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RESUMO --- A crescente escassez quantitativa e/ou qualitativa dos recursos hídricos superficiais, 
nas últimas décadas, tem aumentado a exploração de sistemas aquíferos, tornando-os vulneráveis à 
exaustão e realçando a importância de adoção de medidas de gestão de recursos hídricos, que 
venham garantir a sustentabilidade dessa exploração. Considerando que, além da disponibilidade, 
uma das principais razões para a utilização das águas subterrâneas é de natureza econômica, este 
trabalho apresenta estimativas do custo de explotação das águas subterrâneas, na Região do Baixo 
Curso do Rio Paraíba-PB, com foco no seu uso nas atividades industriais. Os resultados indicam o 
baixo custo efetivo das águas subterrâneas, especialmente quando comparado às tarifas praticadas 
pela companhia de abastecimento. A análise da aplicação dos valores aprovados para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos no Estado da Paraíba, por sua vez, aponta para uma pequena 
probabilidade de indução do uso racional das águas subterrâneas. Ações de gestão são sugeridas, 
enfatizando a necessidade de aperfeiçoamento do gerenciamento estadual de recursos hídricos, a 
fim de garantir o uso racional e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. 
 

ABSTRACT--- The increasing quantitative and/or qualitative surface water scarcity, along the last 
decades, has enlarged the exploration of aquifer systems, making them vulnerable to exhaustion, 
and highlighting the importance of adopting water resources management measures, which can 
guarantee such exploration sustainability. Considering that, besides its availability, one of the main 
reasons for groundwater utilization is an economic one, this paper presents estimations for 
groundwater exploitation cost at the Lower Paraíba River Basin, in the State of Paraíba, Brazil, 
focusing on groundwater use for industrial activities. The results indicate a low effective cost for 
groundwater, especially when it is compared to water supply company tariffs. The analysis of bulk 
water fees application to groundwater, based on the fees’ approved values for the State, by its time 
points out their small probability of inducing groundwater rational use. Some actions are suggested, 
which emphasize the need for improving the state water resources management system, in order to 
guarantee groundwater rational and sustainable use.  
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INTRODUÇÃO 

O uso desordenado dos recursos hídricos superficiais – aliado a questões climáticas, ao 

aumento populacional, às pressões pela produção de alimentos, à urbanização e ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico, entre outros aspectos – tem levado à sua escassez, quantitativa e/ou 

qualitativa, e induzido a busca por outras fontes de abastecimento de água. Neste contexto, fatores 

como a grande disponibilidade, o alto padrão de qualidade apresentado e o baixo custo financeiro de 

explotação têm tornado atrativa a utilização das águas subterrâneas, transformando-a na melhor 

opção de garantia hídrica, não apenas para o abastecimento humano, mas, também, para as 

atividades econômicas, como a irrigação e, em especial, a indústria, que tem migrado, cada vez 

mais, para regiões em que esses recursos hídricos são mais abundantes. De acordo com Freire 

(2005), a grande maioria dos 8 – 10 mil poços/ano perfurados no Brasil destina-se ao abastecimento 

de indústrias.  

No entanto, conforme alerta Goto (2010), a falta de conhecimentos específicos a respeito da 

dinâmica dos processos hidrogeológicos e a inexistência de políticas de gestão específicas para as 

águas subterrâneas têm exposto esses recursos hídricos a uma subvaloração econômica e ao uso 

desordenado. 

A ausência de monitoramento e de medidas que previnam a poluição dessas águas, a par com 

o risco de sua superexplotação, pode levar a impactos ambientais graves (exaustão de aquíferos, 

salinização das águas subterrâneas, subsidência de terrenos, por exemplo), tornando evidente a 

importância da adoção de medidas de gestão de recursos hídricos que venham garantir a 

sustentabilidade da exploração dos aquíferos, Vieira et al. (2010). 

Tendo em vista que, além da disponibilidade, um dos maiores atrativos para a utilização de 

águas subterrâneas é de caráter econômico (custos de exploração inferiores aos das águas 

superficiais), a aplicação dos instrumentos de outorga de direitos de uso de recursos hídricos e de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos exerce papel fundamental para o disciplinamento e a 

racionalização do uso de recursos hídricos subterrâneos. 

