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ADMINISTRAÇÃO E  COBRANÇA DE ÁGUA BRUTA: O PASSADO E O 

PRESENTE 

 

José Nilson B. Campos1 

 

Resumo – O processo de cobrança da água bruta embora venha sendo encarado como 

uma ferramenta nova e revolucionária já vem sendo, em casos específicos e particulares, 

praticado há séculos,. Por outro lado, também há século foi criada uma cultura de livre 

acesso á água que se interpõe ao processo da águas nas bases atuais. Uma pesquisa 

histórica sobre as  cobrança de água e sua administração é apresentada. O Artigo 

apresenta textos, que antecedem a era cristã, que indicam cobrança de água e 

administração com mecanismos de outorga. Nos dias atuais é apresentado o contexto do 

estado do Ceará. 

 

Abstract - The process of charging water in nature  although it comes being faced as a 

new and revolutionary tool it already comes being practiced there are centuries, in some 

specific and private cases. On the other hand,  also, centuries ago it was created a culture 

of free access to water that intervenes to the process of the waters in the current bases. A 

historical research on the charging of water and its administration is presented. The 

Article embraces from the time of Old Rome to nowadays. In the current days the context 

of the state of Ceará is presented. 

 

Palavras-Chaves  - Custo da água, Cobrança da água bruta, gestão de águas.  

 

 

 
1 Universidade Federal  do Ceará, Caixa Postal 6018 –CEP 60.451 – 970, Fortaleza, CE 

e-mail nilson@ufc.br 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

2 

A FORMAÇÃO DA CULTURA DA ÁGUA LIVRE 

O dia, a água, o sol, a lua, a noite - são coisas que eu não tenho que comprar com 

dinheiro. Assim escreveu Titus Muccius Plautus, dramaturgo romano,  há mais muitos 

séculos passados. A analogia de Plautus entre os cinco entes provavelmente baseava-se 

no caráter cíclico de eventos que aconteciam independentemente das vontades das 

pessoas. Esses cinco entes são conseqüências dos ciclos de rotação dos astros - Sol, Terra 

e Lua. Contudo, a água tem  particularidades não evidentes naquela época e por isso não 

foram percebidas por Plautus: a limitação quantitativa e a vulnerabilidade à poluição.

 Foi na visão expressa por Plautus que se desenvolveram muitas sociedades. As 

pessoas moravam nas proximidades de fontes de água e quando dela tinha necessidade 

iam buscá-la. 

Com o crescimento urbano, esse método primitivo de abastecimento de água foi se 

tornando insuficiente para as cidades.  Os romanos desenvolveram grandes obras 

hidráulicas e aquedutos para conduzirem águas para a cidade eterna. Já  no início da era 

Cristã, Roma era abastecida por diversos aquedutos sendo o Aqua Marcia o mais longo 

deles com uma extensão de 93km.  

No ano de 97 Julius Frontinus VI foi nomeado comissário de águas de Roma. Como 

comissário de águas Frontinus tinha a autoridade para administrar um sistema de adução 

e de distribuição de água complexo onde se estimava a taxa de consumo através do 

diâmetro da tubulação. A unidade de vazão era denominada quinaria a qual, até nossos 

dias, não foi avaliada comparativamente ãs nossas unidades.  

Com o passar do tempo, cidades e populações continuaram crescendo, gerando 

novos problemas e a necessidade de novas soluções.  A partir da Revolução Industrial o 

processo acelerou-se.  Multiplicaram-se as demandas por água. O aumento de demanda 

fez com, em tempos de estiagem. as ofertas em água fossem insuficientes para atendê-las.  

A técnica secular de transportar água ao longo do tempo, das épocas de cheias paras as 

épocas de estiagem, foi intensificada.  Para efetuar esse transporte foram os grandes 

reservatórios,  envolvendo custos econômicos significativos. A água bruta passou a ter 

um custo significativo. Mesmo nos rios , as águas já não correm somente pela força da 

natureza: o homem passara a intervir no ciclo hidrológico.  

