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RESUMO --- Este trabalho apresenta o complexo arcabouço legal existente na bacia do 
Rio Paraíba do Sul em relação à cobrança pelo uso da água, mostrando as diferenças 
existentes para os corpos hídricos de domínio federal e os de domínio estadual. 
Contempla ainda os diferentes mecanismos de cobrança existentes e os diferentes 
administradores dos recursos arrecadados, entre outras abordagens. É discutido como 
essas diferenças podem influenciar na cobrança das empresas de saneamento e do setor 
rural, podendo inviabilizar o entendimento do valor da água. 
 

ABSTRACT --- The implementation of water resources management instruments 
devised by the Water Resources National Policy (WRNP) in 1997 has faced many 
challenges, among them to meet the objectives pertained to each instrument. This work 
analyses the issue is the methodology used to define the water user billing. The Paraiba 
do Sul Watersheds were employed in this study. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A experiência de cobrança pelo uso da água, ainda muito recente, vem ganhando 

cada vez mais países como adeptos, porém ainda se encontra longe de uma adequada 

implantação e mais ainda de se constituir em uma prática generalizada. Países 

desenvolvidos como Áustria, Finlândia, Grécia, Irlanda, Japão não adotaram ainda o 

instrumento de cobrança. Outros como Itália e Hungria só realizam a cobrança em 

termos quantitativos, não considerando o aspecto qualitativo. No México existe o 

processo de cobrança, contudo a arrecadação é simplesmente repassada ao orçamento 

geral da União, sem nenhum fundo próprio para destinação destes recursos financeiros. 

  Esta situação é motivada pelo fato da cobrança enfrentar resistências 

relacionadas a hábitos culturais, que têm origem na percepção humana de que a água é 

um recurso natural de acesso gratuito, ou seja, a água sempre foi tratada de maneira 

diferenciada dos demais recursos. Complementa-se a isto a tendência de países com 

adequada disponibilidade hídrica tanto no aspecto qualitativo como quantitativo de 

resistirem à cobrança. Além disso, há entraves legislativos e institucionais que 

dificultam a implantação da cobrança. 

Os princípios norteadores da cobrança pelo uso da água no Brasil foram previstos 

inicialmente no Código de Águas de 1934 e reforçados pela Política Nacional do Meio 

Ambiente, de 1981, sendo disciplinados pela Política Nacional de Recursos Hídricos de 

1997, além de inúmeras outras leis estaduais que reforçam o caráter institucional e 

jurídico para a sua aplicação. 

Este processo de cobrança instituído vem permitindo que se alcance no Brasil um 

reconhecimento da água como bem econômico e dando ao usuário uma indicação de seu 

real valor, mostrando que, mais que um instrumento de captação de receita, a cobrança é 

indutora de mudança de hábitos que promovem o uso racional da água. 

Consequentemente contribui também com os recursos financeiros para o financiamento 

dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, 

funcionando como instrumento econômico de gestão. 

No Brasil, a primeira experiência da cobrança pelo uso da água aconteceu no 

Estado do Ceará em águas de domínio estadual.  O pioneirismo do Estado do Ceará 

deve-se a algumas peculiaridades, entre elas: graves problemas de escassez de água, não 

contarem com corpos hídricos de domínio federal, o que evita as complexas articulações 
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com outras Unidades Federadas, e o desenvolvimento de uma legislação bastante 

simplificada de cobrança se comparada com a dos demais Estados. 

Com relação à cobrança pelo uso das águas de domínio federal, a bacia pioneira 

foi a do rio Paraíba do Sul, que atualmente já adota também a cobrança das águas de 

domínio estadual nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tal prática também é 

realidade nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari.  

 

2. A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL 

Como outras que abrangem diferentes Estados, a bacia do Paraíba do Sul 

apresenta uma condição de contorno especial que implica em um arranjo institucional 

muito complexo. O que sempre ocorreu na bacia do Paraíba do Sul foi um conjunto de 

medidas independentes de gerenciamento que nunca produziu resultados consistentes. 