Neste contexto, este trabalho apresenta estimativas de precificação da água subterrânea para 

uso industrial, na Região Hidrográfica do Baixo Curso do Rio Paraíba, considerando o custo atual 

de exploração e o preço ótimo definido pela metodologia de Carrera-Fernandez (2000). A análise 

dos valores encontrados, em relação àqueles praticados pela concessionária de abastecimento 

público (CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) e àqueles já aprovados pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PB para a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, bem como das dificuldades enfrentadas na obtenção das informações 
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necessárias aos cálculos, tem por objetivo contribuir para o aprimoramento dos sistemas de outorga 

e cobrança de recursos hídricos do Estado da Paraíba.  

CUSTO E PRECIFICAÇÂO DA ÁGUA 

Para Carrera-Fernandez e Garrido (2000), o valor de uso da água é caracteristicamente 

variável, pois depende fundamentalmente da utilidade ou satisfação que os diversos usuários a ela 

atribuem, pela múltipla capacidade desta em satisfazer suas necessidades. Dessa forma, precificar a 

água passa a ser um dos maiores desafios para a garantia das futuras gerações, como afirmam Molle 

e Berkoff (2007) e a precificação da água deve ser um meio para alcançar um ou mais objetivos da 

política de proteção a esse recurso, com os preços atuando como ferramenta financeira, econômica e 

ambiental, considerando mais os aspectos econômicos do que os contingenciais dos usos da água, 

conforme Molle (2009). 

Nesse sentido, a cobrança pelo uso da água tem sido introduzida nas políticas de recursos 

hídricos para induzir o usuário ao uso racional deste recurso. De acordo com Thomas (2002), a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos tem duas vertentes a serem seguidas, a saber: a 

arrecadatória, que se baseia no rateio dos custos básicos da gestão entre os usuários e que visam 

apenas o caráter financeiro; e a vertente econômica, que busca ou prioriza a racionalização do uso 

da água, ou seja, a alocação ótima em termos de eficiência econômica gerando a maximização dos 

benefícios econômicos para a bacia hidrográfica. Seja qual for a vertente metodológica adotada, 

Molle (2009) considera que o papel da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, como instrumento 

econômico de gestão, é buscar compreender a relação entre o valor/preço da água e os custos 

inerentes à sua obtenção, como mostra a Figura 1. 

 
Fonte: Adaptado de UNESCO (2006).  

Figura 1- Comparação entre o custo e o valor da água. 
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CASO DE ESTUDO: JOÃO PESSOA - PB 

O território paraibano (aproximadamente 56.584 km2) está distribuído no sentido leste/oeste 

da região Nordeste do Brasil, mas possui uma reduzida área de ocorrência aquífera, com destaque 

para a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (no alto sertão do Estado) e a Região Hidrográfica do 

Baixo Curso do Rio Paraíba, a qual compreende a Bacia Sedimentar Costeira Paraíba-Pernambuco e 

apresenta a maior disponibilidade de águas subterrâneas no Estado (AESA, 2006). Nesta última 

região, escolhida como área de estudo deste trabalho, já ocorre a explotação intensiva de água 

subterrânea. 

Dentre os municípios abrangidos pela Região Hidrográfica do Baixo Curso do Rio Paraíba, o 

município de João Pessoa (Figura 2), capital do Estado da Paraíba, apresenta maior relevância, tanto 

em função da maior população (723.514 habitantes, segundo IBGE (2010)) e maior densidade 

industrial, quanto pelo crescente uso de água subterrânea, para abastecimento humano – em 

especial, em condomínios verticais e na indústria hoteleira – e na indústria de transformação. 

 

   
Fonte: adaptado da página do Google Mapas da Internet 

Fonte: Adaptado de Batista e Silva (2006). 

Figura 2 – Mapas do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa. 

