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Resumo – A Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil instituída pela Lei Nº 9.433, de 8 de 

Janeiro de 1997 teve a experiência francesa de Gestão de Recursos Hídricos como importante fonte 

de inspiração. O instrumento de cobrança pelo uso da água, objeto deste artigo, já estava 

implementado na França há cerca de trinta anos quando foi definido pela Lei Nº 9.433/1997. Nos 

últimos anos, esse instrumento vem sendo aplicado em novas bacias de rios federais e estaduais, 

gerando reflexões e discussões sobre os mecanismos a serem adotados. Nesse contexto, o presente 

trabalho analisa de maneira detalhada quais mecanismos foram adotadas na França e quais foram 

suas evoluções no tempo. Os mecanismos de cobrança aplicados na França são apresentados 

segundo os setores de atividade aos quais se aplicam. Os setores analisados são: setor de extração 

mineral; setor de saneamento; setor industrial; setor agropecuário; cobrança pelo uso de água para 

geração de energia e outros usos de água. Por fim, é apresentada a evolução histórica dos valores da 

cobrança na França, servindo de base para algumas considerações finais.  

 

 

Abstract – The National Policy on Water Resources in Brazil, established by Law no. 9,433 , 

January 8, 1997, took the french experience of Water Resources Management as an important 

source of inspiration. The water use charges, subjects of this article, was already implemented in 

France for nearly 30 years when it was defined by Law No 9,433 /1997. In recent years, water use 

charges are being applied in new basins of rivers state and federal, generating ideas and discussions 

on the mechanisms to be adopted. In this context, the present study analyzes in detail what 

mechanisms were adopted in France and its historical evolution. The water use charges mechanisms 

applied in France are presented according to the sectors of activity. The analyzed sectors are: the 

sector of mineral extraction; sanitation sector; industrial sector; rural sector; water use charges for 

power generation and other uses of water. In the end, the historical evolution of the water use 

charges in France is presented, serving as the basis for some final considerations. 

 

Palavras-Chave – Cobrança pelo uso da água, França. 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil instituída pela Lei Nº 9.433, de 8 de 

Janeiro de 1997 teve a experiência francesa de Gestão de Recursos Hídricos como importante fonte 

de inspiração. O instrumento de cobrança pelo uso da água, objeto deste artigo, já estava 

implementado na França há cerca de trinta anos quando foi definido pela Lei Nº 9.433/1997. Nos 

últimos anos, esse instrumento vem sendo aplicado em novas bacias de rios federais e estaduais, 
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gerando reflexões e discussões sobre os mecanismos a serem adotados. Nesse contexto, pode ser 

instrutivo analisar de maneira detalhada quais mecanismos foram adotadas na França e quais foram 

suas evoluções no tempo. Os ensinamentos positivos e negativos dessa experiência podem ser 

aproveitados para contribuir para o aperfeiçoamento da metodologia de cobrança em bacias 

brasileiras, lembrando sempre as diferenças de contexto natural, histórico, econômico, social e 

institucional. 

A experiência de implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na França descrita 

neste artigo foi analisada através de informações bibliográficas e entrevistas realizadas pelo autor 

com funcionários ou ex-funcionários das Agências de Água daquele país. 

OS PRINCIPAIS TIPOS DE COBRANÇA AO LONGO DO TEMPO 

Na França, três tipos de cobrança foram previstos no decreto de criação das Agências de Água 

(REPUBLIQUE FRANÇAISE, 1966): 

1. cobrança pela “deterioração da qualidade da água” (poluição); 

2. cobrança pela captação de água; 

3. cobrança pela modificação do regime da água. 

As duas primeiras foram implementadas a partir de 1969, com modalidades diferente entre as 

seis Agências de Água francesas. A terceira somente foi implementada quarenta anos após o 

decreto citado, no momento da modificação do sistema de cobrança em 2007. 

Em 1975, um importante decreto definiu de maneira detalhada os mecanismos de cobrança 

para as seis Agências de Bacias, instituindo um sistema de descontos (primes) no caso da existência 

de um sistema de tratamento de efluentes (REPUBLIQUE FRANÇAISE, 1968). 

