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RESUMO --- Este trabalho aborda a questão da eficiência da cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos no Brasil, tendo em vista o atendimento dos dois objetivos básicos previstos na Lei Federal 
no 9.433, de 1997, quais sejam: promover o uso racional da água e obter recursos para o 
financiamento de programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. É tomado 
como caso exemplo a bacia do rio Paraíba do Sul, pioneira na introdução deste novo instrumento de 
gestão em nosso país. São analisados os resultados obtidos, detectados os problemas e sugeridos 
caminhos a serem seguidos, tendo em vista os vultosos investimentos previstos para financiar obras, 
ações e atividades previstas no Plano de Bacia, até 2020.  

Abstract --- This paper addresses the efficiency of water use charging in Brazil, with a view to 
fulfilling the two basic goals set by the Federal Law 9433 of 1997, namely: promoting the rational 
use of water and obtain resources for financing programs and activities included in water resources 
plans. It is taken as a case example the basin of the Paraíba do Sul River, a pioneer in the 
introduction of this new management instrument in our country. The results are analyzed, identified 
problems and suggested directions to be followed, considering the large amount of investments 
planned to finance the project, actions and activities foreseen in the Basin Plan by 2020 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil o Princípio Poluidor-Pagador consta do Código de Águas, de 1934, e na Lei Federal 

no 6.938, de 1981, relativa à Política Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu que o poluidor 

devesse indenizar os danos causados, bem como, o pagamento pelo uso de recursos ambientais com 

fins econômicos.  

 Em atendimento a estes preceitos, a aplicação da cobrança pela utilização da água foi 

determinada pela constituição de sete estados brasileiros. 

A Lei Federal no 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou 

o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e 

instituiu normas para sua aplicação, definindo-a como um dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, ao lado dos planos de recursos hídricos, do enquadramento dos corpos de água 

em classes de uso, da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, da compensação aos 

municípios e do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

Em nosso país, a experiência pioneira na aplicação deste instrumento de gestão foi a da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, envolvendo águas de domínio federal localizadas nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A segunda iniciativa de aplicação da cobrança nos rios de 

domínio da União foi no âmbito das bacias PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

Neste trabalho analisaremos os resultados da aplicação da cobrança na bacia do Rio Paraíba do 

Sul, tendo em vista a sua existência há oito anos, o que possibilita uma análise razoavelmente 

consistente das circunstâncias envolvidas e dos resultados obtidos.  

 

CONTEXTO  

Com uma área de drenagem de 55.000 km2, a Bacia do Rio Paraíba do Sul localiza-se na 

Região Sudeste, abrangendo territórios dos Estados de São Paulo (13.900 km2 no Vale do Paraíba), 

de Minas Gerais (20.700km2 na Zona da Mata Mineira) e do Rio de Janeiro (20.900 km2, cerca da 

metade do território).  

É uma das bacias mais economicamente desenvolvidas do país; no total são 180 municípios, 

sendo 88 em Minas Gerais, 53 no Estado do Rio de Janeiro e 39 no Estado de São Paulo. 

Segundo dados contidos no Plano de Recursos Hídricos, elaborado pela COPETTEC (2007), 

a população urbana total da Bacia do Rio Paraíba do Sul era de 5.258 mil habitantes, em 2007. Além 

desta população dependem das águas da Bacia cerca de 9,0 milhões de habitantes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, abastecida pelas águas transpostas através do Sistema Guandu. 
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Os principais usos da água na Bacia são: abastecimento, diluição de esgotos, irrigação, geração 

de energia hidroelétrica e, em menor escala, pesca, aqüicultura, recreação, mineração e navegação. 

O maior problema da Bacia em termos de recursos hídricos, que deve ser urgentemente 

solucionado é a grande carga poluidora lançada nos cursos d’água, com reflexos na qualidade de 

vida e colocando em risco a população.  

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a carga poluidora total, de origem orgânica, 

corresponde á cerca de 280 toneladas de DBO por dia, dos quais 86% derivam de efluentes 

domésticos, e 14% derivam de efluentes industriais. 

Entretanto existem outros fatores que contribuem para a degradação da qualidade das águas: 

tratamento inadequado do lixo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas; extração da mata 

ciliar e desmatamento predatório, provocando a erosão e o assoreamento dos cursos de água, 

agravando as conseqüências das enchentes; retirada de minério e areia para a construção civil sem 

precauções para a minimização de impactos e recuperação ambiental das áreas desativadas; uso não 

controlado de agrotóxicos; a pesca predatória. 

