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RESUMO - Apesar da polêmica do alto consumo de água por plantações florestais, a África do Sul 
é o único país que aplica tarifas de água para esta atividade. Este trabalho visa examinar a cobrança 
pelo uso da água devido à silvicultura nesse país, a fim de levantar questões para a possibilidade de 
cobrança semelhante ser implantada no Brasil. A cobrança pelo uso de água na África do Sul foi 
introduzida pela nova Lei Nacional da Água (Act 36/1998). Todos os usuários de água, exceto os de 
subsistência, serão cobrados, incluindo as “Atividades Redutoras de Vazão”. Mas, até agora, o 
único uso oficialmente declarado dessa forma é a silvicultura, embora outras culturas também 
possuam reconhecido impacto sobre os recursos hídricos. Conclui-se que apesar da dificuldade de 
quantificar seu consumo com precisão, os limites impostos à atividade devem ser variáveis de modo 
a incentivar práticas que reduzam os impactos hidrológicos. Também devem ser consideradas as 
particularidades deste cultivo e aspectos sócio-econômicos. No Brasil, o consumo de água pela 
silvicultura ainda precisa ser melhor analisado. Atenção especial deve ser dado a locais cuja 
vegetação natural é de pequeno porte. Mas a responsabilidade de escassez de água não deve ser 
concentrada em apenas um setor. 
 
ABSTRACT - Despite the controversy of high consumption of water by tree plantations, South 
Africa is the only country that applies water rates for this activity. This study examines the charging 
for water use due to forestry in this country in order to raise issues to the possibility of similar 
charges be implemented in Brazil. The charge for water use in South Africa was introduced by the 
new National Water Act (Act 36/1998). All water users, except for subsistence, are charged, 
including the " Stream Flow Reduction Activity ". But the only use officially declared this way is 
forestry, but other cultures have also recognized impact on water resources. We conclude that, 
despite the difficulty of accurately quantifying their consumption, the limits to forestry should be 
variable to encourage practices that reduce the hydrological impacts. Also it has to be considered the 
particularities of forestry and socio-economic aspects. In Brazil, water use by forestry should be 
further analyzed. But the responsibility of water scarcity should not be concentrated in only one 
sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o aumento do consumo da água em seus múltiplos usos, assim como a 

aceleração da degradação dos corpos hídricos tem requerido dos países instrumentos de 

gerenciamento dos recursos hídricos cada vez mais eficazes. Entre os princípios orientadores 

acordados em 1992 da Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente (ICWE), em Dublin 

(Banco Mundial, 2003) está o reconhecimento do valor econômico da água. Dessa forma, 

instrumentos econômicos devem ser utilizados para incentivar o uso eficiente do recurso. 

Muitos países aplicam tarifas de água para aumentar a receita para projetos de gestão da água, 

reduzir o desperdício, e/ou para induzir a conservação de água. Nenhum país tem ainda definido os 

preços da água para refletir os custos econômicos. Historicamente, a implantação da cobrança, 

primeiramente, recai sobre o consumidor doméstico. Depois, incide sobre a indústria e, por último e 

quando ocorre, sobre a agricultura, que é o maior consumidor e reduto de maior resistência (Godoy, 

2007).  

Apesar da polêmica do alto consumo de água pelas plantações florestais de rápido 

crescimento, a África do Sul é o único país que aplica tarifas de água para as plantações florestais 

(Jacobson, 2003). O rápido crescimento das espécies utilizadas, ao mesmo tempo em que faz com 

que a silvicultura seja uma atividade bastante promissora, é responsável por um alto consumo de 

água.  

Diversos estudos apontam para a necessidade de considerar a possibilidade real de uma 

redução da vazão das bacias devido à mudança de cobertura vegetal de pequeno para maior porte 

(Lima e Zakia, 2006; Andréassian, 2004; Brown et al., 2005). Essa redução na vazão deve-se, 

sobretudo, ao aumento da energia disponível para evapotranspiração, aumento da interceptação e ao 

fato de que florestas retiram do solo mais umidade do que pastagens. Portanto, uma vez 

comprovada esta redução de vazão resultante do florestamento, estes empreendimentos estariam 

diminuindo a quantidade de água disponível aos demais usuários, e a não consideração deles como 

usuários de água pode gerar conflitos de uso. 

