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RESUMO 22 

 23 

Atualmente, a cobrança pelo uso da água para fins de assimilação de efluentes é, na maioria das bacias hidrográficas 24 

brasileiras, baseada no cálculo da carga orgânica emitida, quantificada em termos da Demanda Bioquímica de Oxigênio 25 

(DBO). Trata-se de um método pouco abrangente considerando-se a variedade e composição dos efluentes comumente 26 

lançados. Assim, objetivou-se propor mecanismos alternativos de cobrança pelo uso qualitativo dos recursos hídricos, 27 

procurando-se a inserção de novos parâmetros, além da DBO, como critério de cálculo; e avaliar o potencial de 28 

arrecadação tomando-se como estudo de caso a bacia hidrográfica do rio Doce. Foram duas as propostas apresentadas: a 29 

do Equivalente Populacional Limitante (EPL) e a do Volume Comprometido (VC); estabelecendo-se a aplicação de 5 30 

parâmetros de qualidade de água: Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Sólidos Suspensos 31 

Totais, Nitrogênio Amoniacal e Fósforo. Os mecanismos propostos contemplaram, de forma mais ampla, o real 32 

problema da qualidade das águas na bacia do Doce; e as simulações evidenciaram o fósforo como um problema 33 

preocupante para a gestão dos recursos hídricos na referida bacia. A proposta do Equivalente Populacional Limitante foi 34 

considerada a de mais fácil aplicação e entendimento pelos usuários. 35 

 36 

PALAVRAS-CHAVE: mecanismo cobrança; volume comprometido; equivalente populacional. 37 

 38 

 39 

ALTERNATIVE MECHANISMS FOR CHARGING USE OF WATER RESOURCES IN 40 

EFFLUENTS ASSIMILATION 41 

 42 

ABSTRACT 43 

 44 

Nowadays in most hydrological basins in Brazil, the charging mechanism of water use for effluents assimilation is based 45 

on the emitted organic load parameter quantified in terms of Biochemical Oxygen Demand (BOD). The method is 46 

insufficient given the broad variety and compositions of discharges. Therefore, the objectives of the study are to propose 47 

alternative charging mechanisms for the qualitative use of water resources, aiming to insert, beside BOD, other 48 

parameters as calculation criteria; and to evaluate the collection potential of Rio Doce hydrological basin. Two methods 49 

were proposed: the Limiting Population Equivalent (LPE) and the Impaired Volume (IV). Five water quality parameters 50 

were established: Biochemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Ammonia 51 

Nitrogen, and Phosphorus. The proposed mechanisms contemplated, from a broader perspective, the real problem 52 

concerning water quality in the Rio Doce basin. Simulations showed that phosphorus was a problem of concern for 53 

managing water resources in the specific basin. The method of Limiting Population Equivalent was considered of easiest 54 

application and understanding by its users. 55 

 56 
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INTRODUÇÃO 4 

 5 

Apesar de a disponibilidade de água doce no mundo ser 6 

bastante reduzida, tem-se observado que as escassas fontes 7 

hídricas disponíveis vêm sofrendo a ação degradadora do 8 

homem. As diversas ações, como o aumento das descargas 9 

de poluição urbana e industrial, a utilização inapropriada 10 

do solo e de insumos agrícolas, a erosão hídrica, o 11 

desmatamento e a mineração, são os principais 12 

responsáveis pelo agravamento da situação da 13 

contaminação da água (RIBEIRO et al., 2011), impedindo 14 

ou dificultando a sua utilização para os demais fins. 15 

Para se praticar um modelo de desenvolvimento 16 

sustentável faz-se essencial uma gestão eficiente dos 17 

recursos hídricos, para isso, quantidade e qualidade devem 18 

ser tratados de forma indissociável, visto que aspectos 19 

qualitativos podem ocasionar restrições da disponibilidade 20 

hídrica (PINHEIRO et al., 2013). Apesar de no Brasil o 21 

marco histórico da gestão de recursos hídricos ser o 22 

Código de Águas, instituído pelo Decreto nº 24.643 de 10 23 

de junho de 1934, até o final do século passado apenas era 24 

conhecida a importância da água do ponto de vista 25 

quantitativo, enquanto o reconhecimento da qualidade, 26 

apesar de sua notória importância, foi lento e gradativo 27 

(CAMPOS; STUDART, 2001). Somente ao final do século 28 

XX, com a promulgação da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro 29 

de 1997, o conceito de planejamento sustentável dos 30 

recursos hídricos passou a preconizar claramente a 31 

indissociabilidade dos aspectos quantitativos e qualitativos, 32 

reconhecendo o gerenciamento integrado como uma das 33 

diretrizes gerais de ação (RIBEIRO, 2007). 34 

Assim, a Lei n° 9.433/1997, também conhecida como “Lei 35 

das Águas”, introduziu no Brasil, como um instrumento de 36 

gestão, a cobrança pelo uso, não apenas quantitativo, como 37 

qualitativo da água, com o objetivo de reconhecê-la como 38 

um bem dotado de valor econômico, incentivar o uso 39 

consciente com tendência à preservação, além de gerar 40 

recursos para reparação e manutenção da disponibilidade 41 

hídrica (BRASIL, 1997). 42 

De acordo com Silva (2006), devido à grande extensão 43 

territorial e as diversas realidades regionais, a cobrança pelo 44 

uso da água é discutida utilizando-se distintas 45 

metodologias/formulações, que procuram considerar 46 

critérios particulares de cada região ou bacia hidrográfica, 47 

sendo geralmente compostas por coeficientes de 48 

ponderação, bases de cálculo – vazão de captação, 49 

consumo ou diluição e cargas poluidoras – e valores 50 

unitários. 51 

Embora o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 52 

(CBH-Doce) tenha sido o quarto comitê federal a 53 

implantar a cobrança para a melhoria das condições 54 

relativas à quantidade e à qualidade das águas; a 55 

metodologia referente à cobrança pela assimilação de 56 

efluentes tem como base de cálculo apenas o parâmetro 57 

relativo à carga orgânica lançada, quantificado em termos 58 

da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), ou seja, trata-59 

se de um método pouco abrangente no que se diz respeito 60 

à variedade e composição dos efluentes, podendo não estar 61 

retratando com fidelidade o volume de água 62 

comprometido pelas diversas atividades. 63 

Pelo exposto, no presente estudo, objetivou-se apresentar 64 

propostas de métodos de mecanismos alternativos de 65 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos para assimilação 66 

