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RESUMO --- O processo de implantação da cobrança pelo uso de águas estaduais no Estado do Rio 
de Janeiro configurou-se em experiência singular no país, sobretudo por iniciá-la em todo território 
estadual em caráter provisório, condicionando a validade da metodologia e valores de cobrança à 
efetiva implantação dos comitês estaduais e à elaboração dos respectivos Planos de Bacia 
Hidrográfica (Lei Estadual 4.247/03). A despeito das polêmicas e tensões suscitadas inicialmente 
com a forma de implantação da cobrança, o assunto parece ter sido superado à medida que o Estado 
avançou na estruturação do modelo de gestão e na criação de comitês de bacia, dispondo de oito 
comitês instalados, de um total de dez Regiões Hidrográficas. Muito ainda resta a ser 
operacionalizado, mas o sistema de gestão tem conhecido avanços significativos nos últimos anos. 
Este artigo registra o processo de implementação do sistema de cobrança pelo uso da água no 
Estado do Rio de Janeiro, desde a experiência pioneira de cobrança pelo uso de rios federais (ANA 
- CEIVAP) até a construção do sistema estadual, suas características e desafios.  

ABSTRACT --- The process of instituting water use pricing in Rio de Janeiro state has configured 
a singular experience in the country, moreover because it has been initiated in the whole state 
territory with a provisional character, conditioning the methodology validity and the pricing values 
to the effective establishment of state committees and to the formulation of the respective 
Hydrographic Basin Plans (State Law 4.247/03). Despite all conflicts and tensions provoked at first 
due to the way water use pricing was instituted, the subject appears to have been overcome once the 
State has reached significant results in the structuring management model and in the establishment 
of basin committees, counting with 8 structured committees within 10 Hydrographic Regions. There 
is still much to be done, but a significant improvement has been accomplished by the management 
system during last years. This article records the process of implementing the system of charging 
for water use in the State of Rio de Janeiro, since the pioneering experiment of charging for use in  
federal rivers (ANA - CEIVAP) until the construction of the state system, its characteristics and 
challenges 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída por meio da Lei 9.433/97 e inspirada no 

modelo francês de gestão, representa um marco institucional no Brasil, pois trouxe avanços 

significativos em termos de organização, planejamento e gestão dos recursos hídricos. Seus 

princípios, normas e padrões preconizam uma gestão participativa, descentralizada, integrada e 

planejada, envolvendo múltiplos usos dos recursos hídricos e a gestão ambiental. 

A partir da Constituição de 1988, foi extinto o domínio privado da água, passando seu 

domínio para a esfera pública. Assim, passaram a ser de domínio da União rios que cruzam mais de 

um estado, fazem fronteiras entre estados, compartilhados com outros países, corpos hídricos 

decorrentes de obras da União ou situados em terrenos da União. Nesse contexto passou a ser de 

domínio dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito que 

banhem apenas um estado. 

A cobrança pelo uso da água bruta é um dos instrumentos previstos para a execução das 

Políticas Nacional (Lei 9.433/97) e Estadual (Lei 3.239/99) de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

Trata-se de um dos instrumentos de gestão de maior dificuldade de aplicação, visto que 

somente três estados da federação conseguiu implementá-lo (Ceará, em 1996; Rio de Janeiro, em 

2004; e São Paulo, em 2007) bem como a União em rios federais da Bacia do rio Paraíba do Sul 

(SP, MG e RJ), em 2003, e  da Bacia dos rios Piracicaba-Capivari-Jundiaí (SP e MG), em 2006. 

Cabe ao Comitê da Bacia estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso e sugerir os 

valores a serem cobrados. O objetivo deste instrumento é estimular o uso racional da água e gerar 

recursos financeiros para investimentos na recuperação dos mananciais da bacia hidrográfica. 

Assim, o princípio do poluidor pagador, ou usuário pagador, de uma forma mais ampla, impõe o 

dever ao usuário com os custos da degradação dos “bens ambientais” e da sua indisponibilização a 

outros potenciais usuários. A cobrança não é um imposto, sendo seu preço fixado a partir de um 

pacto entre usuários, poder público e sociedade civil, no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica. 

O processo de implantação da cobrança pelo uso de águas estaduais no Estado do Rio de 

Janeiro configurou-se em experiência singular no país, sobretudo por iniciá-la em todo território 

estadual em caráter provisório, condicionando a validade da metodologia e valores de cobrança à 

efetiva implantação dos comitês estaduais e à elaboração dos respectivos Planos de Bacia 

Hidrográfica (Lei Estadual 4.247/03).  

