ALTERNATIVA 1 – COEFICIENTE ESPACIAL RELACIONADO À ESCASSEZ RELATIVA 

Este coeficiente consideraria a escassez relativa na seção de captação de água, ou no 

local de extração de água de poço, na forma de um índice de comprometimento hídrico 

em termos de quantidade. Quanto maior o comprometimento quantitativo em uma sub-

bacia, maior seria o valor da cobrança, indicando ao usuário a escassez de água e esta-

belecendo maiores estímulos à racionalidade de uso. Um possível efeito seria ordenar 

territorialmente as demandas, estabelecendo estímulos para que sub-bacias com menor 

comprometimento hídrico fossem buscadas. 
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Este índice de escassez hídrica poderia ser avaliado como 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 =
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝
⁄ onde 

𝑄𝑜𝑢𝑡 é o somatório das outorgas de montante até a seção fluvial e 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 é a disponibili-

dade hídrica na seção fluvial, de acordo com as normas do órgão outorgante, geralmente 

um percentual de uma vazão de estiagem de referência. Quão mais próximo este índice 

estivesse próximo da unidade, significando o comprometimento das disponibilidades com 

as outorgas, maior seria o coeficiente espacial de escassez, que multiplicaria o valor a 

ser cobrado pela captação de água. Ele poderia variar continuamente, de acordo com a 

equação 𝐶𝑒𝑠𝑐
𝑞

=  𝛼. [1
(1 − 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡)⁄ ] onde 𝐶𝑒𝑠𝑐

𝑞
 seria o coeficiente de escassez quanti-

tativa e 𝛼 seria um multiplicador que ajustaria os valores da equação entre colchetes. 

Quanto maior o 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 menor o denominador e maior sua recíproca, garantindo que 

𝐶𝑒𝑠𝑐
𝑞

 seja maior quando o 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡  está próximo da unidade e toda a disponibilidade 

hídrica está comprometida com as outorgas. 

Outra possibilidade, com maior facilidade de gerenciamento seria estabelecer os valores 

de 𝐶𝑒𝑠𝑐
𝑞

 variando em faixas de 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡. Por exemplo, entre 0% e 25%, entre 25% e 

50%, entre 50% e 75%, entre 75% e 90% e entre 90% e 100%, em que os valores 

cresceriam progressivamente com os percentuais de comprometimento. 

Uma dificuldade deste artifício seria a contínua variação dos 𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 na medida em que 

novas outorgas sejam emitidas. Diante disto, se poderia propor que os valores de 

𝐼𝐶𝐻𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 fossem fixados por períodos de, por exemplo, 5 anos, ou de acordo com o 

prazo mínimo com que as outorgas são emitidas. 

As críticas que se pode fazer à adoção deste mecanismo seriam: 

 os baixos valores praticados de cobrança não são indutores de modificações do 

comportamento dos usuários, mesmo que fossem onerados relativamente à es-

cassez espacial de água; 

 outros fatores espaciais seriam mais preponderantes para definir a localização do 

uso, e não o preço da água; por exemplo, o tipo e a topografia do solo, a dispo-

nibilidade de logística de transporte, a proximidade de mercados consumidores 

ou a proximidade de fatores de produção, seja a terra, ou outros insumos; 
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 como são nas sub-bacias com maior área irrigada em que a escassez é maior, 

esta alternativa acabaria por onerar os irrigantes, na maioria dos casos.  

Ou seja, mesmo que este procedimento não fosse inteiramente bem-sucedido na orde-

nação do território, em função da escassez hídrica espacial, ele promoveria maior con-

tribuição de arrecadação nas bacias onde o balanço hídrico é mais crítico. Assim, esta-

beleceria certa equanimidade de tratamento, na forma de que pagaria mais o usuário 

que se estabelecesse onde a água é relativamente mais escassa e assim exigiria mais 

do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. 