de efluentes, com a inserção de parâmetros adicionais, 67 

além da DBO; e a avaliação do potencial de arrecadação 68 

tomando-se como estudo de caso a bacia hidrográfica do 69 

rio Doce. 70 

 71 

 72 

ÁREA DE ESTUDO 73 

 74 

A bacia hidrográfica do rio Doce situa-se na região 75 

Sudeste, entre os paralelos 17°45' e 21°15' S e os 76 

meridianos 39°30' e 43°45' O, integrando a região 77 

hidrográfica do Atlântico Sudeste. Com abrangência de 78 

230 municípios; área de drenagem de aproximadamente 79 

86.715 km², dos quais 86% pertencem ao estado de Minas 80 

Gerais e o restante ao Espírito Santo (PIRH-DOCE, 81 

2010); e uma população de 3,5 milhões de habitantes 82 

(AMORIM et al., 2011). 83 

As nascentes do rio Doce localizam-se no estado de Minas 84 

Gerais, nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, sendo 85 

que suas águas percorrem cerca de 850 km até atingir o 86 

oceano Atlântico, junto ao povoado de Regência, no 87 

estado do Espírito Santo (Figura 1). Existem dois rios de 88 

dominialidade federal na bacia: o rio Doce e o rio José 89 

Pedro, afluente do rio Manhuaçu (PIRH-DOCE, 2010). 90 

 91 

 92 

Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio 93 

Doce. 94 

Adaptado de PIRH-DOCE (2010) 95 

 96 

A atividade econômica da bacia do rio Doce é bastante 97 

diversificada, destacando-se: a agropecuária 98 

(reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura do cafeeiro, 99 

cana-de-açúcar, criação de gado leiteiro e de corte e 100 

suinocultura.); a agroindústria (sucroalcooleira); a 101 

mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras 102 

preciosas e outros); a indústria (celulose, siderurgia e 103 

laticínios); o comércio e serviços de apoio aos complexos 104 

industriais; e a geração de energia elétrica (PIRH-DOCE, 105 

2010). 106 

Dentro deste contexto, a bacia do rio Doce foi escolhida 107 

em virtude de sua grande importância socioeconômica e 108 
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política, por se tratar de uma bacia com intensa atividade 1 

econômica e ocupação populacional. 2 

 3 

 4 

METODOLOGIA 5 

 6 

Definição dos parâmetros de qualidade de água 7 

 8 

Para a elaboração das propostas alternativas para a 9 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos para assimilação 10 

de efluentes na bacia do rio Doce foram utilizados dados 11 

de qualidade das águas da bacia em estudo. 12 

As informações pesquisadas e utilizadas foram obtidas no 13 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia 14 

hidrográfica do rio Doce (PIRH-DOCE, 2010), no 15 

relatório técnico sobre ocorrência de cianobactérias na 16 

bacia hidrográfica do rio Doce (ROMEIRO et al., 2012) e, 17 

também, nos relatórios trimestrais do “Projeto Águas de 18 

Minas”, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 19 

(IGAM), que monitora a qualidade das águas superficiais e 20 

subterrâneas de Minas Gerais desde 1997, gerando dados 21 

indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos. 22 

Assim, foi realizada uma revisão dos parâmetros de 23 

qualidade de água, a fim de se identificar aqueles em 24 

desconformidade com os limites estabelecidos pela 25 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 26 

para as classes nas quais os corpos hídricos da bacia do rio 27 

Doce se encontram, para que se pudesse definir quais os 28 

de maior importância para compor as propostas 29 

alternativas. 30 

Dentre os parâmetros de qualidade de água, a demanda 31 

bioquímica de oxigênio (DBO), a demanda química de 32 

oxigênio (DQO), os sólidos suspensos totais (SST), o 33 

nitrogênio amoniacal (Namoniacal) e o fósforo total (Ptotal) 34 

foram os de maior relevância para a aplicação dos 35 

mecanismos alternativos de cobrança pelo uso da água 36 

para assimilação de efluentes na bacia do Doce – estudo de 37 

caso. 38 

 39 

 40 

Mecanismos alternativos de cobrança 41 

 42 

A definição dos mecanismos e das unidades de cobrança 43 

que foram utilizados para elaboração das propostas 44 

baseou-se na revisão de literatura a respeito das unidades 45 

de cargas poluidoras praticadas em outros países, 46 

atentando-se para a escolha de uma unidade de melhor 47 

entendimento, de forma geral, para os usuários. Além 48 

disso, foi considerada a experiência nacional sobre a 49 

cobrança pela assimilação de efluentes, sendo aproveitadas 50 

observações feitas em reuniões da Câmara Técnica de 51 

Integração da bacia do Doce (CTI-Doce) por parte dos 52 

setores usuários. 53 

Com base nos estudos, elaboraram-se, então, as duas 54 

propostas alternativas para uso no âmbito dos comitês das 55 

bacias hidrográficas brasileiras para a cobrança pelo uso 56 

dos recursos hídricos: o Equivalente Populacional 57 

Limitante (EPL) e o Volume Comprometido (VC). 58 

A proposta do EPL se baseou no conceito do equivalente 59 

populacional, isto é, a poluição teoricamente gerada por 60 

um habitante em um dia. Assim, cada parâmetro a ser 61 

considerado na proposta terá sua carga convertida na 62 

unidade do EP, sendo antes feito o desconto da carga de 63 

background – carga já existente no curso de água, no ponto 64 

de captação. Obtidos os EPs de cada parâmetro, definiu-se 65 

por selecionar aquele que seria o “limitante”, isto é, o 66 

parâmetro que proporcionou o maior equivalente 67 

populacional, para a cobrança recair sobre ele. Na Equação 68 

1 demonstra-se o procedimento para cálculo do EP: 69 

 70 

EPparâmetro=
�CE − CR� ×Qlanç.

LTparâmetro
 Equação 1 

 71 

Em que, 72 

EPparâmetro = Equivalente-populacional de determinado 73 

parâmetro (hab); 74 

CE = Concentração do parâmetro no efluente (kg m-3); 75 

CR = Concentração prévia do parâmetro no curso de água 76 

receptor (kg m-3); 77 

Qlanç. = vazão lançada pelo empreendimento (m3 ano-1); e 78 

LTparâmetro = Carga per capita típica do parâmetro no esgoto 79 

(kg hab-1ano-1). 80 

 81 

Já a proposta do VC se baseou no princípio da diluição, ou 82 

seja, a unidade de cobrança é o metro cúbico de água que 83 

será necessário para assimilação de determinada carga 84 

poluente, de tal forma que não altere a condição do curso 85 

receptor. Forgiarini, Silveira e Cruz (2008a, 2008b), no 86 

estudo da modelagem de cobrança pelo uso da água na 87 

bacia do rio Santa Maria (RS), também trabalharam com 88 

esse método de cobrança. 89 

Da mesma maneira que na proposta do EPL, considerou-90 

se também o valor “limitante” de VC e um desconto 91 

devido à carga já existente no curso de água no ponto de 92 

captação (desconto da carga de background). Na Equação 2 93 

demonstra-se o procedimento para cálculo do VC: 94 

 95 

VC=
�CP − CR� ×Qlanç.

