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RESUMO --- O presente trabalho tem como objetivo suscitar algumas questões referentes a espaço, 

tempo, fluxo e estoque, sob uma perspectiva econômica, quando da aplicação da cobrança pelo 

lançamento de efluentes em corpos d’água. Pretende-se levar em conta a mobilidade em sentido 

montante-jusante, peculiar ao curso natural de um rio, bem como os novos problemas que surgem 

na análise de poluentes com características de estoque, de modo a contribuir com ponderações 

acerca do rumo que a cobrança deverá tomar como instrumento econômico efetivo para o controle 

da poluição. 

ABSTRACT --- This paper aims to raise some economic questions about effluent charges, 

concerning space, time, flow and stock. It intends to take into account the natural course of a river, 

its mobility upstream-downstream, as well as new problems that arise in the analysis of pollutants 

with characteristics of stock, giving insights for the application of effluent charges as an effective 

economic instrument for pollution control. 
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uso de recursos hídricos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A água já foi considerada, por muitos e por bastante tempo, um recurso gratuito, uma dádiva 

da natureza. Entretanto, em conseqüência do aumento da demanda por seus usos múltiplos, têm se 

tornado cada vez mais freqüentes os conflitos em torno dos recursos hídricos, mesmo em locais 

onde se poderia imaginá-los abundantes. Surge então o fenômeno da escassez, o que abre espaço 

para a análise econômica desses problemas. Em grande parte das vezes, a origem da escassez reside 

no consumo perdulário e irresponsável desse valioso recurso, sem se levar em consideração seus 

custos de oportunidade. Para contornar essa situação, observa-se a tendência mundial de dois 

fenômenos: (i) o da dominialidade pública dos corpos d’água, ficando sua administração sob tutela 

do Estado; e (ii) o do uso de instrumentos econômicos para o incentivo do uso racional da água, em 

oposição aos antigos instrumentos de comando e controle. Conforme Cánepa, Pereira e Lanna 

(1999): 

[...] existe nesses países [desenvolvidos] uma tendência a sair, gradativamente, das 

velhas políticas de mandato-e-controle (command and control policies) – baseadas 

na imposição, por parte do Estado, de padrões de emissão, bem como da melhor 

tecnologia de controle disponível, sempre end-of-pipe – para políticas que, mediante 

o uso de instrumentos econômicos de incentivo, procurem otimizar a relação entre 

os benefícios do controle e seus respectivos custos (...) ou (...) procurem atingir, ao 

custo mínimo para a sociedade, padrões de qualidade ambiental politicamente 

acordados [...] 

 Nos últimos anos, o Brasil também vem buscando seguir esta tendência. Pode-se, inclusive, 

remontar ao Código Penal de 1890 e ao Código de Águas de 1934 para encontrarem-se vestígios da 

abordagem hodiernamente conhecida como princípio do poluidor pagador (PPP) ou princípio do 

usuário pagador (PUP). Entretanto, é a partir da Lei das Águas (Lei nº 9.433/97) que toma forma o 

modelo atual do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do país, considerado um dos mais 

sofisticados do mundo (BRAGA; FLECHA; PENA & KELMAN, 2006).  

 A Lei das Águas surge como reflexo de um extenso debate entre as entidades envolvidas 

com recursos hídricos, o governo e a sociedade em geral. O aparato legal inovou nas mais diversas 

frentes, desde a unidade territorial da Política Nacional de Recursos Hídricos até a gestão 

descentralizada e participativa. Contudo, para o presente trabalho, mais importante é a ubiqüidade 

das questões econômicas na Lei nº 9.433/97, que resta clara, principalmente, já em seu inciso II do 

art. 1º, em que se estabelece como fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos o fato 

incontestável de que “a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico” (BRASIL, 

1997, grifo nosso). Além disso, têm-se como dois dos objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos a necessidade de se assegurar às gerações futuras a disponibilidade de água e a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos. Também os instrumentos apresentam componentes 

econômicos a pautar sua aplicação, como no caso do plano de recursos hídricos, que deve realizar 
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um balanço entre as disponibilidades e demandas futuras; ou o enquadramento, que deve 

considerar os usos preponderantes e buscar minimizar os custos de combate à poluição, e ainda, a 

outorga, instrumento criado para assegurar o efetivo controle sobre o uso do bem público 

(BRASIL, 1997). Inobstante, o instrumento econômico per se, previsto no antigo Código de Águas 

e aprimorado pela recente Lei das Águas, trata-se da cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Segundo a norma, são três os objetivos da cobrança (BRASIL, 1997): 

I – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 

real valor; II – incentivar a racionalização do uso da água; III – obter recursos 

financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 

Planos de Recursos Hídricos 

 A legislação estabelece duas funções essenciais para a cobrança: (i) a de financiamento do 

Plano de Recursos Hídricos; e, (ii) a de incitar o uso racional e, portanto, sinalizar o custo de 

oportunidade do uso da água. E desde sua instituição legal, este instrumento vem sendo amplamente 

discutido e, em muitos casos, implementado, por todo o país. No âmbito federal, em 2012, já se 

cobrará pelo uso de recursos hídricos em pelo menos quatro Bacias Hidrográficas de Rios da União 

(PCJ, Paraíba do Sul, São Francisco e Doce) – e este número poderá dobrar até 2015. No âmbito 

estadual, como exemplos, podem-se citar os Estados do Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e 

Minas Gerais. 

 Não obstante os avanços alcançados, erguer um Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos complexo e inovador é tarefa árdua e demanda tempo. Assim, a cobrança, mesmo onde já 

estabelecida, apresenta valores que muitos consideram pouco significativos (HARTMANN, 2010), 

e ainda não consegue cumprir sua função de financiamento e muito mais distante está de induzir o 

uso racional. Ora, este poderoso instrumento não poderá se furtar de seus reais objetivos 

inconseqüentemente, pois os conflitos em torno da água se aprofundam. Tomando o caso do 

lançamento de efluentes como exemplo,  

o Brasil vê-se confrontado, em uma dimensão cada vez maior, com o problema de 

uma qualidade da água, em parte, catastrófica. Sobretudo as grandes áreas 

industriais e metropolitanas estão sendo, mais e mais, afetadas por uma poluição 

extrema de seus recursos hídricos (HARTMANN, 2010).  