A evolução na maneira de usar a água resultou em necessidades de mudanças na 

maneira de administrá-la. A necessidade de novos paradigmas ficou mais acentuada nos 

últimos tempos com o aparecimento de uma visão mais ambientalista. O modo de 

produção do mundo industrializado passou a interferir substancialmente no  custo da água 

bruta. Os corpos d'água - rios, lagos e açudes - passarem a receber cargas poluidoras em 

quantidades superiores às suas capacidades de depuração. As águas foram se tornando 

mais e mais poluídas.  Para usá-las, a sociedade passou a pagar elevados custos de 

tratamento. Foi o aspecto poluição das águas associado a desastres ambientais que 
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fizeram a sociedade acordar aos poucos para uma nova maneira de ver e administrar seus 

recursos hídricos e seu meio ambiente.  

Estudar a história da administração e cobrança das águas constitui-se no principal 

objetivo do presente estudo. O Artigo avalia a evolução do processo histórico do uso da 

água e o comportamento da Sociedade. As abrangências temporal e espacial, de Roma de 

antes da era Cristã, até o Ceará de hoje, limita o artigo a linhas filosóficas de razões para 

cobrar e situações onde não cobrar. São apresentados trechos da História da 

Administração das Águas que mostram diferentes culturas com respeito a água bruta.  

 

HISTÓRIA ANTIGA DA GESTÃO DAS ÁGUAS: 

As idéias expressas por Plautus  certamente não eram originais. Tratava-se de idéias 

antigas, já inserida em costumes e leis,  que o dramaturgo colocou de maneira tão 

elegante em uma frase. Uma retrospectiva histórica permite captar trechos que 

comprovam a cultura e o direito do livre acesso à água.  

 

Os Primórdios - A Cultura da Água Livre 

A Lei Talmúdica, escrita entre o quinto e o terceiro século antes de Cristo, 

estabelece: Rios e riachos que formam fontes, estes pertencem a todos os homens. A Lei 

ainda reconhecia a existência de poços públicos e o direito de acesso a todo viajante. A 

Lei dos Visigodos ( Lex Vishigothorum do século VII DC) estabelecia para os maiores 

cursos de água (flumina maiora) a liberdade de acesso para navegação, pesca e outros 

usos comunitários. (Caponera, 1992).  

Havia já no século II A.C., na Roma antiga, uma estrutura administrativa de águas. A 

administração das águas era da competência de uma comissão de água ( Statio Aquarum), 

chefiada por um comissário de água ( Curator Aquarum) assistido por dois pretorianos ( 

adjustotes). O Comissário, cargo vitalício, era nomeado pelo Imperador com a aprovação 

do Senado. A Comissão de água mantinha registros e dupla entrada: uma avaliava as 

disponibilidades e outra registrava as demandas concedidas( conceito moderno de 

outorga).    

Havia também um certo grau de corrupção espalhado no poder da estrutura 

administrativa da água. Segundo Caponera  ( 1992 ),  há indícios de corrupção entre os 

comissários de água da Roma Antiga que retiravam a água mais pura do sistema público, 

para vendê-las em benefício próprio e as substituíam por água de qualidade inferior. 

Como foi posto por Lanciani ( 1880 ): É instinto dos antigos e modernos guardas de 

água cometer tais fraudes.    
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Os Primórdios - Indícios De Cobrança De Água Bruta 

Se há provas da cultura e do direito de livre acesso a água para todos, ao longo de 

todos os tempos, há também provas de civilizações onde a organização da distribuição de 

águas em sistemas mais complexos se dava sob a administração do estado e com 

cobrança de alguma taxa. Na China antiga, o Li-Chi estabelecia: "Na primavera toda a 

vida começa e as chuvas do Paraíso caem na Terra, e portanto, deixem as águas 

correrem e irrigarem os campos, nos meses de verão construam-se barragens e diques e 

estoque-se água para uso posterior; ... nos meses de inverno a vida cessa e a dureza 

chega, faça-se a inspeção dos trabalhos, a coleta de taxas de água e a punição dos 

ofensores.”  

Mesmo em Roma, na época de Frontinus, embora quase toda a água fosse distribuída 

para uso público, havia uma parte destinada a uso privado por favor do Imperador. Os 

particulares recebiam água através de uma autorização escrita ( epistula a principe ) e 

eram sujeitos ao pagamento de uma taxa de água. (Frontinus, reprint 1997) 

   

Os Primórdios - Quando Pagar e Quando Não Pagar 

Uma análise nesses trechos da administração das águas pode detectar possíveis 

razões pelas quais diferentes sociedades usavam para pagar e para não pagar a água. A 

filosofia de Plautus se referia ao acesso às águas que corriam, por força da natureza, 

livremente em rios riachos ou afloravam em fontes. Esta era a filosofia predominante.  