6.2.2  ALTERNATIVA 2 - COEFICIENTE SAZONAL RELACIONADO À ESCASSEZ RELATIVA 

A introdução de um coeficiente sazonal que aumentasse relativamente ao regime de 

escassez hidrológica poderia ser justificada como forma de sinalizar ao usuário o au-

mento do valor da água nas estações de menor disponibilidade. Este coeficiente poderia 

assumir um valor unitário na estação de chuvas, quando a água é abundante, e um valor 

superior à unidade, nas estações de estiagem, por exemplo.  

A crítica que pode ser feita é que isto faria com que a cobrança fosse atrelada a infor-

mações sobre captações ao longo do ano, tornando complexo o mecanismo. E que pos-

sivelmente não haveria grandes alterações no sentido desejado - aumento do uso de 

água na estação de chuvas e sua redução na estação de estiagem - pois:  

 os baixos valores praticados de cobrança não são indutores de modificações do 

comportamento dos usuários; 

 dificilmente, por questões de mercado e de clima, poderiam ser promovidas al-

terações no uso de água: na irrigação, por exemplo, sempre o uso de água ocor-

rerá mais na estiagem; na indústria de bebidas o uso de água acompanhará o 

aumento da demanda no verão, que é a estação chuvosa. 

Contrapondo-se a esses argumentos, se pode argumentar que a sinalização de escassez 

embutida nos valores de cobrança induziria aos usuários a adotarem mecanismos vi-

sando a redução de uso de água quando ela é escassa. Estaria sendo atendido, desta 

forma, o preceito do inciso I do art. 19 da Política Nacional de Recursos Hídricos, já 

enunciado na introdução deste relatório.  
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6.3 Cobrança pelo consumo de água 

Uma das dificuldades do cálculo dessa cobrança é a estimativa da quantidade consumida 

de água, igual à diferença entre as captações e os lançamentos. Quando existem dificul-

dades ou mesmo impossibilidades de medição dos lançamentos, como no meio rural, os 

mecanismos mais aperfeiçoados adotam abordagens simplificadas, baseadas no método 

de irrigação, como na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e também no tipo de cul-

tura, como na bacia do Paraíba do Sul, no caso do arroz.  

Analisando o conjunto dos mecanismos de cobrança – pela captação, pelo consumo e 

pelo lançamento de efluentes – pode-se constatar que a captação e o lançamento de 

efluentes permitem a consideração de todos os impactos no meio hídrico. No caso da 

captação, a necessidade de ser mantida a disponibilidade de água na seção onde é 

realizada, afetando o regime quantitativo das águas. No lançamento de efluentes, o 

impacto no regime qualitativo das águas. A contribuição financeira da parcela de con-

sumo de água, apesar de ser representativa e corresponder a algo em torno de 20 a 

25% da cobrança, poderia ser substituída pelo aumento proporcional dos valores cobra-

dos das parcelas de captação e lançamento, como foi feito no mecanismo da bacia do 

rio Doce.  

Em virtude dos argumentos apresentados apresenta-se a próxima alternativa de altera-

ção dos mecanismos de cobrança. 

6.3.1  ALTERNATIVA 3 - ELIMINAÇÃO DA COBRANÇA PELO CONSUMO DE ÁGUA 

Devido aos fatores apresentados justifica-se a proposta da alternativa de ser eliminada 

a cobrança pelo consumo de água, como ocorre nos mecanismos adotados na França e 

na bacia do rio Doce. Obviamente, não se pretende com essa alternativa reduzir os 

valores a serem cobrados pelos usos de água. Caso se deseje a manutenção ou o au-

mento dos valores atualmente praticados, haveria que se incrementar os valores cobra-

dos pela captação de água e lançamento de efluentes, como ocorreu na bacia do rio 

Doce. 
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6.4 Cobrança pelo lançamento de cargas efluentes 

É na cobrança da parcela de lançamento de efluentes onde será possível a proposta de 

maior número de aperfeiçoamentos. A seguir algumas das alternativas serão apresenta-

das. 