 

APLICAÇÃO DA COBRANÇA 

Na Bacia do Rio Paraíba do Sul a cobrança pela utilização dos recursos hídricos teve início em 

março de 2003, estando a ela sujeitos, inicialmente, os usuários de água de domínio da União na 

bacia, como por exemplo, as localizadas nos rios Paraíba do Sul, Muriaé e Pomba.  

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, em 31 de 

março de 2004, aprovou os mecanismos e valores de cobrança para o setor de mineração de areia em 

leito de rio e em 16 de setembro de 2005, quatro anos e meio após o início das discussões sobre a 

cobrança no CEIVAP, foi aprovado o valor de cobrança pelo uso das águas transpostas da Bacia do 

rio Paraíba do Sul para a Bacia do rio Guandu. 

Em 28 de setembro de 2006, o CEIVAP aprovou a Deliberação nº 65, estabelecendo novos 

mecanismos e valores para a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a partir de janeiro de 2007. 

Posteriormente, foi implantada a cobrança pela utilização das águas de domínio dos estados 

de: São Paulo (Lei nº 12.183, de 29/12/2005), Minas Gerais (Decreto nº 44.046, de 13/06/2005) e 

Rio de Janeiro (Lei nº 4.247 de 16/12/2003). 

Os recursos financeiros provenientes da cobrança, arrecadados em rios de domínio da União 

pela Agência Nacional de Águas – ANA, são repassados integralmente à Associação Pró-Gestão das 

Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP.  

A tabela 1 apresenta os valores de cobrança atualmente vigentes. 
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Tabela 1 – Valores da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul 

Modalidade de utilização da água  Unidade Valor (R$) 

Captação de água bruta R$/m3 0,01 

Consumo de água bruta R$/m3 0,02 

Lançamento de carga orgânica – DBO5,20 R$/kg  0,07 

Fonte: ANA (2011) 

Estes valores obedecem à progressividade aprovada pelo CEIVAP, sendo cobrados 88% deste 

valor em 2007, 94% em 2008, e, a partir de 2009, o valor integral. 

 

VALORES ARRECADADOS  

Na tabela 2 é mostrado o balanço da arrecadação anual acumulada nas águas de domínio da 

União, no período de oito anos (2003 a 2010), totalizando R$ 60.646.734,27. A tabela 3 revela os 

valores arrecadados por setor neste período. 

Tabela 2 – Arrecadação de 2003 até 2010, nas águas da União na bacia do Paraíba do Sul. 

ANO TOTAL DAS RECEITAS 

 COBRANÇA TOTAL DAS RECEITAS 

VALORES REPASSADOS 

PARA APLICAÇÃO 

2003 R$ 5.904.038,14 R$ 6.240.071,26 R$ 4.939.756,80  

2004 R$ 6.316.321,39 R$ 6.510.640,00 R$ 6.595.806,40 

2005 R$ 6.456.238,78 R$ 6.202.792,73 R$ 6.202.792,73 

2006 R$ 6.728.900,87 R$ 7.872.179,03 R$ 7.872.179,03 

2007 R$ 6.599.710,79 R$ 6.015.286,35 R$ 6.015.286,35 

2008 R$ 8.126.805,07 R$ 7.501.849,45 R$ 7.501.849,45 

2009 R$ 9.789.239,02 R$ 9.798.239,52 R$ 10.616.287,33 

2010 R$ 10.505.675,93 R$ 10.505.675,93 R$ 10.500.432,78 

TOTAL R$ 60.426.929,99 R$ 60.646.734,27 R$ 60.244.390,87 

Fonte: CEIVAP (2011) 

Tabela 3 – Arrecadação com a cobrança por setor de atividade na bacia do rio Paraíba do Sul 

Ano Saneamento Indústria Irrigação 
Desseden-

tação 
Mineração Outros 

2003 3.129.788,89 2.767.648,70 2.842,55 ---- ---- 2.758,02 

2004 3.874.477,83 2.063.953,63 2.098,23 243,94 368,21 16.790,86 

2005 4.659.660,56 1.580.422,26 2.756,23 133,06 948,01 27.268,12 

2006 5.099.362,24 1.595.640,56 1.216,06 79,24 19.368,47 13.477,11 
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2007 4.206.475,43 1.932.804,50 24.798,65 67,48 10.838,86 9.518,02 