Uma ilustração emblemática da falta que faz uma aplicação coerente da cobrança pôde ser 

observada na Bacia do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, quando em 2006 observou-se enorme 

mortandade de peixes decorrente da poluição excessiva do corpo d’água. Depois de noticiados os 

fatos pela mídia, a autoridade ambiental do Rio Grande do Sul publicou portaria exigindo o 

abatimento indiscriminado de 30% dos lançamentos a todos os usuários registrados. Uma medida 

patentemente improvisada e emergencial, com potencial de gerar grandes danos sócio-econômicos. 

Mais instigante ainda é o fato de isto ter sido proposto quando os já citados Cánepa, Pereira e Lanna 
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(1999) haviam apresentado, sete anos antes, método para a cobrança nesse mesmo rio, com base em 

uma análise custo-efetividade buscando alcançar metas de qualidade para o corpo d’água e 

prevenirem-se situações como a ocorrida (HARTMANN, 2010). 

Percebe-se, por conseguinte, que a correta aplicação da cobrança pelo lançamento de 

efluentes, apesar de não ser suficiente, é condição minimamente necessária para enfrentar de forma 

eficiente e preventiva – tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ecológico – 

estes problemas. E muito embora haja certo consenso entre os especialistas sobre seus potenciais 

benefícios, as entidades responsáveis ainda têm bastante dificuldade em aplicá-la com propriedade, 

e acabam por recorrer, após acontecimentos trágicos, a medidas de comando e controle sem 

qualquer embasamento técnico – inclusive onde já se tem o instrumento vigendo. 

 Tendo em vista este cenário, verifica-se que, a despeito dos sucessos recentes no 

estabelecimento da cobrança em várias localidades, ela ainda não se presta aos seus objetivos legais 

e deverá passar por drásticas modificações, tanto em relação ao valor cobrado – buscando valores 

mais incitativos à mudança de comportamento– quanto ao mecanismo de cálculo– buscando uma 

alocação mais eficiente dos recursos hídricos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

suscitar algumas questões referentes a espaço, tempo, fluxo e estoque, sob uma perspectiva 

econômica, quando da aplicação da cobrança pelo lançamento de efluentes em corpos d’água. 

Pretende-se levar em conta a mobilidade em sentido montante-jusante, peculiar ao curso natural de 

um rio, bem como os novos problemas que surgem na análise de poluentes com características de 

estoque, de modo a contribuir com ponderações acerca do rumo que a cobrança deverá tomar como 

instrumento econômico efetivo para o controle da poluição. 

Uma vez que este trabalho tem como escopo a análise, sob uma perspectiva econômica, de 

alguns aspectos da cobrança pelo lançamento de efluentes, obviamente são deixadas de lado outras 

questões pertinentes que devem ser igualmente consideradas. Assim, durante a leitura, é importante 

sempre ter em mente que os modelos apresentados servem para orientar a cobrança, mas que esta 

se encontra inserida em um ambiente político complexo, permeado de fricções e, portanto, devem-

se avaliar também outros critérios, tais como: (i) a efetividade financeira, que decorre da 

possibilidade de o sistema de gestão gerar receitas para o financiamento de suas atividades; (ii) a 

eficiência financeira, relativa ao custo das despesas administrativas de gerenciamento do sistema 

em relação ao total arrecadado; (iii) a exeqüibilidade e aceitabilidade social e política da aplicação 

do instrumento, entre vários outros aspectos (BUCKLAND & ZABEL, 1998). 
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O texto, no que segue, está organizado da seguinte forma. Além desta introdução, a segunda 

seção trata da diferenciação das poluições de fluxo e estoque. A terceira e quartas seções abordam o 

problema nestes dois contextos e a última seção tece algumas considerações finais. 

2 CONCEITUANDO AS POLUIÇÕES DE FLUXO E DE ESTOQUE 

Fato importante a se atentar no estudo do controle de poluentes é que cada tipo de 

lançamento possui características específicas. Dessa forma, a aplicação de instrumentos de gestão 

para o controle da emissão de efluentes necessariamente deve refletir essas peculiaridades, seja com 

relação ao uso de instrumentos econômicos ou ao uso de instrumentos de comando e controle. 

Escolheram-se duas diferenciações a se abordar no presente texto: poluições de fluxo e 

poluições de estoque. Considera-se também que o ponto e o agente de emissão do efluente estão 

bem definidos.  Fôssemos abordar a poluição difusa, por exemplo, demandar-se-ia modelo bastante 

diverso do exposto e, em muitos casos, o instrumento de cobrança não se mostraria tão efetivo. 

Foge ao escopo deste trabalho abordar extensivamente as muitas características que a emissão de 

resíduos em corpos d’água pode tomar. Assim nos limitaremos, por ora, ao estudo das duas 

categorias citadas. 

É importante deixar claro que o que diferencia uma poluição de fluxo de uma poluição de 

estoque não são as características físicas do poluente, mas seu impacto, levando-se em conta 

também o local e a forma como a emissão do efluente é realizada. Em suma, do ponto de vista 

econômico, o que importa para se caracterizar um lançamento como fluxo ou estoque é o modo 

como o poluente causa danos aos demais usuários de recursos hídricos. 

Considera-se de fluxo aquele poluente cujos danos aos usuários sejam, grosso modo, 

“instantâneos”. Isto é, os efeitos negativos causados pelo efluente se sentem apenas quando da 

sua emissão. Um exemplo ilustrativo aproximado
2
 é o lançamento de carga orgânica nas águas 

correntes de um rio. Um poluidor pode lançar certa quantidade de carga orgânica e isso afetará 

negativamente alguns dos usuários a jusante. Entretanto, a corrente de água acaba por levar os 

resíduos embora e, assim, os danos àqueles usuários se esgotam, até que novas emissões sejam 

realizadas. É daí que surge o seu caráter de fluxo. 

