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5(6802���� A cobrança pelo uso d’água, instituída pela Lei Federal 9.433/1997, tem por objetivo 
dotar a água de valor de econômico e assim estimular o seu uso racional e gerar recursos financeiros 
para investimentos na recuperação e preservação da bacia. O impacto desta cobrança nos custos de 
produção das indústrias vai depender do nível de utilização da água em seus processos produtivos. 
Para a agroindústria de matadouro e frigorífico a água é um insumo de vital importância, visto que, 
além de ser necessária em grande quantidade em seus processos produtivos, é também utilizada 
como meio de diluição de efluentes. Este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto desta cobrança 
nos custos de operação de uma agroindústria de matadouro e frigorífico situada na bacia do rio 
Sapucaí. Apesar de atualmente não haver cobrança pelo uso da água nesta bacia, utiliza-se neste 
trabalho a fórmula de cobrança definida pelo Comitê para Integração da Bacia de Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul. Espera-se que os resultados obtidos possam subsidiar o comitê na definição dos 
critérios e bases da cobrança, e assim, possibilitar uma melhor gestão da cobrança pelo uso da água.�
��
$%675$&7 --- The main objective of the water use charge, established by the Federal Law 
9.433/1997, is to yield an economic value to the water in order to stimulate its rational use and to 
produce financial resources for investments necessary for the recovery and maintenance of the 
basin. The impact of this charge on the production costs of the industries will depend on the level of 
water use in their production processes. For the Slaughterhouses and Animal by-products industries 
water is a very important input as besides being used in large quantities in the production processes, 
it is also used for dilution of effluents. The objective of this work is to evaluate the impact of the 
water use charge in the production cost of a real industry of Slaughterhouses located in the Sapucaí 
River basin. Despite the water use charge has not been implemented in this particular basin yet, it 
has been used in the work the formula defined by the by Hydrographic Basin Integration Committee 
of Paraiba do Sul River.  The authors expect the results can help the committee to define the criteria 
and charging basis, in order to establish a good management for the use of water. 

3DODYUDV�FKDYH: cobrança pelo uso da água, agroindústria de matadouro e frigorífico. 
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A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, prevista na Lei Federal 9.433/97, tem o objetivo de 

dotar a água de valor de econômico e assim estimular o uso racional da água e gerar recursos 

financeiros para investimentos na recuperação e preservação das bacias hidrográficas. Segundo 

Art.38 – cap. III, os comitês de bacias hidrográficas devem estabelecer os mecanismos de cobrança 

e sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água, e as Agências de Água devem executar as 

ações propostas pelos comitês. 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui uma área de drenagem relativamente 

pequena, 0,7% do território brasileiro, mas situa-se numa das áreas mais industrializadas do país 

(responsável por 10% do PIB nacional), e abastece cerca de 14 milhões de habitantes (BRAGA et 

al, 2008). Em função de sua importância e da necessidade de obtenção de recursos para sua 

recuperação, o Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP 

tornou-se pioneiro no país na aplicação da cobrança. A partir de 2006, o comitê do Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí - PCJ também instituiu a cobrança pelo uso da água. 

Entretanto, as experiências de cobrança pelo uso da água no Brasil ainda são ainda bastantes 

restritas em conseqüência da dificuldade de estruturação dos comitês e de criação das agências de 

água. O relatório da primeira fase do Plano de Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais 

(2006) aponta como uma das causas dos problemas enfrentados pelos comitês é a dificuldade de 

instalação das Agencias de Água e de implementação da cobrança. Os comitês são instituídos com 

muito entusiasmo, mas ao longo do tempo suas plenárias vão se esvaziando devido a inconsistência 

das pautas de debates das reuniões comitês, pois não há como ter deliberações materiais efetivas 

sobre investimentos nas bacias sem recursos financeiros e sem o agente executor. 

Uma das principais dificuldades de instalação das Agencias de Água é ter sua viabilidade 

econômica assegurada pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, conforme determina a Lei 

Federal 9.433, Art. 43. Pois, simulações da cobrança, considerando os valores pagos no CEIVAP, 

revelam que para muitos comitês os recursos financeiros derivados da cobrança não são suficientes 

para as despesas de manutenção da Agência e de outras atividades de sua competência. Assim, o 

governo do estado de Minas Gerais e de São Paulo juntamente com Agência Nacional de Águas – 

ANA, com o intuito de alavancar a implantação da Agência e cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, vem promovendo a criação do comitê de integração do Rio Grande – CBH Grande. O 

objetivo é a integração dos comitês tributários da bacia do rio Grande, que juntos terão capacidade 

financeira, por meio do processo de implementação da cobrança pelo direito de uso de recursos 
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hídricos, para suportar as despesas de implantação de uma entidade equiparada de Agência de Água, 

e outras atividades básicas. 