A despeito das polêmicas e tensões suscitadas inicialmente à forma de implantação da 

cobrança, o assunto parece ter sido superado à medida em que o Estado avançou na estruturação do 

modelo de gestão e na criação de comitês de bacia (o Estado dispõe de 8 comitês instalados, de um 
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total de 10 Regiões Hidrográficas). Muito ainda resta a ser operacionalizado (estruturação de apoio 

técnico e administrativo aos comitês de bacia, operacionalização plena do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos, qualificação de entidades pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos como 

Agência de Água, entre outros desafios), mas o sistema de gestão tem conhecido avanços 

significativos nos últimos anos.  

Este artigo registra o processo de implementação do sistema de cobrança pelo uso da água no 

Estado do Rio de Janeiro, desde a experiência pioneira de cobrança pelo uso de rios federais (ANA 

- CEIVAP) até a construção do sistema estadual, suas características e desafios. 

2 – A PRIMEIRA COBRANÇA NO TERRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO: 

corpos d’água federais da Bacia do rio Paraíba do Sul 

A discussão sobre mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água no âmbito do Comitê 

para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP iniciou-se formalmente em 

2001, e estendeu-se por dois anos até a emissão do primeiro documento de arrecadação (boleto) em 

março de 2003 (Carvalho et al, 2007).  

Durante esse período, e posteriormente, o Comitê foi editando as regulamentações e 

complementações necessárias, tais como a aprovação de mecanismos e valores para o setor de 

mineração de areia em leito de rio e para o uso águas transpostas da bacia do Paraíba do Sul para a 

bacia do Guandu, no estado do Rio de Janeiro.  

A Tabela 1 resume as decisões emanadas do Comitê, indicando a cronologia da implantação 

da cobrança para usos em corpos d’água de domínio da União. 
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Tabela 1: Cronologia da implantação da cobrança em rios de domínio da União 

Data Ação 
Fevereiro de 2001:  Início formal do processo (Encontro ANA-CEIVAP, em Volta Redonda - RJ, com o Diretor 

Presidente da ANA) 

Março de 2001:  Aprovação da Deliberação CEIVAP nº 03/2001, que dispõe sobre a cobrança pelo uso da água na 
bacia 

Abril-Novembro de 2001:  Intenso processo de discussão e construção de consenso com usuários e sociedade civil 

Dezembro de 2001:  
Aprovação da Deliberação CEIVAP nº 08/2001, que dispõe sobre modificações significativas dos 
critérios iniciais para a cobrança dos setores industrial e de saneamento e institui condições prévias 
para a operacionalização da cobrança 

Março de 2002:  Aprovação, pelo CNRH, dos valores de cobrança na bacia do Paraíba do Sul (Resolução nº 19/2002) 

Fevereiro-Outubro de 2002:  Proposição, discussão e negociação sobre metodologia e critérios de cobrança para outros setores 
usuários e sobre usos insignificantes 
Aprovação da Deliberação CEIVAP nº 15/2002, que dispõe sobre medidas complementares para a 
implementação da cobrança Novembro de 2002:  
Aprovação da Resolução CNRH nº 27/2002, que define valores e critérios para a cobrança 

Março de 2003: Início efetivo da cobrança pelo uso da água 

Março de 2004 
Aprovação da Deliberação nº 24, que aprovou os mecanismos e valores de cobrança para o setor de 
mineração de areia em leito de rio e prorrogou o prazo para a definição sobre a transposição por mais um 
ano

Março de 2005 Aprovação da Deliberação nº 43, que prorroga por mais 6 meses o prazo para a definição sobre a 
transposição

Setembro de 2005 
Aprovação da Deliberação nº52, que propõe valor de cobrança pelo uso das águas transpostas da bacia 
do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, sendo posteriormente aprovado pelo CNRH por meio 
da Resolução nº 66, de 7 de dezembro de 2006

Setembro de 2006:  Aprovação da Deliberação CEIVAP nº 65, que estabelece novos mecanismos e valores para a 
cobrança pelo uso da água, a partir de 2007 

Outubro de 2006: 
Aprovação da Deliberação no 70, que estabelece mecanismo diferenciado de pagamento na bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, posteriormente ratificadas (Deliberações 65 e 70) pelo CNRH por 
meio da Resolução nº 64, de 7 de dezembro de 2006

Janeiro de 2007: Início operacionalização da nova metodologia de cobrança  

 

Em dezembro de 2001, por meio da Deliberação nº 8/2001, o Comitê determinou que a 

metodologia e valores de cobrança adotados teriam caráter transitório, devendo ser revistos após 

três anos de vigência. 

Finalmente, em 2006, após intenso processo de discussão e negociação no âmbito do 

CEIVAP, foram aprovados novos mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água na bacia, 

estabelecidos por meio das Deliberações nº 65/06, e nº 7006, posteriormente ratificadas pelo 

CNRH. 