Para tentar contornar este problema, foi criado, em março de 1996, por meio do Decreto 

nº 1.842, uma nova estrutura colegiada denominada Comitê para Integração do Rio 

Paraíba do Sul (CEIVAP), que passou a representar os interesses dos três Estados no 

tocante à gestão dos recursos hídricos do Paraíba do Sul. 

De acordo com Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o papel 

principal do CEIVAP é o de hierarquização das ações elaboradas pelos três Estados e de 

compatibilizar todo o programa de investimentos, tendo em vista a integração dos 

planos e assim exercer o papel de articulador da bacia. 

O CEIVAP, para legitimar esta representação interestadual, conta com a 

seguinte distribuição de vagas de seu colegiado: 06 (seis) vagas para o Poder Público, 

08 (oito) vagas para os usuários e 05 (cinco) vagas para a sociedade civil de cada um 

dos Estados participantes. 

Contudo, conflitos como falta de padronização de conceitos ainda existem, 

podendo citar como exemplo a definição de usos insignificantes que independem da 

outorga do direito de uso de recursos hídricos. Entende-se como uso insignificante: 

1. Rio de Janeiro: até 0,4 l/s para captação superficial utilizada em 

abastecimento público, indústria, mineração, agropecuária e aqüicultura e 

0,12 l/s para subterrâneas e até 1 MW para geração de energia elétrica; 

2. Minas Gerais: até 1 l/s para captação superficial, 0,12 l/s para captação 

subterrânea e até 5.000 m3 para acumulação superficial;  
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3. São Paulo: até 0,06 l/s para captação superficial ou subterrânea e para 

acumulação superficial até 1000 m³; 

4. Para águas de domínio federal: até 1 l/s para abastecimento público, 

indústria, mineração, agropecuária e aqüicultura e até 1 MW para 

geração de energia elétrica.  

Há dispensa de outorga para usos insignificantes, devendo os mesmos ser apenas 

cadastrados e cabendo ao Comitê de Bacia Hidrográfica definir esses usos. Isto acaba 

gerando conflitos de procedimento que devem ser resolvidos o mais breve possível para 

garantir a sustentabilidade do processo de cobrança. 

Se for considerado que o potencial de cobrança está intimamente relacionado 

com as informações cadastrais e de outorga dos usuários e com as metodologias e 

critérios que foram previamente aprovados nos respectivos Conselhos de Recursos 

Hídricos, a não uniformidade destas linguagens entre os Estados e a União participantes 

da mesma bacia pode gerar problemas futuros muito sérios. 

A Deliberação 15/2002 do CEIVAP foi o marco da instalação do instrumento de 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul. Como comitê 

piloto, o CEIVAP e sua Agência de Bacias passaram a realizar a cobrança pelo uso da 

água a partir do mês de março de 2003, somente para os corpos hídricos de domínio 

federal da bacia. 

Os rios de domínio estadual do Rio de Janeiro tiveram sua lei de cobrança 

instituída pela Resolução 06 CERHI-RJ de 29/05/2003 e passaram a realizar a cobrança 

a partir de 2004. Os rios de domínio estadual de São Paulo passaram a ter 

regulamentação de cobrança pela Lei 12.183 de 29/12/2005 e pelo Decreto Estadual 

50.667 de 30/03/2006, que regulamenta os dispositivos de cobrança que vem 

acontecendo desde janeiro de 2007. Para os rios de domínio estadual de Minas Gerais, a 

cobrança atende ao Decreto 44.046 de 13/06/ 2005, que regulamenta os dispositivos 

deste instrumento. Contudo não está sendo realizada a cobrança das águas de domínio 

de Minas Gerais na bacia do Paraíba do Sul, visto que a legislação mineira permite 

apenas o processo de cobrança após o cadastramento de todos os usuários, o que ainda 

se encontra em fase de conclusão.  