A agroindústria de matadouro e frigorífico em estudo está situada as margens do rio Sapucaí 

(Minas Gerais), que é um dos principais tributários do Rio Grande. O Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Rio Sapucaí - CBH Sapucaí, assim como a maioria dos comitês ainda não instituiu a cobrança, 

mas com a criação do CBH Grande sua implementação deve ser agilizada.  

Entretanto, antes que se estabeleça a cobrança é preciso avaliar o impacto desta nos custos de 

produção industrial e suas conseqüências na comercialização dos produtos. Segundo Boson (2005), 

isto é necessário a fim de que seu valor não represente um encargo financeiro que coloque em 

desvantagem a indústria instalada em bacias onde há a cobrança em comparação à indústria de 

outros estados e países, nos quais esse instrumento ainda não tenha sido implementado  

A cobrança pelo uso de recursos hídricos visa valorar a água para melhor preservá-la, mas, 

Boson (2005), ressalta que ela deve recair, de maneira justa, sobre todos os seus usuários. Portanto, 

a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos deve anteceder o conhecimento e a 

regularização de usos e usuários da bacia hidrográfica em que o instrumento vai ser implementado, 

conforme determina o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos CERH-MG. 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto da cobrança nos custos do sistema hídrico de 

uma agroindústria de matadouro e frigorífico situada na bacia do rio Sapucaí. Adota-se como 

premissa a cobrança pelo uso da água do rio Sapucaí utilizando a fórmula de cobrança empregada 

pelo CEIVAP. Espera-se que os resultados obtidos possam subsidiar o comitê gestor na definição 

dos critérios e bases da cobrança, e assim, possibilitar uma melhor gestão da cobrança pelo uso da 

água. 

 



 
 

 
 

4 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

0(72'2/2*,$�
Para avaliar o impacto da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no custo de operação da 

agroindústria, calcula-se primeiramente o custo atual da agroindústria com a água, denominado 

custo do sistema hídrico (CSistHid). Este custo é composto pelo do custo de operação do sistema de 

captação, tratamento e distribuição de água e o custo de operação do sistema de coleta e tratamento 

e disposição dos efluentes líquidos. 

Posteriormente calcula-se o valor cobrado pelo uso dos recursos hídricos (ValorTotal), caso 

haja esta cobrança. Como ainda não há uma formulação específica para cobrança pelo uso da água 

do rio Sapucaí são adotados neste trabalho os mecanismos e valores de cobrança definidos pelo 

CEIVAP através da Deliberação Normativa DN 65 (CEIVAP, 2006). 

O percentual de aumento no custo do sistema hídrico pode ser calculado através da relação 

entre o custo anual do sistema hídrico da agroindústria com e sem o valor pago pela cobrança dos 

recursos hídricos (CSistHidC). 

O custo total de operação de uma agroindústria inclui outros custos além daqueles 

relacionados com os custos da água. Para avaliar o impacto da cobrança pelo uso da água no custo 

de operação da agroindústria é necessário calcular o custo de operação da agroindústria com e sem o 

valor referente à cobrança. Caso os outros custos que compõe o custo de operação não seja 

disponíveis, pode-se adotar um valor típico. Lanna DSXW Pedras (2005) apresenta o custo operacional 

por m3 de água para indústria de abate bovino e frigorífico igual a 145 R$ por m3 de água 

consumida. Adotando-se este valor de custo operacional e conhecendo volume de água consumida, 

pode-se determinar o custo de operação anual da agroindústria. 

 

&XVWR�DQXDO�GR�VLVWHPD�KtGULFR�
Atualmente, os custos anuais com o sistema hídrico (CSistHid) da agroindústria é dado pela soma 

dos custos anuais de: 

• Abastecimento de água (CAbast) 

• Tratamento de efluentes (CETE) 

O valor CAbast é dado pela soma dos custos de bombeamento da água bruta e tratada (CBomb) e 

de tratamento da água (CETA). O valor de CBomb é obtido multiplicando-se a potência do motor pelo 

total anual de horas de bombeamento, no horário de fora de ponta e na ponta, e pelos 

correspondentes valores de tarifa de energia. O valor de CETA por sua vez, é obtido somando-se os 
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custos anuais relacionados a compras de produtos químicos (carbonato de sódio, hipoclorito de 

sódio e sulfato de alumínio) mais os custos de manutenção e operação. 

