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ABORDAGEM SOBRE A COBRANÇA PELO DIREITO DE USO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

Elizangela Maria Francisco1 Roberto Alves de Almeida2 & Roberto de Mattos3   

RESUMO --- O novo arcabouço legal contribuiu com a adoção de um novo paradigma de 
gestão dos recursos hídricos, que compreende a utilização de instrumentos regulatórios e 
econômicos, como a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, de forma descentralizada e 
participativa. A cobrança prevista no Brasil na Lei 9.433/97 em seu artigo 19 visa reconhecer a água 
como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivando a 
racionalização do seu uso, obtendo recursos para o financiamento dos programas e intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos. O fundamento legal para a cobrança remonta o 
Código Civil de 1916 e posteriormente o Código das águas, através de seu decreto 24.642/34 que 
estabeleceu que a utilização de bens públicos pode ser gratuita ou retribuída. Em 1981 a Lei 6.938 
que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, incluiu a possibilidade de impor ao poluidor à 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e ao usuário a 
possibilidade de pagamento pelo uso dos recursos ambientais.  E em 1997 foi aprovada a Lei 
9.433/97, considerada a Lei das Águas.  

 
ABSTRACT --- New legislation contributed with the adoption of a new paradigm of management 
of the hydrics resources, that understands the use of  regulations and economic instruments, as the 
collection for the use of the hydrics resources, of decentralized and participation form. The 
collection foreseen in Brazil in Law 9,433/97 in its article 19 aims at to recognize the well 
economic water as and to give to the user an indication of its real value, stimulating the 
rationalization of its use, getting resources for the financing of the programs and interventions 
contemplated in the plans of hydrics resources. The law grounds for the collection retrace the Civil 
Code of 1916 later and the Code of waters, through its decree 24,642/34 that it established that the 
use of public goods can gratuitous or be repaid. In 1981 Law 6,938 that it deals with the National 
Politics of Environment, included the possibility to impose to the polluting agent to the obligation 
to recoup and/or to indemnify the actual damages to the environment and the user the possibility of 
payment for the use of the environmental resources. E in 1997 was approved Law 9,433/97, 
considered the Law of Waters. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Até pouco tempo, a água assim como todos os recursos naturais eram considerados um bem 

inesgotável e conseqüentemente desprovido de valor econômico.  Com o crescimento populacional 

e o desenvolvimento econômico, a demanda pelos recursos hídricos cresceu aceleradamente 

necessitando de instrumento que regulasse a oferta com a crescente demanda.  

A primeira lei sobre o assunto, o Código de Águas, de 1934, priorizava a utilização dos rios 

brasileiros para a produção de energia elétrica. Não valorizava os usos múltiplos da água. Essa 

visão estreita só se alterou em 1997, quando a Lei Federal nº. 9.433 estabeleceu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). Entre as inovações se destacam a adoção do conceito de bacia 

hidrográfica como unidade de gestão dos recursos hídricos, a valorização dos múltiplos usos da 

água e o reconhecimento da água enquanto valor econômico. 

Um dos objetivos desta lei é alterar a forma como empresários se utilizam à água doce do 

País, induzindo ao uso racional do recurso. A nova política para a água instituiu a cobrança pelo uso 

do recurso como um dos principais instrumentos de atuação destes órgãos. A cobrança é uma forma 

de administrar a exploração dos recursos hídricos para a geração de fundos que permitam 

investimentos na preservação dos próprios rios e bacias. Nos países em que vigora, a lei tem o 

efeito benéfico de induzir as empresas que captam água diretamente dos rios, a fazê-lo com maior 

eficiência - e, conseqüentemente, disponibilizá-la em quantidades maiores para a população.  

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos também provoca um maior rigor no controle 

sobre os efluentes despejados nos rios. Isso porque a legislação sobre a cobrança pelo uso da água 

se baseia no conceito de usuário-pagador e poluidor-pagador.  

2 – A COBRANÇA PELO DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A Lei nº. 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, prevê a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Entre outros aspectos, determina que: são passíveis de cobrança todos os usos de recursos hídricos 

sujeitos à outorga, porém na fixação dos valores a serem cobrados deve ser observado o volume 

efetivamente retirado. Acrescenta ainda que, cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas estabelecer 

os mecanismos de cobrança, e sugerirem os valores a serem cobrados ao Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CRH, no âmbito de suas competências.  

Com a criação da Lei 9.433/97, o Brasil concretizou a decisão de enfrentar, com um 

instrumento inovador e moderno, o desafio de equilibrar a demanda crescente de água para fazer 

face ao crescimento urbano, industrial e agrícola, os potenciais conflitos gerados pelo binômio 

disponibilidade-demanda e o preocupante avanço da degradação ambiental de nossos rios e lagos. 
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Desta forma nasceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria-se o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. No ano 2000, consolida-se a ampla reforma institucional do 

setor de recursos hídricos através da Lei nº. 9.984, que criou a Agência Nacional de Águas – ANA. 

(Mattos, 2003) A ANA vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e dotada de autonomia 

administrativa e financeira, tem como objetivo disciplinar a utilização dos rios, de forma a controlar 

a poluição e o desperdício, para garantir a disponibilidade das águas para as gerações futuras.  

O novo arcabouço legal contribuiu com a adoção de um novo paradigma de gestão desse 

recurso ambiental, que compreende a utilização de instrumentos regulatórios e econômicos, como a 

outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, de forma descentralizada e participativa. A 

cobrança prevista no Brasil na Lei 9.433/97 em seu artigo 19 visa reconhecer a água como bem 

econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivando a racionalização do seu 

uso, obtendo recursos para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos 

de recursos hídricos.  