O parque industrial de João Pessoa é composto por 808 indústrias de transformação, de 

pequeno, médio e grande porte, atuando em vários ramos produtivos: bebidas, calçados, têxtil, 
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eletrometalurgia, entre outros (FIEP, 2009). De acordo com o cadastro de outorgas da AESA 

(2009), 54 dessas indústrias utilizam águas subterrâneas no seu processo produtivo, totalizando uma 

vazão outorgada de 5.276.968 m3/ano. Importante observar, porém, que esse cadastro está 

desatualizado e, além disso, não contempla aqueles usuários que não atingem o limite legal de 

isenção de outorga (2 m3/h, conforme Decreto 19.260/97). 

CUSTO DE EXPLOTAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA (USO INDUSTRIAL) 

Para cálculo do custo de explotação da água subterrânea para uso industrial, foram 

considerados os custos de investimento (perfuração e instalação do poço) e de bombeamento 

(consumo de energia elétrica), aqui denominados, respectivamente, C1 e C2. Foram desconsiderados 

outros custos, como por exemplo, o de tratamento, porque, de modo geral, as águas subterrâneas 

apresentam um elevado padrão de qualidade. 

Definição do custo anual de investimento 

O cálculo foi efetuado para dois tipos de indústria: (a) uma indústria da grande porte, para a 

qual foi considerada a perfuração de um poço de 210 metros de profundidade, com custo de 

investimento (C1) de R$65.000,00 (custo de perfuração, já incluído o material de revestimento, e do 

conjunto motor-bomba); e (b) uma indústria de pequeno porte, com poço de 40 metros de 

profundidade e custo de investimento (C1) de R$6.000,00. As diferenças de custos de investimento 

devem-se às características dos poços, visto que para a indústria de grande porte há necessidade de 

grandes profundidades e grandes vazões de exploração, além do uso de tecnologias mais avançadas, 

que vão desde tubulações mais resistentes à maior potência do conjunto motor-bomba. 

Para ambos os casos foi considerada uma taxa de juros (i) de 15% ao ano e uma vida útil do 

poço (n) igual a 15 anos, de maneira a permitir o cálculo do custo anual de investimento (CA) 

advindo do investimento inicial (Equação 1). 

CA = C1*{[(1 + i)n * i]/[(1 + i)n  – 1]}                                                                            (1) 

Onde: CA é o custo anual de investimento (R$/ano); 

           C1 é o custo de investimento (R$); 

           i é a taxa anual de juros (% a.a.); 

           n é o tempo de vida útil do poço (ano). 

Os valores encontrados foram: (a) R$12.818,72/ano, para a indústria de grande porte; e (b) 

R$1.183,27/ano, para a indústria de pequeno porte. 
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Definição do custo de bombeamento 

Este custo (C2) refere-se ao gasto anual com a energia elétrica necessária ao bombeamento da 

água do poço, tendo sido calculado através da Equação 2, indicada em Porto (2006). 

C2 = (γ*Q*H/η)*N*T*A                                                                                               (2) 

Onde: C2 é o custo de bombeamento (R$/m3) 

          γ é o peso específico do fluido bombeado (KN/m³); 

 Q é a vazão bombeada (m³/s); 

 Hm é a altura manométrica total (m); 

 η  é o rendimento do conjunto motor-bomba (adimensional); 

 N é o número de dias, por mês, em que há bombeamento; 

 T é o número de horas, por dia, em que há bombeamento; 

 A é o preço do quilowatt-hora (R$/KWh). 

Há diferenças nos valores adotados, em função do porte da indústria considerada. Assim: (a) 

para a indústria de grande porte, considerou-se que há bombeamento nos 30 dias do mês, com tarifa 

de energia de R$0,17884/KWh, conforme ENERGISA (2011), e altura manométrica total de 220 m; 

e (b) para a indústria de pequeno porte adotou-se o bombeamento em 24 dias do mês, com tarifa de 

energia de R$0,1616/KWh, conforme ENERGISA (2011), e altura manométrica total de 60 m. Para 

os dois casos, foi adotado o mesmo regime de bombeamento (T = 8 horas/dia) e rendimento do 

conjunto motor-bomba (η = 60%). 