O valor CETE é dado pela soma dos custos de bombeamento do efluente por todas as etapas do 

tratamento com os custos de tratamento. Este é composto pelos custos com produtos químicos 

(carbonato de sódio e polímero), custos com o transporte dos resíduos resultantes do tratamento e 

custos de manutenção e operação da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE. 

�
)yUPXOD�SDUD�D�FREUDQoD�SHOR�XVR�GRV�UHFXUVRV�KtGULFRV�

Segundo a DN 65, a fórmula para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é a seguinte: 

ValorTotal = (Valorcap + Valorcons + ValorDBO) x KGestão   (1)  

Onde o ValorTotal  é o pagamento anual total pelo uso da água, e Valorcap , Valorcons , e 

ValorDBO são os pagamentos anuais pela captação de água, volume efetivamente consumido pelo 

usuário e  pela quantidade de matéria orgânica lançada no corpo d’água, respectivamente. KGESTÃO é 

o coeficiente de gestão que tem por objetivo representar o efetivo retorno à bacia dos recursos 

arrecadados pela cobrança do uso da água nos cursos d’água (geralmente igual a 1). 

Calcula-se Valorcap pela seguinte equação: 

ValorCAP = QCAP out x PPUCAP x KCAP CLASSE      (2) 

Onde Qcapout é o volume anual de água captado segundo valores da outorga ou medido, PPUcap 

é Preço Público Unitário para captação superficial, e Kcap classe é o coeficiente que leva em conta a 

classe de enquadramento do corpo d’água no qual se faz a captação. 

O valor Valorcon é dado por: 

ValorCONS = (QcapT – QlançT) x PPUCONS x (Qcap / QcapT)   (3) 

Onde QcapT,  Qcap, QlançT  são os volumes anuais de água captado total (corpos d’ água de 

domínio da união, do estado e concessionárias de água), de água captada, e de água total lançada  

(em corpos d’ água de domínio dos estados, da União, em redes públicas de coleta de esgotos ou em 

sistemas de disposição em solo) respectivamente; e PPUcons é o Preço Público Unitário para o 

consumo de água. 

O valor ValorDBO, por sua vez,  é dado por: 
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ValorDBO = CDBO x Qlanç Fed x PPUDBO       (4) 

Onde CODBO é a concentração média anual de DBO5,20 lançada, e Q lanç Fed é o volume anual 

de água lançada. 

 

(678'2�'(�&$62�
A agroindústria de matadouro e frigorífico em estudo tem capacidade de abate de 400 bovinos 

por dia. A água é utilizada tanto nos processos produtivos quanto para diluição dos despejos. A água 

é necessária na higienização da carne, do ambiente e equipamentos, para dessedentação e limpeza 

dos animais, e ainda na limpeza de caminhões e lavanderia. A água também é utilizada nas 

instalações sanitárias, na produção de vapor e no sistema de refrigeração para resfriamento dos 

compressores e degelo dos condensadores. Os efluentes líquidos são produzidos em quase todas as 

etapas do processo industrial, pois somente uma pequena parcela da água utilizada é incorporada ao 

produto. O efluente é constituído, segundo Braile & Cavalcanti (1993), de grande carga de sólidos 

em suspensão, nutrientes, material flotável, graxos, sólidos sedimentáveis e com DBO entre 800 e 

32.000 mg/l, dependendo da eficiência da operação e do reaproveitamento da matéria. 

O sistema hídrico da agroindústria de matadouro e frigorífico em estudo é composto pelo 

sistema de abastecimento, tratamento e distribuição de água e pelo sistema de coleta e tratamento de 

efluentes. A Figura 1 ilustra o diagrama esquemático do sistema hídrico da agroindústria analisada. 

A principal fonte de abastecimento d’ água é rio Sapucaí e há duas captações distintas. Na captação 

1 o fluxo d’ água é bombeado para a estação compacta de tratamento de água (ETA) para sua 

potabilização. Na captação 2 a água bruta é bombeada diretamente para os pontos de consumo. 