Este trabalho visa examinar a cobrança pelo uso da água devido à silvicultura na África do 

Sul, a fim de levantar questões para a possibilidade de cobrança semelhante ser implantada no 

Brasil. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a análise da legislação de recursos hídricos da África do Sul, em 

especial as normas relacionadas à cobrança de água das plantações florestais. A partir dos 

questionamentos sobre a mesma e das particularidades da silvicultura como usuária de água, foram 

levantadas lições a serem utilizadas por outros países destacando as legislações ambientais a que a 

silvicultura está sujeita no Brasil e especialmente no estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA PELA SILVICULTURA NA  ÁFRICA DO SUL 

 

A estimativa de 1.400 m³ de água por pessoa classifica a África do Sul entre os países com 

menor disponibilidade de água do mundo (Jacobson, 2003). Sua precipitação média anual, 

desigualmente distribuída, é de cerca de 500 mm. Esta escassez de recursos hídricos evidencia a 

necessidade de um gerenciamento e planejamento criterioso deste recurso.  

Desse modo, como meio de evitar o desperdício e incentivar o uso eficaz e eficiente da água, 

a Lei Nacional da Água da África do Sul (Act 36/1998) introduziu a cobrança pelo uso de água, 

implantada desde 2002. De acordo com esta lei, a finalidade da cobrança é financiar os custos 

relacionados ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos, como para alcançar uma repartição 

equitativa e eficiente da água. Também pode ser utilizada para garantir o cumprimento das normas 

prescritas e práticas de gestão de água de acordo com os princípios do usuário-pagador e poluidor-

pagador. 

Todos os usos significativos de água no país, exceto os que já pagam um serviço de 

abastecimento de água e os usos de subsistência, devem ser registrados e devem pagar pelo uso da 

água. Os valores cobrados são utilizados dentro de cada área de gestão (Water Management Area – 

WMA) onde o uso foi efetivado. O preço é baseado no orçamento das bacias, que inclui o 

monitoramento e a gestão da água, melhorando a disponibilidade de água, operando sistemas de 

água, e custeando de atividades de conservação de água (DWAF, 1999). Cada orçamento é, então, 

dividido pelo uso volumétrico de cada setor.  

Após sua implantação, as Agências de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica de cada uma das 

dezenove WMA serão responsáveis pela fixação das taxas. Enquanto não forem criadas, o 

Departamento de Assuntos Hídricos e Florestais (Department of Water Affairs and Forestry - 

DWAF) e seus escritórios regionais irão realizar as suas funções.  
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2.1 Plantações florestais na África do Sul 
 

A África do Sul é fortemente dependente de espécies exóticas para atender sua demanda de 

madeira. As plantações florestais, em sua maioria pinus e eucaliptos, ocupam cerca de 1,5 milhões 

de hectares concentrados nas regiões do país com maiores precipitações anuais e que produzem 

grande parte da vazão do país (Scott et al., 1998).  

A silvicultura foi autorizada a se ampliar durante muito tempo, visto que o país procurava se 

tornar auto-suficiente na produção de madeira. Entretanto, pesquisas no país mostraram que o 

florestamento com espécies de rápido crescimento reduzia significativamente a vazão devido ao 

aumento das perdas por evapotranspiração. Quase todas as plantações da África do Sul são 

cultivadas onde anteriormente havia uma vegetação nativa de pequeno porte. Scott et al. (1998) 

estimaram uma redução anual média nas áreas plantadas de 98,6mm por ano. 

Conforme revisão sobre o tema apresentada por Jacobson (2003), a regulamentação da 

indústria florestal na África do Sul ocorre desde a década de 1970. Um grande motivador foram as 

queixas por parte dos agricultores a jusante sobre a redução de vazão ocasionada pelas plantações. 