Em 2006, uma nova Lei modificou completamente o sistema de cobrança (REPUBLIQUE 

FRANÇAISE, 2006). Sete tipos de cobrança foram então definidos: 

1. captação de água; 

2. poluição da água; 

3. modernização das redes de coleta de esgoto; 

4. poluições difusas; 

5. armazenamento de água em período de estiagem; 

6. obstáculos em cursos de água (barramentos); 

7. proteção dos ecossistemas aquáticos. 

Os novos mecanismos de cobrança definidos nesta Lei foram aplicados a partir de 2008. 

Os mecanismos de cobrança descritos na sequencia do texto são, de modo geral, os 

mecanismos aplicados em todo país. Mas os preços unitários (ou Preços Públicos Unitários – PPU, 

como são denominados no Brasil) são diferentes entre uma Agência e outra. Para efeito de 
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simplificação, somente foram apresentados, de modo geral, os preços unitários aplicados em uma 

bacia específica (a bacia Rhône, Méditerranée e Corse – RMC), para o ano de 2009. 

A apresentação de alguns dos mecanismos foi simplificada em relação aos mecanismos 

aplicados na França, que apresentam às vezes uma extrema complexidade. Buscou-se conservar a 

lógica geral e as características que possuam um interesse particular para o contexto brasileiro. 

Os mecanismos de cobrança aplicados na França serão apresentados segundo os setores de 

atividade aos quais se aplicam, considerando que, de maneira geral, vários tipos de cobrança 

coexistem para um determinado setor de atividade. Os setores analisados serão: 

 Cobrança do setor de extração mineral 

 Cobrança do setor de saneamento 

 Cobrança do setor industrial 

 Cobrança do setor agropecuário 

 Cobrança pelo uso de água para geração de energia e outros usos de água 

Por fim, será apresentada a evolução histórica dos valores da cobrança na França, servindo de 

base para algumas considerações finais. 

 

COBRANÇA DO SETOR DE EXTRAÇÃO MINERAL 

No setor mineração, a cobrança se aplica à captação e à poluição das águas, de acordo com os 

mecanismos detalhados a seguir. 

 

Cobrança pela captação de água na mineração 

O valor de cobrança na bacia RMC em 2009
2
, idêntico ao valor de qualquer outro uso, era de 

0,0043 €/m
3
 (equivalente a R$0,011/m

3
) de água captada. 

Quando não existe um sistema de medição do volume de água retirado, o mesmo é estimado 

na base de 0,1 m
3
 por tonelada de mineral produzido. 

Esses valores são multiplicadas por um fator de 1 a 3 em função da zona geográfica e do tipo 

de manancial da captação (águas superficiais ou subterrâneas), da mesma maneira que para as 

outras atividades industriais. 

                                                 
2
 Para conversão de euros a reais adotou-se a taxa de câmbio oficial informada em 22/10/2009 pelo Banco Central do 

Brasil: R$ 2,5989/Euro. 
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Cobrança pela poluição na mineração 

A cobrança pela poluição na mineração é baseada no volume lançado de Matérias em 

Suspensão – MES, sendo aplicado em 2009 na bacia RMC um preço de 0,15 €/kg MES (ou 

R$0,39/kg MES) para todos os tipos de mineração.  

Quando não houver medição, o volume lançado de MES é obtido por estimativa, dependendo 

do tipo de mineração e do tipo de tratamento dos efluentes: 

 no caso da extração de aluviões, a quantidade de poluição é estimada na base de 3,5 kg 

de MES por tonelada produzida de aluvião (resultando numa cobrança de 0,53€/t de 

aluviões ou R$ 1,38/t de aluviões na bacia RMC em 2009); 

 para as demais atividades de mineração, a quantidade de poluição é estimada na base 

de 15 kg por tonelada produzida de mineral (resultando numa cobrança de 2,25€/t ou 

R$ 5,85/t) na bacia RMC em 2009. 

A existência de um sistema de tratamento de efluentes diminui esses valores em uma 

proporção que vai de 50% (simples decantação) até 100% (reciclagem integral ou evaporação dos 

efluentes). 

No caso das atividades de mineração em leitos de rio (que era permitida até 1994
3
), a 

quantidade de poluição era estimada na base de 0,4 kg de MES por tonelada de aluvião produzida, 

ou 0,07 kg após decantação eficaz de duas horas. 