Na captação 1 a vazão é igual a 480 m3/d. A potencia de conjunto motor bomba é de 15 kW. 

A ETA - Estação Compacta de Tratamento de Água tem capacidade de 50m3/h. O consumo médio 

anual de sulfato de alumínio utilizado no tratamento da água é de 7.200 kg, de cal hidratada é 

7.200kg e de cloreto de cálcio é de 14.400 kg, sendo 1 R$/kg, 1,72 R$/kg, e 0,94 R$/kg seus 

respectivos custos unitários. Na ETA há uma perda constante de água de 25m3/d devido ao sistema 

de floculação e lavagem de filtros. Esta água residuária é lançada diretamente no rio Sapucaí. 
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Após o tratamento a água é armazenada e posteriormente recalcada por conjunto motor-

bomba de 37,3 kW para os reservatórios superiores. A água potável é distribuída para o processo 

industrial de abate bovino (340 m3/d), o sistema de geração de vapor (61 m3/d) e o sistema de 

refrigeração (55 m3/d). A maior perda de água ocorre no sistema de refrigeração, 37 m3/d, devido ao 

arraste e evaporação nas torres de resfriamento. 

Na captação 2, a vazão de 520 m3/d é recalcada por um conjunto motor-bomba de 15 kW e 

distribuída sem tratamento para o processo de limpeza de veículos, currais e de animais em pé. 

Neste sistema de limpeza há uma perda água de 104 m3/d devido à evaporação e ao consumo de 

água pelos animais. 

Os efluentes líquidos industriais, 756 m3/d, são gerados em quase todas as operações e depois 

de coletados são tratados na Estação de Tratamento de Efluentes por Reatores Anaeróbios de Fluxo 

Ascendente. Para auxiliar o tratamento são utilizados 811 kg cloreto férrico por mês e a cada 

descarte de lodo é utilizado 900 kg de carbonato de cálcio e 900 ml de polímero. O efluente final é 

lançado no rio Sapucaí. Os resíduos provenientes do tratamento preliminar do efluente são dispostos 

em caminhões e transportados para local adequado. Segundo dados fornecidos pela agroindústria, 

para o abate de 400 bovinos são preenchidos em média 2 caminhões para Linha Verde (fezes), 1 
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caminhão para Linha Vermelha (sangue) e 1/3 caminhão para gordura. Os caminhões percorrem 

uma distancia média de 60 km a um custo de 1,50 R$/km.  

Existe um conjunto de motores elétricos para o sistema de tratamento de efluente que 

totalizam uma potência de 51,2 kW. O valor da tarifa de energia considerado é de 0,19 R$/kWh no 

horário fora de ponta e 1,72 R$/kWh no horário de ponta. 

O rio Sapucaí enquadra-se na classe 2, conforme prevê a resolução CONAMA 357 de 2005 

para o curso d’ água em que não foi realizado o enquadramento, portanto a DBO 5 dias a 20oC é de 

até 0,005kg/m3. Segundo as análises realizadas pelo IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM, 2003), no período de 1993 a 2003 no ponto a montante da agroindústria, a DBO 5 dias a 

20oC no rio Sapucaí é em média 0,0037 kg/m3. 

Segundo as análises realizadas pela agroindústria a concentração máxima da carga orgânica 

do efluente da entrada da ETE foi de 3,53 kg/m3 e na saída é de 0,986 kg/m3. A concentração 

máxima da carga orgânica do efluente da ETA é 0,004 kg/m3, do efluente do sistema refrigeração da 

caldeira é 0,003 kg/m3 e do efluente do sistema de refrigeração é 0,002 kg/m3. 

�
5(68/7$'26�

A partir dos dados apresentados foram efetuados os cálculos dos custos de operação com o 

sistema de abastecimento de água (85.400,00 R$/ano), sistema de tratamento de efluente (81.640,00 

R$/ano), e bombeamento da água (82.960,65 R$/ano), que totalizam 250.441,46 R$/ano (CSistHid). 

Considerando a cobrança pelo uso da água conforme definido pelo CEIVAP foram calculados 

os valores ValorCap, Valorcons, e ValorDBO. O valor calculado para Valorcap foi de 2.583,36 R$/ano, 

considerando os valores de 287.040 m3/ano para o volume anual de água captada (Ponto 1 e Ponto 

2), 0,01 R$/m3 para o PPUcap, e 0,9 para Kcap classe (valor definido na DN65 para a classe 2 na qual se 

enquadra  o rio Sapucaí)  

O valor calculado para Valorcons foi de 1.205,28 R$/ano, considerando o mesmo volume de 

água captada (visto que há somente captação no rio Sapucaí), o volume anual de água lançada igual 

a 226.776 m3/ano e PPUcons igual a 0,002 R$/m3. 