2008 6.123.347,29 1.887.127,78 16.408,31 137,93 7.954,45 44.377,59 

2009 7.152.578,26 2.606.003,82 19.771,70 75,16 40.188,75 
104.529,4

6 

2010 7.383.705,21 4.740.898,00 14.608,72 75,16 25.955,16 
246.911,9

0 

Total 
34.476.817,4

5 
19.174.499,25 75.587,38 811,97 97.667,46 

453.355,0
4 

Fonte: CEIVAP (2011) 
 

A tabela 4 abaixo detalha os valores arrecadados, em toda a bacia do Paraíba do Sul (cobrança 

nas águas de domínio federal e estadual), referentes ao ano de 2010, totalizando R$ 21.525.750,85. 

Tabela 4 – Situação da cobrança em 2010 na bacia do Rio Paraíba do Sul.  

Bacia Bacia Afluente Domínio 
Valor Cobrado R$ 

2010 
Valor Arrecadado 

R$ 2010 

CEIVAP União 10.839.742,44 12.412.154,15 

CBH - Preto Paraibuna MG Não implantado - 

CBH - Pomba e Muriaé MG Não implantado - 

CBH – Piabanha RJ 693.802,57 691.442,52 

CBH – Dois Rios RJ 610.416,27 645.395,76 

Bacia Médio Paraíba RJ 954.833,70 989.558,00 

Bacia Baixo Paraíba RJ 137.348,93 136.691,62 

CBH – Paraíba do Sul SP 3.202.611,33 3.211.815,89 

PBS 

15% Transposição RJ 3.433.848,13 3.438.693 

Fonte: ANA (2011) 
 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos arrecadados através da cobrança pelo uso dos recursos hídricos foram repassados 

pela ANA para a AGEVAP, por meio de contrato de gestão, para aplicação em ações aprovadas 

pelo CEIVAP.  

Ao longo do período considerado de seis anos de efetivação da cobrança (2003-2008), foram 

aprovadas pelo Comitê cerca de oitenta ações de recuperação na bacia, representando um valor total 

de R$ 66,2 milhões, sendo R$ 29,4 milhões provenientes da cobrança e o restante de recursos 

adicionais.   
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A tabela 5 mostra a aplicação dos recursos, segundo três modalidades: “ações de gestão”, 

“ações de planejamento” e “ações estruturais”. 

Tabela 5 – Aplicação dos recursos no período 2003-2008 

Modalidade  Discrição No 

Ações 

Cobrança 

R$ 

Recursos 

R$ 

Total R$       

Ações de 

gestão 

Educação ambiental, 
monitoramento, comunicação 

social, capacitação e implantação 
dos instrumentos de gestão. 

17 1.555.424 11.120 1.566.544 

Ações de 

planejamento 

Estudos de concepção, planos 
diretores e projetos para execução 
de ações estruturais e de gestão. 

24 3.785.203 676.534 4.461.376 

Ações 

estruturais 

Obras de engenharia que visem 
corrigir problemas relativos à 

quantidade e qualidade de água 

40 24.032.619 36.110.589 60.143.208 

Total 81 29.373.246 36.789.243 66.171.488 

Fonte: ANA (2010) 
V NAVVVVVVBR 

ELASTICIDADE- PREÇO DA DEMANDA 

A Elasticidade-preço da demanda foi analisada pela ANA (2009), tomando por base os dados 

de um período de três anos de aplicação da cobrança (2007 a 2009).  

Foram pesquisadas as alterações percentuais de cada um dos três tipos de uso (captação, 

consumo e carga de DBO lançada), como resposta à variação de cada um dos preços aplicados. 

Quando a elasticidade é superior a 1, o uso da água é elástico relativamente ao preço. Porém, 

se a elasticidade é inferior a 1, o uso da água é inelástico ao preço.  

Entretanto, quando o valor é positivo, a variação é diretamente proporcional, ou seja, se o 

preço aumenta o uso da água também aumenta. Quando o valor é negativo, a variação é 

inversamente proporcional, isto é, se o preço aumenta, o uso da água é menor. 

A tabela 6 apresenta os preços da cobrança pelo uso da água, ocorridos entre 2007 e 2009.  