A vazão bombeada (Q) foi determinada a partir do volume anual outorgado, constante do 

Cadastro de Outorgas da AESA (2011), optando-se pelo maior volume outorgado, para uma 

indústria de grande porte (220 m3/h), e por uma média dos volumes outorgados (10 m3/h), para as 

indústrias de pequeno porte.  

 Desta forma, o custo de bombeamento calculado foi de: (a) R$0,17574/m3, para a indústria 

de grande porte; e (b) R$0,03374/m3, para a indústria de pequeno porte. 

Cálculo do custo de explotação da água subterrânea 

O custo do metro cúbico de água subterrânea (C3) foi calculado em função da Equação 3. 

C3 = C1/V + C2                                                                                                               (3) 

Onde: C3 é o custo de explotação da água subtérrea (R$/m3); 

           C1 é o custo anual de investimento (R$/ano); 

           V é o volume anual outorgado, considerando-se o regime de bombeamento (m3/ano); 
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 C2 é o custo de bombeamento (R$/m3). 

Desta maneira, foram obtidos os seguintes valores: (a) R$0,1957/m3, para a indústria de 

grande porte; e (b) R$0,0743/m3, para a indústria de pequeno porte. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, para a indústria de grande porte e para a 

indústria de pequeno porte, os valores mensais despendidos, considerando as seguintes alternativas: 

(a) a utilização de água subterrânea, retirada do poço; (b) a utilização de água bruta, fornecida pela 

concessionária de abastecimento (CAGEPA); a utilização de água tratada, fornecida pela 

concessionária de abastecimento (CAGEPA). Adotando-se o volume mensal demandado como 

igual ao volume outorgado mensal (em face da inexistência de informações detalhadas sobre o nível 

de utilização dos volumes outorgados para os diferentes usuários de água), para a alternativa (a), o 

custo mensal considerou o custo (calculado) de explotação de água subterrânea; e para as 

alternativas (b) e (c), o custo mensal baseou-se nos valores das tarifas praticadas pela CAGEPA 

(2011), para uso industrial, a saber: R$1,93/m3 para o fornecimento de água bruta; e o valor fixo de 

R$45,24 para o consumo até 10 m3/mês, acrescido de R$7,21 para cada metro cúbico excedente, 

para o fornecimento de água tratada. 

Tabela 1 – Custos mensais do consumo de água, para indústria de grande porte. 

Volume utilizado 
(m3/mês) 

Valor (R$/mês) 
Água subterrânea 

(a) 
Água bruta 

(b) 
Água tratada 

(c) 
53.533 10.476,35 103.319,33 385.948,47 

Acréscimo em relação à alternativa (a) (%) 886,2 3584,0 
 

Tabela 2 – Custos mensais do consumo de água, para indústria de pequeno porte. 

Volume utilizado 
(m3/mês) 

Valor (R$/mês) 
Água subterrânea 

(a) 
Água bruta 

(b) 
Água tratada 

(c) 
2.433 180,70 4.696,33 17.517,50 

Acréscimo em relação à alternativa (a) (%) 2.498,9 9.594,0 
 

As diferenças dos custos mensais das alternativas de abastecimento industrial já são 

suficientes para explicar a atratividade da utilização de água subterrânea. Além disso, o baixo custo 

do metro cúbico da água no poço (inferior a R$0,20/m3, para as indústrias de grande porte, e a 

R$0,10/m3, para indústrias de pequeno porte) é um convite à superexplotação dos aquíferos. 
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Uma forma de induzir o uso racional da água subterrânea é a aplicação do instrumento de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos. Neste sentido, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/PB) recentemente (13/06/2011) aprovou a Resolução CERH 11/11, que dá nova redação e 

acrescenta dispositivos à Resolução CERH 07/09, estabelecendo mecanismos, critérios e valores da 

cobrança pelo uso da água bruta de domínio do Estado da Paraíba, com base nas deliberações dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) dos rios de domínio estadual, que devem ser revisados a 

cada três anos, no âmbito dos CBHs. No caso da cobrança de água bruta para uso industrial, o valor 

unitário de referência definido é de R$0,015/m3, estando isentas da cobrança as demandas inferiores 

a 200.000 m3/ano. 