 

Conclusão sobre o setor de mineração 

A comparação dos valores indicados para a cobrança no setor mineração mostra valores 

superiores para a cobrança pela poluição do que pela cobrança pela captação. Essa observação 

aponta que, na França, o impacto das atividades de mineração é considerado mais significativo em 

termos de poluição do que de captação de água. 

 

COBRANÇA DO SETOR DE SANEAMENTO 

No setor de saneamento, como no caso da mineração, aplica-se uma cobrança pela captação 

de água e uma cobrança pelo lançamento de poluição, por meio de mecanismos a seguir detalhados. 

                                                 
3
 As atividades de mineração em leitos de rio são proibidas na França desde 1994, contrastando com a situação 

brasileira, especialmente a mineração de areia. 
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É importante ressalvar que entre 1969 e 1974, as cobranças eram pagas pelos municípios, 

responsáveis pelo abastecimento público e pelo serviço de esgotamento sanitário. A partir de 1975, 

foram adotadas práticas de cobrança diretamente ao usuário de água conectado à rede de 

abastecimento público (e à rede de coleta de esgotos, nas áreas com cobertura deste serviço), na 

própria fatura apresentada pela empresa prestadora desse serviço
4
. O valor assim arrecadado é 

repassado à Agência de Água, que o usa para financiar a fundo perdido ou com ônus a empresa de 

saneamento. 

 

Cobrança pela captação de água no saneamento 

A cobrança pela captação de água no setor de saneamento é proporcional ao volume de água 

captado. O preço unitário depende da zona geográfica e do tipo de manancial da captação (águas 

superficiais ou subterrâneas). Na bacia RMC, o preço unitário varia de 0,023 €/m
3
 a 0,06 €/m

3
, (ou 

R$0,06/m
3
 a R$0,16/m

3
) de água captada no corpo hídrico. 

Quando não existe um sistema de medição, o volume de água captado é estimado na base de 

85 m
3
/ano/habitante, acrescentado dos volumes vendidos aos usuários não domésticos. 

Até 2007, dois parâmetros eram considerados no cálculo da cobrança pelos usos da água: o 

volume captado e o volume consumido. Na prática, considerava-se que o volume consumido 

correspondia a 35% do volume captado, no caso do setor de saneamento. Desde 2008, somente o 

volume captado é considerado no cálculo da cobrança. 

As práticas de economia de água no setor de saneamento não são tomadas em consideração no 

cálculo da cobrança pela captação de água. Ou melhor, considera-se que práticas de economia de 

água resultam numa diminuição do volume de água captado, diminuindo assim o valor da cobrança 

e, portanto, que o próprio setor seria o maior recompensado ao adotá-las. 

A cobrança pela captação aplica-se tanto às águas superficiais como às águas subterrâneas 

desde a implementação do sistema na França em 1969, um coeficiente maior sendo aplicado às 

últimas. 

Finalmente, o valor total da cobrança é determinado por município, sendo repassado nas 

faturas dos usuários de maneira proporcional ao volume de água consumido. 

 

 

                                                 
4
 O valor cobrado nas faturas é chamado de contre-valeur (contra-valor). Seu mecanismo de cálculo, bastante 

complexo, é explicitado em LABORATÓRIO DE HIDROLOGIA E ESTUDOS DO MEIO AMBIENTE DA 

COPPE/UFRJ (2001). 
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Cobrança pela poluição no saneamento 

Até 2007, na França, a cobrança pela poluição do setor de saneamento era proporcional à 

população de cada município, considerando que cada habitante produzia uma quantidade 

determinada de poluição.  

Em 1975 foi introduzido um "coeficiente de coleta" no cálculo da cobrança pela poluição do 

setor de saneamento. Esse coeficiente foi motivado pelo alto custo das redes de coleta de esgotos 

precisando ser construídas, justificando um tratamento diferenciado em relação aos demais setores 

usuários de água. Esse coeficiente de coleta aumentou ao longo dos anos, até superar um fator três 

em algumas Agências de Água em 1998, onerando as faturas de água e esgotos, e sendo alvo de 

muitas críticas.  