Tabela 6 – Evolução dos preços unitários da cobrança entre 2007 e 2009 (R$/m3) 

Ano Captação Consumo DBO 

2007 0,009 0,018 0,062 

2008 0,009 0,019 0,066 

2009 0,010 0,020 0,070 
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Observa-se que, de fato, os preços unitários não foram alterados neste período, mantendo-se 

os mesmos desde 2007 (R$ 0,01/m³ para captação, R$ 0,02/m³ para consumo e R$ 0,07/kg para a 

carga de DBO). 

 A diferença dos valores cobrados ocorreu em função da progressividade definida pelo 

CEIVAP, ou seja, os valores de cobrança foram reduzidos em 2007 em 88%, e, reduzidos em 94% 

em 2008. Com isso, houve um aumento progressivo nos valores de cobrança entre 2007 e 2009. 

Na tabela 7 são apresentados os resultados obtidos para as elasticidade –preço da demanda por 

água, tanto para os usuários como um todo, quanto para cada setor, em relação aos dois períodos: 

2007 a 2008 e 2008 a 2009. 

 

Tabela 7 – Elasticidade-preço da demanda por água entre 2007 e 2009 

2007-2008 2008-2009 
Setor 

Captação Consumo DBO Captação Consumo DBO 

Geral -0,78 -0,44 -1,16 0,78 0,94 0,64 

Saneamento -0,18  -0,57 -1,15 0,58 0,60 0,82 

Indústria -1,51 -0,01 -1,40 0,19 1,07 -1,46 

Irrigação / Criação -1,22 -5,47 --- 13,19 8,20 --- 

Outros 8,35 8,32 2,10 -3,39 -3,60 -7,57 

Fonte: ANA (2009) 
 

Analisando-se os resultados obtidos para o Setor Saneamento, verifica-se que ele não foi 

influenciado pela variação do valor da cobrança. Houve um impacto inicial no 1º período, quando a 

captação, o consumo e o lançamento de DBO diminuíram, porém, eles aumentaram no 2º período, 

permanecendo inelástica.  

Quanto ao Setor Industrial, de acordo com estes resultados, ele só foi influenciado no que se 

refere ao lançamento de DBO, mantendo-se a demanda inelástica. 

A irrigação não foi influenciada, ao contrário, verifica-se que as captações diminuíram no 1º 

período e aumentaram muito no 2º período. 

Portanto, os valores cobrados, em geral, não foram suficientes para influenciar o 

comportamento dos usuários, com exceção do setor industrial, onde houve diminuição no 

lançamento de carga orgânica.  

No que se refere à indústria, é necessário aprofundar os estudos, considerando-se os diversos 

tipos de atividades presentes na bacia: siderurgia, bebidas, papel e celulose, etc. 



XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 8 

PLANO DE BACIA  

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, elaborado pela Fundação 

Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos- COPETTEC, referente ao período 

2007-2010, elege três metas prioritárias a serem alcançadas, quais sejam:  

- estruturação e operacionalização do sistema de gestão,  

- recuperação da qualidade da água da bacia,  

- garantia da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, através de sua proteção e melhor 

aproveitamento.  

A intervenção para a melhoria da qualidade de água da bacia é definida como objetivo principal 

a ser alcançado, merecendo tratamento prioritário, pois os efluentes domésticos e industriais, com 

ênfase nos primeiros que apresentam pequeno percentual de tratamento na bacia, são os principais 

responsáveis pelo comprometimento da qualidade da água. Dessa forma, a implantação de sistemas 

de esgotamento sanitários é a grande prioridade da bacia.  

 
Gerenciamento de recursos hídricos  

O componente de estruturação e operacionalização do sistema de gestão inclui os instrumentos 

para o gerenciamento da bacia, abrangendo os seguintes itens: planejamento de recursos hídricos, 

ampliação da base de dados e informações, construção da gestão participativa. 

O 1º item, relacionado ao planejamento de recursos hídricos, engloba a elaboração de estudos 

e procedimentos que dêem subsídios ao processo de gerenciamento dos usos múltiplos da água na 

bacia. Um objetivo primordial dos programas propostos é a minimização dos conflitos relacionados à 

utilização dos recursos hídricos.  