6.4.1  ALTERNATIVA 4 - CONSIDERAÇÃO NOS LANÇAMENTOS DA CLASSE DE ENQUADRA-

MENTO DO CORPO RECEPTOR 

Por esta proposta, na equação a seguir apresentada haveria um coeficiente de lança-

mento Klanç que teria seus valores fixados em função da classe de qualidade em que 

fosse enquadrado o corpo de água receptor. Quanto melhor o objetivo de qualidade de 

água, maior seria o valor de Klanç. Esta particularidade foi adotada nos mecanismos de 

cobrança tanto no Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, quanto no da bacia do rio 

São Francisco. Porém, nessas bacias, o valor de Klanç foi fixado como unitário, indepen-

dente da classe do corpo receptor, anulando, para efeitos práticos, esta possibilidade de 

diferenciação. 

$𝑙𝑎𝑛ç = 𝐶𝐷𝐵𝑂 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç ∗ Klanç 

$𝑙𝑎𝑛ç é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes  nos corpos hídricos (R$); 

𝐶𝐷𝐵𝑂 é a concentração média anual remanescente (após tratamento, se houver) da Demanda Bio-

química de Oxigênio após 5 dias a 20 oC no lançamento de efluentes (kg/m3); 

𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

 é o volume anual de água lançado em corpos hídricos, segundo dados de medição ou, na 

ausência desta, segundo dados outorgados (m3); 
Klanç é um coeficiente que leva em consideração a classe de enquadramento do corpo hídrico onde 

é lançado o efluente;  
𝑃𝑃𝑈𝑙𝑎𝑛ç é o Preço Público Único  para diluição de carga orgânica (R$/m3).  

Cabe comentar que essa proposta apresenta um risco na situação de reenquadramento 

de corpos de água de uma bacia em classes, de acordo com os usos preponderantes: 

quando os membros do Comitê o discutirem, os usuários poderão ter tendência a propor 

por um enquadramento excessivamente tolerante em termos de exigências qualitativas, 

que não atenda aos usos pretendidos das águas, de maneira a diminuir o valor da co-

brança. Pode ser mais sensato que os valores cobrados sejam fixados tendo por refe-

rência uma negociação sobre os investimentos necessários, portanto. 
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6.4.2  ALTERNATIVA 5 - ESTÍMULO AO AUMENTO DE EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DOS LAN-

ÇAMENTOS DE CARGA ORGÂNICA 

Este estímulo é aplicado na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de acordo com o 

coeficiente Kpr  que foi apresentado no Quadro 4.6. Ele estabelece uma redução do 

valor cobrado pelo lançamento de carga orgânica aos usuários que a removerem com 

maior eficiência. Esta abordagem pode ser considerada redundante, pois ao reduzir a 

carga de orgânica como tratamentos mais eficientes haverá automaticamente a redução 

do valor cobrado, que é baseado na carga medida pela DBO. O que poderia se proposto 

é o contrário: usuários que adotassem uma eficiência de remoção de poluentes em um 

nível considerado de referência, minimamente desejável, não seriam onerado e teriam 

um Kpr unitário, que seria elevado na medida em que a eficiência de remoção se afas-

tasse de nível de referência. 

Contudo, deve ser refletido que os níveis de tratamento são geralmente estabelecidos 

pelo órgão ambiental, de acordo com a melhor tecnologia de referência existente, em 

uma abordagem comando-e-controle. Associado a isto, os valores baixos de cobrança 

de lançamentos não estimulariam a adoção de tecnologias mais eficientes, que são ge-

ralmente mais onerosas, pois não seriam compensadas pela redução dos valores cobra-

dos. Portanto, não parece que este procedimento tenha alguma consequência no pro-

cesso de despoluição de uma bacia.  

6.4.3  ALTERNATIVA 6 - CONSIDERAÇÃO DA CARGA DE LANÇAMENTO DE OUTROS EFLUENTES  

Esta parece ser a abordagem mais adequada no tratamento da cobrança pelo lança-

mento da poluição. Embora a carga orgânica seja um dos principais fatores de poluição 

dos corpos de água no Brasil, outras substâncias também contribuem para tais efeitos 

deletérios. Para consideração de outros parâmetros não existem maiores dificuldades 

teóricas. Basta ampliar a equação de cobrança pelo lançamento de carga orgânica, tor-

nando-a um somatório sobre as “n” substâncias a serem consideradas, como na Equação 

a seguir. 