A partir de 2008, o coeficiente de coleta foi suprimido no cálculo da cobrança pela poluição, e 

uma "cobrança pela modernização das redes de coleta de esgoto" foi introduzida para arrecadar os 

recursos necessários para a manutenção e a modernização dessas redes. Na mesma data, a cobrança 

pela poluição passou a ser diretamente proporcional ao volume de água faturado aos usuários 

domésticos.  

O tratamento de efluentes não resulta em uma diminuição dessa cobrança, mas em um prêmio 

(prime) pago pela Agência de Água à empresa de saneamento. O valor desse prêmio depende da 

quantidade de poluição tratada, e de diversos parâmetros indicativos de boas práticas no setor de 

tratamento de esgotos domésticos: funcionamento da estação de tratamento, destino dos lodos, 

modalidades da coleta de esgotos, etc. 

Em áreas com cobertura de coleta de esgotos, a cobrança pela poluição é realizada na mesma 

fatura do abastecimento público. O valor total da cobrança é determinado por município, o repasse 

nas faturas dos usuários sendo proporcional ao volume de água consumido. 

Esses mecanismos de cobrança foram (e continuam sendo) alvo de muitas críticas, 

principalmente em razão dos valores elevados nos quais resultam. No oitavo programa da agência 

RMC (2003-2006), a cobrança pela poluição do setor de saneamento representou 75% das receitas 

da agência RMC (1.117 milhões de euros ou R$ 2.902 milhões), valor considerado excessivo por 

certos setores da sociedade, mesmo se justificado pela necessidade de grandes investimentos e altos 

custos de manutenção das instalações.  

Quando o sistema de cobrança foi reformulado entre 1998 e 2006, houve muitas discussões 

sobre os mecanismos de cobrança. Alguns ensinamentos podem ser aproveitados: 

 uma cobrança com base somente na poluição lançada não seria satisfatória, porque 

desestimularia o aumento da cobertura de coleta de esgotos. É necessário, portanto, 
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tomar em consideração a poluição produzida, que de maneira ou outra, tem impacto na 

rede hidrográfica; 

 o custo elevado da construção e da manutenção de redes de coleta de esgoto pode 

justificar um preço mais elevado na cobrança pelo lançamento de poluição aplicado 

diretamente ao consumidor atendido pela empresa prestadora de serviços de 

saneamento, comparado ao preço aplicado aos  outros setores. 

 

COBRANÇA DO SETOR INDUSTRIAL 

No setor industrial também se aplicam uma cobrança pela captação de água e uma cobrança 

pelo lançamento de poluentes de acordo com os seguintes mecanismos:  

 

Cobrança pela captação de água na indústria 

A cobrança pela captação de água é proporcional ao volume de água retirado. O preço 

unitário depende da zona geográfica e do tipo de manancial da captação (águas superficiais ou 

subterrâneas). Na bacia RMC, varia de 0,004 €/m
3
 a 0,011 €/m

3 (
ou de R$ 0,01/m

3
 a R$ 0,029/m

3)
. 

Até 2007, eram considerados no cálculo da cobrança pelos usos da água tanto o volume 

captado como o volume consumido. O volume consumido correspondendia a um percentual do 

volume captado (entre 7% e 70% dependendo do segmento industrial). 

Desde 2008, somente o volume captado é considerado no cálculo da cobrança. 

As boas práticas no setor industrial não são tomadas em consideração no cálculo da cobrança 

pela captação de água. Ou melhor, considera-se que boas práticas resultam numa diminuição do 

volume de água retirado, diminuindo assim o valor da cobrança. 

Observa-se que na França, o preço unitário da cobrança pela captação de água é mais de cinco 

vezes menor para o setor industrial do que para o setor de saneamento, não existindo justificativa 

técnica para tal diferença em termos de impacto nos recursos hídricos.  

 

Cobrança pela poluição na indústria 

Entre 1969 e 2007, a cobrança pela poluição do setor industrial era baseada na quantidade de 

poluição produzida um dia normal do mês de maior lançamento. Adotava-se um somatório em que 

cada indicador de poluição era multiplicado por um preço unitário. Descontos (primes) eram 
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aplicados no valor da cobrança em caso de tratamento de efluentes, sendo calculados por meio de 

um coeficiente de rendimento. A cobrança para cada indicador de poluição era calculada pela 

fórmula seguinte:  

Cobrança = [poluição produzida – (poluição produzida * coeficiente de rendimento)]*preço unitário 

A poluição produzida era estimada pela aplicação de “coeficientes específicos de poluição”, 

determinados para cada parâmetro e para cada segmento industrial. Os industriais podiam, se 

preferissem, realizar campanhas de medição para cada parâmetro (com um sistema aprovado pela 

Agência de Água), os valores da medição substituindo os valores estimados.  