Ante essa situação, percebe-se que há necessidade de uma interação entre a 

cobrança nas duas esferas, as de domínio Federal e Estadual, de modo a se promover 

uma gestão efetivamente integrada. 
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Tendo em vista a complexidade do arcabouço legal e institucional existente 

nesta bacia por possuir águas de domínio federal e estadual (São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro), serão apresentados alguns aspectos importantes da divisão ainda 

existente nesta bacia, tais como: as entidades responsáveis pela cobrança, outorga e 

cadastro de usuários; os diferentes mecanismos para definição de valores  de cobrança; 

os distintos responsáveis pela administração dos recursos financeiros; os responsáveis 

pela gestão; os valores; os limites e condicionantes da cobrança na bacia do Rio Paraíba 

do Sul.  

 

2.1.Entidades Responsáveis pela Cobrança, Outorga e Cadastro dos 

Usuários 

 

 A responsabilidade pela cobrança, outorga e cadastro dos usuários da bacia do 

Paraíba do Sul é atributo de diferentes entidades. Cabe à Agencia Nacional de Águas 

(ANA) ou a entidades legatárias a responsabilidade pela implantação e administração de 

tais instrumentos de gestão.  

No caso dos rios de domínio Estadual, tais instrumentos ficam a cargo dos 

órgãos gestores estaduais. Especificamente no Estado de São Paulo, fica sob a 

competência do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) nas bacias que não 

contam com Agências de Bacia. De acordo com a Lei no 10.020/9, a cobrança será 

efetuada pela Agência de Bacia quando esta estiver constituída. Para o Estado de Minas 

Gerais estas atividades ficam sob a coordenação do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) e pelas agências de bacia hidrográfica quando existirem. No Estado do 

Rio de Janeiro, esta responsabilidade é atribuída à Fundação Superintendência Estadual 

de Rios e Lagos (SERLA). 

Dentre os problemas que podem decorrer da diversidade de órgãos gestores 

atuando em uma mesma bacia, dependendo da localização do usuário, pode haver 

necessidade de se solicitar outorga para órgãos diferentes, o que acarreta, inclusive, 

valores diferentes pela cobrança. 

Para a questão da outorga, cabe enfatizar que há diferenças que podem interferir 

no próprio potencial de cobrança de acordo com o domínio do corpo hídrico, visto que 

são várias as definições de vazão de referência adotada: 30% do Q7,10 para o corpos 

hídricos de domínio de Minas Gerais; 50% do Q7,10 para os corpos hídricos de domínio 
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de São Paulo e de domínio do Rio de Janeiro e 85% do Q95% para os corpos hídricos de 

domínio Federal. 

 

2.2.Os Diferentes Mecanismos para a Definição dos Valores de Cobrança 

 

Para as águas de domínio federal da bacia do Paraíba do Sul, os mecanismos de 

cobrança podem ser divididos em uma série de equações  apresentadas a seguir: 

o Para Captação: 

      
Valorcap = (0,2 x Qcap out + 0,8 x Qcap med) x PPUcap x Kcap classe 

    (1) 

 

Em que: Q cap = vazão de captação (m3/ano); 

              Qcap med = vazão de captação média (m3/ano); 

   PPUcap = preço público unitário para a captação (R$/m3). 

              Kcap classe = coeficiente relacionado a classe do corpo hídrico no ponto de 

captação, classe 1 = 1,0, classes 2 e 3 = 0,9 e classe 4 = 0,7. 

Quando houver medição do volume anual de água captado, a cobrança será feita 

de acordo com a seguinte equação:  

  

Valorcap = [Kout x Qcap out + Kmed x Qcap med + Kmed extra x (0,7xQcap out - 

Qcap med)] x PPUcap x Kcap classe                                                                             (2) 

  

Em que: Kout  = peso atribuído ao volume anual de captação outorgado;  

  Kmed  = peso atribuído ao volume anual de captação medido;  

  Kmed extra = peso atribuído ao volume anual disponibilizado no corpo d’água;  

 Qcap med = volume anual de água captado, em m3/ano, segundo dados de 

medição.  