3 – CONTEXTO LEGAL ESTADUAL 

A Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída por meio da Lei 3.239/99, definiu a 

cobrança como um dos instrumentos de gestão e autorizou a criação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FUNDRHI, destinado a desenvolver os programas governamentais de recursos hídricos, 

sendo a cobrança pelo uso da água de domínio estadual uma de suas receitas. 

O FUNDRHI tem sua regulamentação dada por decreto (Decreto 35.724, de 18 de junho de 

2004). Os critérios para destinação dos recursos designados ao Fundo são definidos na Lei 4.247/03 

e no decreto que regulamente o Fundo, sendo resumidos nos principais pontos abaixo relacionados, 

relativamente à cobrança pelo uso da água de domínio estadual: 
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• Do montante arrecadado com a cobrança pelo uso da água, 90% devem ser aplicados na 

Região Hidrográfica arrecadadora e 10% no órgão gestor; 

• 15% dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Guandu devem 

ser aplicados na bacia do rio Paraíba do Sul, em virtude da transposição das águas do 

Paraíba do Sul para o rio Guandu. 

O Comitê de Bacia possui prerrogativa para deliberar sobre a aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo correspondentes à sua área de jurisdição, com aprovação do CERHI/RJ 

(Decreto 35.724/04, art. 9º). 

Nas Regiões Hidrográficas onde ainda não há Comitê de Bacia instalado, é facultado ao órgão 

gestor propor ao CERHI/RJ a utilização dos recursos correspondentes do FUNDRHI na 

implementação dos programas governamentais de recursos hídricos. 

4 – COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

corpos d’água estaduais 

O início da cobrança pelo uso da água bruta de domínio do estado do Rio de Janeiro foi 

antecedido por extensa discussão no âmbito do CEIVAP, conforme descrito no item 2, que aprovou 

metodologia e valores de cobrança para usos em rios federais da bacia a partir de 2003. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – CERHI/RJ, em 

decisão inédita no âmbito no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, autorizou a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro integrantes da 

bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir de 2004, considerando as condições, metodologia 

e valores definidos pelo CEIVAP em 2001 e 2002, de acordo com as suas Deliberações nº 8 e nº 15 

(tabela 1).  

Posteriormente, em dezembro de 2003, o estado do Rio de Janeiro estendeu a cobrança pelo 

uso da água a todos os corpos hídricos de domínio estadual do Estado, por meio da Lei 4.247/03, 

com critérios e valores muito semelhantes aos fixados pelo CEIVAP, condicionando-se a sua 

validade, no entanto, à efetiva implantação dos comitês de bacia estaduais, bem como à elaboração 

dos respectivos planos de bacia hidrográfica. 

De acordo com o disposto na Lei 4.247/03, a cobrança pelos usos de recursos hídricos sujeitos 

a outorga pelo Estado do Rio de Janeiro seria implementada pelo órgão responsável pela gestão e 

execução da política estadual de recursos hídricos, exercida então pela Fundação Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, hoje absorvida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA. 

Portanto, a execução da cobrança pelo uso da água de domínio do estado do Rio de Janeiro, 

inclusive as águas captadas por poços, foi iniciada em 2004 pela SERLA, inicialmente para os rios 
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estaduais da bacia do Paraíba do Sul em território fluminense, e em seguida estendida para todo o 

Estado, tendo como metodologia e valores aqueles aprovados pelo CEIVAP para usos em rios 

federais. 

A Lei 4.247/03, apesar de inverter a lógica da Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

delega ao Comitê de Bacia a prerrogativa de decisão quanto ao início da cobrança em sua área de 

atuação, determinou que a metodologia e os valores fixados teriam caráter provisório, até a 

implantação dos comitês de bacia estaduais, conforme mencionado anteriormente. Além disso, a 

decisão pela aplicação dos recursos arrecadados na respectiva bacia hidrográfica é de competência 

do Comitê da Bacia, onde houver, sendo o respectivo plano de aplicação referendado pelo 

CERHI/RJ. 