$𝑙𝑎𝑛ç = ∑ [𝐶𝑖 ∗ 𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

∗ 𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

]
n

i=1
 

$𝑙𝑎𝑛ç é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes nos corpos hídricos (R$); 

𝐶𝑖 é a concentração média anual remanescente (após tratamento, se houver) da substância i no 

lançamento de efluentes (kg/m3); 
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𝑄𝑙𝑎𝑛ç
𝑓𝑒𝑑

 é o volume anual de água lançado em corpos hídricos, segundo dados de medição ou, na 

ausência desta, segundo dados outorgados (m3); 

𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

 é o Preço Público Único para diluição, afastamento e depuração da carga da substância i 

(R$/m3). 

Embora sem dificuldades teóricas, podem existir dificuldades práticas tanto para consi-

deração de um grande número de substâncias, quanto para estabelecer-se PPUs dife-

renciados para cada uma. Alguns critérios simplificadores que podem ser adotados se-

riam: 

1. Adoção apenas de substâncias que estejam violando, ou em vias de violar, os 

limites das concentrações para a classe de enquadramento do trecho de lança-

mento; 

2. Adoção do critério da vazão de diluição, abaixo considerado, para fixação dos 

valores relativos dos 𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

 – quanto maior a vazão necessária à diluição da 

substância, maior seria proporcionalmente o PPU relativo à mesma. 

3. Uma terceira possibilidade seria a de considerar a toxicidade para determinação 

das substâncias a serem consideradas – partindo da lista de violações do Plano 

de Recursos Hídricos; por exemplo, os metais pesados Chumbo, Cádmio e Mer-

cúrio tendem a implicar em efeitos de magnificação e poderiam ser considerados 

em especial. 

6.4.4  ALTERNATIVA 7 - CONSIDERAÇÃO DA CARGA DE LANÇAMENTO DE OUTROS POLUENTES 

PELA VAZÃO DE DILUIÇÃO  

Nesta alternativa o uso de água pelo lançamento de efluentes é associado ao uso de 

água para as suas diluições. Suponha-se que na classe em que o corpo de água se acha 

enquadrado o limite de concentração de dado poluente é Cm. Como concentração de 

uma substância é dada pelo quociente entre seu peso (K, em kg, por exemplo) e o 

volume de diluição (V, em m3, por exemplo), para que uma concentração Cm (em mg/l, 

por exemplo) seja atingida no meio hídrico, a carga K deverá ser diluída por um volume 

de água igual a V = .K/Cm, sendo  uma constante de transformação de unidades. 

Esta é a água que é usada pelo usuário, para diluir sua carga. 
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Se, como é mais comum, o usuário lança um efluente com uma vazão Qe [l/s] com uma 

concentração Ce [mg/l] de dada substância ele estará usando uma vazão de diluição e 

não um volume. Neste caso o cálculo será: 

 vazão lançada da substância: Qk = Ce . Qe [mg/s] 

 vazão total para diluição: Q = Qk/Cm = Ce.Qe/Cm [l/s] 

Como a vazão do efluente é Qe a vazão adicional a ser utilizada do curso de água será 

Q - Qe. Quando Qe for muito pequeno em relação a Q esta subtração não modificará os 

resultados de forma substancial e Q poderá ser considerada como a vazão de diluição. 

É possível a consideração de várias substâncias para cálculo das suas respectivas vazões 

de diluição. Cabe considerar, porém, que o mesmo volume de água pode ser usado para 

diluir todas as substâncias. Desta forma, a vazão de diluição usada pelos lançamentos 

será a maior entre as vazões de diluição calculadas. Ou seja: 

 𝑄 = 𝑆𝑢𝑝{[(𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝑄𝑒) 𝐶𝑚𝑖⁄ ]𝑖=1,…𝑛}      

onde Sup é o operador “Supremum”, que seleciona o maior valor da série de n valores.  

A cobrança pelo lançamento de poluição poderia ser realizada como se fora pela capta-

ção da vazão de diluição, portanto, usando-se a Equação acima. Ou com um preço dife-

renciado qualquer. 