   Quando (Qcap med/Qcap out ) for maior ou igual a 0,7 será adotado Kout = 0,2; 

Kmed = 0,8 e Kmed extra = 0; ou seja:   

Valorcap = (0,2 x Qcap out + 0,8  x Qcap med + 0) x PPUcap x Kcap classe   (3) 

  

Quando (Qcap med/Qcap out) for menor que 0,7 será adotado Kout = 0,2; Kmed 

= 0,8 e Kmed extra = 1,0; ou seja:  
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Valorcap = [0,2 x Qcap out + 0,8  x Qcap med + 1,0 x (0,7xQcap out - Qcap med)] x 

PPUcap x Kcap classe                                                                                                     (4) 

  

  Quando Qcap med/Qcap out for maior que 1 (um), será adotado Kout = 0; Kmed 

= 1,0 e Kmed extra = 0; ou seja:  

            Valorcap = Qcap med  x PPUcap x Kcap classe                                                (5) 

  

o Para Consumo: 

Valorcons = (QcapT – QlançT) x PPUcons                                                       (6) 

 

Em que: QcapT = volume anual de água captado total (m3/ano); 

              QlançT = volume anual de eflente lançado total (m3/ano); 

              PPUcons = preço público unitário para o consumo (R$/m3). 

               

o Para Consumo para irrigação: 

 Valorcons = Qcap x PUB x 0,5                                                                         (7) 

 

Em que: Qcap = volume anual de água captado(m3/ano); 

              PPUcons = preço público unitário para o consumo (R$/m3). 

  

o Para Consumo em irrigação da cultura de arroz: 

             Valorcons = Qcap x PPUcons x 0,04                                                                 (8) 

 

Em que: Qcap = volume anual de água captado(m3/ano); 

              PPUcons = preço público unitário para o consumo (R$/m3). 

 

o Para Lançamento:  

            Valorlanç = CDBO x Qlanç Fed x PPUlanç                                                       (9) 

Em que: CDBO =  DBO5,20 média anual do efluente lançado (kg/ano); 

    Q lanç Fed = volume anual de água lançado(m3/ano); 

               PPUcons = preço público unitário para lançamento (R$/m3). 

 

 O usuário agrícola não paga por lançamento, somente os criadores de suínos. 
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Os corpos hídricos de domínio Federal suspenderam a cobrança no setor de 

geração de energia até que a regulamentação na esfera normativa federal autorize o 

pagamento do setor. 

No Estado de São Paulo, o Decreto no  51.450 de 29 de dezembro de 2006 define 

o mecanismo de cobrança nos corpos hídricos de domínio estadual nas bacias do 

Paraíba do Sul. De acordo com este Decreto, a cobrança deve obedecer à seguinte 

expressão:  

 

C = PUFCAP.QCAP + PUFCONS.QCONS + PUFCarga i. QCarga i            (10) 

  

Em que: QCAP = volume total (m3) capitado, derivado ou extraído no período;  

   QCONS = volume total (m3) consumido no período, correspondente à 

diferença entre volume capitado, derivado ou extraído e volume lançado;  

   QCarga i = carga do parâmetro i lançada no período; e  

   PUFs = Preços Unitários Finais equivalentes a cada parâmetro de cobrança, 

obtidos pelo produto dos Preços Unitários Básicos pelos Coeficientes 

Multiplicadores:  

  

o PUFCAP = PUBCAP (X1 x X2 x X3 x … x X13)    

o PUFCONS = PUBCONS (X1 x X2 x X3 x … x X13)  

o PUFCarga i = PUBCarga i (Y1 x Y2 x Y3 x … x Y9) 

 

Esses coeficientes multiplicadores instituídos no mecanismo de cobrança do 

Estado de São Paulo visam orientar a prática mais adequada, considerando os interesses 

regionais para a captação, consumo ou lançamento de efluentes na bacia hidrográfica. 

Os coeficientes multiplicadores são em número de 13 para captação, extração ou 

derivação de água (X1 , X2, X3 , .... , X13) e de 9 para diluição, transporte ou 

assimilação de efluentes líquidos (Y1, Y2, Y3 , .... , Y9). 

Os valores dos coeficientes multiplicadores que devem ser adotados na cobrança 

estadual paulista na bacia do Rio Paraíba do Sul são definidos pelo Decreto no  51.450 e 

estão apresentados nas Tabelas de 1 e 2. 