O coeficiente de rendimento dependia do tipo de sistema de tratamento e da avaliação da 

eficiência do sistema.  Alguns exemplos de valores são apresentados nos Quadros 1 e 2. 

Eficiência do sistema de tratamento ruim Regular boa muito boa 

Matérias em suspensão (MES) 0 0,4 0,7 0,9 

Matérias oxidáveis (MO) 0 0,3 0,6 0,8 

Matérias inibidoras (tóxicas) (MI) 0 0 0 0 
Quadro 1 - Coeficientes de rendimento para uma estação de tratamento biológico 

Fonte: Arrêté du 28 octobre 1975 

 

Eficiência do sistema de tratamento ruim regular boa 

Matérias em suspensão (MES) 0 0,7 1 

Matérias oxidáveis (MO) 0 0 0 

Matérias inibidoras (tóxicas) (MI) 0 0,7 0,9 
Quadro 2 - Coeficientes de rendimento para um dispositivo de tratamento específico com eliminação dos lodos 

Fonte: Arrêté du 28 octobre 1975 

Os industriais podiam, se preferissem, realizar campanhas de medição a montante a jusante da 

estação de tratamento de efluentes para cada parâmetro com um sistema aprovado pela Agência de 

Água. O coeficiente de rendimento passava então a ser calculado, para cada indicador de poluição, 

pela fórmula seguinte: 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒)

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
   

A partir de 2008, a cobrança passou a ser baseada na poluição lançada, determinada pela 

fórmula: 

𝑃𝑜𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 =  12 ∗
(𝑘  + 𝑘𝑚𝑎𝑥 )

2
   

Onde 𝑘  é a poluição média -  𝑘 𝑖 𝑑𝑒𝑧
𝑖=𝑗𝑎𝑛 12  - sendo k(i) a poluição média em cada mês, e 

𝑘𝑚𝑎𝑥   o valor máximo das poluições médias mensais do ano considerado: 𝑀𝑎𝑥𝑖=𝑗𝑎𝑛
𝑑𝑒𝑧  𝑘 𝑖  . Trata-se 

de uma maneira simples e efetiva de se levar em consideração o fluxo e a sazonalidade da poluição. 
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A medição da poluição lançada passou a ser obrigatória a partir de certa quantidade de 

poluentes (ver Quadro 3), quando tecnicamente possível. Nos outros casos, a poluição continuou 

sendo determinada pela diferença entre o nível teórico de poluição produzido no segmento 

industrial e o nível teórico de poluição tratada pelos sistemas de tratamento existentes, determinados 

por coeficientes dependendo, para cada parâmetro de poluição, do segmento industrial, do tipo de 

sistema de tratamento e do destino dos lodos. 

 
Parâmetro Período Quantidade limite tornando 

obrigatória a medição da 

poluição lançada 

Cobrança RMC 2009 

Matérias oxidáveis: DQO a partir de 1969 600 t/ano 0,12 € ou R$ 0,31/kg de 

DQO 

Matérias oxidáveis: DBO a partir de 1969 300 t/ano 0,22 € ou R$ 0,57/kg de 

DBO 

Matérias em suspensão (MES) a partir de 1969 600 t/ano 0,15 € ou R$ 0,39/kg de 

MES 

Salinidade (condutividade) a partir de 1969 100 000 m3 x S/cm/ano 0,10 € ou R$ 0,26/ m3 x 

S/cm 

Matérias inibidoras (tóxicas) 

(MI) 

a partir de 1975 10 000 kiloéquitox / ano 12 € ou R$ 31,19/ 

kiloéquitox 

Nitrogênio (N) a partir de 1982? 40 t/ano 0,35 € ou R$ 0,91/kg de 

N 

Fósforo (P) a partir de 1982 

ou 1987? 