A adoção desta alternativa demanda a consideração da proposta de enquadramento das 

águas da bacia hidrográfica do Camaquã, ainda não homologada pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos.  

Existiria um problema de que ao se expressar todos os poluentes em termos de vazões 

de diluições, seria perdida a referência do poluente em si. Isto poderia conter o risco de 

colocar sobre o mesmo parâmetro, vazão de diluição, poluentes tóxicos e agressivos à 

saúde humana e do ecossistema, e outros poluentes cujo efeito degradador é menos 

pronunciado. Cabe comentar que a vazão de diluição, embora tenha sido prevista em 
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alguns estados para orientação das outorgas, até o momento não tem sido implemen-

tada sequer neste contexto. Orientar a cobrança por este critério parece ser algo extem-

porâneo. 

6.4.5  ALTERNATIVA 8 – FIXAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS (PPUS) DE LANÇA-

MENTO DE EFLUENTES PROPORCIONALMENTE ÀS RESPECTIVAS VAZÕES DE DILUIÇÃO 

No caso anterior da cobrança do lançamento de polução incidindo sobre as cargas de 

cada substância lançada, o critério da vazão de diluição poderia ser adotado como crité-

rio de proporcionalidade para fixação dos 𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

. Supondo que a cada substância 

corresponderia uma vazão de diluição Qi os valores de PPUi seriam fixados para cada 

substância como: 

 𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

= 𝑃𝑃𝑈𝑟𝑒𝑓
𝑙𝑎𝑛ç

∗ 𝑄𝑖 ∑ {𝑄𝑖}𝑛
𝑖=1⁄       

sendo 𝑃𝑃𝑈𝑟𝑒𝑓
𝑙𝑎𝑛ç

 um valor de referência de cobrança pelas cargas lançadas. 

6.5 Alternativas setoriais de mecanismos de cobrança 

As alternativas a serem apresentadas e analisadas se dirigem especificamente aos seto-

res usuários de água, especialmente à 

1. saneamento,  

2. indústria,  

3. mineração e 

4. meio rural - que inclui usos para dessedentação animal e irrigação.  

Pelo que foi verificado será a cobrança nos setores Saneamento e Indústria que poderá 

gerar alguma repercussão nos valores arrecadados e na racionalização do uso de água. 

As preocupações com a cobrança do meio rural deverão ocorrer unicamente por ques-

tões de equidade de tratamento dos usuários de água, a seguir comentada.  

6.5.1 AS QUESTÕES DE EQUIDADE 
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Dois tipos de equidade podem ser considerados: a equidade horizontal, que busca o 

tratamento idêntico aos idênticos; e a equidade vertical, que busca o tratamento desigual 

dos desiguais. A adoção da equidade horizontal na cobrança pelos usos de água impli-

cará em se estabelecer os mesmos mecanismos e preços para cobrança de usuários 

idênticos. No entanto alguma diferenciação se justifica nos mecanismos e preços para 

atender a especificidades de alguns usuários, o que inclui problemas de capacidade de 

pagamento.  

Nos mecanismos de cobrança atualmente adotados no país ocorrem especificidades nos 

esquemas adotados para a mineração de areia, por questões relacionadas à caracterização 

dos usos de água, e no meio rural, devido aos alegados problemas de capacidade de paga-

mento. Nesse caso, é introduzido um subsídio ao setor, por meio de um coeficiente que 

pode variar, mas em algumas bacias, como a do São Francisco e Doce é 0,05, ou 1/40.  

Subsídios são inerentes a uma política distributiva de renda e justificáveis no meio rural 

por diversas razões: contenção do êxodo rural, riscos envolvidos na atividade (clima, 

preços de mercado, concorrência com produtos subsidiados em mercados internacionais, 

etc.), produção de alimentos a preços baixos visando a beneficiar consumidores de baixa 

renda, etc. É no meio rural onde ocorre ou deve ocorrer a conservação ambiental natu-

ralmente e por meios legais; no meio urbano, que já alterou o ambiente natural, cabe a 

proteção ambiental e o controle de poluição. É, portanto, no meio rural onde se “produz” 

água de qualidade para toda a bacia e por isto é justificado certo nível de subsídio a ele 

dirigido. Porém, sempre que for possível substituir subsídios por serviços, especialmente, 

neste caso, por serviços ambientais, haverá um aperfeiçoamento inegável nos mecanis-

mos adotados. 