Por outro lado, a poluição de estoque é caracterizada por danos que perduram para além do 

momento do lançamento do efluente. Esta poluição permanece por certo período de tempo 

impactando negativamente os usuários que entram em contato com a substância; mais ainda, novos 

lançamentos se acumulam à parte não depurada dos lançamentos anteriores. Tomemos novamente 

                                                      
2
  Alguns poluentes de estoque, considerando-se período adequado, podem ser tratados analiticamente como de fluxo. 
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como exemplo o caso da emissão de carga orgânica. Mudássemos o corpo receptor do efluente de 

um rio para um reservatório, este poluente não mais teria o efeito de uma poluição de fluxo, mas 

sim de uma poluição de estoque. Ora, o poluidor ao lançar a carga orgânica no reservatório impacta 

negativamente os demais usuários, tanto no momento do lançamento, quanto em momentos 

posteriores.  

É natural supor que esses dois tipos de poluentes devem ser analisados de maneiras 

diferentes. Como será visto, no decorrer do texto, a “vantagem” das poluições de fluxo é que 

podemos tratá-la de modo analiticamente mais simples, como um problema estático de otimização. 

Isto é, o regulador pode separar um período específico em que se resolve o problema de 

determinação do nível ótimo de emissão, e a solução para todos os períodos será analiticamente a 

mesma. Já poluentes com características de estoque não possuem tal facilidade analítica e é preciso 

tratá-los em um contexto de otimização dinâmica: o lançamento do efluente no período t causa 

danos não somente neste período, mas nos períodos  e esses danos também devem ser 

levados em consideração. 

3 O PROBLEMA NA POLUIÇÃO DE FLUXO 

 Nesta seção do artigo esboçamos um modelo analítico simples para a poluição de fluxo. 

Tomaremos a distribuição espacial dos usuários de recursos hídricos ao longo do rio como dada e 

trabalharemos na definição do nível ótimo de poluição para, em seguida, determinar como seria a 

forma ideal de cobrança.  É interessante ressaltar que o “ótimo”, aqui, será considerado do ponto de 

vista da eficiência econômica em um modelo de equilíbrio parcial
3
, com o objetivo de maximizar o 

valor agregado gerado pelo serviço de receptação de poluentes da bacia.  O início da análise, 

portanto, identificar-se-ia mais com a literatura de custo-benefício. Entretanto, ao final, 

mostraremos que, mesmo sob a ótica de análise custo-efetividade, as conseqüências práticas e 

qualitativas para a política de cobrança permanecem. Por este motivo, as considerações sobre custos 

e benefícios no decorrer do texto devem ser observadas mais pelo ponto de vista qualitativo, no 

sentido de delinear como seria uma cobrança satisfatoriamente eficiente, do que do cálculo 

diferencial exato, que atualmente é inexeqüível para a maior parte das agências de água. 

                                                      
3
 Não se tratará de problemas do equilíbrio geral da economia, tais como os modelos em Baumol (1972) ou em 

Tietenberg (1973), nem trataremos da crítica da Second Best Theory, de Lipsey & Lancaster (1957), que fundamenta a 

abordagem de Ramsey Pricing proposta por Carrera-Fernandez (1997).  Tais modelos, pelo menos por enquanto, são 

infactíveis de serem resolvidos na prática pelo regulador, que se defronta, no dia-a-dia, com problemas típicos de 

equilíbrio parcial. Isso não quer dizer que os insights promovidos por uma abordagem unificadora, que leve em conta os 

impactos da cobrança em todos os setores da economia, e não só nos usuários de recursos hídricos, devam ser 

descartados. Um argumento lúdico a favor das soluções de equilíbrio parcial, por meio de taxas pigouvianas, é o fato de 

mimetizarem, em certo grau, possíveis alocações resultantes da livre negociação no caso de direitos de propriedade bem 

definidos. Ainda, eventuais problemas de capacidade de pagamento podem ser resolvidos por meio de subsídios diretos, 

sem alterar o efeito incitativo da cobrança. De qualquer forma, a exposição serve como base de comparação no caso do 

advento de modelos mais realistas e práticos de equilíbrio geral em recursos hídricos. 
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Considere um trecho de um rio com o conjunto N = {1,..,n} de n usuários de recursos 

hídricos (como, por exemplo, companhias de saneamento, indústrias, clubes, cidades e quaisquer 

outros agentes que se utilizem dos recursos do rio), sendo que destes temos o conjunto S  com s 

agentes emissores do poluente  e o conjunto  com u agentes não-poluidores. Note que 

 e que . Além disso, tome um agente qualquer  o conjunto de todos os 

agentes poluidores que estão a montante de i será denominado por . Analogamente, o 

conjunto de todos os agentes que estão a jusante de um agente  será denominado por  A 

figura 1 abaixo ilustra uma situação como a descrita com apenas quatro agentes, para 

exemplificação: 

Figura 1 – Exemplo de externalidades de poluição em um rio com 4 agentes 

Cada quadrado representa um agente, e a área entre as duas retas paralelas representa o rio, 

que corre da esquerda para a direita. A seta para dentro do rio indica a emissão de um poluente.  Já 

a seta para fora do rio indica que o agente está sendo negativamente impactado pelos efluentes 

lançados a montante. Assim, no caso ilustrado temos N = {1,2,3,4}, S={1,2}, U = {3,4},  

.   

Consideraremos que os agentes buscam maximizar seus lucros em um ambiente de mercado 

competitivo onde são tomadores de preço. Assim, em geral, os usuários da bacia se defrontam com 

o seguinte problema. 

 
(1) 

Onde  é o preço do produto
4
 produzido pela empresa i,  é sua produção e, 

conseqüentemente,  é igual à sua receita. Por outro lado,  é a função custo,  cujos 

argumentos são: (i) a produção, ; (ii)  a quantidade de poluição emitida  pelo próprio agente i; e 

                                                      

4
 Em tempo, é importante esclarecer que se utilizam os termos “produto”, “produção”, “receitas” e “despesas”,  mas o 

problema (1) deve ser percebido como geral, e vale para qualquer que seja o tipo de uso e não somente para uma 

indústria. No caso de um clube, por exemplo, o “produto” poderia ser considerado como o lazer proporcionado aos seus 

associados. Ou, para uma ONG preocupada com a biodiversidade e seus impactos nas gerações futuras, as “despesas” 

causadas pela poluição podem ser consideradas como a extinção de certas espécies. Ainda, para uma cidade localizada à 

margem do rio, essas “despesas” podem se refletir na depreciação dos preços dos imóveis, na mortalidade infantil 

decorrente da situação insalubre entre diversas outras conseqüências nefastas da poluição. Obviamente, a mensuração 

desses impactos requer técnicas estatísticas de valoração ambiental que, devido ao escopo do trabalho, não serão aqui 

discutidas. Sobre este ponto, texto didático é o conhecido manual de Serôa da Mota (1997).  