O fundamento legal para a cobrança remonta o Código Civil de 1916 e posteriormente o 

Código das águas, através de seu decreto 24.642/34 que estabeleceu que a utilização de bens 

públicos pode ser gratuita ou retribuída. Em 1981 a Lei 6.938 que trata da Política Nacional de 

Meio Ambiente, incluiu a possibilidade de impor ao poluidor à obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados ao meio ambiente e ao usuário a possibilidade de pagamento pelo uso 

dos recursos ambientais.  E em 1997 foi aprovada a Lei 9.433/97, considerada a Lei das Águas. 

(CIESP/FIESP, 2001) 

A cobrança é uma forma de administrar a exploração dos recursos hídricos para a geração de 

fundos que permitam investimentos na preservação dos próprios rios e bacias. Esta é justificada nos 

casos de escassez, bem como nos casos onde a poluição da água possa comprometer a sua 

qualidade. De fato, ela deve ser implementada antes mesmo que a água se torne escassa e que a 

concentração de determinados poluentes ultrapasse os níveis máximos permitidos pela legislação. 

Naturalmente, mesmo em bacias em que não se instale sistema de cobrança, é obrigação 

governamental fazer funcionar a base mínima do sistema de informação, que no caso específico 

implica na manutenção de uma rede hidrometerológica e no funcionamento do sistema de outorga. 

(Kelman, 2000) 

São passíveis de cobrança os usos sujeitos à outorga, mas isto não significa que todos os 

usos outorgados serão cobrados. A outorga é apenas a concessão do direito de uso dos recursos 

hídricos não conferindo ao usuário a propriedade sobre o corpo d’água e o usuário que exceder ao 

volume outorgado poderá a critério do gestor sofrer penalidades. As penalidades pecuniárias vêm 

embasadas nos valores de cobrança. A cobrança pelo uso da água será autorizada por bacia 
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hidrográfica, a partir de proposta do correspondente Comitê de Bacia Hidrográfica, em consonância 

com as diretrizes estabelecidas nos Planos de Bacia.  

A implementação de uma política de cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve ser 

acompanhada de uma campanha de esclarecimento aos usuários, ser muito clara e transparente e 

principalmente ser implantada com rigor técnico e, gradativamente a começar pelas Bacias mais 

comprometidas.  

A aplicação da cobrança tem que ter uma base de dados comuns a todos os setores 

envolvidos, confiança na atualização e o sigilo das informações. Este é um aspecto que deverá levar 

os avanços positivos: estimula e obrigam a produção de informações atualizadas, confiáveis, e 

públicas sobre cada bacia. Só será possível implantar a cobrança na medida em que se disponha de 

cadastros atualizados de usuários, de medições de vazão sistemáticas, de monitoramento integrado e 

permanente, entre outros dados. (Kelman, 2000) 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é mais rigorosa no controle sobre os efluentes 

despejados nos rios, isso porque a legislação sobre a cobrança pelo uso da água se baseia no 

conceito de usuário-pagador, no qual se incluem todos os que utilizam recursos naturais para a 

produção industrial, sua comercialização e consumo. É o caso de empresas de abastecimento e de 

indústrias que trabalham com água no processo produtivo. Dentro deste conceito, existe a categoria 

de poluidor-pagador, na qual se enquadram os setores industriais e agrícolas que, além de captar a 

água, a devolvem para suas bacias em qualidade inferior à original. Portanto, o usuário que 

estivesse obrigado a arcar com os custos decorrentes da captação de água e/ou descarga de efluentes 

com alto nível poluidor, certamente estaria estimulado a reduzir os valores deste parâmetro, 

buscando tecnologias menos poluentes e que demandam menos água, assim como o tratamento de 

efluentes e reutilização da água. 

O princípio poluidor-pagador (PPP) e usuário-pagador (PUP) foram adotados em 1972 pelos 

países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Pelo principio do 

poluidor-pagador é cobrado dos poluidores todos os danos causados ao meio ambiente, a fim de 

manter os padrões de qualidade desejados. No principio usuário-pagador é adotado uma tarifa sobre 

o consumo de água de todos os usuários, sendo estes usuários consumidores, emissores de rejeitos e 

usuários não-consumidores.  

O sistema de cobrança age como um incentivo ao poluidor: quanto menos ele lança, menos 

paga, o que ajuda a eqüalizar, com maior eficiência econômica, os níveis de tratamento adotados, 

ou seja, para aqueles poluidores cujo tratamento é barato e de fácil implantação, vale a pena ter 

altos índices de redução de cargas, enquanto para aqueles que experimentam tratamentos mais 

onerosos, as taxas de redução tenderão a ser menores, contudo, implicando em maior contribuição 
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para a arrecadação. Assim se combinam racionalidade, eficiência e melhor alocação de custos. 

(Costa, 2005) 

É importante lembrar que os poluidores não “compram” o direito de poluir, preocupação que 

será procedente somente se os preços estabelecidos forem muito baixos, razão pela qual a cobrança 

deve ser acompanhada de objetivos de qualidade para que seja cumprido o objetivo de aumento da 

eficiência global do sistema de controle da poluição. Como dificuldades e desafios a serem 

vencidos na aplicação desse instrumento, cumpre anotar a determinação do valor a ser cobrado, que 

normalmente tende a ajustes mediante tentativa e erro, passando por seguidas correções: se muito 

baixo é ineficiente e se muito alto traz dificuldades econômicas à região. (Costa, 2005) 

Mediante tarifas adequadas, estabelecidas segundo os patamares de consumo e poluição, é 

possível reduzir consumos e os níveis de poluição, forçando os consumidores industriais a alterar 

tecnologias de processos produtivos, na busca de circuitos fechados e/ou adoção de práticas do 

reúso. 