CL
 (Equação 2) 

 96 

Em que, 97 

VC = Volume anual comprometido para diluição da carga 98 

poluente (m3); 99 

CP = Concentração do parâmetro no efluente (kg m-3); 100 

CR = Concentração prévia do parâmetro no curso de água 101 

receptor (kg m-3); 102 

Qlanç. = Vazão lançada pelo empreendimento (m3 ano-1); e 103 

CL = Concentração limite da classe de enquadramento do 104 

curso de água receptor (kg m-3). 105 

 106 

 107 

Simulações 108 

 109 

Foram feitas simulações do cálculo da cobrança para o 110 

setor de saneamento com a aplicação dos mecanismos 111 

alternativos, apresentando o potencial de arrecadação para 112 

a bacia do rio Doce. O potencial de arrecadação foi 113 

discriminado em nível estadual, quando o rio for de 114 

dominialidade estadual, e federal, quando de dominialidade 115 

federal. 116 
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Para isso, foram utilizados dados da relação dos usuários 1 

atualmente em cobrança, das vazões lançadas e das vazões 2 

tratadas de cada um, além da concentração dos parâmetros 3 

considerados (DBO, DQO, SST, Namoniacal e Ptotal). Dessa 4 

forma, com os dados de vazão e concentração, definiu-se a 5 

carga poluente dos referidos parâmetros e, então, foi feita a 6 

conversão, utilizando-se das Equações 1 e 2, de tais cargas 7 

para as unidades que serão cobradas, isto é, o equivalente 8 

populacional (Equação 1) e o volume comprometido 9 

(Equação 2). Obtidas as unidades, as mesmas foram 10 

multiplicadas pelo valor de cobrança, isto é, o Preço 11 

Público Unitário (PPU), o qual será definido 12 

posteriormente. 13 

Para proceder às simulações, foi utilizado um banco de 14 

dados fornecido pela ANA – obtido pelo Sistema 15 

Integrado de Informação Ambiental (SIAM) do estado de 16 

Minas Gerais – dos empreendimentos e usuários 17 

atualmente em cobrança (atenderam a cobrança em 18 

2011/2012). 19 

Foram utilizados os dados de vazões lançadas e de vazões 20 

tratadas de efluentes. De acordo com os tipos e graus de 21 

tratamento de efluentes atualmente implantados na bacia, 22 

foram estimadas eficiências médias de remoção de 23 

poluentes nos efluentes estabelecidas em literatura 24 

especializada (von SPERLING, 2014). Como são poucas 25 

as iniciativas de tratamento dos efluentes existentes na 26 

bacia, não se teve impedimento para tais estimativas. 27 

As bases de dados normalmente usadas para as simulações 28 

de cenários de cobrança, disponibilizadas pela ANA, 29 

IGAM e outros órgãos, apresentam, de modo geral, apenas 30 

dados quantitativos. O único parâmetro qualitativo 31 

disponibilizado é a demanda bioquímica de oxigênio 32 

(DBO), por razões históricas e pelo fato do modelo atual 33 

de cobrança demandar somente este parâmetro. 34 

Conforme explicitado nas propostas do conceito de 35 

Equivalente Populacional Limitante (EPL) e de Volume 36 

Comprometido (VC), além dos dados quantitativos 37 

(volume de efluentes despejado anualmente), demandam-38 

se, também, dados de qualidade (DBO, DQO, nitrogênio 39 

amoniacal, fósforo total e sólidos suspensos totais). 40 

Eventualmente, dependendo da característica do efluente 41 

lançado, demandam-se dados de concentrações de metais e 42 

de compostos orgânicos biorecalcitrantes, como fenóis e 43 

cianetos. 44 

No Art. 9º da Deliberação Normativa CERH/COPAM-45 

MG nº 26, de 18 de dezembro de 2008, é disposto que os 46 

usuários que não são sujeitos ao processo de Autorização 47 

Ambiental de Funcionamento (AAF) ou de Licenciamento 48 

Ambiental pelo estado estão dispensados da obtenção da 49 

outorga para lançamento de efluentes, até que o respectivo 50 

Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de 51 

Recursos Hídricos (CERH) aprovem critérios de definição 52 

do uso insignificante para lançamento de efluentes, 53 

excetuados os empreendimentos formalmente convocados 54 

pelo órgão gestor de recursos hídricos (CERH/COPAM-55 

MG, 2008). 56 

Infere-se, portanto, que todos os usuários que se 57 

enquadrem na Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 58 

09 de setembro de 2004, como AAF ou como EIA/RIMA, 59 

devem fazer solicitação de outorga – pela convocação ou 60 

quando da revalidação da licença – e estarão, assim, 61 

sujeitos à cobrança. Já os não presentes na lista da citada 62 

deliberação estarão isentos. 63 

Dessa forma, inicialmente notou-se certa facilidade na 64 

obtenção de tais parâmetros – DBO, DQO, SST, Namoniacal 65 

e Ptotal – posto que os empreendimentos da bacia do rio 66 

Doce que lançam efluentes em corpos hídricos devem 67 

apresentar uma declaração periódica de carga poluidora ao 68 

órgão competente, de acordo com a Deliberação 69 

Normativa 74/2004 da COPAM (COPAM, 2004). 70 

Obteve-se, da Fundação Estadual do Meio Ambiente de 71 

Minas Gerais (FEAM), a autorização para uso restrito com 72 

finalidade de estudos, da base de dados das declarações de 73 

carga poluidora da bacia do Doce, uma vez que a 74 

declaração de carga poluidora é obrigatória para 75 

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental no 76 

estado. Porém, após a tabulação e verificação de todo o 77 

extenso material verificou-se que os parâmetros de 78 

qualidade de água de interesse – DBO, DQO, SST, 79 

Namoniacal e Ptotal – nem sempre estavam presentes em tais 80 

declarações, além de haver uma incompatibilidade de 81 

informações entre o banco de dados oferecidos pela ANA 82 

e os da FEAM. Por isso, optou-se pela simulação apenas 83 

para o setor de saneamento e, para a estimativa das 84 

concentrações dos parâmetros de qualidade de água, foram 85 

utilizados dados da literatura especializada. 86 