10 t/ano 1 € ou R$ 2,6/kg de P 

Compostos halogenados (AOX) a partir de ? 2000 kg/ano 9 € ou R$ 5,46/kg 

Metais pesados (METOX) a partir de 1993 10 000 kg/ano 

2,2 € ou R$ 5,72/kg, 

com coeficiente 

multiplicador: 

- arsênico: 10 

- cádmio: 50 

- cromo: 1 

- cobre: 5 

- mercúrio: 50 

- níquel: 5 

- chumbo: 10 

- zinco: 1 

Calor a partir de 2008 2000 megatermias / ano 20 € ou R$ 51,98/ 

megatermias 

Quadro 3 – Cálculo da cobrança pelo lançamento de poluentes - Fonte: Deliberação n° 2008-29 da Agência RMC 

A cobrança de alguns parâmetros (matérias oxidáveis, nitrogênio e fósforo) é aumentada nas 

zonas com problemas de eutrofização, com aplicação de um coeficiente de 1,25 na bacia RMC em 

2009. A cobrança de outros parâmetros (tóxicos, compostos halogenados e metais pesados) é 

aumentada quando o lançamento é realizado em águas subterrâneas. 

Cabe ressaltar, por fim, que na primeira década de aplicação da cobrança na França, o Estado 

subsidiou parte do pagamento da cobrança aos usuários industriais que consideraram os valores 

muito elevados. 
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COBRANÇA DO SETOR AGROPECUÁRIO 

A cobrança pelos usos da água no meio rural foi um obstáculo a ser vencido na França, onde 

produtores rurais são acostumados com grande nível de subsídios diretos. A cobrança é composta 

por uma parcela referente à captação de água e outra pelo lançamento de poluição. 

 

Cobrança pela captação de água 

A cobrança pela captação de água para o setor de agricultura é proporcional ao volume de 

água captado. Esse volume, quando não existe sistema de medição, é estimado com base no método 

de irrigação utilizado, conforme o Quadro 4. 

Tipo de irrigação Volume considerado 

pela captação de 

água caso não exista 

um sistema de 

medição 

Cobrança pela captação/1000 m
3
 

Águas superficiais Águas subterrâneas 

Gravidade 10.000 m
3
/ha/ano 0,40 € ou R$ 1,04 0,75 € ou R$ 1,95 

Aspersão 4.000 m
3
/ha/ano 

3,00 € ou R$ 7,80 6,00 € ou R$ 15,60 
Outros  3.000 m

3
/ha//ano 

Quadro 4 – Cobrança na bacia do RM&C onde existem menores restrições ao uso de água (2009) 

Fonte: Deliberação n° 2008-29 da Agência RMC 

O preço unitário depende do tipo de sistema de irrigação, da zona geográfica e do tipo de 

manancial da captação (águas superficiais ou subterrâneas), variando na bacia RMC entre 

0,40€/1000 m
3
 ou R$ 1,04/1000 m

3
 (irrigação por gravidade com captação em água superficial em 

zona de menor restrição) e 7,50 €/1000 m
3
 ou R$ 19,50/1000 m

3 
(irrigação não gravitária com 

captação em água subterânea em zona de maior restrição). 

Até 2007, o volume captado e o volume consumido eram considerados no cálculo da cobrança 

pelos usos da água, sendo que o segundo era estimado em 30% do volume captado no caso da 

irrigação por gravidade, 70% na irrigação por aspersão, e 90% nos casos de gotejamento ou micro 

aspersão. Desde 2008, somente o volume captado é considerado no cálculo da cobrança. 

As boas práticas no setor de agricultura não são tomadas em consideração no cálculo da 

cobrança pela captação de água. Ou melhor, considera-se que boas práticas resultam numa 

diminuição do volume de água retirado, diminuindo assim o valor da cobrança. 

Desde a implementação da cobrança na França em 1969, foram cobradas as captações tanto 

da águas superficiais como de águas subterrâneas, um coeficiente maior sendo aplicado às últimas. 

Até uma época recente, muitos poços para uso de irrigação não estavam cadastrados, sendo 

assim isentos de aplicação da cobrança. 
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Vale mencionar a existência na França e na Europa de políticas públicas de subsídio à 

agricultura irrigada, resultando em muitos casos em subsídios muito superiores aos valores de 

cobrança pela captação de água do setor de agricultura. Trata-se de um exemplo típico de 

incoerência entre políticas públicas, tendo como resultado, nesse caso, o incentivo do consumo de 

água, inclusive em regiões deficitárias. 