Em 1972 foi estabelecido o Sistema de Permições do Florestamento. Autorizações foram instituídas 

para plantios comerciais com base numa permissão máxima para redução da vazão anual 

determinada para cada região hidrográfica. Os impactos das plantações sobre a vazão foram 

estimados a partir de curvas de "Van der Zel" (baseadas no resultado de modelos na África do Sul e 

outros países). Elas forneciam uma estimativa dos efeitos de duas diferentes rotações da silvicultura 

(15 e 40 anos), mas não considerava as diferenças entre as espécies ou as condições do local (Scott 

et al. 1998). Verifica-se também que a fixação de um limite para o florestamento significa numa 

reserva de água para outros usos não necessariamente mais benéficos que o florestamento. 

O licenciamento das plantações, que começou em 1999, substituiu o sistema de autorização, 

mas, segundo o autor, é um processo mais prolongado e detalhado. Pode levar até dois anos e, 

embora a taxa de licença seja mínima, o licenciado é geralmente responsável por custos adicionais 

relacionados aos estudos de impacto ambiental, animais selvagens, histórico, arqueológico, entre 

outros. A licença inclui um plano de plantio que especifica quanta terra pode ser plantada e do tipo 

de espécies permitidas (DWAF, 1999).  

É importante destacar que o setor florestal na África do Sul ainda presta uma importante 

contribuição para a economia através de empregos, capacitação local e oportunidades de renda para 

os pequenos produtores. No entanto, existe uma preocupação crescente no setor de que o governo 

não está adequadamente apoio à indústria. Parte da indústria florestal na África do Sul depende de 

mercados globais e depende de pequenas margens de lucro. Além disso, há uma luta ativa contra as 

plantações de madeira, abordando questões como a falta de biodiversidade, espécies exóticas e uso 
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excessivo de água como argumentos para a conversão das plantações de volta para pastagens 

(Jacobson, 2003). 

 

2.2 Plantações florestais como usuárias de água 
 

A nova estratégia de preços da água avalia aqueles que se beneficiam do uso da água. A 

definição de usuário de água aparece na seção 21 da Lei Nacional de Água. Há 11 usos de água 

definidos variando de retirar água de uma fonte, armazenar água, lançamento de resíduos e uso 

recreativo. Entre os usos definidos, aparece “exercer atividade redutora de vazão prevista no art. 

36”.   

O objetivo da criação desta categoria é regulamentar os usos do solo que, a exemplo das 

plantações florestais, utilizam água e efetivamente e competem com outros usuários deste recurso. 

O termo “atividades redutoras de vazão” (Stream Flow Reduction Activity – SFRA) se refere ao uso 

de terra para florestamento para fins comerciais ou qualquer outra atividade que seja declarada 

como SFRA por ser suscetível de reduzir a disponibilidade de água de um rio para a reserva 

ecológica, para obrigações internacionais ou para outros usuários significantes. 

Em um panfleto intitulado “Plantadores florestais: entendam porque vocês pagam”, o DWAF 

da África do Sul lista motivos pelos quais as plantações florestais serão cobradas pelo uso de 

recursos hídricos. O panfleto destaca que as “plantações industriais estão concentradas em 10% da 

área que produz 60% dos recursos hídricos deste país” e que “as plantações florestais representam, 

para todos os propósitos, uma mudança permanente no uso da terra de relativamente baixos usos de 

água para uma cultura com um alto consumo”. Este maior uso de água, representado pela redução 

no escoamento, portanto, exige um controle adequado em um país com escassez de água.  

Para a silvicultura, o volume utilizado foi baseado na precipitação média na bacia, sendo 

usado um consumo médio de 60 mm.ano-1. Em 2002, os encargos da floresta variou de 0,3 centavos 

de dólar a 1 centavo por metro cúbico de água, traduzindo-se sobre SAR 2 a 6 ha-1.ano-1 (apenas 

como referência, 1 SAR -South Africa Rand- equivale a aproximadamente 0,23 reais). A Tabela 1 

apresenta os valores dos encargos para o ano financeiro 2010/2011 para cada uma das áreas de 

gestão e para cada tipo de uso. Também são apresentados na tabela os valores médios para os 

setores apresentados, sendo o uso doméstico e industrial o mais caro, seguido da irrigação, e o uso 

florestal o mais barato correspondendo ao valor médio de 0,59c por metro cúbico.  