O 2º item, voltado para a ampliação da base de dados e informações, parte do entendimento de 

que o status atual de conhecimento básico na bacia é precário ou inexistente em diversos aspectos 

importantes para o desenvolvimento de projetos voltados para a gestão dos recursos hídricos na 

bacia, desde a própria base de dados hidrológicos até os níveis de comprometimento à 

qualidade/disponibilidade da água causados pela poluição pontual e difusa. Os programas que 

compõem este item têm por objetivo o fornecimento de dados e informações sobre temas de 

interesse ao plano de recursos hídricos da bacia. 

O terceiro subcomponente, ferramentas de construção da gestão participativa, consiste em 

programas de suporte à participação dos diferentes setores no processo de gestão. São vários os 

desafios para a mudança nas práticas de gestão no Brasil, de tradição setorial no aproveitamento e 

proteção das águas, e, decisões restritas aos governos federais e estaduais. 
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As atividades relacionadas ao aproveitamento, conservação, proteção e recuperação das águas 

foram, quase sempre, consideradas como exclusivamente de responsabilidade dos setores técnicos, 

tendo como principal conseqüência a ausência de mecanismos de compreensão e apropriação por 

parte do público não especializado, porém interessado na gestão das águas. 

 
Recuperação da qualidade da água da bacia 

O componente de recuperação da qualidade da água na bacia, diz respeito ás ações para 

correção dos principais fatores que levam à degradação dos recursos hídricos e afetam a qualidade 

ambiental e de vida da população. São considerados dois subcomponentes: redução de cargas 

poluidoras, drenagem urbana e controle de cheias. 

Os programas contemplam as atividades necessárias para a realização de intervenções 

estruturais, a curto e longo prazo. 

 
Redução das cargas poluidoras 

Aqui, busca-se definir os investimentos necessários para a redução das cargas de origem 

doméstica e industrial que atualmente são lançadas na bacia sem as condições adequadas de coleta, 

tratamento e disposição. Os programas contemplam as atividades necessárias para a realização de 

intervenções estruturais, a curto e longo prazo. 

No controle da poluição por esgotos domésticos propõe-se a implantação de sistemas de 

coleta e tratamento que atendam às populações urbanas da bacia. Os níveis de tratamento dos 

esgotos foram definidos com critérios de viabilidade econômica, e, de atendimento à meta de 

recuperação da qualidade da água. 

Os programas relativos à indústria visam ampliar e melhorar o controle, por parte do poder 

público e do CEIVAP, dos agentes responsáveis pelo lançamento de cargas poluentes, bem como 

incentivar a redução e disposição adequada de resíduos perigosos. 

É também previsto um programa para coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos.  

 
Drenagem urbana e controle de cheias 

Neste caso, propõem-se programas que especificam ações voltadas para a prevenção e o 

controle das cheias nas áreas urbanas, muito freqüentes na bacia, e, com grandes repercussões, 

devido à localização das cidades, quase todas com habitações nas áreas de várzeas, principalmente 

do Rio Paraíba do Sul.  

Neste contexto são contemplados, também, a elaboração de planos municipais de drenagem 

urbana, programas de monitoramento hidrológico, sistemas de previsão e alerta de cheias, 
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demarcação de faixas marginais de proteção, controle de processos erosivos e deposição de 

sedimentos. 

 
Proteção e aproveitamento dos recursos hídricos 

No componente proteção e aproveitamento dos recursos hídricos, constam dois sub 

componentes que visam à garantia de qualidade e quantidade dos recursos hídricos através de sua 

proteção e seu melhor aproveitamento, quais estão distribuídos em dois programas, conforme abaixo 

descrito.  

   
Aproveitamento e Racionalização de Uso dos recursos hídricos  

Aqui estão contemplados três programas que pretendem melhorar os sistemas de captação e 

uso da água na bacia para abastecimento urbano, processos industriais e produção agropecuária. São 

previstos investimentos em estruturas e capacitação institucional para captação, tratamento e 

distribuição de águas para abastecimento urbano e em estudos e projetos para racionalizar o uso da 

água nas indústrias e nas lavouras irrigadas. 

 
Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo 

Neste subcomponente estão previstos programas direcionados para a melhoria da qualidade e 

da disponibilidade de água na bacia, com ações voltadas para a proteção dos mananciais e a 

sustentabilidade no uso do solo.  

No entanto, os programas temáticos previstos não contemplam todas as ações recomendáveis 

para atingir condições ideais de proteção dos mananciais e de uso sustentável do solo. 