Por outro lado, certamente a cobrança da água bruta na China antiga não tinha os 

mesmos objetivos que se pretende hoje com a cobrança. A própria palavra taxa pode ter 

um significado diferente. O certo é que havia situações onde a água era cobrada. Por sua 

vez, a cobrança das águas de Roma, aos que tinham o privilégio de recebê-las em casa, 

mais se assemelham ao  sistemas atuais de abastecimento de água.   

Pode-se concluir que nos tempos antigos a cobrança ou acesso livre podiam ser 

encontrados em diferentes situações:  

➢ As pessoas tinha livre acesso a rios fontes; 

➢ Em situações em que as águas eram distribuídas às pessoas estas 

pagavam uma taxa de água; 

➢ Em situações onde eram necessárias barragens para a agricultura 

irrigada havia também uma taxa de água. regularização  

Muitas das situações de administração de águas enfrentadas nos tempos antigos são 

hoje encontradas em nossa sociedade e tomamos procedimentos similares. Uma grande 

diferença provavelmente está nas atividades de hoje que resultam em poluição acentuada 

dos rios e lagos.  
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A ATITUDE PERANTE A ÁGUA: PÓS IDADE MËDIA 

Houve um período na História, pós idade média, no qual as pessoas tinham pavor da 

água. As pessoas recorriam aos perfumes e só usavam água com muita parcimônia. Essas 

prática e a sua racionalização pelo ser humano fizeram com que o odor forte gerado por 

perfumes fosse tomado como um sinal de prosperidade.  

Também a lavagem de roupas não se fazia com frequência. Eram feitas uma a duas 

vezes ao ano  

Nesse contexto não houve qualquer evolução mais significativa na maneira de 

administrar as águas. Somente nos finais do século XVIII é que os hábitos de Higiene 

ganharam vulto. A criação dessa cultura de uso da água associada  marcou um ponto de 

inflexão na maneira de consumir as águas e também representou o início da aceleração do 

processo de degradação da qualidade das águas.  

 

A NOVA POLÍTICA DE ÁGUAS NA EUROPA 

A busca de uma nova política para administração das águas se dá em diversas partes 

do mundo. Vários países buscaram enfrentar o crescente problema da degradação da 

qualidade das águas. No aspecto cobrança da água bruta o modelo francês ganhou 

evidência e teve grande influência nas ações que aconteceram no Brasil no campo dos 

recursos hídricos. 

Em 1964 a França iniciava uma nova política de águas baseada em seis princípios 

fundamentais. No aspecto cobrança da água bruta o princípio estabelecia que a 

mobilização de recursos financeiros específicos para a águas, ou seja que a água deve 

pagar a água cujos utilizadores- poluidores devem ser os pagadores.( Office International 

de l´Eau, 1996)  

 Foram criados os comitês de bacias e as agências de bacias. O Modelo Francês 

exerceu grande influência no modelo brasileiro. Um dos pontos centrais foi a cobrança da 

água bruta.  

 

O PROCESSO DE COBRANÇA DE ÁGUA BRUTA NO BRASIL: 

Para entender a evolução do processo de cobrança de água bruta, nas leis e nos 

costumes, é importante uma classificação do meio geo-político  onde se dá o processo. 

Dessa forma inicia-se essa seção por classificar as regiões segundos as ocorrências das 

águas de sua poluição.  