As metodologias utilizadas na cobrança têm a preocupação com prováveis impactos 

negativos sobre a economia e buscam corrigir as possíveis distorções que a cobrança poderia trazer 

para a economia, minimizando, seus efeitos negativos sobre os múltiplos setores usuários. No 

entanto, a falta de conhecimento sobre o papel da água no setor industrial torna-se ainda mais grave, 

uma vez que pode acarretar sérios erros de avaliação quanto aos impactos financeiros e ambientais 

da cobrança. 

3 – EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DA COBRANÇA 

A escassez de recursos hídricos é um assunto discutido mundialmente. Muitos países têm 

dificuldade em conservar seus recursos hídricos em níveis de quantidade e qualidade, levando os 

reais conflitos vivenciados por diferentes países. 

Os conflitos e a competição têm sido constatados em países que se encontra em distintos 

graus de desenvolvimento (por exemplo, Índia em sua região meridional, Estados Unidos, na parte 

oeste, China). Conflitos similares surgem em rios utilizados para usos múltiplos (Estados Unidos, 

China), onde os usuários têm dificuldade em harmonizar as necessidades da biodiversidade, 

recreação e outros tipos de usos não consuntivos com os demais usos da água.  

A cobrança tem sido um importante instrumento para dirimir estes conflitos e induzir o 

usuário à conservação deste recurso natural, e a prática da cobrança pode ser facilmente encontrada 

em vários países. 

Segundo Freitas (2000) “A cobrança pelo uso da água é prática comum não somente em 

países onde ela é escassa, mas também naqueles ricos em recursos hídricos, como o Canadá e os 
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Estados Unidos. Também se cobra pela água na Alemanha, França, Holanda, Chile, Argentina e 

México”.  

  A França foi pioneira na cobrança pelo direito de uso da água. A legislação sobre águas na 

França foi editada em 1964, reestruturando a legislação já existente. Esta legislação definiu a bacia 

hidrográfica como unidade básica de gerenciamento dos recursos hídricos, criou os Comitês e 

Agências de Bacias e instituiu a cobrança pelo uso da água. Os comitês/agências são responsáveis 

pela determinação do valor da cobrança de acordo com uma estrutura da cobrança fixada por lei.  

A política de gestão francesa de recursos hídricos tem servido de modelo em todo o mundo 

por ter sido um dos países precursores na aplicação da cobrança pelo uso da água combinada com 

uma gestão participativa e integrada por bacia hidrográfica. A estrutura de cobrança pelo uso da 

água na França teve implementação gradual e enfrentou diversos problemas políticos, mas por ser 

bem sucedida e atender os objetivos esperados foi copiada por diversos países.   

Na Holanda, o sistema de cobrança pelo uso da água bruta foi implantado em duas etapas. 

Os aspectos qualitativos foram os primeiros a serem cobrados no âmbito da regulamentação da Lei 

relativa ao controle da poluição das águas, promulgada em 1969. Somente duas décadas depois, os 

aspectos quantitativos passaram a ser igualmente cobrados (somente das águas subterrâneas), 

segundo disposições da Lei de 1989, no âmbito de uma estrutura política e institucional 

completamente distinta da cobrança pela poluição (de águas superficiais). Na verdade, o sistema 

holandês de cobrança é particularmente imbricado por envolver vários organismos em diferentes 

níveis de administração pública. O objetivo principal da cobrança pelo uso da água na Holanda é a 

geração de receitas para o financiamento de programas de recuperação da qualidade das águas, 

notadamente a construção e manutenção de estação de tratamento de esgotos e pesquisas de novas 

tecnologias, e para o custeio das despesas técnico-administrativas da gestão das águas (comando-e-

controle) e do próprio sistema de cobrança. Do ponto de vista específico da água subterrânea, a 

cobrança aplicada se insere claramente na lógica de instrumento de gestão ao objetivar a redução 

das extrações excessivas, em determinadas regiões, e a proteção desses mananciais para 

abastecimento público, geralmente de melhor qualidade que as águas superficiais.  (COPPE/UFRJ, 

2001) 

 O sistema holandês de cobrança pode ter gerado ganhos significativos de eficiência, 

conforme seria esperado de uma cobrança visando a um objetivo ambiental, mas por outro lado 

sacrificou os usuários pelas altas taxas gradualmente imposta a eles. 

Na Alemanha, uma das características da cobrança é que o essencial dos esforços na 

aplicação desse instrumento econômico foi e continua sendo dirigido para o controle da poluição, 

tal como na Holanda. Os aspectos quantitativos só foram considerados anos depois do início da 

cobrança pela poluição dos recursos hídricos, e, a julgar pelo interesse da literatura mais facilmente 
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disponível, eles não têm, definitivamente, a mesma importância que a cobrança pela poluição. No 

entanto, a maior particularidade do caso alemão talvez seja a forma como a cobrança foi concebida 

e aplicada, notadamente pela sua estreita ligação com os instrumentos de comando e controle. De 

modo geral, os usuários domésticos e industriais constituem os únicos setores potencialmente 

pagadores na Alemanha, tanto pelo uso quantitativo quanto qualitativo dos recursos hídricos. Na 

prática, somente os usos necessitando de outorga e licenciamento estão sujeitos à cobrança. 