1 

2 

3 

4 
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(iii) o somatório de todas as emissões de efluentes a montante de i, ponderados por um coeficiente
5
 

 função do caminho que o poluente tem de percorrer de j até i, isto é, . A 

função custo apresenta as seguintes características, usuais na literatura: (i) os custos são crescentes 

com a produção e apresentam custos marginais crescentes – em outras palavras, quanto mais se 

produz, mais caro é produzir uma unidade extra de y; (ii) os custos são decrescentes com a poluição 

emitida pelo próprio agente, ou seja, para uma dada empresa i, produzir uma certa quantidade 

poluindo é mais barato do que produzir sem poluir, mas os benefícios da emissão de efluentes se 

exaurem em algum momento; (iii) os agentes não tem controle sobre a poluição total do rio que está 

a montante , entretanto, esta poluição impacta negativamente sobre seus custos. Pode-se 

imaginar os custos da poluição como oriundos da necessidade do tratamento da água, pela redução 

da produtividade, pela impossibilidade de determinado uso ou por qualquer outro meio negativo que 

o efluente exerça.  

Caso não haja nenhum controle sobre as emissões, as condições de primeira ordem para a 

solução do problema de maximização de lucros de uma firma poluidora são: 

 
(2) 

 
(3) 

Note que a condição (2) estabelece que a firma irá produzir até que o custo marginal de uma 

unidade de produção se iguale à receita marginal desse produto, que no caso é igual ao seu preço. Já 

a condição (3) informa que a firma irá poluir o máximo que puder, ou seja, até o ponto em que não 

obtenha mais nenhuma redução de custo com o relaxamento dos padrões ambientais. Entretanto, 

como visto, a função custo de um agente dado é  e a poluição oriunda a montante 

também impacta em seus custos. Percebe-se, portanto, que a firma poluidora leva em consideração 

apenas os resultados privados de sua decisão (o benefício que tem em poluir), mas não se atém aos 

danos que a poluição gera nos demais usuários de recursos hídricos que se encontram a jusante. 

Claramente, a situação descrita não é ótima. Emitem-se mais efluentes do que o 

socialmente desejável, pois não se consideram os custos que a poluição inflige aos demais 

                                                      
5
 Este coeficiente diz respeito às características de autodepuração, volume de água para diluição no trecho, entre outras 

que alterem a qualidade do poluente ao percorrer a bacia.  Por exemplo, a depender do tipo de poluente, este pode se 

depurar no percurso de j até i. Supondo um caso em que esta depuração seja total, então o coeficiente  será igual a 

zero, isto é, o lançamento de j não impactaria em nada a empresa i. Outro exemplo pode ser devido ao volume d’água. 

Suponha que o que importa para os custos do usuário i não seja a quantidade de , mas a quantidade de . Assim, o 

coeficiente  faz esta equivalência da emissão de  por j e sua correspondência em  ao chegar em i. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

9 

 

usuários de recursos hídricos. Se o governo pudesse escolher quanto cada firma fosse poluir, como 

se configuraria uma alocação ótima das emissões de poluição? Para identificar as características 

desta solução, resolveremos o problema do ponto de vista de um “planejador central” da bacia. 

Considere que o governo possa definir a quantidade de produção e poluição de todos os usuários. O 

problema de maximização do regulador das águas passaria a ser: 

 (4) 

Isto é, quer-se maximizar o “lucro
6
” total gerado na bacia. Dessa forma, serão levados em 

consideração os benefícios e os danos que a poluição gera em todos os usuários. Note que as 

condições de primeira ordem para a maximização do problema acima são: 

 (5) 

  

 

 

(6) 

 Percebe-se que a condição (5) é a mesma que a condição (2), isto é, cada firma produzirá até 

que o preço iguale-se ao custo marginal de produção. Contudo, a condição (6) difere 

significativamente da condição (3). Enquanto nesta última a firma emitia efluentes até que não 

obtivesse mais redução de custos ao poluir, a condição de ótimo social estabelece que cada firma 

polua até o ponto em que o benefício marginal do lançamento do efluente se iguale ao dano 

marginal de sua poluição causado a todos os demais usuários a jusante (note que a posição do 

usuário no rio não interfere na condição analítica necessária para o ótimo, pois o termo , que é 

igual ao coeficiente , dá conta desta peculiaridade).   

 Há, portanto, uma diferenciação espacial da poluição: a mesma quantidade de efluente  

não causa o mesmo dano marginal social – isso depende do local onde o poluidor se encontra no 

rio em relação aos que são potencialmente impactados pelo poluente, bem como da magnitude 

deste impacto. No limite, um poluidor que não encontre nenhum usuário – ou restrição ecológica – 

a jusante poderia poluir até que valha a condição (3); ou, equivalentemente, o mesmo valerá para 

                                                      
6
 Em linha com a nota de rodapé 3, “lucro” aqui não se trata apenas de valores pecuniários, mas de benefícios de uma 

maneira geral, que podem ser diretamente pecuniários, como no caso da redução de custos numa indústria, ou medidos 

por técnicas de valoração ambiental, como os benefícios gerados pelo abatimento da carga de poluentes devido à 

redução de casos de enfermidades relacionadas à poluição. 
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um usuário j que encontre vários usuários a jusante, mas esteja longe o suficiente para que seu 

coeficiente  seja igual a zero para todo i.  