Em seu artigo, Tewari (2005) investigou a questão de se as plantações silviculturais na África 

do Sul devem pagar pela água. Ele analisou a utilização da madeira e do valor da água e chegou à 

conclusão de que o valor econômico da água é muito importante, sendo responsável por 30% das 

receitas da indústria da madeira. Os resultados indicaram que os valores reais da água são muito 
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mais elevados do que os cobrados para a gestão da água. O autor concluiu que isso torna o valor da 

silvicultura questionável e deve ser reanalisada, já que a água é um fator limitante na África do Sul. 

 

Tabela 1 – Valores cobrados pelo uso da água em cada WMA para diferentes usos da água válidos de 1 de 
abril de 2009 a 31 de março de 2010. 

Descrição Tarifa por uso (c/m³) 

# WMA Doméstico e industrial Irrigação Florestal 

1 Limpopo 1,72 1,72 0.83 

2 Levubu 2,86 1,67 0.99 

3 Croc Marico 1,64 1,64 0.70 

4 Olifants 2,08 1,56 0.77 

5 Inkomati 1,43 1,14 0.74 

6 Usuthu 0,92 0,74 0.42 

7 Thukela 0,73 0,73 0.44 

8 Upper-vaal 1,90 1,27 0.91 

9 Middle-vaal 2,50 1,94 0.00 

10 Lower-vaal 1,26 0,92 0.00 

11 Mvoti to Mzi 1,94 1,87 1.11 

12 Mzimvubu-Kei 2,13 1,84 1.07 

13 Upper Orange 0,69 0,43 0.00 

14 Lower Orange 1,23 0,79 0.00 

15 Fish Tsitsikama 2,28 1,01 0.60 

16 Gouritz 3,12 1,23 0.67 

17 Olifants-Doorn 2,07 1,14 0.67 

18 Breede 3,29 1,04 0.41 

19 Berg 4,05 1,23 0.88 

Média 1.99 1,26 0,59 
Fonte: DWAF. 

 

As plantações florestais foram declaradas como SFRA baseado no reconhecimento de seu 

consumo de água no país. Mas, até agora, é o único uso do solo oficialmente declarado SFRA, o que 

aumenta as reclamações do setor florestal. O DWAF tem se detido nos demais cultivos de sequeiro, 

embora apenas a cana de açúcar tenha se apresentado como um provável candidato a declaração. 

Dye e Versfeld (2007) apontam para a ironia da cana de açúcar não ser considerada como usuário de 

água, embora seja reconhecido que seu cultivo utilize cerca de metade da água das plantações 

florestais e seja considerado no balanço de água oficial das bacias hidrográficas. Outras culturas 

também possuem reconhecido impacto significativo sobre os recursos hídricos.  

Algumas particularidades das plantações florestais, em comparação a outras culturas, 

conforme destacadas por Dye e Versfeld (2007), devem ser analisadas e consideradas: 

• As plantações florestais não podem capturar e usar água apenas na estação chuvosa como 

pode a agricultura irrigada alimentada por barragens de armazenamento. Este impacto nas vazões 

mínimas é considerado crítico pelos gestores do país e ecologistas; 
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• A silvicultura é vista como uma mudança permanente no uso da terra (não que os demais 

cultivos agrícolas sejam muito diferentes), e as licenças devem ser emitidas com base no longo 

prazo; 

• Aos outros usuários são concedidas licenças para garantia variável, sendo para os usos 

agrícolas da ordem de 75% de garantia, oferecendo uma expectativa razoável de atendimento de três 

a cada quatro anos. É argumentado que a silvicultura possui 100% de garantia de atendimento, 

embora isto seja subjetivo devido aos impactos da seca nas espécies; 

• O florestamento é o único uso do solo para o qual é estabelecido um comitê cooperativo de 

avaliação da licença que analisa, além do consumo de água, outros fatores ambientais, econômicos e 

sociais; 