Em um exercício didático, que tivesse como pano de fundo a cobrança de água bruta, 

os possíveis critérios para classificação de uma região seriam a disponibilidade, ou 
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escassez, de água e o nível de atividades poluidoras da região. Dessa maneira, nesse 

exercício poder-se-ia definir três classes: 

 

➢ regiões com água em abundância e poucas atividades poluidoras; 

➢ regiões com água em abundância e muitas atividades poluidoras; 

➢ regiões com escassez de água e com alguma atividade poluidora; 

 

Por completitude, poder-se-ia também pensar em regiões com escassez de água e 

sem atividades poluidoras. Essas regiões seriam desertos, ou semi-desertos, e não 

interessam ao presente estudo. Agora,   analisando-se geo-política do Brasil de hoje,  

chegar-se-ia a três brasís: O Brasil 1- representado pela região Norte, do rio Amazonas e 

seus tributários; o Brasil 2 seria representado pelo Sul-Sudeste onde o nível de 

industrialização já torna a poluição das águas preocupante; o Brasil 3 – representado pelo 

Nordeste, onde a escassez de água atrasou a industrialização que se inicia atualmente com 

alguma velocidade e começa a preocupar.  Cada um desses Brasis com suas próprias 

culturas e diferentes maneiras de tratar o  problema de água.  

Por exemplo seria um despautério pensar em cobrar água bruta na Amazônia. Seria o 

mesmo que tentar cobrar areia no deserto de Saara. Então, no que se refere à cobrança de 

água bruta, o Brasil 1, se aproxima mais de um futuro muito longo. No Brasil 2, ao 

contrário, a cobrança por água bruta já está em processo de ampla discussão e, em muitos 

estados, inseridas nas leis estaduais. No Brasil 2, no Estado do Ceará, o processo de 

cobrança começou a vigorar.   

 

A Cobrança das água na Lei de Irrigação: 

Dispõe a Lei de Irrigação (Lei 6662 de 25 de junho de 1979)  em seu Artigo 21 que a 

utilização de águas públicas para fins de irrigação e atividades decorrentes, dependerá da 

remuneração a ser fixada de acordo com a sistemática estabelecida em regulamento.  

 O regulamento (Art. 21 - decreto 89.496 de 29 de março de 1984) classifica as 

águas públicas em permanentes e eventuais de acordo com os critérios: 

➢ são permanentes as águas públicas que correspondem à vazão mínima 

em todas as estações do ano; 

➢ são eventuais as águas excedentes às vazões mínimas dos rios. 
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No Art. 24 fica estabelecido que os autorizados ( que recebem águas eventuais) 

pagarão 50% dos valores estabelecidos para os concessionários (águas permanentes). 

Fica claro que a Lei já incorporava o princípio de que o custo da água cresce com a 

garantia no seu fornecimento  Porém limita-se a dois níveis de garantias: o primeiro 

associado ás águas com suposta garantia de 100% e o segundo com garantia não definida 

. Fica claro também que a Lei não consegue racionalmente ter abrangência para os três 

brasís.  

 

A Cobrança na nova política de águas 

A nova visão da Política de Águas no Brasil, sofre grande influência do processo em 

andamento na Europa e principalmente na França.  A Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos, através de seus congressos e suas cartas, constitui-se na principal instituição a 

conduzir essa nova Política de Águas. Uma grande marca desse processo acontece no 

Congresso de Gramado. Vários são os princípios propostos para a política de águas que 

se referem a cobrança de águas brutas. Por exemplo: 

 

➢ A água como recurso limitado que desempenha importante papel no 

processo de desenvolvimento econômico e social, impõe custos crescentes para 

sua obtenção, tornando-se um bem econômico de expressivo valor, decorrendo 

que:  

➢ A cobrança pelo uso da água é entendida como fundamental para a 

racionalidade de seu uso e conservação e instrumento de viabilização de 

recursos para seu gerenciamento; 

➢ O uso da água para fins de diluição, transporte e assimilação de esgotos 

urbanos e industriais, por competir com outros usos, deve também ser objeto de 

cobrança. 

 

A Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 estabelece a cobrança e as situações onde a 

retirada das águas estão sujeitas ou não à outorga.  A Lei estabelece situações que 

independem de outorga do poder público como:  

1. O uso dos recursos hídricos para a satisfação das necessidades de 

pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural; 

2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

3. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 
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Não fica claro todavia se nessas a retirada fica não sujeita a pagamento. Também, 

não há ênfase ao papel social da água. 

  

 

ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE ÁGUA NO CEARÁ. 

No início do século até aproximadamente o final do terceiro quartil, a política de 

águas no Ceará era praticamente definida e executada pelo Governo Federal através do 

Departamento  Nacional de Obras Contra as Secas.(DNOCS). Somente nas três últimas 

décadas é que o governo estadual passou a influir e atuar diretamente nessa política. 