(COPPE/UFRJ, 2001) 

 Nos Estados Unidos, na década de 70 foi criada a Agência de Proteção Ambiental - EPA, 

que é a principal agência executiva para monitoramento e controle ambiental em nível federal, e 

está encarregada do licenciamento de atividades poluidoras. Além da EPA, o poder executivo conta 

ainda com uma série de organismos e conselhos envolvidos na gestão ambiental. Da mesma forma, 

muitos estados criaram instituições encarregadas da aplicação das leis federais e das próprias 

legislações estaduais complementares. A principal lei relativa ao controle da poluição hídrica nos 

EUA é a lei sobre qualidade da água de 1972, emendada em 1977, 1981 e 1987, que regulamenta as 

descargas de contaminantes nas águas. Os objetivos nacionais definidos por essa lei eram eliminar 

as descargas nas vias navegáveis, e alcançar os padrões de balneabilidade em todas as águas 

nacionais. Além desta, existem muitas outras leis americanas que abordam o controle da poluição 

hídrica, tais como: lei sobre a qualidade da água potável (1974), a lei sobre conservação dos solos e 

recursos hídricos (1977), a lei sobre a proibição de descargas no mar (1988), a lei sobre conservação 

de zonas úmidas (1989), a lei sobre a prevenção da contaminação (1990). (Santos, 2002) 

 Na Inglaterra, a legislação sobre administração fluvial teve origem em 1948 sendo 

regulamentada com a Lei das Águas em 1973. A legislação vigente no País de Gales é a mesma da 

Inglaterra, pois estes países pertencem ao Reino Unido incluindo também a Escócia e Irlanda do 

Norte. Na Inglaterra e no País de Gales o governo central tem as principais responsabilidades pela 

política de gestão das águas em nível nacional. Nestes países, as licenças para o uso da água são 

concedidas por períodos de cinco anos e através de prévio edital público, submetidos à aprovação 

do governo central. A tarifa é cobrada sobre o volume autorizado para consumo, no calculo da tarifa 

é levado em conta  coeficientes que variam segundo a finalidade da água captada, a época do ano e 

a região considerada. O usuário pagará sobre o volume autorizado mesmo que o volume de água 

utilizado seja menor que o autorizado e para evitar consumo excessivo são realizadas medições 

regularmente. (Setti, 2001)  

Muitos outros países como, por exemplo, o Iraque, o México, o Chile, a Espanha, a 

Colômbia, tem sua legislação sobre águas prontas e a cobrança já implantada. Embora cada país 

tenha sua metodologia de cobrança, os critérios adotados por eles não variam muito.  
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A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um instrumento de gestão que tem obtido bons 

resultados em nível mundial, apesar de em muitos países os recursos obtidos não ser ainda 

suficientes para cobrirem os gastos decorrentes da recuperação e conservação da bacia tem induzido 

os usuários a mudarem seu comportamento, atingindo desta forma o uso sustentável dos recursos 

hídricos. 

4 – EXPERIÊNCIAS NACIONAIS DA COBRANÇA 

A definição de um modelo de gestão dos recursos hídricos depende muito das particularidades 

de cada país. O modelo adotado no Brasil, teve inspiração em grande parte no modelo francês. A 

sua estrutura institucional, sob a forma de Comitês de Bacia e Agências de Água, é a mesma 

adotada pela França, bem como os instrumentos estabelecidos. Cada Comitê de Bacia Hidrográfica 

deve fazer o planejamento e procurar recursos para o desenvolvimento e manutenção de suas 

propostas. 

O modelo de gestão adotada nos estados brasileiros já está bem definido, sendo este 

implementado em períodos distintos de acordo com a necessidade de cada região. A gestão também 

difere por regiões, pois cada uma dessas tem características diferenciadas no que tange aos recursos 

hídricos.   

A Região Norte, por exemplo, é privilegiada em termos de recursos hídricos e possui o menor 

contingente populacional do País. As legislações existentes nesta região têm maior preocupação 

com a poluição.  

A Região Nordeste ao contrário da Região Norte é bastante afetada com a escassez de água, 

por isso todos os estados nordestinos já instituíram suas políticas e seus sistemas de gerenciamento 

dos recursos hídricos. No Ceará, por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos  –  PERH foi 

um marco na política de gestão, diagnosticou e planejou ações e um novo arranjo institucional do 

sistema de gestão, e também criou o Conselho de Recursos hídricos do Ceará  –  CONERH e a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH. O pioneirismo cearense se deu por pura 

necessidade, já que o estado convive com escassez histórica de recursos hídricos. Seus rios são 

todos intermitentes – secam por longos períodos do ano.  

Na Região Centro-Oeste, o Distrito Federal foi o primeiro a formular sua política por 

enfrentar problemas de escassez de água nos períodos de estiagens prolongadas. Em Goiás e Mato 

Grosso suas leis foram aprovadas em 1997 e no Mato Grosso do Sul em 2002.  

Na Região Sudeste, o Espírito Santo iniciou a elaboração do plano estadual de recursos 

hídricos em 1992. No estado do Rio de Janeiro, desde a década de 80 que os cursos d’água foram 

enquadrados em classes segundo os usos preponderantes, de acordo com a Resolução CONAMA 

020/86. Este enquadramento poderá ser revisto pelos comitês de bacias hidrográficas, com base nos 
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estudos que estão sendo elaborados para o Plano Estadual de Recursos Hídricos. No estado de São 