• Além da legislação, o setor florestal segue as normas e diretrizes ambientais necessárias à 

certificação (80% das plantações florestais da África do Sul são certificadas). A certificação tem 

incentivado a paralização das atividades em áreas ambientalmente sensíveis e a conservação das 

áreas ribeirinhas; 

Os produtores questionam o fato de a silvicultura ser a única atividade de sequeiro a pagar 

pela água e argumentam que a silvicultura é mais eficiente que outros usos por uma série de 

motivos. Não há custos de transmissão ou perdas, mais biomassa é produzida por volume de água 

consumido e as árvores regulam o uso da água em condições de seca. A Tabela 02, apresentada por 

Lima (1996), apresenta a eficiência no consumo de água de algumas plantações florestais e outros 

produtos agrícolas.  

 

Tabela 02 – Eficiência do uso da água para algumas culturas agrícolas e silviculturais  
Vegetação Eficiência no uso da água Referência 

Eucalyptus grandis 2.9 g de madeira/ kg de água consumida Lima et al (1990) 
Pinus caribaea 2.1 g de madeira/ kg de água consumida Lima et al (1990) 

Cerrado 0.4 g de madeira/ kg de água consumida Lima et al (1990) 
Trigo 0.98 g de trigo / kg de água Costa (1989) 
Feijão 0.5 g de feijão / kg de água Costa (1986) 

Cana-de-açúcar 1.8 g de açúcar / kg de água Barbieri (1981) 
Milho 0.47 g de milho / kg de água Hundal e Sandhum (1989) 
Milho 1.08 g / kg de água Costa (1986) 

Fonte: Lima (1996). 

 

Não é necessário dizer que apesar dos avanços na hidrologia florestal no país, ainda há uma 

enorme discussão sobre o quanto de água é utilizado pelo setor florestal; quais os reais impactos 

sobre os recursos hídricos, sobre os demais usuários e sobre a reserva de vazão ecológica; e o 

quanto a silvicultura deve pagar pela água. 
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No setor florestal, o processo de licenciamento tem certamente visto uma diminuição no 

número de novos florestamentos, e os custos e frustações de lidar com a complexidade da legislação 

com certeza levou ao surgimento de florestas ilegais. De acordo com Dye e Versfeld (2007), estas 

dificuldades foram reconhecidas e já estão em andamento processos que visem facilitar o 

licenciamento da silvicultura sem comprometer o meio ambiente ou os recursos hídricos como a 

aplicação de uma avaliação ambiental estratégica que considere os fatores ambientais em um 

contexto sócio-econômico. 

Considerando a importância econômica deste setor, Jacobson (2003) conclui que o governo 

poderia considerar, em vez de cobrança pelo uso da água, impostos sobre o rendimento da colheita 

ou sobre o reflorestamento. O benefício desses impostos é que eles se baseiam no volume colhido 

ou nas árvores plantadas, e não são fixados anualmente, mas quando ocorre o evento. Como as taxas 

são expressas em centavos por metro cúbico e são baseados em volumes estimados de água 

utilizada, não existem incentivos para alocar de forma eficiente a água, e são simplesmente taxas de 

serviço, que podem indevidamente impactar as operações florestais. Poderia também ser fornecidos 

créditos para práticas sustentáveis. Devido à importância do setor para a economia e dos esforços 

para melhorar em termos de produtividade e de conscientização ambiental, o governo deve 

continuar buscando apaziguar os conflitos com discussões abertas e participativas. 

 

3. A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA E AS FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL 

 

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) reconhece a água como 

um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico. Em consonância, a mesma lei 

institui a cobrança pelo uso da água como um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Seu 

objetivo é reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; incentivar a racionalização do uso da água; e obter recursos financeiros para o financiamento 

dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. A mesma lei enumera 

em seu artigo 20 os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, e consequentemente à cobrança, 

finalizando com “outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 

em um corpo d’água”.  