Verificou-se que tal procedimento pode ser usado sem 87 

maiores problemas para o setor do saneamento, uma vez 88 

que as características de esgotos sanitários (brutos e 89 

tratados) são bem conhecidas na literatura (e.g. von 90 

SPERLING, 2014; JORDÃO; PESSÔA, 2014). Optou-se 91 

pela utilização dos valores de concentrações típicos dos 92 

parâmetros escolhidos (von SPERLING, 2014). 93 

Vale destacar que para os efluentes de outros setores tal 94 

prática (uso de dados de literatura) seria inviável, visto que 95 

a qualidade dos efluentes emitidos por empreendimentos 96 

do mesmo segmento pode variar com a quantidade de 97 

matéria-prima processada, tecnologia utilizada no processo 98 

e condições operacionais. 99 

Para a definição do preço das unidades referenciais 100 

estabelecidas em cada uma das propostas alternativas de 101 

cobrança considerou-se a tabela de preços unitários 102 

atualmente praticada na bacia do rio Doce, conforme 103 

Deliberação CBH-DOCE nº 26, de 31 de março de 2011, 104 

fazendo a conversão do preço da unidade atual (kg de 105 

DBO lançada) para as unidades das propostas alternativas 106 

aqui apresentadas. Tal procedimento é relatado a seguir. 107 

Para a realização das simulações do trabalho, considerou-se 108 

a concentração limite (CL) da classe 2 de enquadramento.  109 

Vale ressalvar que, em ambas as propostas, tanto para o 110 

parâmetro fósforo total, como para o parâmetro nitrogênio 111 

amoniacal, considerou-se a melhor condição para o 112 

usuário, ou seja, a maior concentração estabelecida na 113 

resolução CONAMA nº 357/2005. 114 

No caso específico do fósforo, como os padrões 115 

dependem da velocidade de escoamento da água (ambiente 116 

lótico ou lêntico), deverá ser considerado o valor 117 

condizente com o da condição local, a fim de se evitarem 118 

problemas com o desenvolvimento de cianobactérias na 119 

água. Já no caso do nitrogênio amoniacal, deverá ser 120 

considerado o pH da água, visto que, quando básico, 121 

possibilita a conversão do íon amônio em gás amônia, que 122 

é tóxico aos peixes. 123 
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 1 

 2 

Definição do PPU para simulações 3 

 4 

Para proceder às simulações sobre o potencial de 5 

arrecadação das propostas, definiu-se um PPU para cada 6 

uma das unidades (EP e m3). Levando-se em conta o atual 7 

sistema de cobrança na bacia do rio Doce, definiu-se o 8 

PPU referente a um EP da maneira exposta a seguir. 9 

Considerando que von Sperling (2014) apresenta que a 10 

contribuição per capita típica de DBO no esgoto sanitário é 11 

da ordem de 50 g hab-1 dia-1, em um ano essa contribuição 12 

seria de 18,25 kg hab-1. Sabendo-se que para o ano de 2012 13 

foi cobrado R$ 0,100 por quilograma de DBO lançada 14 

(CBH-DOCE, 2011), um habitante pagaria, então, o 15 

equivalente a R$ 1,825 por ano. Assim, o PPU 16 

correspondente a um EP é de R$ 1,825. 17 

Adotou-se o valor do PPU para um metro cúbico de água 18 

como sendo um décimo do valor cobrado em 2012 pelo 19 

mesmo volume de água captada (CBH-DOCE, 2011). 20 

Trata-se de um valor arbitrário, visto que não poderia ser 21 

considerado o mesmo valor do metro cúbico captado, pois 22 

a água não é retirada/captada do curso, sendo utilizada no 23 

próprio leito. Além disso, o curso de água possui um 24 

potencial de autodepuração – devendo-se, por esta razão, 25 

compensar a superestimativa do volume de água 26 

comprometido. Assim, dependendo do potencial de 27 

autodepuração ou, principalmente, da qualidade da água 28 

necessitada, este volume poderá ser utilizado a jusante. 29 

Logo, o PPU correspondente a um m3 de água para 30 

diluição foi considerado R$ 0,0018. 31 

Vale destacar que esses valores foram estabelecidos 32 

meramente com fins de simulação do potencial de 33 

arrecadação das propostas – isto é, foram considerados 34 

para fins de comparação com o montante arrecadado 35 

utilizando-se o método atualmente em vigor, já que aos 36 

comitês de bacias cabe o papel de decisão sobre os preços 37 

a serem praticados na cobrança pelo uso da água. 38 

 39 

 40 

Simulações de cenários hipotéticos de tratamento 41 

 42 

As restrições financeiras, assim como a vontade política, 43 

constituem-se em barreiras para a implementação de 44 

sistemas de saneamento e tratamento de esgoto, 45 

necessários para a recuperação ambiental e manutenção da 46 

saúde pública (von SPERLING; CHERNICHARO, 2002). 47 

Porém, para que a distância entre o desejável e o alcançável 48 

e, entre as leis e a realidade não continuem ampliando (von 49 

SPERLING; CHERNICHARO, 2002), providências 50 

devem ser tomadas, devendo a população ter condições 51 

socioeconômicas para participar de tal desenvolvimento. 52 

Mudanças são necessárias, e o primeiro passo é a 53 

conscientização de todos setores usuários por meio de 54 

informações mais concretas. 55 

Com este intuito, cenários considerando diferentes níveis 56 

de tratamento foram propostos e então novas simulações 57 

sobre a arrecadação foram realizadas para as propostas dos 58 

mecanismos alternativos. 59 

Para isso, foram considerados três níveis de tratamento, 60 

sendo eles, o primário, secundário e terciário. Para o 61 

primeiro nível considerou-se que 100% do esgoto fosse 62 

tratado em tratamento primário convencional (Cenário 1); 63 

para o segundo nível, 50 % do esgoto tratado em reator 64 

anaeróbio de escoamento ascendente (UASB) seguido de 65 

um filtro biológico percolador (Cenário 2), sendo este o 66 

tipo de solução mais adotada pela Companhia de 67 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) nos projetos dos 68 