 

 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 
 

Tabela 1. Os Coeficientes Ponderadores – CP para captação, extração, derivação e 

consumo a serem empregados nos corpos hídricos de domínio Estadual de São Paulo 

nas Bacias do Paraíba do Sul. 

Característica considerada CP Classificação Valor 

Superficial 1,0 Natureza do corpo d’água X1 

Subterrâneo 1,1 

Classe 1 1,0 

Classe 2 0,9 

Classe 3 0,9 

Classe de uso preponderante em 

que estiver enquadrado o corpo 

d’água no local do uso ou 

derivação de acordo com o 

Decreto 10.755/77 

X2 

Classe 4 0,7 

Muito alta (<0,25) 1,0 

Alta (entre 0,25-0,4) 1,0 

Média (entre 0,4-0,5) 1,0 

Crítica (entre 0,5-0,8) 1,1 

Disponibilidade hídrica local  

(vazão total de demanda/vazão 

de refrência)  

X3 

Muito Crítica (entre 0,5-0,8) 1,2 

Sem medição  1,0 Volume captado, extraído ou 

derivado e seu regime de 

variação 

X5 

Com medição  A ser 

definido 

por 

formulação 

específica 

Consumo efetivo ou volume 

consumido 

X6  1,0 

Sistema Público  1,0 

Solução Alternativa 1,2 

Finalidade do uso X7 

Indústria 1,1 

Existente  2,0 Transposição de Bacia  

(para fora da UGRHI 2) 

X13 

Não existente 1,0 
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Tabela 2. Os Coeficientes Ponderadores – CP para lançamento a serem empregados nos 

corpos hídricos de domínio Estadual de São Paulo nas Bacias do Paraíba do Sul. 

Característica considerada CP Classificação Valor 

Classe 2 1,0 

Classe 3 1,0 

classe de uso preponderante d o  

corpo d'água receptor.Decreto 

10.755/77 

Y2 

Classe 4 1,0 

>95% de remoção Y3 = 16 – 

0,16 x PR 

>80% até 95% de  

Remoção 

Y3 = (31 – 

0,2xPR) / 

15 

carga lançada e seu regime de 

vari ação; Padrão de Emissão (§ 

2º  artigo  

12 do decreto 50.667/06). Obs. 

Remo- 

ção Padrão de Emissão de carga 

orgâ- 

nica. 

Y3 

=80% de remoção 1,0 

Sistema Público  1,0 

Solução Alternativa 1,2 

natureza da atividade Y4 

Indústria 1,1 

 

Não foram levados em consideração, na fórmula de cobrança estadual para 

captação, extração, derivação e consumo as seguintes situações: grau de regularização 

assegurado por obras hidráulicas; sazonalidade; características dos aqüíferos; 

características físico-químicas e biológicas da água; localização do usuário na bacia; e 

práticas de conservação e manejo do solo e da água.   

Para lançamento não estão consideradas: a classe de uso preponderante do corpo 

d'água receptor; sazonalidade; vulnerabilidade dos aqüíferos; características físico-

químicas e biológicas do corpo receptor; localização do usuário na bacia; e práticas de 

conservação e manejo do solo e da água. 

Para o Setor de Geração de energia hidroelétrica, o Estado de São Paulo seguirá 

as disposições da legislação federal. 

O Estado do Rio de Janeiro segue a Resolução CERHI no  06 de 29 de maio de 

2003 e a lei nº 4247 de 16 de dezembro de 2003 para definir o mecanismo de cobrança 

nos corpos hídricos de seu domínio. 
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A fórmula de cálculo e demais condições da cobrança serão fixados conforme os 

critérios que se seguem:  

Cobrança mensal tot. = Qcap x [ K0 + K1 + (1 – K1) x (1 – K2 K3) ] x PPU (11) 

  

Em que: Qcap = volume de água captada durante um mês (m³/mês).  

  K0 = multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0 e definido 

pela SERLA).  

  K1 =  coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, ou seja, 

a relação entre o volume consumido e o volume captado pelo usuário ou o índice 

correspondente à parte do volume captado que não retorna ao manancial.  