Muitos estudos apontam para a redução da vazão decorrente da substituição de vegetação de 

menor porte por plantações florestais, com resultados originados de microbacias localizadas em 

diferentes regiões do globo (Brown et al., 2005; Calder, 1998). Logo, nessas condições, a instalação 

desta atividade pode alterar de modo significativo o regime e a quantidade de água existente em um 

corpo de água, sendo, portanto, uma usuária de água. Embora este consumo ocorra de modo difuso, 
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e ocorra antes mesmo de a água se tornar disponível a outros usuários, o valor reduzido da vazão 

pode gerar conflito de usos.  

No Brasil, o crescimento da silvicultura tomou força a partir da década de 60, quando foram 

criadas instituições e programas com o objetivo principal de promover a silvicultura em larga escala 

no país. Assim como em outros lugares do mundo, as boas taxas de crescimento do eucalipto e sua 

adaptação a diferentes ambientes fizeram com que o eucalipto atingisse uma posição de liderança 

em programas de reflorestamento e arborização. Infelizmente, poucas pessoas perceberam que era 

necessária uma reforma nas políticas florestais convencionais e nos sistemas de administração e 

gestão que lidavam com florestas naturais, especialmente quando do plantio de espécies exóticas 

(FAO, 1993). 

Em 2009, a área utilizada para plantações de eucalipto no país já excedia 4,2 milhões de 

hestares, correspondendo a 64,7% do total de florestas plantadas, com uma taxa média de 

crescimento anual de 7,4% (ABRAF, 2009). A maior parte da produção destina-se às atividades de 

papel e celulose (70% da área plantada), siderurgia (21%) e painéis reconstituídos (6%). 

Investimentos em pesquisas, melhoramentos genéticos e aplicação de técnicas de manejo específicas 

aumentaram consideravelmente a produtividade das plantações de eucalipto no Brasil nos últimos 

40 anos, destacando o país na produtividade florestal. 

A silvicultura está, entretanto, sujeita ao licenciamento ambiental de acordo com a resolução 

237/97 do CONAMA. Dessa forma, o estudo de impacto ambiental da atividade deve conter a 

análise das alterações hidrológicas de sua implantação.  

Além do licenciamento ambiental, no estado do Rio Grande do Sul foi aprovado um 

Zoneamento Ambiental para a atividade da Silvicultura (ZAS). O zoneamento apresenta restrições e 

recomendações à silvicultura para cada unidade de paisagem e região hidrográfica em que o estado 

foi dividido (Rio Grande do Sul/SEMA, 2010). Estas restrições são obtidas com base na análise das 

áreas protegidas, biodiversidade, ocupação do solo, uso do solo, paisagem, arqueologia e 

paleontologia, comunidades tradicionais e recursos hídricos. 

Entre os motivos que levaram ao zoneamento da atividade, a resolução 187/2008 do 

CONSEMA destaca a necessidade de avaliar a vulnerabilidade dos ambientes frente à implantação 

da atividade de silvicultura e de promover a adoção de práticas de manejo ambientalmente 

adequadas que resultem na proteção dos recursos naturais, entre os quais os recursos hídricos.  

O estado do Rio Grande do é atualmente o quarto estado com maior área plantada do país, 

possuindo cerca de 280 mil ha de plantações de eucalipto. Essa área, entretanto, encontra-se bem 

abaixo das principais culturas do estado, a exemplo da soja (3,9 milhões de ha), do milho (1,4 

milhão de ha) e do arroz (940 mil ha) (IBGE, 2007).  
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A expansão da silvicultura no estado foi acompanhada de discussões acaloradas sobre seus 

impactos ambientais, conforme pode ser observado na revisão sobre o tema levantada por 

Binkowski (2009). Parte da polêmica é causada pela localização desta atividade, cuja expansão 

ocorre principalmente na metade sul do estado (Binkowski, 2009; FEE, 2008). Essa área está sobre 

o domínio do bioma natural pampa e inclui alguns dos municípios com maior produção de arroz do 

estado, sendo que esta cultura possui reconhecidamente uma alta demanda de água. Esse fator 

aumenta a possibilidade de ocorrer conflitos de uso de água na região, onde a relação entre demanda 

e disponibilidade hídrica média já está em situação de alerta ou crítica (Rio Grande do Sul/SEMA, 

2007). 