últimos anos. Já para o terceiro cenário, considerou-se, 69 

50% do esgoto tratado em reator UASB seguido de lagoas 70 

de polimento (Cenário 3). 71 

Para a realização das simulações foram adotadas as 72 

eficiências típicas de remoção dos principais poluentes de 73 

interesse nos esgotos domésticos, bem relatadas na 74 

literatura técnica correspondente (von SPERLING, 2014). 75 

 76 

 77 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 78 

 79 

Parâmetros de qualidade de água escolhidos 80 

 81 

A cobrança pela assimilação de efluentes na bacia do rio 82 

Doce é baseada apenas na carga orgânica anual lançada, 83 

quantificada em termos de Demanda Bioquímica de 84 

Oxigênio (DBO). 85 

Este parâmetro (DBO) é bastante expressivo quando se 86 

trata de efluentes com elevada carga orgânica 87 

biodegradável como, por exemplo, aqueles advindos de 88 

indústrias alimentícias, criatórios de animais. Porém, ao se 89 

tratar do efluente de uma indústria têxtil, de um curtume, 90 

indústria de papel e celulose ou indústria química, a carga 91 

de DBO, como único parâmetro considerado, não é o que 92 

melhor caracteriza/quantifica o volume de água do corpo 93 

hídrico que será comprometido pela atividade. 94 

Esses tipos de empreendimentos emitem, geralmente, 95 

águas residuárias com alta carga de compostos não 96 

biodegradáveis e, por isso, quantificados na análise de 97 

DQO, e não na de DBO. A DQO, além de quantificar a 98 

fração não biodegradável, quantifica também a fração 99 

biodegradável, ou seja, a DQO é a soma da DBO mais 100 

uma parcela não biodegradável da matéria orgânica. 101 

Outro ponto a ser ponderado é o fato de algumas 102 

atividades desenvolvidas na bacia do rio Doce – fabricação 103 

de papel e celulose, indústria têxtil, mineração, 104 

fertirrigação, aplicação de praguicidas e suplementos 105 

agrícolas – emitirem concentrações substanciais de 106 

compostos inorgânicos (com ênfase nos metais pesados) e 107 

compostos orgânicos de difícil degradação (praguicidas, 108 

corantes, hormônios), que não são identificados em 109 

análises simples como a DBO ou DQO. Porém, faz-se 110 

necessário o monitoramento do quanto é lançado, visto 111 

que são prejudiciais aos seres vivos e, mesmo em 112 

concentrações baixas, causam desvalorização do recurso 113 

hídrico, principalmente quando presentes em mananciais 114 

de captação para abastecimento, pois torna a atividade 115 

inviável. Já em termos de cobrança pelo valor intrínseco da 116 

água, pode-se dizer que se trata, assim como a DBO, de 117 

um parâmetro que de certa forma consome uma parte do 118 

volume que é disponibilizado pela bacia. 119 

Além disso, uma grande preocupação por parte dos órgãos 120 

responsáveis pela gestão das bacias é a excessiva 121 

proliferação de cianobactérias. Segundo Romeiro et al. 122 

(2012) o crescimento excessivo de algas em reservatórios 123 
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brasileiros é uma realidade e tem prejudicado os usos 1 