Estas serão as premissas das propostas a serem apresentadas setorialmente para a co-

brança pelo uso de água: 

 Equidade horizontal; 

 Equidade vertical; 

 Troca de subsídios por serviços ambientais. 
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6.5.2  SETOR SANEAMENTO 

No caso da cobrança desse setor podem ser propostas duas alternativas relacionadas às 

parcelas de captação e de lançamento de efluentes no meio hídrico. Elas serão detalha-

das em sequência. 

6.5.2.1 Alternativa 9 – Repasse aos usuários de parte dos valores cobrados às 
concessionárias dos serviços de abastecimento público 

Esta prática é adotada no sistema francês de cobrança e é justificada pelo fato de que 

são os usuários que estabelecem a demanda a ser atendida pela concessionária. Por-

tanto, é sobre eles que deve incidir a cobrança, como instrumentos de racionalização do 

uso de água. No entanto cabe enfatizar o repasse do valor cobrado sobre as perdas 

físicas nas redes de distribuição não é justificável, cabendo o ônus às concessionárias, 

como forma de aumentar as suas eficiências. 

Considerando as questões de equidade poderia ser admitido que seria repassado aos 

usuários finais do setor conforme a visão de uso racional que se projeta para a bacia. 

Exemplificando, consumo per capita até 50 litros/dia – considerado por diversos estudos 

como sendo um mínimo minimorum para manutenção das atividades essenciais das pes-

soas – não seria repassado. Consumo entre 50 e 120 litros/dia per capita – sendo este 

segundo valor considerado como uso racional dada a tecnologia existente – seria co-

brado conforme a norma vigente e consumo acima de 120 litros/dia per capita teria um 

repasse com aumento progressivo. Por exemplo, este aumento do repasse seria inver-

samente proporcional ao decaimento da curva de demanda do setor, de forma a provo-

car mudanças de comportamento do usuário final.  

Pode ser comentado que este procedimento está muito mais na ordem da regulação dos 

serviços de saneamento de que no debate sobre mecanismos de cobrança. A questão 

discutida é se se deve cobrar das empresas de saneamento ou diretamente dos usuários, 

como faz a França desde 1975. Porém, o repasse dos custos a serem assumidos pelas 

concessionárias de serviços de abastecimento e esgotamento sanitário aos usuários fi-

nais corresponde a repassar um ônus a quem pouco pode realizar para melhoria das 

condições quali-quantitativas da bacia. A não ser reduzir o consumo de água, ou pagar 

adicionalmente pelo seu uso individual.  
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6.5.2.2 Alternativa 10 – Cobrança da carga de poluentes do setor de Sanea-
mento proporcionalmente à captação de água 

O setor Saneamento é geralmente o responsável pela maior contribuição à poluição de 

origem orgânica resultante das carências nos sistemas de coleta e tratamento de esgo-

tos. O fato do valor cobrado às concessionárias dos serviços de esgotamento sanitário 

ser proporcional à carga orgânica lançada pode resultar em incentivo à baixa cobertura 

da rede de coleta de esgotos. Isto, pois, não havendo coleta, e sendo os esgotos gerados 

dispostos em fossas sépticas ou simplesmente lançados no solo, a poluição ambiental 

ocorre não sendo considerada pelos mecanismos adotados de cobrança. A França evitou 

esta incoerência cobrando o esgoto doméstico na sua origem, qual seja, considerando 

que cada habitante produzisse uma determinada quantidade de poluição, sendo a co-

brança pela poluição diretamente proporcional ao volume de água faturado aos usuários 

domésticos.  