K2  =  percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de 

efluentes produzidos ou o índice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou 

industrial, ou seja, a relação entre a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta.  

K3  = nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes.  

PPU = é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, pelo 

consumo e pela diluição de efluentes, para cada m³ de água captada (R$/ m³).   

C = Qcap x k0 x PPU + Qcap x k1 x PPU + Qcap x (1 - k1)x(1 - k2 k3) x PPU        (12) 

  

             1ª Parcela                2ª Parcela                             3ª Parcela  

 

1ª Parcela: cobrança pelo volume de água captada no manancial.  

2ª Parcela: cobrança pelo consumo (volume captado que não retorna ao corpo  

hídrico).  

3ª Parcela: cobrança pelo despejo do efluente no corpo receptor. 

Os critérios aplicáveis aos usuários do setor agropecuário são previamente 

definidos e seguem as seguintes condições: 

o preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,0005 (cinco décimos de 

milésimo de real) por metro cúbico; 

o coeficiente k0 igual a 0,4 (quatro décimos); 

o os valores de Qcap e k1 serão informados pelos usuários, sujeitos à 

fiscalização prevista na legislação pertinente;  
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o o valor da terceira parcela da fórmula, referente à redução de DBO, é 

igual a zero, exceto para o caso de suinocultura, quando deverão ser 

informados pelos usuários os valores de k2 e k3. 

Os usuários do setor de geração hidrelétrica atendem a seguinte equação de 

cobrança 

C = GH x TAR x P                                                                                            (13) 

 

 O Estado de Minas Gerais aprovou recentemente a cobrança pelo uso da água, 

que abrangerá parcelas de captação, consumo e lançamento. No entanto não foram 

definidos valores unitários e fórmulas, ficando tal decisão a cargo do comitê de bacia, o 

que poderá gerar novos mecanismos distintos dos já praticados nos Estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, além dos adotados nos rios de domínio federal. 

 

2.3.Administração dos Recursos Financeiros 

 

O produto da cobrança correspondente aos corpos hídricos de domínio Federal 

na bacia do Paraíba do Sul fica à disposição da ANA na Conta Única do Tesouro 

Nacional e retorna como financiamento de projetos que trazem benefício para a bacia 

hidrográfica. 

O produto da cobrança correspondente aos rios de domínio estadual na bacia do 

Paraíba do Sul é creditado junto aos Fundos Estaduais de Recursos Hídricos, 

respectivamente: FEHIDRO para São Paulo e FUNDRHI no Rio de Janeiro. No caso 

específico do Estado de Minas Gerais, a renda proveniente da cobrança será enviada 

para o FHIDRO. 

 Cada fundo estadual está organizado por subcontas que permitem a gestão 

autônoma dos recursos financeiros pertinentes a cada bacia hidrográfica, mantendo total 

independência destes fundos. 

No Estado de São Paulo, foi criado para dar suporte ao sistema de 

gerenciamento dos recursos hídricos o FEHIDRO por meio da lei 7.663/91 e 

regulamentado pelo Decreto 37.300/93. 

No Estado de Minas Gerais, foi a Lei Estadual nº 13.194, de 29/01/1999, que 

instituiu o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais (FHIDRO), que foi posteriormente alterada pela Lei 

Estadual nº 15.910, de 21/12/2005. 
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No Estado do Rio de Janeiro foi a Lei Estadual nº 3.239, de 02/08/1999, que 

instituiu o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI). 

A diversidade de fundos leva ao entendimento equivocado de que o montante 

deva ser aplicado na região de origem, ou seja, o capital existente no fundo FEHIDRO 

de São Paulo é aplicado apenas na porção paulista da bacia. Fica evidente, portanto, a 

desobediência ao conceito básico de que os problemas existentes em um trecho da bacia 

podem afetar outros trechos a jusante e por isso devem ser resolvidos de maneira 

conjunta, considerando a bacia como a unidade de gestão. 