múltiplos das águas. 2 

Esse problema é uma consequência de um fenômeno 3 

conhecido por eutrofização, que por sua vez é causado 4 

pelo aumento de nutrientes nos corpos hídricos, sendo eles 5 

o fósforo e o nitrogênio, que são advindos de ações 6 

antrópicas de uso da água – como diluição de esgotos sem 7 

devido tratamento para remoção de nutrientes (tratamento 8 

terciário), adubação nitrogenada e fosfatada, que lixiviadas 9 

atingem os corpos hídricos – aliado à elevação da 10 

temperatura. 11 

Em campanha de fiscalização, realizada em 2011 pela 12 

ANA, foi verificado que, na bacia do rio Doce, 68% dos 13 

municípios lançam esgoto in natura em corpo hídrico 14 

federal (ROMEIRO et al., 2012). E no relatório 15 

“Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – Informe 16 

2012”, ao comparar a análise quali-quantitativa das águas 17 

da bacia com a condição de lançamento do esgotamento 18 

sanitário dos municípios, é possível verificar que em 19 

Ipatinga e Governador Valadares há algum tipo de 20 

comprometimento do corpo hídrico federal (BRASIL, 21 

2012). Nesse contexto, destaca-se o preocupante episódio 22 

de floração de cianobactérias na sub-bacia do Suaçuí, 23 

ocorrido em novembro de 2008 no município de 24 

Governador Valadares. Na ocasião, foi alcançada uma 25 

densidade de 91.336 células/mL (ROMEIRO et al., 2012). 26 

Como se sabe o lançamento de esgoto in natura em corpos 27 

hídricos leva a uma preocupação com o monitoramento 28 

dos parâmetros DBO, DQO, nitrogênio e fósforo, sendo 29 

esses dois últimos os principais causadores da proliferação 30 

excessiva de cianobactérias. Reynolds et al. (2002) sugerem 31 

que exista relação entre as associações desses organismos e 32 

o tamanho do lago, regime de mistura, nutrientes, 33 

disponibilidade de luz e de carbono, entre outros fatores. 34 

Algumas espécies de cianobactérias produzem metabólitos 35 

secundários que podem dar gosto e odor desagradáveis à 36 

água, além de perigosas toxinas denominadas cianotoxinas. 37 

Essas substâncias causam graves danos a animais que 38 

ingerem ou entram em contato com a água contaminada. 39 

As cianotoxinas podem ser classificadas, de acordo com o 40 

mecanismo de ação, como hepatotóxicas, neurotóxicas, 41 

dermatotóxicas ou promotoras da inibição da síntese de 42 

proteínas (CARNEIRO; LEITE, 2007). 43 

Todos esses parâmetros discutidos – DBO, DQO, 44 

compostos inorgânicos, compostos orgânicos de difícil 45 

degradação e nutrientes – contribuem para a carga de 46 

sólidos presentes nas águas. Porém, é muito importante 47 

saber, também, o quanto é lançado nos cursos de água, 48 

pois algum material inerte, ou qualquer outro que por 49 

algum motivo não foi contemplado dentre os parâmetros 50 

anteriores, também estará exigindo um volume de água 51 

para sua diluição. 52 

Em Minas Gerais, em específico, deve-se atentar para a 53 

concentração de sólidos suspensos; visto que, segundo 54 

Romeiro et al. (2012) neste estado a explotação de minério 55 

é a maior fonte de rejeitos com impactos potenciais 56 

importantes sobre a qualidade de água, seja pela 57 

possibilidade de aumento de sólidos suspensos, seja pela 58 

alteração química da água nas lagoas de decantação 59 

utilizada no beneficiamento do minério. 60 

Em termos ambientais e econômicos, pode-se considerar a 61 

importância da quantificação de sólidos que são lançados 62 

pelo fato de que estes, estando presentes nas águas, podem 63 

causar danos em equipamentos de indústrias, 64 

equipamentos de irrigação, além de prejuízos à saúde, ou 65 

seja, inviabilizam a utilização das águas. 66 

Com base nas análises dos parâmetros relativos à qualidade 67 

das águas, nas experiências de outros países e nos atuais 68 

sistemas de gestão das bacias hidrográficas brasileiras, 69 

infere-se que, em termos qualitativos, os parâmetros DBO, 70 

DQO, SST (sólidos suspensos totais), Namoniacal (nitrogênio 71 

amoniacal) e Ptotal (fósforo total) caracterizariam, de forma 72 

ampla, o efluente a ser lançado no corpo de água, além de 73 

contemplar os principais parâmetros que estão fora do 74 

padrão na bacia do rio Doce – como apresentado 75 

anteriormente – e proporcionarem uma boa visão do 76 

quanto está alterando a qualidade dos receptores e, 77 

principalmente, do volume demandado para a diluição do 78 

efluente. 79 

No relatório “Monitoramento das águas superficiais em 80 

MG – Resumo Executivo” – referente ao ano de 2012 – 81 

foi constatado que o nitrogênio amoniacal total é um dos 82 

parâmetros associados aos percentuais de ocorrência de 83 

contaminação por tóxicos de incidência média e alta no 84 

estado de Minas Gerais em 2012, devido, principalmente às 85 

elevadas concentrações (MINAS GERAIS, 2013). Tal fato 86 

pode justificar a escolha desta forma do nitrogênio, e não 87 

outra – nitrato ou nitrito, por exemplo. Contudo, ressalta-88 

se que a escolha dos parâmetros, de forma geral, se baseou 89 

numa análise mais ampla – um período mais longo – 90 

utilizando-se dados do PIRH-DOCE (2010). 91 

 92 

 93 

Mecanismos alternativos de cobrança 94 

 95 

Atualmente, na bacia do rio Doce, assim como também 96 

em diversas bacias hidrográficas brasileiras, a unidade 97 

cobrada é o quilograma de DBO lançado, porém, tal 98 

unidade pode não ser totalmente compreensível para todos 99 

os usuários, sendo interessante, então, a escolha de uma 100 

unidade alternativa. 101 

Alguns países, com a finalidade de cobrança pelo 102 

lançamento de cargas poluentes nos cursos de água, 103 

adotam uma unidade de carga poluente correspondente a 104 

um habitante equivalente, a exemplo da Holanda, ou a uma 105 

unidade tóxica ou de toxicidade, no caso da Alemanha 106 

(SANTOS, 2002). 107 

A unidade de toxicidade pode ser entendida como a carga 108 

correspondente a cada parâmetro (DBO, fósforo, 109 

nitrogênio) que ao ser lançada no corpo hídrico causará o 110 

mesmo efeito tóxico. Já o equivalente habitante, ou 111 

habitante equivalente, ou ainda equivalente populacional 112 

(EP) representa a poluição teoricamente gerada por um 113 

habitante em um dia. Este conceito é geralmente utilizado 114 

quando se quer estimar a quantidade de habitantes que 115 

produziria a mesma carga poluidora de uma determinada 116 

indústria, tendo-se a poluição orgânica como único 117 

referencial. 118 

Segundo Ramos (2003), a adoção deste tipo de unidade 119 

permite a conversão de efluentes de diferentes 120 

composições qualitativas e quantitativas para uma mesma 121 

base. Ressaltando, ainda, que esse indicador, além de efeito 122 

simplificador, tem efeito educativo, visto que, para o 123 

público em geral, pode ser demonstrada a equivalência 124 
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entre uma fonte poluidora e a carga poluente 1 

proporcionada por certo número de pessoas. Ramos 2 

(2003) ainda afirma: “Dizer que a fábrica ‘A’ lança ‘n’ 3 

quilos de DBO por dia pode nada significar para um leigo, 4 

mas dizer que a fábrica ‘A’ polui tanto quanto uma 5 

comunidade com ‘x’ habitantes pode dar uma ideia mais 6 

clara do impacto ambiental daquela atividade”. 7 

Como contraste, outra maneira para a cobrança qualitativa, 8 

totalmente condizente com as diretrizes da Lei n° 9 

9.433/1997, é que a cobrança seja feita com base no 10 

volume de água a ser comprometido, ou seja, a cobrança 11 

deverá ser feita na unidade de metros cúbicos de água que 12 

determinado lançamento estará “consumindo” para que 13 

ocorra a assimilação. Segundo Porto1 (2002 apud 14 

RODRIGUES, 2005, p. 23), a cobrança pelo uso da água 15 

como sendo o volume utilizado é uma abordagem correta, 16 

pois uniformiza a unidade a ser cobrada. Ainda enfatiza 17 

que se trata de um sistema de difícil implantação, mas é 18 

mais fácil para a gestão da bacia, visto que o balanço 19 

disponibilidade – demanda pode ser feito diretamente. 20 

Como complemento, pode-se considerar que tal unidade 21 

tem a vantagem de estar de acordo com o princípio de se 22 

cobrar pelo “volume comprometido" e não pela poluição 23 

em si, isto é, a cobrança poderá ser feita pelo uso 24 

intrínseco da água, e não pela poluição – será pago pela 25 

água que se está comprometendo/usando, e não pela 26 

poluição que está emitindo. 27 

 28 

 29 

Simulação para o setor de saneamento 30 

 31 

Procedendo-se às simulações para o montante que seria 32 

arrecadado, no âmbito estadual e federal, caso as propostas 33 

fossem aplicadas, e analisando os resultados obtidos para o 34 

setor de saneamento (Figura 2), observam-se aumentos nos 35 

valores arrecadados. 36 

Verifica-se um incremento de aproximadamente 64% no 37 

valor arrecadado para a proposta do EPL. Acredita-se que 38 

esse acréscimo na receita permitirá maior repasse às 39 

entidades gestoras da bacia que poderão, assim, realizar 40 

maiores investimentos em pesquisas e ações locais para 41 

melhoria da qualidade do recurso fornecido, 42 

proporcionando economia aos setores usuários. 43 

Fica evidente que a proposta do EPL permite que o 44 

cálculo se torne simples, pois são cinco parâmetros que 45 

serão comparados numa mesma unidade que é o 46 

equivalente populacional – ou seja, os diversos parâmetros 47 

são levados a uma mesma base, isto é, o potencial poluidor 48 

que um habitante proporciona ao curso de água – e ao 49 

final terá um só preço: PPUlanç. por habitante. 50 

Implantando-se a proposta estabelecida no VC, o 51 

montante arrecadado passa a ser quase seis vezes maior, 52 

valor fora da realidade para o setor de saneamento, se 53 

mostrando, dessa forma, uma proposta pouco aceitável, 54 

                                                           
1
 PORTO, M. Sistemas de Gestão da Qualidade das Águas: Uma 

Proposta para o Caso Brasileiro. 2002. 131 f. Tese (Livre 
Docência) – Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo, Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, 
São Paulo, 2002. 
 