A cronologia da implantação da cobrança para usos em corpos d’água de domínio do estado 

do Rio de Janeiro está indicada na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Cronologia da implantação da cobrança em rios de domínio do estado do Rio de Janeiro 

Data Ação 

Maio de 2003:  
Aprovação Resolução CERHI-RJ nº06, que dispõe sobre a cobrança pelo uso da água dos 
corpos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro integrantes da bacia do rio Paraíba do 
Sul 

Dezembro de 2003:  Lei nº4.247/03, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro 

Janeiro de 2004:  Início da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro 
na porção fluminense da bacia do Paraíba do Sul 

Março de 2004 Início da cobrança nas demais bacias do Estado do Rio de Janeiro 

Março de 2005:  Aprovação Resolução CERHI-RJ nº 13, que aprova os critérios de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos no âmbito do Comitê Guandu, por meio da Resolução nº05, de 15 de dezembro de 2004 

Julho de 2006:  Aprovação Resolução CERHI-RJ nº 15, que aprova o Plano de Gestão Ambiental para a bacia da 
Região dos Lagos e rio São João constante da resolução CILSJ N° 005, de 11 de maio de 2006 
Aprovação da Resolução CERHI-RJ nº 20, que aprova o Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu mirim, aprovada pelo Comitê 
Guandu em sua Resolução nº 13 de 8 de dezembro de 2006 

Maio de 2007:  Aprovação da Resolução CERHI-RJ nº 15, que aprova critérios de cobrança pelo uso de recursos 
hídricos no âmbito da área de atuação do Comitê das Bacias Hidrográficas das lagoas de 
Araruama e Saquarema e dos rios São João e Uma, aprovada pelo Comitê em sua Resolução nº 
10,de 21 de dezembro de 2006 

Maio de 2008 Lei nº 5.234/08, que altera a Lei nº4.247/03, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro 

Agosto de 2008 Deliberações AGENERSA nº 285 e 286: homologam revisão tarifária das concessionárias com 
concessão estadual relativa aos valores pagos à SERLA 

 

Importante registrar que dois Comitês de Bacia – Comitê Guandu e Comitê Lago São João – 

já aprovaram alterações à metodologia definida na Lei 4.247, sendo referendadas pelo CERHI/RJ e 

executadas pelo órgão gestor à época. 

Por sua vez, uma nova lei estadual (Lei 5.234/08) passou a permitir que os acréscimos de 

custos decorrentes da cobrança pelo uso da água façam parte da revisão tarifária das empresas 

prestadoras de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário atuantes no Estado 

(Acselrad et al, 2009). Aquelas com concessão estadual devem submeter a revisão tarifária à 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA, 
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cujas deliberações dessa natureza passam a compor o rol de documentos legais estaduais 

relacionados à cobrança pelo uso da água bruta. 

5 – PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA 

ESTADUAL 

5.1 – Construção de uma Base de Dados 

Para o início da execução da cobrança e a emissão dos boletos pelo órgão gestor, alguns 

desafios enfrentados à época podem ser destacados. O primeiro deles diz respeito ao cadastro de 

usos. As informações de uso de água necessárias ao cálculo dos valores devidos pelos usuários 

estaduais estavam distribuídas em diversas bases de dados: Cadastro Estadual de Usuários de Água 

– CEUA; Sistema de Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul – GESTIN; cadastro de 

outorga.  

Os diversos sistemas existentes à época eram muitas vezes inconsistentes ou possuíam 

informações conflitantes sobre o mesmo usuário, pois eles não eram integrados entre si. Como 

conseqüência, a cobrança foi iniciada em exercícios distintos nas diversas bacias, em função da 

adesão dos usuários aos cadastros existentes ou às solicitações de outorga em andamento.  

Este fato, associado ao ineditismo e conseqüente necessidade de ajustes na estrutura da 

Diretoria de Administração e Finanças - DAF da antiga SERLA, gerou dificuldades para o envio 

dos boletos aos usuários, e a exata correlação entre as receitas auferidas com as bacias em que elas 

foram geradas. 

O órgão gestor, no ano de 2006, optou por trabalhar em estreita colaboração com a Agência 

Nacional de Águas – ANA, no sentido de ampliar a regularização dos usos da água no Estado. A 

ANA, então, disponibilizou o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, 

visando à unificação dos cadastros de usuários de águas de domínio da União e do Estado.  

Para maior eficiência, o CEUA foi, então, desativado e os dados declarados foram migrados 

para o novo sistema CNARH, por meio da convocação dos usuários cadastrados no antigo sistema 

para novo cadastramento, totalmente via Internet e com diversos aperfeiçoamentos em relação ao 

sistema anterior. 

Portanto, o problema da inconsistência e falta de confiabilidade dos dados cadastrais 

necessários ao cálculo dos valores devidos foi solucionado com a adesão ao CNARH, pois o usuário 

localizado no estado do Rio de Janeiro necessita se cadastrar uma única vez, ainda que tenha usos 

com distintas dominialidades, evitando duplicidade de cobranças para usuários com usos em corpos 

d’água com mais de um domínio. Além disso, o histórico de alterações dos usos fica todo registrado 
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no sistema, resguardando o órgão gestor e o próprio usuário, que é o responsável pelas informações 

prestadas. 