Para estimular o aumento da cobertura de esgotos, poderia haveria um coeficiente que 

aumentaria a cobrança de forma inversamente proporcional ao índice de coleta; da 

mesma forma, seria aplicado o coeficiente 𝐾𝑖
𝑝𝑟

, que aumentaria o valor cobrado inver-

samente proporcional à eficiência da redução da carga do poluente i. Formaliza-se a 

seguir esta alternativa, adotando-se a equação que considera diversos poluentes, como 

base para derivação. A Equação abaixo apresenta a formulação proposta: 

$𝑙𝑎𝑛ç = ∑ [𝐾𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑠𝑎𝑛 ∗ 𝐾𝑐𝑜𝑏 ∗ 𝐾𝑖

𝑝𝑟
∗ 𝑃𝑃𝑈𝑖

𝑙𝑎𝑛ç
]

n

i=1
 

$𝑙𝑎𝑛ç é o valor anual a ser cobrado pelo lançamento de efluentes nos corpos hídricos (R$); 

𝐾𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

 é um coeficiente técnico que indica a carga do poluente i gerada por volume de água captada 

no setor saneamento, notado por 𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑠𝑎𝑛 (kg/m3); 

𝐾𝑐𝑜𝑏 é o coeficiente de aumento da cobrança, inversamente proporcional ao percentual de cobertura 

da coleta de esgotos, sendo aplicado igualmente a todos os poluentes; 
𝐾𝑖

𝑝𝑟
 é um coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção da carga da substância 

i, na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos, a ser apurada por meio de amostragem repre-
sentativa dos efluentes bruto e tratado (final) efetuada pelo usuário, que seria inversamente pro-
porcional à eficiência de remoção. 

𝑃𝑃𝑈𝑖
𝑙𝑎𝑛ç

 é o Preço Público Único para diluição, afastamento e depuração da carga da substância i 

(R$/m3); 
n é a quantidade de substâncias a serem consideradas no cômputo da cobrança. 

Eventualmente, por decisão do comitê, poderá ser determinado que a arrecadação ge-

rada por este tipo de cobrança seja aplicada exclusivamente em investimentos destina-

dos ao aumento da cobertura de coleta de esgotos e aos seus tratamentos. 
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6.5.3  SETOR INDUSTRIAL 

Ao se cobrar unicamente pela poluição orgânica existe um ônus que incide mais sobre o 

setor de Saneamento do que sobre o Industrial estabelecendo uma inequidade de tra-

tamento. Por isto se justifica a cobrança pelos lançamentos de vários tipos de poluentes, 

estabelecendo a equidade horizontal no que se refere aos seus problemas de poluição. 

Este procedimento, já abordado previamente, iria aumentar a participação no paga-

mento de indústrias cujos efluentes tenham natureza não orgânica. 

6.5.4  SETOR MINERAÇÃO 

Para o setor mineração aplica-se o mesmo mecanismo de cobrança adotado para os 

setores Saneamento e Indústria. No que se refere à mineração de areia, especifica-

mente, entendeu-se no mecanismo do Paraíba do Sul como captação de água a parcela 

desse elemento que vai agregada à areia retirada, e que retorna ao corpo de água em 

pouco tempo. Esse artifício, claramente, foi adotado para que algum tipo de cobrança 

fosse aplicado ao setor. Caberia, tanto à mineração em geral, quanto à mineração de 

areia em especial, a busca de alternativas de cobrança baseada nos impactos ambientais 

causados ao meio hídrico, algo que estaria mais no espírito da Política Nacional de Re-

cursos Hídricos. 

Na França, a cobrança pela captação deste setor é realizada em função do valor infor-

mado ou por estimativas tendo por base um coeficiente técnico da ordem de 0,1m3 de 

água por tonelada de minério produzido; a cobrança pelo lançamento de sólidos dissol-

vidos totais (SDT), igualmente em função do valor informado ou por estimativas tendo 

por base coeficientes técnicos que na extração em aluviões é igual a 3,5 kg/t e nas 

demais atividades minerárias é igual a 15 kg/t de mineral produzida. Caso exista trata-

mento de efluentes supõe-se redução de carga que vai de 50%, para simples decanta-

ção, a 100%, com a reciclagem integral ou evaporação de efluentes. Esses elementos 

permitem a formulação da alternativa de aperfeiçoamento dos mecanismos de cobrança 

na mineração: 

6.5.4.1 Alternativa 11: Introdução dos Sólidos Dissolvidos Totais nos mecanis-
mos de cobrança pelo lançamento de poluição 

A introdução de SDT na equação de cobrança pelo lançamento de efluntes, como no 

sistema francês, poderá ser realizada em função da declaração do usuário de água em 
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mineração ou, na falta desta, por coeficientes técnicos a serem adotados; na França eles 

são: 

 Em extração em aluviões, o que inclui a mineração de areia: 3,5 kg SDT/tonelada 

de minério produzido; 

 Nas demais atividades minerárias: 15 kg SDT/tonelada de minério produzido. 