Paulo, principalmente nas regiões altamente industrializadas, a população convive com práticas 

irresponsáveis na gestão hídrica e sofre as conseqüências do uso irresponsável, ao conviver com a 

ameaça constante de racionamento de água e com rios extremamente poluídos. Em Minas Gerais, o 

desenvolvimento de alguns setores usuários de água levou a uma situação de desconforto referente 

ao balanço hídrico, causou poluição continuada dos corpos d’água e conflitos entre usuários 

competidores pela água, tornando-se fundamental a implementação de políticas de gestão que sejam 

capazes de catalisar e induzir as ações da iniciativa privada e do poder público, sobre o enfoque do 

desenvolvimento sustentável. O Instituto Mineiro de Águas - IGAM tem como uma de suas 

diretrizes incentivar à mobilização social com vistas a executar uma gestão compartilhada da água, 

implementar os instrumentos de gestão para que seja assegurada a oferta de água adequada em 

quantidade e qualidade em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e 

coordenar a Agenda Azul do Estado que menciona temas ligados à Gestão de Recursos Hídricos 

tais como: outorga do uso da água, formação de Comitês de Bacias Hidrográficas, projetos de 

proteção de mananciais e de abastecimento, sistemas de uso de água para finalidades múltiplas, 

drenagem, prevenção de enchentes e secas, regularização de rios, entre outras diretrizes. 

Na Região Sul, o artigo 171 da Constituição Estadual estabeleceu um modelo sistêmico para 

a gestão das águas do Rio Grande do Sul, no qual a bacia hidrográfica foi definida como unidade 

básica de planejamento e gestão. No estado, o modelo de gestão da água é caracterizado pela 

descentralização, promovendo a harmonia entre os usos múltiplos e competitivos, assim como 

assegura a disponibilidade quantitativa e qualitativa deste bem público. 

A gestão dos recursos hídricos é de extrema importância diante da precária situação dos 

recursos hídricos. No entanto, necessita de procedimentos integrados de planejamento e de 

administração. Com instrumentos de planejamento que contribuam para uma avaliação prospectiva 

das demandas e das disponibilidades desses recursos e a sua alocação entre usos múltiplos, o 

resultado será a obtenção de benefícios econômicos e sociais, com o mínimo de degradação 

ambiental possível. Através destes instrumentos de planejamento, alinhado a uma boa 

administração dos recursos hídricos, com o devido suporte técnico, jurídico e administrativo, este 

planejamento se tornará efetivo. (Setti, 2001) 

No Brasil, todas as legislações adotam a unidade de bacia, os planos estaduais de recursos 

hídricos, a outorga e a cobrança por quantidade e qualidade. O Ceará, estado nordestino inserido 

totalmente no polígono das secas, foi pioneiro na cobrança pelo uso da água no Brasil. No Ceará, 

em 1992 foi aprovada a segunda lei estadual a vigorar no país, abrindo caminho para aquele Estado 

propor uma inovação no arranjo institucional do setor, concretizada com a criação da Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos (COGERH), em 1993. Esta Companhia iniciou o processo de 
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cobrança de água bruta nas áreas urbanas para o setor industrial e de abastecimento público, 

utilizando os recursos para o funcionamento do próprio sistema de gestão.  

A política Cearense de Recursos Hídricos vem sendo implantada desde 1988. A lei 11.996 

que dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos foi disciplinada em 1992, a outorga 

regulamentada em 1994 e a cobrança, estabelecida a partir de 1996. Pelo decreto nº. 24.264/96 fica 

estabelecido às tarifas a serem cobradas pelo Conselho de Recursos hídricos do Ceará para os usos 

industriais e para as concessionárias de serviço de água potável. Conforme o art.4º a tarifa 

considerará o volume em metros cúbicos efetivamente consumidos pelo usuário. Em 1997 é 

instalado o primeiro Comitê de Bacia do Norte/Nordeste, a Bacia do Curu (Thame et al, 2000).  De 

1996 para cá mais cinco decretos foram aprovados, regulamentando o art. 7º da Lei nº. 11.996/92, 

na parte referente à cobrança pela utilização dos recursos hídricos e o Art.4º no que se refere à 

Outorga de Direito de Uso e também altera o Art.7º do decreto nº. 24.264/96. 

Neste estado, a cobrança é visto como um instrumento complementar de gestão que visa o 

uso racional dos recursos hídricos e propicia recursos para manter o sistema de gerenciamento. 

Na Bahia, a outorga e cobrança pelo direito de uso da água foram estabelecidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Superintendência de Recursos Hídricos - 

SRH. A Bahia é considerada um dos estados brasileiros que mais avançaram nos procedimentos 

para concessão de outorga, com efetivo controle do balanço e vazões outorgadas. Até o momento, a 

SRH concedeu 3.938 outorgas a nove municípios até agosto/06. A outorga pelo direito de uso da 

água é prevista em duas modalidades: a concessão, nos casos de utilização dos recursos hídricos 

para fins de utilidade pública, e a autorização nos demais casos.  

Apesar do processo de outorga estar bem avançado, o processo de cobrança se encontra 

ainda em fase de implantação. Os primeiros estudos sobre a cobrança pelo uso das águas na Bahia 

datam de 1996 e foram efetuados nas bacias do Alto Paraguaçu e Itapicuru pelo Professor José 

Carrera Fernandez. Em 1997, tais estudos, respaldados na metodologia de preços ótimos que se 

fundamentava na teoria econômica do “second best”, foram estendidos às demais bacias. No estado 

a cobrança está embasada na Lei nº 6.855/95 (art.14º). O cálculo do custo do uso da água, para 

efeito de cobrança, levará em conta as prioridades regionais, a época do ano, a disponibilidade 

hídrica local, o nível de quantidade e da qualidade de devolução da água, as características e o porte 

da utilização, as condições sócio-econômicas do usuário, entre outras (art.16º). O recurso 

arrecadado com a cobrança, bem como da arrecadação de multas por infração à legislação das águas 

e de controle de sua poluição serão aplicados em ações relativas à proteção, desenvolvimento e 

aproveitamento dos recursos hídricos do Estado (art. 21º). 