Atingir tais condições demanda, não só projetos e recursos, mas, também, efetiva participação 

dos diversos atores da bacia relacionados ao tema, na discussão de critérios e meios de realização 

das ações necessárias. Nesse sentido, os programas propostos foram concebidos com enfoque 

principal em atividades de suporte à mobilização social e à capacitação institucional para o 

desenvolvimento do plano de bacia, em longo prazo.  

Para obter o atendimento das três grandes metas traçadas, quais sejam: estruturação e 

operacionalização do sistema de gestão, recuperação da qualidade da água da bacia, garantia da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, é necessário dispor de projetos e recursos, mas, 

também contar com maior participação e engajamento dos diversos setores da bacia envolvidos com 

o assunto, para discussão de critérios e meios de realização das ações necessárias. 
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

O Plano de Investimentos para o horizonte propugnado (período 2007-2020) prevê custos 

totais de R$ 4.688.817.670 conforme consta na tabela 8, abaixo. Estima-se que todos os 

investimentos previstos deverão ser feitos ao longo do horizonte de planejamento adotado no 

desenvolvimento do plano, perfazendo um período de 14 anos. Propõe-se ainda que os programas 

relativos às ações de gestão sejam desenvolvidos em prazo mais curto, pois se considera que elas são 

ações que, além de contribuir para o processo de gestão da bacia, tem o poder de atrair outros 

recursos para aplicação na bacia.  

A definição da ordem de prioridade das ações em relação ao horizonte de planejamento caberá 

ao próprio CEIVAP. 

Tabela 8 – Componentes do plano de investimentos (2007-2020) 

Componentes Custo R$ 

Componente 1: Gerenciamento de Recursos Hídricos 36.130.670 

 1.1: Planejamento de Recursos Hídricos 12.300.000 

1.2: Ampliação da Base de Dados e Informações 11.430.670 

1.3: Ferramentas de Construção da Gestão Participativa 12.400.000 

Componente 2: Recuperação da Qualidade Ambiental 3.259.737.000 

 2.1: Planejamento de Recursos Hídricos 844.537.000 

 2.2: Drenagem Urbana e Controle de Cheias  2.415.200.000 

Componente 3: Proteção e Aproveitamento de Recursos Hídricos 1.392.950.000 

3.1: Aproveitamento e Racionalização de Uso dos Recursos Hídricos 1.103.700.000 

 3.2: Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo 289.250.000 

Total 4.688.817.670 

Fonte: COPETTEC (2007) 

 

FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS INTERVENÇÕES  

Entre as entidades internacionais as quais poderiam ser solicitados recursos, temos o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, o Banco Mundial – BIRD, o International Finance 

Corporation (IFC) e o Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).  

No plano de bacia foram levantadas 17 fontes/instituições brasileiras que poderiam atuar no 

financiamento dos programas previsto. Entre estas entidades algumas delas são: BNDES, Ministério 

das Cidades, Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde, ANA, Ministério do Meio Ambiente, 
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Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, Governo do Estado de São Paulo 

(FEHIDRO), Governo do Estado do Rio de Janeiro (FECAM e FUNDRHI), Governo do Estado de 

Minas Gerais (FHIDRO), Petrobrás Ambiental, WWF-Brasil. 

Foram consideradas com prioridade as fontes nacionais de financiamento, pois propiciam uma 

maior facilidade de acesso aos recursos financeiros. As fontes de recursos internacionais somente 

foram levadas em conta, quando já vinculadas a acordos para empréstimos em vigor. 

As ações integrantes dos três componentes do Plano de Investimentos foram agrupadas em 

dois conjuntos distintos no que se refere às formas de financiamento.  

 
Primeiro conjunto de ações  

O primeiro conjunto refere-se aos programas vinculados às ações de implantação/ampliação 

dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição dos resíduos sólidos e o 

programa de melhoria do sistema de abastecimento d’água. Esse grupo caracteriza-se pela 

possibilidade de obtenção de retorno total ou parcial dos investimentos por meio da cobrança de 

tarifa ou taxa.  

 
Segundo conjunto de ações  

O segundo conjunto engloba programas que não propiciam a recuperação direta dos 

investimentos, apesar de indicarem uma boa relação custo-benefício considerando-se os prejuízos 

causados aos usuários pelo estado atual de degradação dos recursos hídricos. Entre eles, temos: 

programas voltados para a gestão, controle de enchentes, controle da erosão e desmatamento. 