Considerando que o sistema estabelecido pelo CERH/PB tem caráter essencialmente 

arrecadatório (conforme definição de Thomas (2002)), foram calculados os preços ótimos para a 

cobrança de água subterrânea, utilizando a metodologia de Carrera-Fernandez (2000) e 

considerando os dois tipos de poço (indústria de grande e de pequeno porte). Os valores são os 

seguintes: (a) R$0,0103/m3, para a indústria de grande porte, conforme Souza (2010); e (b) 

R$0,1063/m3, para a indústria de pequeno porte. Vale ressaltar que a metodologia considera o custo 

de explotação da água subterrânea (além da demanda e da elasticidade-preço da demanda) em 

relação aos custos totais de gerenciamento, o que influencia o valor do preço ótimo calculado. 

As Tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, para indústrias de grande e de pequeno porte, 

o custo anual da água subterrânea acrescido dos valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos 

(CERH/PB e preço ótimo), bem como os impactos resultantes da cobrança (% de acréscimo). Os 

valores são calculados considerando (ou não) o limite de isenção de cobrança do CERH/PB. 

Tabela 3 – Custos anuais da água subterrânea, incluindo a cobrança (indústria de grande porte). 

Custo da 
água 

subterrânea 
(R$/ano) 

Custo mensal, incluindo a cobrança pelo uso de recursos hídricos  
Valor de referência do CERH/PB Preço ótimo calculado 

Com isenção Sem isenção Com isenção Sem isenção 
R$/ano % R$/ano % R$/ano % R$/ano % 

125.716,26 132.352,26 5,3 135.352,26 7,7 130.272,98 3,6 132.332,98 5,3 
Obs.: Cálculo baseado em uma demanda de 642.400 m3/ano, conforme regime de bombeamento. 

Tabela 4 – Custos anuais da água subterrânea, incluindo a cobrança (indústria de pequeno porte). 

Custo da 
água 

subterrânea 
(R$/ano) 

Custo mensal, incluindo a cobrança pelo uso de recursos hídricos  
Valor de referência do CERH/PB Preço ótimo calculado 

Com isenção Sem isenção Com isenção Sem isenção 
R$/ano % R$/ano % R$/ano % R$/ano % 

2.168,44 - - 2.606,44 20,1 - - 3103,96 43,1 
Obs.: Cálculo baseado em uma demanda de 29.200 m3/ano, conforme regime de bombeamento, na faixa de isenção da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, conforme Resoluções CERH 07/09 e 11/11. 
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Verifica-se que, para as indústrias de grande porte, as quais apresentam as maiores demandas 

por água subterrânea, o impacto da cobrança pelo uso de recursos hídricos sobre os custos anuais de 

explotação da água subterrânea é ainda muito pequeno (variando de 3,6% a 7,7%), mesmo quando 

desconsiderado o limite de isenção da cobrança. Isto indica que, para esse tipo de usuário, a 

cobrança tem grande probabilidade de se tornar inócua, no sentido de induzir o uso racional dos 

recursos hídricos subterrâneos. 

No caso das indústrias de pequeno porte, verifica-se que todas se enquadram como isentas da 

cobrança, de acordo com o sistema atual de cobrança aprovado pelo CERH/PB. No entanto, 

considerando tanto o valor de referência aprovado pelo CERH/PB, quanto o preço ótimo calculado, 

no caso de não haver limite de isenção, o impacto sobre o custo atual de explotação de água 

subterrânea para essas indústrias já se faz importante (variando de 20,1% a 43,1%). 