De posse da solução do problema (4), uma medida de comando e controle eficiente seria 

determinar que cada firma poluidora emitisse a quantidade ótima de efluentes calculada. Entretanto, 

há mecanismos de mercado que podem induzir os agentes da bacia a chegarem a este mesmo 

resultado, através de incentivos pecuniários. Vejamos o caso da cobrança pelo lançamento de 

efluentes no rio. A cobrança estabeleceria uma taxa  para cada unidade de poluição emitida pelo 

agente i. Dessa forma, ao buscar maximizar seus lucros, uma firma poluidora se defrontaria com o 

seguinte problema: 

 
(7) 

Note que a decisão do regulador de taxar a poluição inclui um termo em (7), de modo que o 

difere do problema (1), enunciado anteriormente. Agora a poluidora levará em conta o custo que 

tem ao emitir o efluente, representado pela taxa de cobrança vezes a quantidade de poluição 

emitida. As condições de primeira ordem para a maximização de lucros acima são: 

 (8) 

 (9) 

 A equação de interesse para o regulador é a estabelecida em (9). Percebe-se que a firma 

poluirá até o nível em que o benefício marginal na redução de custos advindos da emissão de 

efluentes iguale-se ao custo marginal de poluir, representado pela taxa de cobrança . Qual será, 

então, o valor ótimo de cobrança que o regulador deverá estabelecer para cada firma ? 

Comparando a expressão em (9) com a equação (6), nota-se que o valor ótimo de  será: 

 (10) 

 Isto é, o valor da cobrança para a firma i tem de ser igual ao dano marginal que seu nível 

ótimo de emissão, solução do problema (4), causa em todos os usuários que a tenham como firma 

poluidora a montante.  Assim, em regra, o valor ótimo da cobrança não é o mesmo para toda 

firma que emite o poluente x. Se tivermos algum , ou poluidores que estejam a jusante de 

alguns usuários, o valor de cobrança ótimo será diferente entre as firmas poluidoras, pois, como 

visto, o impacto da emissão do efluente nas atividades da bacia não é o mesmo 

independentemente do local onde se situa quem lança o efluente. Por exemplo, uma fábrica que 
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polua em um local de grande concentração urbana, gerando impactos no potencial turístico do 

local, deprimindo os preços dos imóveis e sacrificando a saúde dos moradores, deverá ter valor de 

cobrança muito superior ao de um poluidor que se encontre mais distante e isolado, cujas 

emissões, apesar de serem, suponhamos, quantitativamente iguais, resultem em danos ecológicos e 

sociais substancialmente menores. O único caso em que a taxação ótima seria similar para firmas 

poluidoras situadas em um mesmo trecho, com os mesmo usuários a jusante, seria na situação em 

que o efluente não se alterasse em qualidade ao transcorrer no local de interesse, sendo que, dessa 

forma, a emissão do poluente  impactaria da mesma maneira os demais usuários, 

independentemente do seu local de emissão. Ora, dificilmente isto acontece. 

 É importante verificar também que o valor ótimo da cobrança pela poluição pode e deve 

variar conforme as circunstâncias, pois esta é a solução de um problema estático, que deve ser 

revista pelo regulador a cada período
7
. Se surgissem novos usuários de recursos hídricos em certo 

trecho do rio, mesmo no caso de novos poluidores, os valores teriam de ser recalculados tanto à 

montante quanto à jusante. Analogamente, na ocorrência de inovações tecnológicas que reduzissem 

o dano marginal provocado pela poluição (como tecnologias mais baratas e eficientes para o 

tratamento da água), em geral, o valor da cobrança pela emissão de efluentes poderia ser reduzido. 

Deve-se ainda levar em conta fatores naturais que alterem a capacidade de depuração do rio – se em 

épocas de estiagem esta capacidade se reduz, provavelmente o valor ótimo de cobrança será 

majorado para grande parte dos poluidores.  

Mas, se a cobrança exige a solução do problema determinado em (4), em que o regulador 

determina o nível ótimo da emissão de poluentes para cada emissor, para que se dar ao trabalho de 

                                                      
7
 Em virtude do curto espaço, este trabalho não se alongará em uma análise de estática comparativa mais geral para o 

caso de fluxo com n agentes, que podem estar distribuídos de diversas formas ao longo de uma bacia, tomando várias 

direções. Todavia, à guisa de exemplo, tome-se um caso em que 

 Ao se calcular o problema estabelecido em (4) chegamos às condições 

necessárias (5) e (6) a que os níveis de emissão ótimos de  deverão satisfazer. Esse sistema define  

implicitamente como funções dos parâmetros . Podemos, dessa forma, derivar implicitamente os níveis 

ótimos de poluição com relação à alteração em algum parâmetro, ou, algo mais realista, fazer com que estes dependam 

positivamente de um fator k exógeno (como o nível de precipitação), isto é,  e obter a variação de x* em relação a 

uma mudança marginal simultânea em todos os coeficientes. No caso de uma deterioração na capacidade de depuração 

somente do trecho entre os usuários 1 e 2, temos como efeito, em geral, a redução de  e, ainda, o aumento de . 

Isto ocorre porque a redução da poluição pelo agente 1 reduz o impacto geral no agente 3, que pode ser compensado por 

um aumento da emissão do agente 2. Já uma alteração simultânea nos três parâmetros tem efeitos ambíguos nas 

emissões de 1 e 2, que dependerá das taxas de variação dos benefícios e custos marginais. Analogamente, podemos 

supor que a função dano marginal de um agente responde positivamente a um parâmetro exógeno . No caso de um 

aumento exógeno do dano marginal da poluição no agente 2, temos efeito similar ao do aumento de  citado 

anteriormente: o aumento do dano marginal resulta na redução do nível ótimo de emissão do agente 1, isso, contudo, 

alivia os danos no usuário 3, o que permite um aumento das emissões de 2. Ainda, podemos fazer com que o benefício 

marginal responda exogenamente a um parâmetro . Supondo uma variação positiva no benefício marginal do poluidor 

1, seu nível ótimo de poluição majoraria, o que, entretanto, pressionaria os custos do usuário 3, acarretando na redução 

ótima do nível de emissões do agente 2. Percebe-se que, mesmo nesse exemplo, são vários os casos que podem ser 

analisados e em muitos a direção da variação dependerá da magnitude da reação dos benefícios e custos marginais dos 

agentes a uma mudança na carga emitida. 
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cobrar dos usuários, ao invés de simplesmente obrigá-los a cumprir os padrões de poluição 

calculados? Embora não haja vantagens informacionais para determinar o valor ótimo da cobrança, 

este instrumento apresenta algumas propriedades interessantes, tais como: (i) maior facilidade 

institucional na sua aplicação e na punição de quem não paga; (ii) a arrecadação de recursos, que 

podem ser utilizados para gerenciar o próprio sistema e ser aplicado em prol da bacia em atividades 

diversas, inclusive financiamento de pesquisa e desenvolvimento; (iii) a cobrança fornece ao 

poluidor um incentivo econômico à inovação tecnológica “limpa”, pois este, ao deixar de lançar 

efluentes, passará a economizar os custos que tem ao poluir; (iv) a sinalização dos custos de 

oportunidade do uso da água em determinados trechos críticos dos rios, pois a cobrança indicaria 

aos usuários aqueles trechos “mais caros”, onde o uso seria ambientalmente mais prejudicial, 

permitindo maior eficiência na distribuição espacial dos agentes ao longo da bacia. 