 

Cobrança pela poluição 

Desde 2008, no setor de criação intensiva de animais, a cobrança pela poluição é proporcional 

ao efetivo do rebanho sendo o valor anual igual a 3€/UGB ou R$ 7,8/UGB. A UGB - unité de gros 

bétail, ou unidade bruta de pecuária, é similar ao BEDA – Bovino equivalente de animal brasileiro. 

1 UGB é equivalente a 85 g de nitrogênio. Existem tabeladas as UGB para cada tipo de animal. 

Por exemplo: 

 bovino (macho ou fêmea) de mais de 24 meses = 0,75 UGB; 

 bovino entre 6 e 24 meses = 0,5 UGB; 

 terneiro = 0,05 UGB; 

 suíno = 0,17 UGB; 

 1000 galinhas = 0,35 UGB; 

 Etc. 

Também foi implementada, a partir de 2008, uma cobrança pela poluição difusa, aplicada na 

venda de agrotóxicos. Na bacia RMC, o valor em 2009 é de 0,5 €/kg ou R$ 1,30/kg a 3 €/kg ou R$ 

7,80/kg de agrotóxico, dependendo da toxicidade ou periculosidade do produto. 

No período de 1998 a 2006, durante as discussões sobre reforma dos mecanismos de cobrança 

na França, foi imaginado um mecanismo de cobrança pela poluição difusa pelos nitratos, tomando 

em consideração as boas práticas no setor de agricultura, e particularmente o bom uso de 

fertilizantes. Essa cobrança acabou sendo descartada por motivos de pressões políticas do setor 

ruralista. 

Pode-se considerar a cobrança pela poluição do setor de agricultura na França ainda 

incipiente. Mesmo assim, existe um incentivo das Agências de Águas às boas práticas nesse setor, 

através da atribuição de subsídios. 
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COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA E OUTROS USOS 

DE ÁGUA 

A partir de 2008 quatro novos tipos de cobrança pelos usos da água na França foram 

implementados: 

1. Uso de água em hidrelétricas: a cobrança pela captação de água em usinas hidroelétricas é 

baseada no volume turbinado. Na bacia RMC, em 2009, o valor é de 0,16 €/Hm
3
 ou R$ 

0,42/Hm
3
; 

2. Armazenamento de água: a cobrança pelo armazenamento de água em período de estiagem é 

baseada no volume de água armazenado. Na bacia RMC, em 2009, o valor é de 0,01€/m
3
  ou 

R$ 0,026/m
3
; 

3. Barramento: a cobrança pelos obstáculos em cursos de água (barramentos) é baseada na 

altura do barramento e na vazão do rio no qual o barramento está localizado. Na bacia RMC, 

em 2009, o valor é no mínimo de 150 €/m ou R$ 390/m de altura da barragem, para uma 

vazão média inferior a 1 m
3
/s, e no máximo de 6000 €/m ou R$ 16.000/m de altura, para 

uma vazão média superior a 1000 m
3
/s. Nesse valor é aplicado um coeficiente redutor 

quando existe a possibilidade de circulação dos peixes e dos sedimentos. 

4. Proteção dos ecossistemas aquáticos: esta cobrança é paga pelos pescadores. Na bacia RMC, 

em 2009, o valor é de 10 € ou R$ 26/pescador adulto/ano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: EVOLUÇÃO DOS VALORES DA COBRANÇA 

A evolução dos valores de cobrança na França é difícil de descrever de maneira simples, 

devido à evolução do número de parâmetros considerados, da introdução e evolução de vários 

coeficientes ao longo do tempo. 

Contudo, é possível reconstituir algumas tendências. Um primeiro indicador encontrado na 

bibliografia é a evolução do preço unitário da cobrança do parâmetro Matérias Oxidáveis – MO, 

apresentado na Figura 1 para o caso da agência Rhin-Meuse.  
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Figura 1 - Evolução do valor da cobrança para as matérias oxidáveis – exemplo da Agência de Bacia Rhin-Meuse 

Fonte: reconstituição a partir de JORF (1968), COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN (1997); GARCIER (2005). 