As restrições dizem respeito a usos do solo que podem ser florestados, indica espécies para 

plantio, área máxima ocupada por plantações florestal e área máxima e distância mínima entre 

hortos florestais para cada Unidade de Paisagem Natural. As restrições foram definidas, do ponto de 

vista hidrológico, a partir de uma estimativa de redução de vazão devido ao reflorestamento bastante 

simplificada que não considera as diferenças entre espécies e manejos aplicados. 

Verifica-se que a legislação da silvicultura tanto na África do Sul como no Brasil ainda 

precisa evoluir para integrar os objetivos econômicos e de produção de água. Observa-se que é 

objetivo, tanto da lei de água da África do Sul quanto do ZAS no Rio Grande do Sul, o incentivo a 

práticas ambientalmente adequadas de uso da água. Entretanto, o uso de valores fixos para cobrança 

ou de uso do solo, independente das práticas de manejo adotadas, não corresponde a esse objetivo. 

A grande variabilidade da resposta hidrológica das microbacias faz com que a relação entre 

cobertura vegetal e produção de água necessite ser determinada para cada área em particular, o que 

dificulta a determinação do impacto hidrológico. Esta variabilidade pode ser em parte explicada 

pela intensidade e regime da precipitação, pela taxa de regeneração da floresta, pela localização das 

áreas de corte em relação à superfície total da microbacia, pela textura e profundidade do solo e pela 

idade e densidade da floresta (Hubbard et al., 2009; Leite et al., 1999). 

Uma vez que o consumo de água é fortemente dependente das condições locais, das práticas 

de manejo e de acordo com o crescimento do plantio, os valores limitantes a atividade não devem se 

basear em valores fixos. Além disso, nas bacias em que a cobrança é aplicada, os valores cobrados 

devem ser suficientes para induzir uma mudança de comportamento a favor de uma redução de 

consumo, mas os valores atualmente utilizados de cobrança de água para a agricultura no Brasil 

dificilmente provocariam uma alteração nas práticas de manejo.  
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4. CONCLUSÕES 

 

A partir da análise do comprovado maior consumo de água por plantações florestais, quando 

comparado a vegetações de baixo porte, observa-se que as plantações florestais são um usuário 

incomum em que não se pode alterar o uso de água muito facilmente como em outros usos. Logo, o 

gerenciamento da atividade de silvicultura onde esse uso do solo é significativo é de grande 

importância para uma correta gestão dos recursos hídricos.  

A análise do histórico do controle das plantações florestais na África do Sul culminando com 

a declaração de Atividade Redutora de Vazão e com a cobrança pelo uso da água, permitiu 

identificar alguns aspectos importantes para países que queiram implantar políticas semelhantes. 

Apesar da dificuldade de quantificar seu consumo com precisão, os limites impostos à atividade ou 

os valores cobrados devem ser variáveis de modo a incentivar a utilização de locais e regimes de 

manejo que provoquem menores impactos sobre os recursos hídricos. A questão ambiental deve ser 

analisada num contexto que considere também aspectos sócio-econômicos. Mas o processo de 

aplicação da política na África do Sul ainda sofre muitos questionamentos e ainda é muito cedo para 

avaliar os impactos de longo prazo da política da água no setor florestal.  

O consumo de água pela silvicultura no Brasil ainda precisa ser melhor analisado, o que pode 

ser auxiliado pela implantação de microbacias experimentais. Atenção especial deve ser dado a 

locais cuja vegetação natural é de pequeno porte. Estudos que busquem integrar aspectos 

econômicos e ambientais também são necessários devido à importância econômica desta atividade 

em algumas regiões. 

O que não se pode é concentrar a responsabilidade da escassez de água em apenas um setor - a 

exemplo da silvicultura - ignorando o impacto de outros setores sobre a utilização da água. Estudos 

devem ser feitos para analisar a significância dos impactos de demais atividades potencialmente 

redutoras de vazão.  
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