 São conhecidas as críticas aos critérios de custo-benefício, pois, como visto, demandam 

bastante informação do regulador. O principal problema reside na dificuldade – ou impossibilidade 

– de se mensurarem os danos causados pela poluição. Pioneiros e cientes de tal dificuldade, Baumol 

e Oates (1971) propuseram que se definissem padrões ambientais “exógenos”, eliminando-se a 

necessidade de se estimar os danos totais e marginais das emissões. Buscam-se, assim, meios de se 

alcançarem os padrões ao menor custo possível – daí o nome análise custo-efetividade. No Brasil, 

encontram-se, por exemplo, propostas deste tipo nos textos de Cánepa, Pereira e Lanna (1999), 

Cánepa e Pereira (2001) entre outros. Entretanto, percebe-se que, mesmo neste contexto, caso a 

definição dos padrões ambientais busque alguma eficiência sócio-econômica, as proposições 

principais do que foi analisado não são alteradas.  

Na prática, a modificação do problema na análise custo-efetividade se dá apenas no fato de 

que não é mais o regulador quem define o padrão ambiental – transfere-se esta decisão para outra 

esfera. E, de qualquer forma, quer seja quem o defina, isto demandará estudos cuidadosos dos 

impactos das metas objetivadas, sob o risco da medida “custo-efetividade” ser pouco eficaz na 

solução dos problemas da bacia. Vejamos o caso limite, bem simples, da figura 2: 

Figura 2 – Exemplo de diferenciação espacial da externalidade  

Fica claro que a localização espacial dos agentes ao longo da bacia, bem como cada tipo de 

uso, devem ser considerados para se determinar, de maneira razoavelmente satisfatória, os padrões 

1 

2 

3 

4 
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ambientais a serem alcançados no trecho. Enquanto o usuário 1, ao poluir,  causa danos aos 

usuários 2 e 3 – suponha que sejam cidades sendo afetadas por efluentes domésticos não tratados
8
, 

com sérias conseqüências sócio-econômicas – o usuário 4 não encontra nenhum outro agente a 

jusante, sendo que suas emissões não acarretam danos sociais.  Se porventura o esforço para 

despoluir do agente 4 – imagine o caso da criação de animais – for bem menor do que o esforço de 

1, um padrão ambiental “cego”, que estabeleça uma meta de abatimento para todo o rio, sem 

qualquer distinção espacial, poderá levar o regulador a estabelecer uma tarifa única de cobrança, 

que será bastante incitativa ao usuário 4, mas pouco incitativa ao usuário 3, que deveria ser o 

foco da política ambiental e, conseqüentemente, da taxação. Reduzir-se-ão, assim, os lançamentos 

no rio – diga-se, de fato, ao menor custo – mas o grosso da redução acontecerá no ponto em que, na 

realidade, isto não era ambientalmente necessário. Portanto, percebe-se que o que foi exposto nesta 

seção serve ao menos para balizar, mesmo que de forma qualitativa, as discussões sobre a 

determinação “exógena” de metas de abatimento e, conseqüentemente, os valores de cobrança 

mesmo em um contexto de custo-efetividade. 

Contudo, não é esse o caminho que a cobrança tem tomado na prática. A cobrança pelo 

lançamento de efluentes em corpos d’água tem sido, em geral, estabelecida de maneira uniforme, 

sem levar em consideração os danos sócio-ambientais que geram. Ou, mesmo quando tentam 

diferenciar seus valores, passam ao largo de uma análise econômica – um exemplo é o esboço de 

metodologia que tenta diferenciar a cobrança segundo características da bacia, vista no estado de 

São Paulo, em que se multiplicariam os preços unitários básicos por coeficientes segundo a 

finalidade, classe ou época do ano
9
. Ou, ainda, outro exemplo pode ser visto na proposta de 

cobrança nas Bacias PCJ, que também apresenta um coeficiente ( ) segundo sua classe,  

mas que não está sendo utilizado.  

O problema de coeficientes do tipo  é que o enquadramento se trata de uma meta e 

não da qualidade atual da água. Assim, dois trechos que estejam enquadrados como classe 2, mas 

que estejam em situação de degradação diferentes (suponha que um deles apresente de fato 

qualidade do tipo classe 2 e outro mostre-se bastante degradado), terão o mesmo valor de cobrança 

– tornando o usuário indiferente, tudo o mais constante, sobre onde poluir. Portanto, dificilmente o 

coeficiente auxiliaria na redução necessária das emissões no trecho mais crítico e, mais ainda, uma 

tentativa de majoração do valor pelo lançamento de efluentes irá impactar ambos os locais, sendo 

                                                      

8
  Este é um grave problema do Paraíba do Sul. Segundo Hartmann (2010), “o lançamento de aproximadamente um 

bilhão de litros diários de efluentes domésticos (...) é responsável pelo principal problema do rio (...) na bacia em 

questão, somente 5% dos efluentes domésticos passam por um processo adequado de tratamento”. 

9
 Os coeficientes, do maior para o menor, são – finalidade: (i) industrial (ii) urbana, e (iii) irrigação; classe: 1, 2, 3 ou 4; 

época do ano: estiagem ou não 
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que para um deles tal medida seria desnecessária. Uma possível solução para este impasse é a 

possibilidade de se criarem coeficientes que reflitam a diferença entre a meta (enquadramento) e a 

situação atual do local de interesse. 