Considerando o valor de CDBO igual a 0,9876 kg/m3, e PPUDBO de 0,07 kg/m3, o  valor 

calculado para ValorDBO foi de 15.677 R$/ano. 

Portanto, o valor resultante a ser pago pelo uso da água pela agroindústria frigorífica analisada 

é de 19.466 R$/ano (ValorTotal). Esta cobrança resulta em um acréscimo de 7,7% no custo do 

sistema hídrico, que passa de 250.441,46 R$/ano para 269.907,58 R$/ano. 
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 Assumindo o custo operacional por m3 de água igual a 145 R$ por m3 de água consumida 

(Lanna DSXW Pedras, 2005), o custo de operação anual da agroindústria é igual 41.620.800 R$/ano. 

Adicionando a este custo o valor com a cobrança, o custo de operação anual da agroindústria 

(CSistHidC) resulta em 41.815.466 R$/ano. Este resultado representa um aumento médio no custo de 

operação de 0,0468%.  

Os estudos e avaliações, realizado por Pedras (2005), sobre o impacto da cobrança pelo uso da 

água na bacia do rio Paraíba do Sul em alguns setores industriais, apresenta um aumento no custo 

médio de operação de 0,0134%. A diferença do valor obtido neste trabalho é de 0,0334. 

�
&21&/86®(6�

As experiências de cobrança pelo uso da água no Brasil ainda são ainda bastantes restritas em 

conseqüência da dificuldade de estruturação dos comitês e de criação das agências de água. 

Verifica-se que a instalação das Agências de Água ou entidade equiparada é muitas vezes inviável 

economicamente, pois os recursos provenientes da cobrança não são suficientes para as despesas de 

manutenção da Agência e de outras atividades de sua competência. Uma forma de viabilizar é a 

integração de diversos comitês que, juntos, terão capacidade financeira, por meio do processo de 

implementação da cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, para suportar as despesas de 

implantação de uma entidade equiparada de Agência de Água, e outras atividades básicas.  

Neste sentido está sendo formado o CBH Grande, o qual o CBH - Sapucaí é um dos principais 

tributários. Espera-se que com a formação do CBH – Grande o aceleramento da instalação da 

entidade equiparada de Agência de Água e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Mas para 

que se estabeleça uma cobrança justa e que atenda aos objetivos da legislação, que é a valoração da 

água para melhor preservá-la, é necessário subsidiar o comitê gestor na definição dos critérios e 

bases da cobrança. 

A agroindústria gasta em média por ano 85.400,00 R$/ano com o sistema de tratamento de 

água. O custo anual de bombeamento da água da bruta e potável em média é de 82.960,65 R$/ano. 

São gastos 81.640,00 R$/ano com sistema de coleta, tratamento de efluente e disposição dos 

resíduos. Estes valores somados totalizam 250.441,46 R$/ano (CSistHid). 

O valor anual a ser pago pelo uso da água pela agroindústria é de 19.466 R$/ano (ValorTotal). 

Esta cobrança resulta em um acréscimo de 7,7% no custo da água, que passa de 250.441,46 R$/ano 

para 269.907,58 R$/ano. 
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Adicionando o custo do sistema hídrico com o valor anual despendido com a cobrança o custo 

de operação anual da agroindústria resulta em 41.815.466 R$/ano, que representa um aumento 

médio no custo de operação de 0,0468%. 

A diferença do valor obtido por Pedras (2005) é de 0,0334 percentuais provavelmente é 

consequencia do valor do custo de operação foi obtido da literatura. Porém, para obter um valor 

mais efetivo seria necessário a disponibilização pela agroindústria de todos os dados de custos de 

operação. Mas mesmo assim, verifica-se que o impacto é menor que 0,1% podendo a agroindústria 

absorver este custo. 

Sugere-se que antes que se estabeleça os critérios e mecanismos de cobrança seja realizado 

um estudo mais amplo do impacto desta nos custos de produção, tanto da indústria de matadouro e 

frigorífico com as demais indústrias usuárias dos recursos que estão instaladas na bacia 

hidrográfica. 
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