A Figura 1 apresenta o histórico de empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro cadastrados 

e internalizados no sistema até abril de 2009. 
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Figura 1: Número de declarações internalizadas no sistema CNARH por ano no estado do Rio de Janeiro 

 
A adoção do CNARH como base cadastral possibilitou a solução, concomitantemente, de 

diversas fragilidades técnicas relacionadas à operacionalização da cobrança no Estado (Nunes et al, 

2008): a confiabilidade dos dados requeridos para o cálculo dos valores devidos, e a segurança no 

registro e armazenamento dos dados, forneceram um salto de qualidade na operação da cobrança 

que pôde ser observado no aumento significativo da arrecadação nos exercício subsequentes, sem a 

necessidade de ampla campanha de regularização nas Regiões Hidrográficas do Estado. 

5.2 – Definição de Unidades de Planejamento e Gestão 

As bacias hidrográficas adotadas como unidades de planejamento à época do início da 

cobrança eram utilizadas pelo setor financeiro do órgão gestor para a apropriação contábil dos 

valores arrecadados no sistema utilizado para o controle em subcontas específicas para as Bacias 

Hidrográficas e para o gestor, por fonte de receita, o chamado Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.  

As bacias hidrográficas onde a cobrança foi implementada, cuja configuração como unidades 

de planejamento e gestão vigorou de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, estão representadas na 

Figura 2.  
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Figura 2: Bacias hidrográficas de referência para início da cobrança no Estado de janeiro de 2004 a dezembro de 2006 
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Conforme mencionado anteriormente, a cobrança foi iniciada em meses distintos, dependendo 

da localização do empreendimento, com os usuários sendo inseridos ao longo do exercício de 2004 

no sistema de cobrança estadual, de acordo com a bacia hidrográfica em que se localizavam os 

pontos de interferência do empreendimento. 

Em novembro de 2006, o CERHI aprovou a nova configuração das unidades de planejamento 

estaduais de recursos hídricos, em Regiões Hidrográficas(Resolução CERHI nº 18/06), sendo que, 

no caso dos comitês de bacia já constituídos, as correspondentes áreas de atuação ficaram 

automaticamente alteradas para a área de abrangência da respectiva região hidrográfica. 

A nova configuração dividiu a bacia do Paraíba do Sul em quatro unidades distintas (Médio 

Paraíba do Sul, Piabanha, Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul), agrupou unidades (Guandu/Sepetiba, 

Guanabara/Jacarepaguá), e incorporou regiões como a bacia contribuinte à Lagoa Feia (incorporada 

à Região do Baixo Paraíba) à divisão hidrográfica estadual, conforme pode ser observado na Figura 

3: 
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Figura 3: Unidades de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro a partir de 2007 
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Os Comitês de Bacia atualmente instalados no Estado são os seguintes, com os respectivos 

decretos de criação: 

• CEIVAP – Decreto federal nº 1.842 de 22/3/96 

• Comitê Macaé – Decreto nº 34.243 de 4/11/03 

• Comitê Guandu – Decreto nº 31.178 de 20/7/04 

• Comitê Lago São João – Decreto nº 36.733 de 8/12/04 

• Comitê Piabanha – Decreto nº 3.8235 de14/9/05 

• Comitê Baía da Guanabara – Decreto nº 38.260 de 16/9/05 

• Comitê Rio Dois Rios – Decreto n° 41.472 de 11/09/08 

• Comitê Médio Paraíba do Sul – Decreto n° 41.475 de 11/09/08  

• Comitê Baixo Paraíba do Sul – Decreto n° 41.720 de 3/03/09 

As Regiões Hidrográficas da Baía da Ilha Grande e do Itabapoana não contam com Comitê de 

Bacia instalado.  

5.3 – Transposição Paraíba do Sul - Guandu 

O dispositivo previsto na Lei 4.247/03 de que 15% dos recursos oriundos da cobrança pelo 

uso da água na bacia do rio Guandu devem ser aplicados na bacia do rio Paraíba do Sul, em virtude 

da transposição das águas do Paraíba do Sul para o rio Guandu, foi posteriormente aprovado como 

mecanismo de cobrança pela transposição pelo CEIVAP, com referendo do CNRH (Tabela 1). No 

entanto, há duas questões ainda não equacionadas para o efetivo cumprimento da medida: 

• Repasse dos recursos depositados no FUNDRHI para a Agência de Bacia do CEIVAP; 

• Inadimplência do maior usuário das águas transpostas do rio Paraíba do Sul.  

Hoje, o montante relativo ao percentual de 15% da cobrança na bacia do rio Guandu vem se 

situando em torno de R$150 mil anuais, quando o potencial de arrecadação é da ordem de R$2,5 

milhões. 