Em Pernambuco, a Lei nº. 11.426/97 dispõe sobre a Política e o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Lei nº. 
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11.427/97 dispõe sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado de 

Pernambuco, regulamentadas pelos Decretos
 

nº. 20.269/97 e 20.423/98, respectivamente. A referida 

legislação estadual estabelece que, com o objetivo de racionalizar o uso dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos será implantada a cobrança pelo uso ou derivação. A primeira bacia 

hidrográfica Pernambucana a ganhar um estudo criterioso de cobrança pelo uso da água foi a do 

Pirapama, que abastece a Região Metropolitana do Recife. A metodologia utilizada nesse estudo foi 

a de preços ótimos.  

No Rio Grande do Sul, a processo de cobrança que se encontra em uma fase mais avançada 

é a da Bacia Hidrográfica Rio dos Sinos. Lanna e Pereira (1997) apud Fernandez et al, (2001) 

realizaram um estudo para a bacia hidrográfica do rio dos Sinos, objetivando subsidiar a formação 

do preço a ser adotado para os usuários dessa bacia. A grande virtude desse estudo foi desagregar a 

indústria por setores de atividade, ao invés de trabalhar de forma agregada, como nos estudos 

anteriores. Nesse modelo, os preços básicos mínimos são determinados de modo a maximizar uma 

relação mínima entre o preço básico de cada parâmetro (ou poluente) e o seu excesso de emissão 

sobre um padrão desejado, sujeito a uma relação inversa entre custos de controle de cada fonte 

poluente e o seu custo de cobrança. Os preços básicos mínimos variam positivamente com o custo e 

a necessidade de controle do poluente. Isso significa que o diferencial entre o preço básico mínimo 

e o excesso de emissão, embora seja mínimo, é arbitrário. Em conseqüência, o volume de recurso 

exigido para financiar os investimentos necessários para controle da fonte poluente é também 

arbitrário, uma vez que esse diferencial é determinado por tal volume de recursos. O quadro a seguir 

apresenta algumas simulações de custo com base em cenários alternativos de subsídios à poluição 

difusa. Pode-se observar que o impacto sobre o custo operacional das empresas varia muito pouco 

do cenário 1, o qual não inclui nenhum subsídio cruzado às fontes difusas causadas pelo setor rural, 

para o cenário 3, no qual a indústria subsidia integralmente o setor  agropecuário e paga 

integralmente os custos da poluição difusa. Tendo em vista ser pequena essa diferença, os autores 

recomendam que se exclua o setor rural na fase de implementação da cobrança, eliminando, assim, 

os altos custos políticos associados a essa inclusão. 

Tabela 01 - Impacto da Cobrança da Água por Poluição no Setor Industrial da Bacia dos Sinos – RS 
em % do Custo Operacional.  (Lanna e Pereira, 1997 apud Fernandez et al, 2001) 
 

Cenários 
 Setores industriais 

 
1 2 3 

Couros, peles e similares 
 

0,20 
 

0,20 
 

0,21 
 Bebidas e Álcool 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,02 

 Têxtil 
 

1,61 
 

1,63 
 

1,66 
 Alimentos 

 
1,40 

 
1,42 

 
1,45 

 
Química e petroquímica 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Metalúrgica e siderurgia 
 

0,0002 
 

0,0002 
 

0,0002 
 Celulose, papel e papelão 

 
0,0003 

 
0,0003 

 
0,0003 

 
Unidade pública 1,40 1,42 1,45 

 
 

Segundo a Lei nº. 10.350/94, a outorga e cobrança constituem instrumentos de Gestão do 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos. No Plano Estadual de Recursos Hídricos devem ser 

definidas e analisadas as áreas críticas e feitas projeções dos usos, das disponibilidades e dos 

potenciais conflitos e também feitas diretrizes para outorga do uso da água e para a cobrança, 

estabelecendo o limite mínimo para a fixação de valores a serem cobrados (art.24). A outorga de 

direito de uso da água representa um instrumento, através do qual o Poder Público autoriza, concede 

ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste bem público. É através deste que o Rio Grande do Sul 

exerce, efetivamente, o domínio das águas preconizado pela Constituição Federal, regulando o 

compartilhamento entre os diversos usuários. A aprovação do valor a ser cobrados pelos diversos 

usos da água é uma das atribuições dos comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica (art.19). 

Em Minas Gerais, apesar da existência das respectivas normas legais prevendo a cobrança 

pela utilização dos recursos hídricos, na prática, pouco se adotam tais medidas. O levantamento e a 

análise efetuada sobre a implantação da cobrança no Estado indicaram que a tarefa não é tão 

simples como à primeira vista se apresenta. Os cuidados para sua implementação decorrem da 

complexidade desse instrumento que não deve de maneira alguma ser considerado mais um 

imposto. Conforme o artigo 24 da Lei nº. 13.199 “sujeita-se à cobrança pelo uso da água, segundo 

as peculiaridades  de cada bacia hidrográfica, aquele  que  utilizar, consumir ou poluir os recursos 

hídricos”. Com o objetivo de regulamentar a cobrança pelo uso de Recursos Hídricos de domínio do 

Estado, foi aprovado em 13 de junho de 2005 o Decreto nº. 44.046. 

No estado de São Paulo, desde o inicio dos estudos sobre a cobrança pelo uso da água a 

arrecadação de recursos não era o principal objetivo, mas sim o de atingir o uso racional, social e 

ambiental deste recurso.  Na Lei estadual 7.663/91 já era prevista a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, no entanto, o processo de implementação da cobrança pelo uso da água em São Paulo tem 

causado resistências especialmente no setor industrial e agrícola. Portanto, vários estudos sobre a 

cobrança pelo uso da água foram realizados com o objetivo de saber o impacto destes valores nos 

produtos de seus usuários.  