Em ambos os casos, no entanto, a inclusão da cobrança no custo total de explotação de água 

subterrânea ainda conduz a valores muito inferiores àqueles praticados pela concessionária de 

abastecimento, seja com água bruta ou com água tratada. Assim, pode-se inferir que a implantação 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado da Paraíba, no sistema aprovado, e mesmo sem 

considerar limites de isenção, deverá alcançar os objetivos financeiros da cobrança, mas não vai 

diminuir a atratividade da utilização de água subterrânea (em relação a outras opções de 

abastecimento de água) nem induzir o uso racional desses recursos hídricos. 

Várias opções podem ser consideradas na análise de tal situação, podendo ser citadas: (a) a 

adoção de coeficientes que aumentem o valor total de cobrança, em função de faixas de volumes 

outorgados, extinguindo-se o limite de isenção para a cobrança; (b) a exigência de instalação de 

hidrômetros nos poços, como condição para a concessão da outorga, de maneira a facilitar a 

fiscalização dos volumes explotados e, também, permitir a cobrança do volume captado (e não do 

volume outorgado); (c) a exigência de redução das perdas físicas de água, para a 

concessão/renovação da outorga da concessionária de abastecimento, quer de água superficial ou de 

água subterrânea, de forma a permitir a revisão da planilha de custos da CAGEPA (que hoje, 

evidentemente, além dos subsídios cruzados, embute na tarifa os custos de tratamento/adução da 

água perdida, a qual representa, em média, 50% da água captada/tratada/aduzida) e tornar mais 

atrativa essa fonte de abastecimento; (d) a adoção de medidas de gerenciamento da demanda, com o 

incentivo para as indústrias utilizarem o reuso de água, reduzindo as captações; entre outras. 

É importante ressaltar, porém, que a adoção de qualquer dessas medidas demanda um sistema 

(atualizado) de informações sobre recursos hídricos - incluindo um cadastro de usuários completo, 

além de um cadastro de outorgas em que as outorgas vencidas (mesmo quando há continuidade do 
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uso dos recursos hídricos) não constituam a maioria – e a capacidade de fiscalização do órgão 

gestor de recursos hídricos do Estado. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta o cálculo de estimativas de precificação da água subterrânea, para uso 

industrial, no município de João Pessoa, situado na Região Hidrográfica do Baixo Curso do Rio 

Paraíba, considerando as demandas de indústrias de grande e de pequeno porte. 

O baixo custo efetivo de explotação da água subterrânea (R$0,1957/m3 para a indústria de 

grande porte, e R$0,0743/m3, para a indústria de pequeno porte) explica a grande atratividade que 

esse tipo de recursos hídricos exerce, especialmente quando é feita a comparação com as tarifas 

praticadas pela concessionária de abastecimento de água (R$1,93/m3, para o fornecimento de água 

bruta e R$7,21/m3 (consumido acima de 10 m3/mês), para o fornecimento de água tratada). 

A análise da aplicação da cobrança pelo uso de recursos hídricos, sobre a água subterrânea 

outorgada, indica que o instrumento de gestão, embora possa permitir que sejam alcançados os 

objetivos arrecadatórios, apresenta grande probabilidade de ser inócuo em relação à indução do uso 

racional desses recursos hídricos. 

Várias sugestões são apresentadas, no sentido de tornar mais efetivo o instrumento de 

cobrança, no que diz respeito à indução do uso racional da água subterrânea por parte das indústrias. 

Todas elas exigem, porém uma atuação mais eficaz dos entes que compõem o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGERH, notadamente no tocante a: o 

aperfeiçoamento dos mecanismos e valores adotados para a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

o desenvolvimento e manutenção de um sistema de informações sobre os recursos hídricos do 

Estado da Paraíba; a contínua atualização dos cadastros de usuários e de outorgas de direito de uso 

de recursos hídricos; a inclusão de exigências para a concessão de outorgas, que já levem à redução 

das demandas; o incentivo à adoção de medidas de gerenciamento da demanda de água por parte do 

setor industrial; o fortalecimento da capacidade de fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos. 

 Neste contexto, importante enfatizar o papel que pode vir a ser exercido por uma sociedade 

consciente da problemática hídrica, com a participação ativa nos fóruns de discussão e deliberação, 

os Comitês de Bacia Hidrográfica. 
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