Dessa forma a história  e a política de águas no Ceará é apresentada em duas partes: a 

primeira parte referindo-se aos três primeiros quartis e a segunda parte referindo-se ao 

último quartil do século. 

 

As políticas dos três primeiros quartis do século:  

Há no estado do Ceará, desde o início do século situações reais onde a água bruta era 

cobrada pelo Governo ou mesmo comercializada entre particulares.  Várias dessas 

situações são relatadas a seguir. 

 

A cobrança da água para irrigação no início do século: 

As águas regularizadas pelos reservatórios eram aproveitadas para uso em irrigação 

obedecendo os seguintes critérios:  

➢ os canais eram construídos em terras particulares com permissão dos 

proprietários; 

➢ a utilização da água era feita mediante o depósito de uma caução 

correspondente à quantidade de água pretendida; 

➢ o preço da água era fixado em portaria ministerial. 

➢ havia um guarda de água em cada açude encarregado da liberação e da 

condução do volume de água aduzido para os canais de irrigação. 

Essa política foi praticada durante muito tempo. Todavia com os tempos de 

alta inflação os valores cobrados tornaram-se irrisórios e a máquina burocrática 

não conseguiam reajustar com a devida velocidade.  
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A Comercialização (Escambo) de água bruta entre particulares: 

No final do século passado alguns agricultores se estabeleceram às margens do rio 

Batateiras, no sul do Ceará, o qual era alimentado por fontes da chapada do Araripe e se 

mantinha perene - fato raro no Estado. Esses agricultores estabeleceram uma partilha das 

disponibilidades de então e estabeleceram regras próprias que permitiam aos titulares do 

direito de uso o poder de comercializar, se achasse conveniente, em parte ou no todo, as 

águas que lhe cabiam.  As águas eram medidas em telhas, sendo que uma telha 

corresponde a 64,8 m3/hora. ( Kemper et. al 1999 ) 

Um exemplo de venda de água, por tempo limitado, ocorreu em 1925 quando um 

fazendeiro vendeu o direito ao uso de 58 horas de três telhas, a cada segunda semana dos 

meses pelo valor de 2000 cargas de rapadura.  

 

A cobrança para geração de  Energia Elétrica: 

No início da implantação da infra-estrutura hidráulica do Nordeste, o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), tinha por prática implantar uma mini-usina 

hidrelétrica em seus reservatórios. Assim foi feito no açude General Sampaio, 

Pentecostes e Araras, todos no Ceará. Com a criação da CHESF e o estabelecimento de 

uma nova Política  

Todavia, a CHESF continuou usando, A condição de que as águas do rio Acaraú só 

se movimentavam com a abertura da comporta  Dessa forma, pode-se dizer que mesmo 

na Política antiga do estado já havia cobrança de água bruta no estado do Ceará mesmo 

para geração de energia elétrica, setor que, muitas vezes, usava o argumento de não 

consumir água para não pagar pelo uso da mesma.     

 

As políticas no último quartil do século: Nova Política de Água   

Juntamente com outros estados brasileiros, como São Paulo e Bahia, o Ceará iniciou 

no final dos anos 80 a implementação de uma nova política de águas.  Como nos demais 

estados, a cobrança passou a ser um dos instrumentos centrais da política. Relatam-se a 

seguir  

 

A cobrança pelo Sr. Pedro e Dona Rita.2 

É interessante e compõe a História das Águas do Ceará o episódio ocorrido na cidade 

de Milhã – Zona Central do Estado. A cidade tinha seu abastecimento de água sob a 

responsabilidade da carga da Fundação SESP que usava como fonte de água usava um 

 
2 Os nomes dos personagens são fictícios. O fato é real 
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pequeno açude na propriedade do Sr. Pedro. No ano de 1993  , quando se dá o episódio, o 

processo de cobrança de água bruta já era objeto de discussão pelo Sociedade e muitas 

vezes o assunto – com diferentes facetas – era analisado e debatido na imprensa do 

Estado.   

Nesse contexto, o Sr.  teve a percepção do novo momento que vivia a sociedade e 

resolveu cobrar as águas retiradas de seu açude. Na verdade o Sr. Pedro percebeu que 

seria prejudicado em sua produção agrícola se a FSESP continuasse tirando água de seu 

reservatório. O Sr. Pedro teve uma idéia: Cobrar a água. 