 O PL nº. 20/98 – projeto de lei paulista pelo uso da água que visava regulamentar a cobrança 

pelo uso da água teve seu arquivamento em 2000 e foi substituído pelo PL nº. 676/00 que também 

dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do estado de São Paulo e 

estabelece procedimento relativo aos limites e condicionantes dessa cobrança. E ainda, trata dos 

critérios gerais e das bases de cálculo para a fixação dos valores a serem cobrados pela utilização 
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dos recursos hídricos, e, correlatamente, das sanções aplicáveis no caso de não pagamento. Em 03 

de julho de 1998 foi aprovada a Lei nº. 10.020 que autorizou o Poder Executivo a participar da 

constituição das Fundações Agências de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de água 

superficiais e subterrâneos de domínio do Estado de São Paulo.  

 Em 2001, a Lei nº. 10.843 aprovada em 05 de julho alterou a Lei nº. 7663/91, definindo as 

entidades públicas e privadas que poderão receber recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO.  Já em 2005, foi aprovada a Lei  nº. 12.183 que dispôs sobre a cobrança pela 

utilização dos Recursos Hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para 

fixação dos seus limites, condicionantes e valores.  

 Em 2006, novo decreto foi aprovado – decreto 50.667 – regulamentando os dispositivos da 

Lei nº. 12.183 aprovada em 29 de dezembro de 2005, que trata da cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo.  

A experiência do Paraíba do Sul, cuja cobrança pelo uso da água iniciou-se em 2003 serve 

como parâmetro dos efeitos benéficos desta prática. Entre os problemas ambientais que afetam a 

qualidade das águas desta bacia, destacam-se, predominantemente, os problemas relativos à 

poluição industrial e o esgotamento sanitário. Em função disto, garantir a qualidade das águas do 

Paraíba do Sul é prioridade dos órgãos de controle ambiental, cuja atuação na bacia se faz por meio 

de programas de monitoramento, licenciamento de atividades poluidoras, fiscalização e outras 

medidas de controle corretivas e preventivas.  

A Bacia do Paraíba do Sul é fortemente urbanizada e industrializada, situada na região 

Sudeste, compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A bacia é caracterizada por uma diversidade de indústrias, desde a química à metalúrgica, à 

produção de papel. No trecho paulista o número de empresas de grande porte - setores químico, 

metalúrgico - e alto potencial poluente são expressivos. Mas é no trecho fluminense, na região do 

médio Paraíba, que a questão da poluição é mais crítica, uma vez que esta região concentra a 

maioria das empresas industriais da bacia. O norte fluminense é caracterizado por indústrias 

distintas das outras regiões da bacia, incluindo usinas de álcool e açúcar, e empresas de bebidas; 

enquanto que na região serrana predominam empresas têxteis e metalúrgicas. No trecho mineiro, as 

principais indústrias concentram-se na sub-bacia do rio Paraibuna. (Gruben et al, 2002) 

 Mas embora, fortemente urbanizada e industrializada, seu principal usuário da água, em 

termos de volume de captação é o setor de irrigação (49,73 m3/s), o setor industrial capta bem 

menos da metade (13,65 m3/s).  

O diretor do CEIVAP - Comitê para Integração da Bacia do Paraíba do Sul, acredita que a 

cobrança é justa e não deve afetar as finanças dos produtores rurais, mesmo porque os valores 

cobrados dos agricultores e dos aqüicultores são os mais baixos, R$ 0,0002 e R$ 0,00016, 
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respectivamente, por metro cúbico captado.  Considerando um produtor que capta 1 litro/segundo 

durante o dia todo, o ano inteiro, o valor cobrado seria de R$ 6,31 por ano.  O setor industrial e de 

saneamento são os que têm o maior valor, R$ 0,008 por metro cúbico. Na cobrança pelo uso da 

água, quem define o valor a pagar são os próprios usuários, por meio da participação direta nos 

comitês das bacias.  Por isso, em bacias onde ainda não tenha sido formado o comitê não há como 

cobrar. O processo para definir a cobrança é demorado.  No Paraíba do Sul, por exemplo, o comitê 

foi criado em 1996, instalado em 1997 e foram mais de dois anos de discussão sobre a taxa, que 

entrou em vigor apenas em 2003. (Souza, 2005) 

O valor cobrado pelo uso da água não é alto, pois o objetivo da cobrança não é prejudicar o 

usuário, pelo contrário, é apenas alcançar o uso racional da água, de modo a atingir o 

desenvolvimento sustentável, o que trará mais qualidade de vida e equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e os recursos hídricos. 