O gráfico mostra:  

1. um aumento progressivo nos três primeiros anos, ilustrando uma forte preocupação da 

Agência Rhin-Meuse com a aceitação da cobrança pelo setor de indústria (preocupação esta 

que não se encontra em todas as agências); 

2. um valor constante entre 1970 e 1987; não foram encontrados na bibliografia dados 

quantitativos para esse período, mas sabe-se que a cobrança, depois de aumentar no início 

dos anos 70, chegou a diminuir no final desta década (ou aumentar menos de que a 

inflação), para não sobrecarregar as indústrias em situação de crise; em 1983 o governo 

francês impôs um congelamento no preço da água, impedido todo aumento da cobrança; 

3. um aumento sensível no período 1988-1996 resultando da consideração do tratamento da 

água como uma prioridade política; 

4. uma estabilidade no período 1996-2003; 

5. uma diminuição do preço no período recente. 

Outro indicativo interessante é a evolução global dos valores cobrados e dos subsídios 

distribuídos pelas Agências de Água, ilustrado na Figura 2. 
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Figura 1 - Programas de intervenções das 6 Agências de bacias francesas (em bilhões de euros). 

Fonte: COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN (1997) 

A mesma tendência geral pode ser observada: 

1. estabilidade até a metade da década de 1980, devido ao congelamento dos preços imposto 

pelo governo francês; 

2. aumento no fim da década de 1980 e na década de 1990, correspondendo aos programas 

ambiciosos de eliminação dos principais focos de poluição e de construção/modernização de 

estações de tratamento de esgotos urbanos, principalmente para atender os objetivos 

determinados pela União Européia (tratamento secundário ou terciário em todas as cidades). 

O aumento da cobrança teve repercussões diferenciadas entre os setores: a maior parte do 

aumento efetivo foi assumido pelo setor de saneamento, conforme mostra a Figura 3. 

 
Figura 3 – Evolução do montante da arrecadação pela cobrança da poluição doméstica entre 1987 e 1995 

em milhões de francos franceses. Fonte: COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN (1997) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1977-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001

Cobrança

Subsidios

Obras realizadas



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  15 

Esse aumento é explicado por vários fatores: além do aumento das taxas de cobrança, cabe 

considerar a introdução e o aumento de coeficientes específicos ao setor de saneamento - como o 

coeficiente pela coleta - e o próprio modo de aplicação da cobrança, com ela sendo paga 

diretamente pelos usuários, enquanto que os descontos foram atribuídos às empresas de 

saneamento. 

Para o setor industrial, o aumento efetivo da cobrança foi muito menor, conforme mostra a 

Figura 4. O gráfico ilustra que a arrecadação aumentou no setor industrial, com o aumento das taxas 

de cobrança. Mas os descontos também aumentaram, em um ritmo mais rápido, pelos progressos 

realizados de redução da poluição no setor. 

 

 
Figura 4 – Evolução dos descontos pela depuração de efluentes (prime) e arrecadações pela cobrança pelos usos da água 

(redevances) em milhões de francos franceses – Fonte: COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN (1997)  

 

Na França os valores de cobrança são elevados, representando uma parcela importante dos fluxos 

financeiros do setor de recursos hídricos e saneamento. Essa situação foi atingida de maneira 

progressiva ao longo do tempo, a partir de valores iniciais de cobrança muito mais reduzidos. Mas 

uma análise detalhada dos mecanismos de cobrança evidencia importantes diferenças entre os 

setores de atividade. Os mecanismos de cobrança do setor industrial foram cada vez mais 

sofisticados ao longo do tempo, de maneira a tomar em consideração novos tipos de poluições, uma 
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vez que a maior parte das poluições orgânicas foram diminuindo. Os mecanismos de cobrança do 

setor de saneamento evoluíram no sentido de uma cobrança direta aos usuários, e seu valor foi 

aumentando de maneira rápida em relação aos demais setores, resultando numa situação atual onde 

o usuário doméstico é o principal contribuinte no orçamento das Agências de Bacias. Por fim, a 

contribuição do setor rural na cobrança pelo uso da água sempre foi – e continua sendo – muito 

reduzida, apesar desse setor representar atualmente a maior preocupação em termos de uso da água 

e de poluição dos recursos hídricos na França. 
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