principalmente do ponto de vista do usuário. Porém, como 55 

já comentado, o valor do preço do metro cúbico utilizado 56 

na simulação pode não ser o que realmente será aplicado 57 

pelos órgãos gestores; podendo estes adotar valores mais 58 

condizentes com a situação real dos usuários. 59 

 60 

 61 

Figura 2 – Simulação do montante anual arrecadado para o 62 

setor de saneamento. 63 

 64 

A proposta do VC seria interessante principalmente pelo 65 

fato de uniformizar as unidades de cobrança. Porém, 66 

outros fatores devem ser considerados e bem ponderados, 67 

que é o caso dos fatores que interferem na eficiência do 68 

processo de autodepuração. 69 

Forgiarini, Silveira e Cruz (2008a) apresentaram um 70 

método de cobrança que se baseou na equação de diluição 71 

da carga de DBO – considerando também alguns 72 

coeficientes multiplicadores como, por exemplo, 73 

coeficiente do tipo de usuário, tipo de manancial, tipo de 74 

uso, entre outros – isto é, obteve o volume de diluição 75 

fazendo a divisão da carga de DBO pela concentração 76 

limite da classe de enquadramento. Procedendo desta 77 

forma, foi, também, desconsiderado qualquer processo de 78 

autodepuração do corpo hídrico. 79 

No método de Forgiarini, Silveira e Cruz (2008a), 80 

diferentemente da proposta aqui apresentada, pode ter 81 

ocorrido uma subestimativa do volume comprometido, 82 

posto que a DBO não é um parâmetro limitante. Além 83 

disso, os autores não contemplaram a carga de DBO 84 

naturalmente existente no curso receptor, originando uma 85 

cobrança que não parte da carga emitida. Em 86 

contrapartida, a proposta aqui apresentada pode ter 87 

superestimado o volume de diluição devido à 88 

desconsideração do fenômeno de autodepuração. 89 

Porém, se tal processo for incorporado num sistema de 90 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a simplicidade e 91 

facilidade de compreensão por parte dos usuários será 92 

comprometida, já que a autodepuração é um processo 93 

complexo, que exige entendimento mais aprofundado. 94 

Por este motivo, estudos visando facilitar o cálculo da 95 

capacidade de diluição de efluentes considerando a 96 

modelagem da qualidade da água de rios já tem sido 97 

desenvolvidos. Como se pode notar no estudo realizado 98 

por Teodoro et al. (2013), no qual se faz a implementação 99 

do conceito de capacidade de diluição de efluentes no 100 

modelo de qualidade da água QUAL-UFMG, por meio da 101 

incorporação, às planilhas de simulação, de algumas 102 

equações para determinação de vazão de diluição e 103 

cobrança pelo lançamento de efluentes. 104 
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Para Ribeiro e Lanna (2003), algumas hipóteses podem ser 1 