6.5.5  MEIO RURAL E IRRIGAÇÃO 

O meio rural apresenta dois tipos de usuários com situações significativamente distintas: 

a irrigação, e a aquicultura e criação animal. A irrigação corresponde ao maior uso de 

água. Para este meio, propõe-se as seguintes alternativas: 

6.5.5.1 Alternativa 13 – Meio rural: aplicação da cobrança pela captação e lan-
çamento de poluição com consideração dos serviços ambientais medi-
ante pagamentos 

Para esta categoria de usuários de água propõe-se de forma conjunta a implantação dos 

seguintes mecanismos de cobrança pelos usos de água:  

 a aplicação dos preceitos de equidade horizontal por meio do uso da do procedi-

mento do Quadro 4.1 para a cobrança pela captação, como forma de estimular 

a eficiência pelo uso da água;  

 mantendo-se a aplicação dos mesmos preceitos, introduzir-se a cobrança pelo 

lançamento de poluição, tendo por base a estimativa da carga de agroquímicos 

na irrigação e de estimativas da carga orgânica animal, no caso da pecuária;   

 a aplicação dos preceitos de equidade vertical, face à vulnerabilidade que apre-

senta este setor, por meio do uso de pagamentos por serviços ambientais como 

substitutos dos atuais subsídios diretos, representados pelo coeficiente 𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 do 

Quadro 4.13 e do Quadro 4.14; 

 devido à falta de base teórica e às dificuldades de medição, a não consideração 

da parcela de cobrança pelo consumo de água. 

As seguintes observações são cabíveis em cada uma das duas parcelas que se propõe 

que constituam os mecanismos de cobrança: 
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 Cobrança pela captação: o usuário poderá optar pelo uso da Equação do 

Quadro 4.2, completa, na qual são considerados os volumes anuais outorgados 

e os volumes anuais efetivamente usados, por meio de medição ou outro critério 

indireto: coeficientes técnicos aplicados sobre o número de cabeças na pecuária, 

área explorada na aquicultura, e área irrigada e método, na irrigação.  

 Cobrança pelo lançamento de efluentes: da mesma forma, propõe-se que 

sejam considerados os mesmos mecanismos que cobram pelo lançamento pela 

poluição dos demais usuários. O quantitativo de poluição lançada, para cada 

substância a ser considerada, seria estimado por coeficientes técnicos na pecuá-

ria e aquicultura, e na irrigação; 

 Pagamento por serviços ambientais: propõe-se que os subsídios diretos ora 

introduzidos por meio do coeficiente 𝐾𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 sejam substituídos pelo pagamento 

por serviços ambientais, de acordo com as propostas do Programa Produtor de 

Água da Agência Nacional de Águas24. 

Note-se que o Programa Produtor de Água da ANA ainda não chegou à determinação de 

dose-resposta para fazer o pagamento aos “produtores” de água, não configurando, 

portanto, um Pagamento por Serviços Ambientais - PSA. Uma proposta de longo prazo 

para a bacia hidrográfica do Camaquã seria a de simular resultados de melhoria de qua-

lidade a partir de cenários de recuperação ambiental e estabelecer índices associados a 

possíveis relações dose-resposta. Estes índices balizariam futuramente o PSA. 

 

                                            

 

24 Agência Nacional de Águas. Programa Produtor de Água – Manual Operativo. Brasília, ANA; SUM: 
2009. Anexo A: Estimativa do percentual de abatimento de erosão - PAE; Anexo B: Remuneração de 
áreas vegetadas.  