4 O PROBLEMA NA POLUIÇÃO DE ESTOQUE 

 Tratar analiticamente a poluição de estoque é mais complicado, pois não podemos 

considerar as técnicas de otimização estática utilizadas anteriormente. No problema da seção 

passada, tínhamos como objetivo determinar o nível ótimo de emissão do poluente  e, 

conseqüentemente, os valores de cobrança para alcançá-lo. Agora, por se tratar de danos que se 

perpetuam intertemporalmente, teremos de determinar as trajetórias ótimas do lançamento e do 

estoque do efluente. Esta discussão é importante, pois se percebe um movimento político para se 

estender a cobrança a quase todos os tipos de efluentes – e, possivelmente, dentre estes, encontrem-

se alguns na situação de estoque. 

Aqui iniciaremos a abordagem de uma de maneira um pouco diferente do problema anterior. 

Primeiramente, é fácil perceber que, analogamente ao caso da poluição de fluxo, a poluição de 

estoque, sem que haja nenhum controle sobre suas emissões, será excessiva. A maximização que a 

firma enfrentará, nesse caso, será a mesma estabelecida em (1), cujas condições de primeira ordem 

resultam nas equações (2) e (3). Isto é, a firma, ao poluir, levará em conta apenas os seus benefícios 

privados, desconsiderando os danos que causa aos demais usuários. Busquemos determinar, 

portanto, qual seria o ótimo social a ser atingido pelo regulador. 

De modo a facilitar a análise, podemos supor uma função  que representa os benefícios 

totais advindos da emissão do efluente : esses benefícios podem ser decorrentes da redução do 

custo de produção ao se adotar uma tecnologia mais “suja”, por exemplo. Por outro lado, definamos 

 como a quantidade de poluição em estoque no corpo d’água e  como a função que representa 

os danos totais gerados pelo estoque de poluição acumulado – esses danos podem ser decorrentes da 

necessidade de tratamento da água ou da impossibilidade de se utilizar a água poluída para 

determinado fim alternativo. Suporemos que o estoque de poluição no corpo d’água varia segundo a 

equação diferencial , onde , isto é,  é a derivada do estoque de poluição em 

relação ao tempo, e 10 trata-se de um coeficiente de depuração natural do poluente , com 

. Consideramos o conjunto aberto em 1 pois o caso limite em que  trata-se da 

                                                      
10

 Ressalte-se que este coeficiente de depuração é diretamente proporcional à capacidade de autodepuração do rio, 

diferentemente do coeficiente . 
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situação em que todo estoque de poluente é instantaneamente depurado, o que degeneraria o 

problema em uma situação de poluição de fluxo, já tratada anteriormente. 

Portanto, o objetivo do regulador é: 

  

 (11) 

O parâmetro  na exponencial representa o fator de desconto do futuro escolhido pelo 

regulador
11

Utilizando o princípio do máximo de Pontryagin (vide Chiang, 1999), montamos o 

Hamiltoniano em valor presente do problema, qual seja: 

 (12) 

Em que  é a variável de co-estado, e pode ser interpretado como o preço-sombra da 

poluição, cujo nome terá mais sentido quando tratarmos da definição da tarifa ótima. As condições 

de primeira ordem para a solução do problema são: 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

Mais a condição de transversalidade, que será omitida. Podemos diferenciar a equação em 

(13) para obter – . Assim, substituímos essas duas expressões em (14) e chegamos em: 

 (16) 

 Manipulando algebricamente a expressão (16), obtemos o seguinte resultado. 

 (17) 

 Onde,  

                                                      
11

 A escolha do valor de desconto intertemporal é algo bastante problemático a ser determinado pelo governo, pois ao se 

escolher um alto valor, beneficia-se a geração atual em detrimento das gerações futuras. Por outro lado, ao se escolher 

um valor baixo, sacrificam-se os indivíduos hoje em benefício dos que ainda estão por vir. Discussão interessante 

acerca do assunto pode ser encontrada em Solow (1974). 
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 (18) 

 O sistema de equações diferenciais composto por (17) e (15), dados os valores iniciais das 

variáveis, determina as trajetórias ótimas para o lançamento e o estoque do efluente. Note que 

enquanto os danos marginais do estoque da poluição superarem os benefícios marginais dos 

lançamentos, ponderados pelo fator de desconto e taxa de depuração, compensa à sociedade poluir 

menos atualmente, permitindo o decaimento do estoque, para elevarem-se os níveis de emissão no 

futuro. Assim, no caso descrito, teríamos  Já no caso oposto, em que o estoque 

encontre-se reduzido a ponto de , teremos um nível de emissões ótimo 

inicialmente alto, porém decrescente, e o estoque de poluição irá gradualmente aumentar, isto 

é, . Eventualmente, em ambos os casos, o dano marginal do estoque acumulado se 

igualaria ao benefício marginal ponderado das emissões, ponto este em que o nível dos lançamentos 

e de estoque ótimos se estabilizaria. Consideremos, portanto, este ponto, em que . Assim, 

por (15) e por (17) temos que: 

 (19) 

 (20) 

Chamamos este ponto de estado estacionário. É interessante observar que, se a capacidade 

de autodepuração do rio para o poluente  for igual a zero ( ), o fim último das emissões é sua 

completa proibição ( ). Façamos um pouco de estática comparativa nos valores de estado 

estacionário. As equações (19) e (20) definem os valores de estado estacionário  

implicitamente como funções dos parâmetros  e .  Podemos ainda considerar os efeitos de uma 

variação exógena nos danos marginais do estoque, decorrentes da variação de um parâmetro , ou 

nos benefícios marginais da emissão, decorrentes da variação de um parâmetro . Diferenciando o 

sistema e resolvendo para as derivadas de interesse obtemos: 

 
(21) 

 
(22) 

 
(23) 
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(24) 

 
(25) 

 
(26) 

 
(27) 

 
(28) 

Onde , que é o determinante da matriz de coeficientes do sistema 

(19) e (20) diferenciado. 