5.4 – O impasse com o setor de saneamento 

A origem do impasse envolvendo o setor de saneamento é a proibição do repasse aos 

consumidores finais dos custos da cobrança pelo uso da água (Lei 4.247/03). A vedação acabou por 

atingir apenas as entidades responsáveis pela captação e distribuição de água no Estado do Rio de 

Janeiro (serviços municipais, autarquias e concessionárias públicas e privadas), uma vez que têm 

seus preços/tarifas regulados pelo poder público. Tais entidades, portanto, ficam impossibilitadas de 

repassar os custos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos aos seus consumidores. 
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Tais empresas, geralmente, são deficitárias e, por isso, não geram recursos para aplicar em 

melhorias ambientais, nem investir na manutenção adequada e expansão dos serviços, notadamente 

de coleta e tratamento de esgotos. 

Embora tencionasse evitar que os usuários repassassem o custo da cobrança para os preços, 

sem buscar a melhoria da eficiência do uso e o impacto sobre o meio ambiente, reduzindo perdas e 

poluição, esta vedação produziu efeitos perversos para a gestão de recursos hídricos. 

De fato, a inadimplência quase generalizada do setor de saneamento nos primeiros 5 anos de 

implementação do instrumento teve (e ainda tem) vários impactos: em primeiro lugar, ela fragiliza o 

aspecto pedagógico do instrumento de gestão, que busca sinalizar o valor econômico da água, ao 

deixar um setor usuário de tamanha importância fora do sistema de cobrança; esse ainda é o caso da 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE). Em segundo lugar, o impacto sobre a 

arrecadação da cobrança é significativo: o montante anual para todo o Estado do Rio de Janeiro, 

estimado em cerca de R$ 25 milhões, situou-se em torno de R$ 3 milhões por ano até 2007, 

elevando-se para 4,5 milhões em 2008, reduzindo sobremaneira as capacidades de investimento em 

ações de gestão e recuperação das águas, sobretudo por parte dos comitês de bacia. 

A impossibilidade de repasse para o consumidor final retira os recursos já escassos do setor de 

saneamento para aplicá-lo no setor de recursos hídricos, sem gerar novas receitas que possam 

alavancar investimentos para o controle da poluição gerada pelo lançamento de esgotos sem 

tratamento, considerando que o maior fator de degradação ambiental dos corpos hídricos no Estado 

do Rio de Janeiro é a poluição por efluentes urbanos. 

Para solucionar de forma definitiva o impasse envolvendo o setor de saneamento, o órgão 

gestor encaminhou proposta de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, após debater o assunto no 

âmbito do CERHI/RJ, com a participação dos Comitês de Bacia, que dispõe sobre alterações à Lei 

4.247/03, particularmente a alteração do art. 24. Após tramitação nas diversas instâncias do 

Governo do Estado, foi aprovada nova lei (Lei 5.234, de 5 de maio de 2008), que, entre outras 

medidas, permite às concessionárias repassar os custos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

aos seus clientes.  

A Lei 5.234/08 foi aprovada tendo como pano de fundo um pacto mais amplo, o Pacto pelo 

Saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, foi fixado na nova lei que 70% dos recursos 

arrecadados com a cobrança do setor de saneamento devem ser, obrigatoriamente, investidos em 

coleta e tratamento de esgotos, até que se atinja o percentual de 80% do esgoto coletado e tratado na 

respectiva Região Hidrográfica.  

Este dispositivo foi acordado no âmbito do CERHI/RJ, que conta com a representação dos 

Comitês de Bacia instalados no Estado, pois se considerou que, mesmo com a vinculação de receita 

ao setor de saneamento, com a possibilidade de pagamento das empresas do setor, e conseqüente 
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alteração do status de inadimplência, os Comitês ainda teriam uma receita anual maior do que a 

observada de 2004 a 2007 para investimentos em outras ações de conservação e recuperação dos 

recursos hídricos da respectiva Região Hidrográfica. Os valores faturados, hoje, para o setor de 

saneamento ultrapassam os 20 milhões de reais, quase o dobro do valor total destinado ao 

FUNDRHI relacionado à cobrança pelo uso da água de domínio do estado no período 2004-2007. 

Após a edição da nova lei, diversas empresas do setor de saneamento regularizaram o 

pagamento pelo uso da água no exercício de 2008, e firmaram acordos para financiamento dos 

débitos consolidados dos exercícios anteriores com o órgão gestor de recursos hídricos. No entanto, 

a CEDAE condiciona o início do pagamento à regulamentação, por meio de normativo específico, 

de critérios técnicos para repasse dos custos aos consumidores finais.  