O Processo teve solução administrativa no âmbito da Secretaria de Recursos do 

Estado do Ceará o qual foi pago sob a figura dos lucros cessantes.  A rigor ele não foi 

pago pela água que cedeu e sim pelos lucros cessantes. Porém, deixado de lado os rigores 

da Lei e da Semântica, o Sr. Pedro recebeu dinheiro ao conceder a FSESP o direito de 

retirar água de seu açude e, nessa ótica, pode ser considerado o precursor da nova política 

de cobrança de água bruta no Estado do Ceará.    

  

A cobrança de águas para abastecimento das cidades. 

O processo político para a cobrança da água bruta no Ceará passa pela discussão 

entre duas secretarias. A Secretaria dos Recursos Hídricos, como detentora da 

competência para a cobrança e sua vinculada a COGERH como instituição com 

competência para o gerenciamento das águas. Pelo lado do consumo, tem-se a Secretaria 

do Desenvolvimento Urbano e sua vinculada a Companhia de Águas e Esgotos do Estado 

do Ceará – CAGECE, essa representando a empresa de economia mista responsável pelo 

setor de saneamento. Até antes da Lei, a CAGECE gerenciava as fontes de água usadas 

para abastecimento humano – principalmente as de Fortaleza. Os custos com água bruta 

eram inseridos nas planilhas de custo da água tratada e transferidas aos consumidores.  

Com a nova Política, a CAGECE passou para a COGERH a administração dos 

reservatórios de águas superficiais. Ficou estabelecido que a CAGECE pagaria um de um 

centavo de real por metro cúbico de água captada nos reservatórios.     

 

A cobrança na indústria: 

A cobrança da água bruta para setores da indústria no Ceará se dá de maneira 

bastante peculiar e como consequência na própria estrutura física do fornecimento de 

águas e da topologia institucional. Um grande número de indústria do estado do Ceará 

concentra-se no distrito de Maracanaú. Essas indústria eram abastecidas pela CAGECE 

através de dois sistemas: um que distribuía água tratada e outra que distribuía água bruta 

para as indústrias onde os produtos químicos postos pela CAGECE eram prejudiciais. O 

preço cobrada pala água bruta em ambos os casos era de R$ 1,20 por metro cúbico.  A 
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algumas indústrias era dado, como incentivo fiscal, um abatimento de 50% resultando em 

uma tarifa de R$ 0,60/m3.   

Ora de acordo com a nova Política de Águas do Estado, o processo de gerenciamento 

de águas brutas era de competência da COGERH enquanto ficava com a CAGECE a 

responsabilidade pela cobrança da água tratada. Antes da cobrança a  COGERH unificou 

o preço em R$ 0,60/m3. Todavia o domínio das tubulações de distribuição da água bruta 

continuou com a CAGECE. Foi feito então um acordo que a CAGECE repassaria trinta 

centavos por metro cúbico para a COGERH que ficaria com a fonte d’água e adução da 

água bruta.  

 

CONCLUSÕES 

A demanda continua crescente ao lado de uma qualidade declinante. Os locais 

propícios para novas barragens, a baixos custos, estão dada vez mais escassos. A 

obtenção da água bruta , no tempo certo, está cada vez mais dispendiosa. Buscam-se 

outras alternativas: a dessalinização, a transposição de bacias etc.. Todavia, mesmo com o 

avanço tecnológico, o custo da água continua crescente. A Sociedade deve partir para 

medidas não estruturais. Medidas que, mesmo sem construções, resultem em economia 

de água. Assim se chegou à época do Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Conservar a 

água, reduzir o consumo. Foram criados diversos instrumentos. Dentre esses a cobrança 

da água: quer como água bruta, quer como água tratada.  

 Pois bem, esse ente água, mesmo tendo um custo e um preço, mesmo podendo 

ter seu direito de uso negociável, não pode ser confundido com uma mercadoria comum. 

Não está embutido na ideologia – esquerda/direita  . A cobrança pode mesmo ser 

considerada como protetora do meio ambiente e não se deve pensar que o fato de cobrar 

implica necessariamente em privatização do setor de águas brutas.  
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