 

2.4. Os Responsáveis pela Gestão na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

 

Na bacia do Rio Paraíba do Sul, a gestão dos recursos hídricos encontra-se sob o 

controle do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

(CEIVAP), criado pelo Decreto Federal nº. 1.842, de 22 de março de 1996. É neste 

Comitê que ocorrem os debates e se tomam as decisões sobre as questões relacionadas 

aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica, inclusive a cobrança pelo uso da 

água.  

A bacia conta ainda com a Associação Pró Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), criada em 20 de junho de 2002. A 

AGEVAP funciona como uma secretaria executiva do CEIVAP, desenvolvendo 

também as funções de Agências de Bacia e atuando principalmente na elaboração do 

Plano de Recursos Hídricos e na execução das ações deliberadas pelo Comitê para a 

gestão dos recursos hídricos. 

A AGEVAP tem a personalidade jurídica de uma associação de direito privado, 

sem fins lucrativos, cujos associados são membros do CEIVAP que compõem sua 

Assembléia Geral. 

A partir da edição da Medida Provisória nº. 165/04, posteriormente convertida 

na Lei nº. 10.881/04, a AGEVAP pode, por meio do estabelecimento de Contrato de 

Gestão com a ANA, assumir a função de uma Agência de Bacia, ou seja, receber os 

recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta na bacia e aplicá-los segundo o 

plano de investimentos aprovado pelo CEIVAP. 

Na bacia do Paraíba do Sul encontram-se ainda os comitês da Bacia 

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos  Rios  Pomba e Muriaé para corpos hídricos de 

domínio estadual de Minas Gerais, comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do 
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Sul (CBH-PS) para corpos hídricos de domínio estadual de São Paulo, comitês Médio 

Paraíba do Sul e Baixo Paraíba do Sul para corpos hídricos de domínio estadual do Rio 

de Janeiro. Portanto são vários representantes de usuários com necessidades e 

problemas distintos, o que acarreta uma série de dificuldades a serem resolvidas. Porém, 

para minimizar os conflitos, a bacia do Paraíba do Sul apresenta um único plano de 

bacia, ou seja, uma única orientação de quais os caminhos a serem seguidos, 

demonstrando, por exemplo, como deverá ser investido o capital arrecadado na 

cobrança. 

 

2.4. Valores, limites e condicionantes da Cobrança.  

 

Alguns usuários podem ser beneficiados pela existência de um valor máximo a 

ser cobrado pela água de acordo com o tipo de uso. Esses limites e condicionantes dos 

valores da cobrança serão estabelecidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

com o objetivo de não inviabilizar economicamente as atividades dos usuários. Um 

exemplo disso acontece em corpos hídricos de domínio da União, especificamente para 

os setores agropecuário, aquicultura e extração de areia, para os quais o valor da 

cobrança não pode exceder a 0,5% do custo de produção. 

  O Estado de São Paulo conta com a definição de Custo Médio Referencial de 

Produção Anual. Este custo consiste em um valor padrão previamente estabelecido nos 

regulamentos para cada tipo de usuário. Baseia-se na análise de informações estatísticas, 

em consultas a literatura especializada ou em avaliações teóricas, utilizando-se 

indicadores médios de uso de mão de obra, instalações, equipamentos, insumos 

diversos, grau de tecnologia empregado, escala de produção, depreciação dos 

equipamentos, remuneração do capital, entre outros.  

Para o Estado do Rio de Janeiro, define-se que o valor da cobrança para os 

setores agropecuário e aquicultura não pode exceder 0,5% do custo de produção, e os 

usuários que se considerarem excessivamente onerados deverão comprovar junto à 

SERLA seus custos de produção, de modo a terem o valor da cobrança limitado. 

Assim, há da parte dos órgãos gestores dos recursos hídricos na bacia uma 

preocupação com o desenvolvimento socioeconômico da região. 
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3. DISCUSSÃO 

 

A questão da cobrança por captação, consumo de água e lançamento de efluentes 

em todos os municípios com população acima de 250 mil habitantes na bacia do Rio 

Paraíba do Sul, sob a luz das condições apresentadas anteriormente, permite observar a 

complexidade da situação com relação à diferença de valores e metodologias adotados 

para cobrar, tendo como exemplo os seguintes municípios: 

• Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais; 

• Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Petrópolis no Estado do Rio de 

Janeiro; 

• São José dos Campos e Taubaté no Estado de São Paulo. 