6 – ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS: gargalos 

operacionais 

A despeito da arrecadação com a cobrança pelo uso da água de domínio do Estado verificar 

um acréscimo da ordem de 50% do exercício 2007 para 2008, conforme apresentado na Tabela 4, o 

principal gargalo no processo de implantação da cobrança no Estado, hoje, situa-se na fase de 

aplicação dos recursos pelos Comitês de Bacia. 
 

Tabela 3: Valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água  
de domínio do Estado do Rio de Janeiro 

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
VALORES ARRECADADOS (Milhões R$) 

2004 2005 2006 2007 2008 

1,5  2,5  3,0  3,0  4,6  
Fonte: Nota Técnica nº 01/2008/DGRH (Acselrad et al., 2008) e registros contábeis da 
extinta DAF/SERLA 

  

Em termos de número de usuários cobrados, a Região Hidrográfica da Baía da Guanabara é 

a mais representativa, com 113 empreendimentos constando do sistema de cobrança em 2009. No 

entanto, em termos de valores arrecadados, a Região Hidrográfica do Guandu se sobressai, com 

uma arrecadação total em 2008 da ordem de R$1,2 milhão de reais. Essas informações podem ser 

vistas na Figuras 4 e 5 a seguir. 

No entanto, os valores nominais de cobrança ultrapassam os R$24 milhões de reais anuais, 

porém a inadimplência quase generalizada do setor de saneamento até o ano de 2007 fez com que a 

arrecadação permanecesse numa média de R$3 milhões ao ano, e de R$4,5 milhões em 2008. 
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Figura 4: Número de empreendimentos cobrados por Região Hidrográfica do Estado em 2007, 2008 e 2009 
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Figura 5: Valores efetivamente arrecadados por Região Hidrográfica do Estado em 2007 e 2008 

 
A partir de um levantamento feito pela então Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos, 

consubstanciado na Nota Técnica nº 01/2008/DGRH (Acselrad et al, 2008), chegou-se ao valor total 

efetivamente apropriado com a cobrança pelo uso da água no período 2004-2007, de cerca de R$11 

milhões, que é o montante total observado destinado às Regiões Hidrográficas e ao órgão gestor no 

período. 

O mesmo levantamento identificou que, no período 2004-2007, foram aplicados efetivamente, 

em ações definidas pelos Comitês de Bacia, um montante aproximado de 2 milhões de reais, ou 

seja, menos de 20% do total arrecadado. 

Em 2008 foram aplicados efetivamente cerca de R$360 mil reais, dos R$4,6 milhões 

arrecadados, ou seja, menos de 8% do total5. 

                                                 
5 Valores disponíveis em http://www.inea.rj.gov.br  
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As análises são preliminares, mas demonstram que há um claro gargalo na implantação 

completa do sistema de cobrança, que compreende a fase de operacionalização pelo órgão gestor – 

desenvolvimento e manutenção de base de dados, cálculo de valores, emissão de boletos e 

gerenciamento da arrecadação – e a fase de repasse e investimentos em ações deliberadas pelos 

Comitês de Bacia. 

Este fato é explicado, em parte, pela deficiência técnica e de infraestrutura de grande parte dos 

Comitês de Bacia Estaduais, que praticamente inviabiliza o processo de repasse dos recursos 

existentes nas subcontas do FUNDRHI. 

Por outro lado, o desconhecimento das diversas instâncias governamentais, especialmente 

aquelas com poder de veto às despesas com recursos públicos estaduais – categoria em que se 

enquadra a cobrança pelo uso do bem público água – sobre as Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos, que conferem aos Comitês de Bacia autonomia para deliberação sobre aplicação 

desses recursos, dificultam sobremaneira o processo de repasses dos recursos pleiteados.  

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de o modelo de gestão das bacias hidrográficas por comitês corresponder a um antigo 

anseio, a divisão dos rios entre os domínios estadual e federal tem suscitado conflitos (Campos, 

2005), tendo em vista que a cobrança pelo uso da água bruta em rios de domínio estadual, inseridos 

em uma bacia de domínio federal, pode ser tributada em certos estados e em outros não. Com isso, 

abrem-se brechas para a criação de regras diferenciadas que acabam desestimulando a participação 

daqueles que já estão sujeitos às regras definidas pelo comitê do rio principal, como é o caso da 

Bacia do Paraíba do Sul, onde são cobrados os usos em rios de domínio da União, o Rio de Janeiro 

já efetua a cobrança desde 2004, São Paulo já a implantou a partir de meados 2007 e Minas Gerais 

ainda não a implementou.  