O financiamento dos investimentos deste segundo grupo de programas deverá ser realizado 

através de recursos governamentais, a fundo perdido. Parte do financiamento dessas ações poderá 

ocorrer, também, com recursos provenientes da cobrança pelo uso da água. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados disponíveis e da análise realizada, identificamos diversas dificuldades ou 

entraves a serem superados para a efetiva implantação do Plano de Bacia, concebido para o período 

2007-2020. 

Em primeiro lugar é necessário ampliar a representação dos diversos segmentos de usuários no 

CEIVAP, bem como nos demais comitês. Desta forma, as decisões serão mais adequadamente 

discutidas e embasadas.  
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  O maior envolvimento dos usuários é fundamental para a própria sustentabilidade do sistema 

de gestão dos recursos hídricos. Em particular, a cobrança pelo uso da água deve ser vista como um 

instrumento de gestão, não apenas como uma forma de arrecadar recursos financeiros.  

Com este intuito, deve ser realizada ampla divulgação de informações quanto aos valores 

arrecadados, e, principalmente, quanto às obras e programas realizados e planejados, utilizando 

inclusive a internet, visando à transparência do sistema. Esta estratégia é vital para vencer a 

resistência dos usuários pagadores tanto quanto á cobrança em si quanto aos reajustes de valores. 

  Concomitantemente, é importante lançar um forte programa de educação ambiental, e de 

capacitação técnica dos envolvidos com o sistema de gestão. . 

Estudos realizados, que devem ser ainda aprofundados, revelaram que os valores cobrados não 

são capazes de alterar o comportamento dos usuários, com exceção do setor industrial, onde houve 

diminuição no lançamento de carga orgânica. Este resultado podia ser esperado, já que, a indústria 

tem, de um modo geral, maior capacidade de se adaptar a novas situações. 

Há, portanto, amplo espaço para aumento dos valores cobrados, sempre de forma gradativa e 

amplamente discutida com os usuários. 

Entretanto, um entrave a ser vencido é superar a dificuldade de aplicação dos recursos da 

cobrança, ou seja, é necessário tornar mais ágil os procedimentos de análise dos projetos e liberação 

dos recursos.   

 É também importante, que os instrumentos tradicionais de gestão (outorgas, licenças, 

fiscalizações, interdições, multas) sejam aplicados efetivamente, através da atuação mais forte dos 

órgãos governamentais, que devem ser adequadamente aparelhados para tal.   

A estratégia a ser seguida é avançar para obter a racionalização no uso da água, evitando-se 

desperdícios, escassez e perda de qualidade, e, concomitantemente, angariar recursos para financiar 

obras e serviços que propiciem a melhoria nos aspectos quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos.  

O principal objetivo a ser alcançado, que deve merecer tratamento prioritário, é obter a 

melhoria significativa da qualidade de água na bacia. Com este intuito, os maiores recursos deverão 

ser aplicados em sistemas públicos de tratamento de esgotos.  

Os investimentos totais necessários, previstos no plano de bacia, (2007-2020), são da ordem 

de 4,7 bilhões de reais. 

No período de seis anos de efetivação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (2003-

2008), foram aplicados aproximadamente 66 milhões de reais, dos quais, 29 milhões de reais 

provenientes da cobrança. Desta forma, a média anual de recursos investidos é da ordem de 11 

milhões de reais. 
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Os valores arrecadados, em toda a Bacia do Paraíba do Sul (cobrança nas águas de domínio 

federal e estadual), referentes ao ano de 2010, totalizam aproximadamente 21,5 milhões de reais. 

Mantendo-se esta média de arrecadação, no período 2010-2020 teremos obtido valores da ordem de 

240 milhões de reais. 

Constata-se assim, que, embora seja possível e desejável aumentar os valores arrecadados 

através da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, estes recursos serão ínfimos perante as 

necessidades de financiamento para a concretização das obras, ações e atividades previstas no Plano 

de Bacia, até 2020.  

Há a necessidade de investimentos vultosos, que só serão possíveis com a forte intervenção do 

Governo Federal, dos governos estaduais e municipais, diretamente ou através de empresas a eles 

vinculadas. Empresas privadas nacionais e internacionais poderiam também se engajar neste esforço.  

Entretanto, será muito importante o apoio de entidades multilaterais, como, por exemplo, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Banco Mundial – BIRD.  
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