consideradas caso não tenham sido realizados estudos 2 

específicos sobre a capacidade depurativa do corpo 3 

hídrico: a autodepuração do efluente pode ocorrer (i) no 4 

próprio ponto de lançamento, (ii) a jusante do ponto de 5 

lançamento e não ocorrer no ponto de lançamento e (iii) 6 

não ocorrer autodepuração do efluente ao longo do curso 7 

de água. Assim, pode-se dizer que considerando a situação 8 

(iii) favorece o aspecto ambiental, pois se trabalha dentro 9 

de uma faixa em que se garante a manutenção das 10 

condições da classe de enquadramento. Do ponto de vista 11 

do usuário é, entretanto, desvantajoso e acaba por 12 

indisponibilizar um volume de água que, na realidade, está 13 

disponível. 14 

É de suma importância ressaltar que ambas as propostas – 15 

EPL e VC – são de grande versatilidade, posto que dada 16 

uma bacia na qual se deseja implementar tais propostas, 17 

basta fazer a escolha dos parâmetros de relevância no que 18 

diz respeito à qualidade das águas da bacia e a posterior 19 

conversão para as unidades sugeridas – EPL ou VC. 20 

Na fase de simulação pode-se observar o quão importante 21 

foi a inserção do parâmetro fósforo na cobrança, visto que, 22 

para o setor em estudo, em todos os casos, esse parâmetro 23 

foi o responsável pelo EPL. Logo, os resultados indicam 24 

que o incremento ocorrido no montante arrecadado 25 

ocorreu pelo fato de se considerar a variável fósforo total 26 

(Ptotal), visto que, se fosse considerado apenas o parâmetro 27 

DBO como base de cálculo, a proposta do EPL teria uma 28 

redução sobre o montante arrecadado, posto que tal 29 

proposta considera o desconto da carga de background, isto 30 

é, o equivalente populacional corresponderia à carga de 31 

matéria orgânica lançada (DBO) menos a carga de 32 

background. 33 

Diante do exposto, infere-se que os usuários lançadores 34 

estão tratando seus efluentes em nível secundário (apenas 35 

removendo parte da matéria orgânica) e se descuidando de 36 

um potencial poluidor que possivelmente é um dos 37 

principais responsáveis pelos episódios de alta proliferação 38 

das algas e cianobactérias na bacia do rio Doce, que é o 39 

fósforo. 40 

Um ponto que vale ser ressaltado é que na base de dados, 41 

fornecida pela ANA, dos empreendimentos e usuários 42 

atualmente em cobrança (atenderam a cobrança em 43 

2011/2012), constam apenas companhias e autarquias 44 

responsáveis pelo saneamento de 55 municípios em 45 

cobrança. Mas, segundo o PIRH-DOCE (2010), a bacia 46 

abrange 230 municípios, isto é, apenas 24% dos municípios 47 

(mais precisamente das autarquias e companhias de esgoto) 48 

estão atualmente em cobrança. Isso mostra que associada a 49 

qualquer alteração no modelo de cobrança deve-se 50 

preocupar, também, com a abrangência da cobrança, ou 51 

seja, preocupar-se em fazer a cobrança de forma a abranger 52 

toda, ou maior parte da bacia, pois como já comentado, o 53 

setor de saneamento é de suma importância no aspecto 54 

qualitativo das águas da bacia do Doce. 55 

Percebe-se, assim, a importância do setor de saneamento 56 

na bacia do rio Doce quando se está em pauta o assunto 57 

qualidade de água, pode-se dizer que as simulações foram 58 

válidas. Não só para a bacia em questão, mas de forma 59 

nacional o setor do saneamento mostra-se de suma 60 

importância no gerenciamento da qualidade das águas. 61 

De acordo com a Agência Nacional de Águas, o principal 62 

problema de qualidade das águas, em nível nacional, é o 63 

lançamento de esgotos sanitários nos corpos hídricos 64 

interiores (BRASIL, 2005). Segundo dados do Atlas de 65 

Saneamento 2011, em 2008, 55% das cidades brasileiras 66 

tinham rede de esgoto; mas somente 29% dos municípios 67 

brasileiros tinham algum sistema de tratamento de esgoto 68 

instalado, sendo que na região sudeste, em média, 48% dos 69 

municípios ofereciam tratamento de esgoto (IBGE, 2011). 70 

A poluição causada por efluentes industriais e agrícolas, a 71 

disposição inapropriada de resíduos sólidos e o manejo 72 

inadequado do solo, também contribuem expressivamente 73 

para o comprometimento da qualidade da água nas bacias 74 

hidrográficas. 75 

O Atlas de Saneamento 2011, considerando os municípios 76 

que declararam poluição ou contaminação na captação de 77 

água, também indica que junto com resíduos agrotóxicos e 78 

destinação inapropriada dos resíduos sólidos urbanos, o 79 

não tratamento do esgoto sanitário responde por 72% das 80 

incidências de poluição e contaminação das águas de 81 

mananciais superficiais, 60% dos poços rasos e 54% dos 82 

poços profundos (IBGE, 2011). 83 

Assim, pode-se dizer que as simulações são bastante 84 

representativas, também, em nível nacional. 85 

 86 

 87 

Simulações de cenários hipotéticos de tratamento 88 

 89 

Procedendo a simulação para os três cenários de 90 

tratamento pode-se observar na Figura 3 redução no 91 

montante a ser pago pelo setor de saneamento – tendo em 92 

vista que, na maioria dos casos, quanto menor a carga 93 

lançada menor é o montante a ser pago. 94 

 95 

 96 

Figura 3 – Simulação do montante arrecadado para o setor 97 

de saneamento considerando diferentes níveis de 98 

tratamento. 99 

 100 

Verifica-se um decréscimo de aproximadamente 17% na 101 

arrecadação considerando-se o tratamento estabelecido no 102 

Cenário 1 e, a mesma porcentagem de redução caso seja 103 

considerado o Cenário 3. Pode-se inferir, então, que se 104 

toda a população da bacia do Doce fosse atendida por um 105 

sistema de esgotamento sanitário e todo este esgoto 106 

coletado fosse tratado, pelo menos em nível primário, ter-107 

se-ia o mesmo efeito que se metade desse esgoto fosse 108 

tratado em nível terciário, indicando que a implantação, 109 

inicialmente, de um sistema mais simples e de baixo custo 110 

de implantação/operação já traria efeitos bastante 111 
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positivos à qualidade das águas da bacia. Já se fosse 1 

considerado o tratamento estabelecido no Cenário 2, esta 2 

redução seria menor, estando próxima de 3%. 3 

Considera-se que essa redução no montante a ser pago 4 

pelas companhias e autarquias de saneamento poderia ser 5 

revertida na construção e operação dos próprios sistemas 6 

de tratamento. Tal redução indica, também, que uma 7 

menor carga poluente estará sendo lançada nas águas da 8 

bacia do Doce. 9 

Novamente, pode-se notar a importância da introdução do 10 

parâmetro fósforo total na proposta, visto que, em todos 11 

os cenários de tratamento simulados, este foi o parâmetro 12 

limitante.  13 

Os custos de implantação do tratamento primário 14 

convencional giram em torno de US$ 35-65 por habitante, 15 

os custos anuais de operação e manutenção (OM) são de 16 

US$ 2-4 por habitante em um ano. Para o sistema 17 

constituído de reator UASB seguido de um filtro biológico 18 

percolador os custos de implantação são de US$ 65-110 19 

por habitante, e OM anual de US$ 5-10 por habitante. Por 20 

fim, para o sistema com reator UASB seguido de lagoas de 21 

polimento, os custos de implantação são de US$ 80-200 22 

por habitante, e OM anual de US$ 3-6 por habitante (von 23 

SPERLING, 2014). Porém, não se procedeu a análises 24 

comparativas do custo de implantação e operação dos 25 

sistemas de tratamento e o valor a ser pago – calculado de 26 

acordo com as diferentes metodologias propostas – pelo 27 

uso da água para assimilação de efluentes, posto que os 28 

valores de PPU adotados nas simulações não serão, 29 

necessariamente, os mesmos a serem adotados para a 30 

bacia. Espera-se, inclusive, a possibilidade de se proporem 31 

valores que incentivem o tratamento dos efluentes antes do 32 

lançamento no corpo hídrico. 33 

Além disso, o valor do PPU para lançamento baseava-se 34 

apenas no parâmetro DBO e, conhecido o impacto de 35 

cada parâmetro sobre a qualidade da água – 36 

comprometimento da qualidade de um determinado 37 

volume de água – deve-se escolher um valor condizente 38 

para tal. 39 

Para finalizar, faz-se importante destacar que este trabalho 40 

contemplou apenas mecanismos alternativos para a 41 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos para assimilação 42 

de efluentes, não sendo avaliadas propostas de incentivo a 43 

boas práticas – menor desperdício, tratamentos mais 44 

eficientes – o que não impede que os órgãos gestores as 45 

façam. 46 

 47 

 48 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 49 

 50 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, 51 

pode-se concluir que: 52 

Dentre os parâmetros de qualidade de água, a DBO, 53 

DQO, SST, Namoniacal e Ptotal foram os de maior relevância 54 

para a aplicação dos novos mecanismos de cobrança pelo 55 

uso da água para assimilação de efluentes na bacia do 56 

Doce. 57 

Os novos mecanismos contemplaram de forma mais ampla 58 

o real problema da qualidade das águas na bacia do Doce, 59 

por considerarem outros parâmetros além da DBO e 60 

representarem uma forma mais justa de cobrança, já que 61 

existe a consideração da carga de background. 62 

As propostas de Equivalente Populacional Limitante e 63 

Volume Comprometido são de grande versatilidade, 64 

podendo ser postas em prática em qualquer bacia, 65 

bastando para tal a escolha dos parâmetros relevantes à 66 

qualidade das águas na bacia. Porém, a proposta do 67 

Equivalente Populacional Limitante foi considerada a de 68 

mais fácil aplicação e entendimento pelos usuários. 69 

As simulações mostraram aumento no montante 70 

arrecadado aplicando-se as novas propostas. Na simulação 71 

da proposta do EPL, o parâmetro Ptotal foi de suma 72 

importância no gerenciamento da qualidade das águas da 73 

bacia do Doce, se mostrando um problema a ser mais 74 

amplamente estudado. 75 

Os cenários de tratamento simulados mostraram a 76 

importância da destinação correta dos esgotos produzidos, 77 

não só do ponto de vista econômico – apresentando 78 

redução do montante a ser pago – como, principalmente, 79 

do ponto de vista da qualidade das águas. 80 

Pode-se notar, também, o quão importante é a retirada de 81 

fósforo pelos sistemas que vierem a ser implantados, pois 82 

só com essa remoção terciária é que a qualidade das águas 83 

deixará de mudar em função do aporte do mesmo nos 84 

sistemas. 85 

Percebendo a importância do setor de saneamento na bacia 86 

do rio Doce quando se está em pauta o assunto qualidade 87 

de água, conclui-se que as simulações foram válidas. 88 

Porém, com um banco de dados quantitativo e, 89 

principalmente, qualitativo consistente, deve-se proceder 90 

nova análise dos parâmetros a serem contemplados para os 91 

diferentes setores. 92 
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