O município de Juiz de Fora tem como operadora a Companhia de Saneamento 

Municipal (CESAMA), a qual utiliza como mananciais para abastecimento público o 

ribeirão do Espírito Santo, o córrego do Poço D’Antas e as represas São Pedro e Dr. 

João Penido. Trata-se de captações não sujeitas à cobrança, visto que os rios de domínio 

do Estado de Minas Gerais ainda não contam com instrumento de cobrança instituído. 

Porém a CESAMA paga pelo lançamento de efluentes, pois o município lança seus 

esgotos no rio Paraibuna que é de domínio federal, justificando o emprego da fórmula 

para corpos hídricos de domínio da União. 

O município de Volta Redonda é servido pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE), que capta água no Rio Paraíba do Sul, estando assim sujeito aos 

critérios adotados para os rios de domínio federal. Os efluentes são lançados em quatro 

pequenos córregos, por isso a cobrança não se faz necessária já que os córregos são de 

domínio estadual e assumindo o valor adotado pela cobrança do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O município de Campos de Goytacazes é operado pela Companhia Águas do 

Paraíba, que realiza quase todas as suas captações no Paraíba do Sul e uma pequena 

parcela em pequenos corpos hídricos da região. Assim, a companhia paga pelo uso da 

água utilizando dois mecanismos distintos: a fórmula de cobrança para corpos hídricos 

de domínio federal e a fórmula de cobrança de domínio do Estado do Rio de Janeiro. 

Isso dá ao usuário a percepção de valores diferenciados por m3 captado e consumido, 

tendo em vista que os dois mecanismos de cobrança são diferentes. Essa distinção 

independe da disponibilidade hídrica do manancial e da qualidade de suas águas.  
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O município de Campos lança os efluentes de suas três Estações de Tratamento 

de Esgoto – ETE’s Chatuba, Guarus e Codin – no rio Paraíba do Sul. Portanto a 

cobrança por lançamento atenderá ao mecanismo de domínio federal.  

 Para o município de Petrópolis, operado pela companhia Águas do Imperador, 

que capta água e lança seus efluentes em diversos pequenos mananciais de domínio 

estadual, a cobrança é baseada na fórmula fluminense. 

São José dos Campos e Taubaté realizam sua captação e seus lançamentos em 

mananciais de domínio estadual paulista, portanto utilizam o mecanismo de cobrança 

definidos por São Paulo. 

Estas situações demonstram que o problema é bastante sério, posto que estes 

municípios pertencem à mesma unidade de gestão, a bacia do rio Paraíba do Sul. Porém 

recebem tratamentos em relação à cobrança bastante diferenciados, simplesmente por 

estarem sob legislação que diferenciam os mecanismos de cobrança.   

Outro problema que pode ser observado é que o capital arrecadado nestes 

municípios tem como destino fundos diferenciados, o que não faz muito sentido, pois 

serão administrados por uma única agência gestora e seu uso será orientado por um 

único plano de bacia. 

Outra avaliação pode ser realizada no setor rural, considerando-se, por exemplo, 

os produtores de arroz. Diferentes rizicultores que captam água em rios de domínio 

federal, de domínio fluminense, de domínio paulista e de domínio mineiro, cada um 

deles deve pagar um valor diferente por m3. Vale ressaltar que o produtor de arroz que 

capta água no corpo hídrico de domínio do Estado Minas Gerais ainda não é sujeito à 

cobrança. Tal situação pode ocasionar problemas no tocante ao desenvolvimento 

econômico da região 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Tendo como base a discussão apresentada, percebe-se que a bacia do Rio 

Paraíba do Sul necessita de centralização da gestão, integrando as instituições e aspectos 

legais. Faz-se necessário que a bacia tenha um processo de cobrança unificado, com 

uma única fórmula para que, definitivamente, seja vista como uma unidade de gestão. O 

capital arrecadado deve ser direcionado a um único fundo, o que permite mais 

transparência, propiciando uma gestão mais integrada. 
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