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA-Rio), 

108 estabelecimentos (22% dos estabelecimentos entrevistados) asseguraram que o início da 

cobrança de alguma forma incentivou à adoção de investimentos em conservação de água ou em 

sistemas de tratamento de efluentes, como mostrado na Tabela 03. Quando analisado por porte do 

estabelecimento, observa-se que o percentual é maior entre empresas de médio e grande porte, o 

que se explica pelo uso de maiores quantidades de água nestes grupos. Este resultado indica que, 

ainda que os valores estipulados para a cobrança sejam relativamente baixos, seu potencial em 

termos de impacto ambiental pode ser considerável, uma vez que pode afetar decisões de 

investimento dos usuários de médio e grande porte. (Feres, 2005) 

Tabela 03 - Potencial da cobrança como instrumento de incentivo a investimentos em 
conservação de água e tratamento de efluentes 

 

 Esta pesquisa foi realizada na Bacia do rio Paraíba do Sul entre 488 estabelecimentos 

industriais situados em águas de domínio federal da bacia, onde a cobrança já foi iniciada. Os 

responsáveis pela área ambiental e financeira foram questionados sobre a utilização de água pelos 

estabelecimentos. A pesquisa levantou dados referentes a estes estabelecimentos e teve por objetivo 

avaliar os impactos financeiros e ambientais decorrentes da introdução da cobrança pelo uso da 

água na bacia, através da análise do comportamento da demanda de água dos usuários industriais e 

da estimação dos custos de controle de poluição.  
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A comparação do custo marginal de tratamento estimado com o valor da cobrança pelo 

descarte de água sem qualquer tratamento na bacia do Paraíba do Sul (R$ 0,02 / m3) mostra que, nos 

valores atuais, a cobrança não gerará incentivo suficiente para a realização de investimentos de 

controle de poluição industrial por parte dos estabelecimentos. De fato, os valores do custo marginal 

de tratamento dos diferentes setores de atividade variam entre R$ 0,32 e R$ 1,26. A cobrança pelo 

lançamento de efluentes sem tratamento fica muito abaixo dos custos marginais estimados, o que 

indica que a introdução da cobrança não incentivará à adoção de medidas de controle de poluição 

hídrica. A evidência estatística aqui apresentada sugere que, para que a cobrança seja um 

instrumento eficaz no controle de poluição na bacia, seu valor terá que sofrer fortes reajustes (Feres, 

2005). 

Segundo Feres (2005) pôde-se chegar a seguintes conclusões com as pesquisas realizadas na 

Bacia do rio Paraíba do sul: 

1. “Os resultados indicam que uma parcela significativa dos usuários industriais instalados na 
bacia mostra-se contrário à cobrança. Contudo, a rejeição parece não se dar de maneira 
uniforme no setor, concentrando-se sobretudo nos estabelecimentos que se caracterizam 
como pequenos usuários de água. A cobrança pelo uso da água parece ter encontrado boa 
receptividade nas empresas de grande porte, o que indica que seus resultados em termos de 
geração de receitas e promoção do uso racional de recursos hídricos podem ser satisfatórios. 
Por outro lado, deve-se fazer um maior esforço no sentido de se aumentar o alcance da 
cobrança no segmento dos pequenos e médios estabelecimentos, reforçando-se assim o 
caráter participativo e a conseqüente legitimidade deste instrumento de gestão. Para isso, há 
que se investir em campanhas de esclarecimento voltadas para estes segmentos”. 

 
2. “As simulações apresentadas sugerem que um aumento do custo da água pode induzir 

reduções relativamente importantes na demanda industrial de água e, ao mesmo tempo, não 
implicar impactos substanciais sobre o custo total dos estabelecimentos. Desta forma, a 
cobrança pelo uso da água pode agir como um instrumento eficaz de incentivo ao uso 
racional de recursos hídricos sem causar impactos econômicos significativos sobre os 
usuários industriais. Concilia-se assim o objetivo ambiental (conservação de recursos 
hídricos) com o econômico (minimização do impacto da cobrança sobre o custo dos 
usuários)”. 

 
3. “Os valores estimados para o custo marginal de tratamento de efluentes mostram-se bem 

acima do valor atual da cobrança por diluição de efluentes na bacia. Isto sugere que a 
cobrança, neste primeiro momento, terá impacto muito limitado como mecanismo de 
incentivo a atividades de controle de poluição hídrica por parte dos estabelecimentos. Para 
que a cobrança possa servir como um instrumento eficaz de sinalização do valor de escassez 
de qualidade da água na bacia, capaz de alterar o comportamento dos usuários industriais em 
termos de tratamento de efluentes, seu valor terá que ser reajustado substancialmente em 
fases posteriores de sua implementação”. 
 

No entanto, pode-se concluir que a cobrança pelo uso da água no Paraíba do Sul parece ter 

encontrado boa receptividade nas empresas de grande porte, o que indica que seus resultados em 

termos de geração de receitas e promoção do uso racional de recursos hídricos podem ser 
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satisfatórios. Por outro lado, deve-se fazer um maior esforço no sentido de se aumentar o alcance da 

cobrança no segmento dos pequenos e médios estabelecimentos, reforçando-se assim o caráter 

participativo e a conseqüente legitimidade deste instrumento de gestão. Para isso, há que se investir 

em campanhas de esclarecimento voltadas para estes segmentos. (Feres, 2005) 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão dos recursos hídricos é de extrema importância diante da precária situação deste 

recurso. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um instrumento de gestão que tem obtido bons 

resultados mundialmente. No Brasil é uma experiência recente e aos poucos os setores vem se 

adaptando a cobrança.  

O modelo de gestão adotada nos estados brasileiros já está bem definido, sendo este 

implementado em períodos distintos de acordo com a necessidade de cada região. A gestão também 

difere por regiões, pois cada uma dessas tem características diferenciadas no que tange aos recursos 

hídricos.  No entanto, a cobrança ainda não foi posta em prática em várias bacias brasileiras e, nas 

bacias onde já se cobra pelo uso e descarte da água, os recursos obtidos são insuficientes para 

cobrirem os gastos decorrentes da recuperação e conservação da bacia e ainda tem resistência por 

parte dos usuários em pagarem pelo uso da água.  A experiência da Bacia do rio Paraíba do Sul, 

cuja cobrança pelo uso da água iniciou-se em 2003 serve como parâmetro dos efeitos benéficos 

desta prática. 
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