Percebe-se, por (21) e (22), que quanto mais “impaciente” for o governo, como no caso da 

preferência por mais consumo e renda no presente por meio de uma industrialização “suja”, maiores 

serão tanto o estoque quanto o lançamento de poluentes de equilíbrio. Já em (23) e (24) verifica-se 

que, quanto maior for a capacidade de autodepuração do rio, mais se poderá tirar proveito desta 

qualidade, e o nível de emissões de equilíbrio será majorado; contudo, como , o estoque 

de equilíbrio poderá tanto aumentar quanto diminuir, a depender da relação entre a elasticidade do 

benefício marginal da poluição e os níveis de emissão e estoque. Por (25) e (26), nota-se que a 

inovação tecnológica “limpa”, que reduza os benefícios marginais oriundos do lançamento de 

efluentes, acarretará a redução tanto da emissão quanto do estoque de equilíbrio. Analogamente, 

(27) e (28) indicam que o aumento exógeno dos danos marginais causados pelo estoque de poluição 

levará à redução de  

Calculadas as trajetórias ótimas a serem alcançadas pelo regulador, resta-nos determinar os 

valores de cobrança que induziriam os poluidores a chegar ao resultado esperado. Poderíamos 

imaginar o caso geral com um conjunto S  de s agentes poluidores, tal como elaborado na seção 

anterior. Entretanto, para simplificação analítica, e considerando o que já foi exposto no problema 

de fluxo, suporemos o caso específico em que , tendo em mente que o valor ótimo da 

cobrança diferirá entre os usuários. Comparando-se as equações (13) e (9) fica claro que o valor do 

que denominamos preço-sombra da poluição, trata-se, na realidade, do simétrico do valor a ser 

estabelecido pela cobrança, de modo a incitar o poluidor a seguir a trajetória ótima determinada na 
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solução do problema (11). Qual seria, portanto, o trajeto a ser seguido pela tarifa de cobrança? 

Pode-se perceber que a variação ótima da cobrança pelo lançamento de efluentes obedecerá à 

seguinte equação diferencial: 

 (29) 

 Evidentemente, nota-se que esta trajetória segue o caminho inverso da trajetória do nível de 

emissões – isto é, enquanto o valor da tarifa estiver crescendo, o nível de emissões estará caindo, 

e vice-versa. Verifica-se ainda que o valor de cobrança de estado estacionário, quando  , será 

diretamente proporcional ao dano marginal do estoque de poluente em , isto é: 

 (30) 

 Fica claro que, mesmo neste modelo simplificado, o trabalho do regulador é bem mais 

complexo do que o anterior. É preciso calcular os valores ótimos de equilíbrio a que se almejam 

alcançar, bem como a trajetória a se seguir até lá. A partir daí, aplicar-se-ia a cobrança como uma 

espécie de batuta, induzindo os usuários a caminharem sobre o trajeto ótimo. Assim, é oportuno 

colocar em perspectiva uma possível atuação equivocada do regulador nos dois casos: um erro no 

problema de fluxo não gerará danos perpétuos. Uma vez que o efluente se dissipa, ou corre rio 

abaixo, seus efeitos não se prolongam no tempo. Entretanto, um erro na poluição de estoque se 

perpetua durante  períodos – no limite, caso em que , este erro permanece eternamente, 

tendo de ser corrigido por meio de intervenções externas, que podem ser bastante custosas.  

Percebe-se, portanto, que o equívoco de se desconsiderar a natureza da poluição que se quer 

combater pode ter conseqüências sérias: é preciso ter maior cautela nos casos de poluentes não-

dissipativos ou conservativos, verificar o local em que ocorre sua disposição, o trajeto que 

percorrem na bacia e os danos que geram. Configurando-se poluição de estoque, percebe-se que 

não é o mero abatimento dos lançamentos que tem de ser objetivado pelo regulador, mas a 

trajetória deste em conjunto com o comportamento do acúmulo do poluente, bem como seus 

impactos nas atividades econômicas e no ecossistema da bacia.  

Ademais, o problema real da poluição de estoque é bem mais complexo do que o exposto, 

pois, aqui, para ficar analiticamente mais tratável, consideramos um caso sem incertezas:  estava 

fixo ao longo do tempo, bem como as formas de   Este modelo inicial traz insights 

importantes, mas uma aproximação adequada para sua aplicação prática seria inseri-lo em um 

contexto de otimização dinâmica estocástica – o que foge ao escopo deste trabalho. Nesses casos, 
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um mix de instrumentos, complementares à cobrança, provavelmente se mostraria mais adequado 

demandando a aplicação de medidas prudenciais de comando e controle
12

. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atual simplicidade e os valores relativamente baixos nas fórmulas de cálculo da cobrança 

podem ter sido determinantes para o êxito de sua aplicação em um modelo descentralizado e 

participativo como o SINGREH. Contudo, esta não poderá se furtar ao seu real objetivo de ser um 

instrumento que auxilie na solução eficiente dos problemas das bacias. Este trabalho buscou trazer 

modelos simples que ilustrem a forma como esta cobrança ideal, incitativa, deveria se processar. 

Viu-se que valores uniformes para a emissão de efluentes podem se tornar um empecilho à desejada 

majoração eficiente da cobrança e que sua ampliação para vários tipos de emissões deve levar em 

conta contextos de acumulação.   

Há certo senso comum de que os Comitês de Bacias Hidrográficas, por terem membros 

usuários, seriam inerentemente contra o aumento dos valores de cobrança. Este pensamento não 

parece de todo correto, pois, conforme verificou Hartmann (2010) com relação ao Paraíba do Sul, 

“a carência de água limpa está se constituindo um obstáculo para as atividades econômicas da 

região” – muitas firmas percebem que uma bacia com água de boa qualidade e assegurada 

quantidade pode ser fator de competitividade que supere os custos da cobrança. É necessário, assim, 

aprofundarem-se os estudos de valoração econômica dos impactos da poluição para que os Comitês 

possam embasar tecnicamente suas decisões.  

Também nessa linha, a formulação de modelos econômicos mais práticos e que considerem 

uma gama maior de características, tais como medidas incitativas complementares à cobrança, 

como as desenvolvidas pelo Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), 

emissões simultâneas, interação não linear entre lançamentos, poluição difusa, bem como o estudo 

dos aspectos estratégicos para sua implementação – utilizando teoria dos jogos, por exemplo – 

mostram-se frentes promissoras de pesquisa para contribuir ao aprimoramento do SINGREH. 

Nota: As opiniões expressas neste artigo são de exclusiva responsabilidade de seu autor, não 

significando, necessariamente, posicionamento ou entendimento das instituições a que está 

vinculado.  

                                                      
12

 Para um modelo estocástico de custo-efetividade ver Bawa (1975). 
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