O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro ao aprovar a cobrança para usos em rios estaduais da 

bacia do rio Paraíba do Sul em território fluminense, por meio de uma deliberação do CERHI/RJ, 

referendando a decisão do CEIVAP, para usos em rios federais, em observância aos princípios da 

integração, cooperação e da preservação da bacia hidrográfica como unidade básica de 

gerenciamento em recursos hídricos. 

No entanto, no final de 2003, foi editada a Lei 4.247, que estendeu a cobrança para todo o 

Estado, estabelecendo que os mecanismos e valores definidos tivessem caráter provisório até a 

criação dos Comitês e elaboração dos respectivos Planos. 

O órgão gestor estadual iniciou a execução da cobrança pelo uso da água no estado contando 

com bases de dados cadastrais distintas, dificultando a gestão administrativo-financeira face às 
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necessidades de geração das informações constantes dos boletos, bem como do adequado controle 

da arrecadação e correlação entre as receitas auferidas com as bacias em que elas foram geradas.  

Além disso, a inadimplência de grande parte dos usuários do setor de saneamento, impedidos 

de efetuar o repasse dos custos decorrentes da cobrança aos consumidores finais em virtude do 

artigo 24 da Lei 4.247/03, causou distorções no sistema, diante da ausência de isonomia nas bacias 

onde apenas os demais usuários pagam.  

 Após cinco anos de experiência da implementação da cobrança pelo uso da água de domínio 

do estado do Rio de Janeiro, algumas questões começam a ser equacionadas, abrindo uma 

perspectiva de avanços na gestão dos recursos hídricos. De acordo com Santos (2007), com o início 

da cobrança estadual, esperava-se arrecadar recursos para alavancar a implantação do sistema de 

gestão em todas as bacias do Estado, dotando os Comitês de secretarias e planos de bacia, metas 

que ficaram comprometidas mediante a alta inadimplência do setor de saneamento.  

Com o início do pagamento de grande parte dos usuários do setor de saneamento, a partir da 

edição da Lei 5.235/08, que permite o repasse dos custos da cobrança aos consumidores finais, 

aumenta significativamente a capacidade de ação do órgão gestor e dos comitês de bacia. Além 

disso, diversas empresas inadimplentes fizeram acordos para parcelamento dos débitos 

consolidados relativos ao período anterior à edição da Lei, regularizando a situação das mesmas 

com relação ao pagamento pelo uso da água de domínio estadual. 

Apesar das t das polêmicas e tensões suscitadas inicialmente coma forma de implantação do 

instrumento de cobrança no Estado, este vem conseguindo implementar as mudanças necessárias ao 

avanço da gestão estadual e à superação dos obstáculos observados, particularmente com relação a: 

(i) base de dados: o órgão gestor conta hoje com uma base de dados única e consistente, 

considerada representativa do potencial de usuários de água de domínio estadual; 

(ii) unidades de planejamento e gestão: a definição das Unidades pelo CERHI em 2007 

alterou a configuração inicial de controle e correlação da receita com as bacias hidrográficas de 

origem. No entanto, o início da cobrança deu um imput à mobilização e criação dos Comitês de 

Bacia estaduais, que hoje já são oito em todo o Estado, respeitando a nova divisão hidrográfica 

estadual; 

(iv) inadimplência: o impasse envolvendo o setor de saneamento foi solucionado por meio 

da Lei 5.234/08, que passa a permitir o repasse dos custos aos consumidores finais, o que acarretou 

a diminuição significativa do número de usuários inadimplentes. Em termos de valores, no entanto, 

o índice de inadimplência continua alto, pois o maior usuário de água bruta do Estado, em vazões 

captadas, condiciona o pagamento pelo uso da água à regulamentação dos critérios de repasse; 

(iv) transparência: o órgão gestor passou a disponibilizar na internet, a partir de 2008, os 

“extratos” das subcontas de cada Região Hidrográfica no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, 
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atendendo a antigo anseio de toda a comunidade envolvida com a gestão de recursos hídricos no 

Estado; 

(v) pacto para gestão: a despeito do início da implantação da cobrança elo uso da água de 

domínio estadual, de forma não aderente à filosofia da Política Nacional de Recursos Hídricos, a 

experiência do Estado do Rio de Janeiro demonstra que é possível avançar. Os obstáculos e 

impasses observados, de natureza técnica, política ou legal, podem ser superados com criatividade e 

a construção de pactos, por meio da negociação nos fóruns participativos de recursos hídricos.  

A experiência recente do Estado do Rio de Janeiro ilustra o que Santos (2007) afirma, de 

que, a despeito da complexidade do sistema de gestão em implantação no país, é possível avançar, 

pois a comunidade interessada tem sido levada a discutir questões concretas, pressionando os 

poderes executivos e legislativos a remover os entraves observados para a consolidação do sistema 

estadual de gestão. 
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