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Resumo - Neste artigo, que trata da introdução da cobrança pelo uso da água no Brasil, em particular 

no Estado de São Paulo, procuramos identificar as questões de maior relevância, que representam  

etapas ou pontos que merecem análise mais aprofundada tendo em vista tornar realidade a aplicação 

desse importante e poderoso instrumento de gestão previsto na legislação que dispõe sobre as políticas 

de recursos hídricos, instituídas em esfera estadual e federal. São objeto de  análise as questões da 

aplicação da cobrança nas bacias com águas de domínio federal e estadual, o cadastramento dos 

usuários de recursos hídricos, o programa de comunicação social para conscientização da população e 

conquista de sua adesão, a outorga de direitos de uso, a efetivação da cobrança com base na carga 

poluente lançada, a análise do impacto nos setores usuários, a definição da entidade responsável para 

realização da cobrança, a aplicação dos recursos gerados. 

 

 

Abstract - In this paper, which deals with the introduction of the charge for the use of water resources 

in Brazil, in particular in the State of São Paulo, we sought to identify the questions of the most 

importance. They represent stages or points that deserve a deeper analysis when it comes to making real 

the application of this important and powerful instrument of management, already foreseen in the 

legislation, which verses on the politics of water resources, established both in state and federal 

domains. The application of collection on basins with water of federal and state domain are object of 

analysis, as long as the affiliation of the users, the program of social communication (so that awareness 

can be brought up in people, as well as their participation), the grant of rights of use, the fulfillment of 

the charge on base of spilt pollutant cargo, the analysis of the impact on sectors that use them, the 

definition of the entity responsible, the application of the resources generated.  
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INTRODUÇÃO 

O Princípio usuário-pagador não é recente na legislação brasileira, constando no Código de 

Águas, de 1934, e na Lei no 6.938, de 1981, relativa a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Posteriormente, as Constituições de seis Estados, inclusive a de São Paulo, determinaram a cobrança 

pela utilização da água. Mais recentemente, a Lei Federal no 9.433, de 1997, definiu essa cobrança 

como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

No âmbito do Estado de São Paulo, o assunto foi disciplinado através da Lei no 7.663/91, que 

estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos e ao Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 

O êxito da implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, 

além da edição de instrumento legal específico, dependerá também do adequado encaminhamento de 

outras questões situadas nos campos jurídico, político-institucional, gerencial, técnico e econômico-

financeiro [Martinez,1999]  

 
 COBRANÇA EM BACIAS COM ÁGUAS DE DOMÍNIO FEDERAL E ESTADUAL    

No Estado de São Paulo, várias bacias hidrográficas apresentam águas de domínio da União. 

Entre elas, se enquadram as bacias dos rios Piracicaba e Paraíba do Sul, consideradas críticas pela 

deterioração e escassez dos recursos hídricos. Nessas condições, é necessário adequar a demanda à 

oferta de água,  tornando premente a aplicação da cobrança pela sua utilização.   

Os governos federal e estadual podem instituir normas próprias para regular a utilização de águas 

sob a sua jurisdição. Em particular, podem legislar de forma autônoma com relação aos critérios de 

cobrança pelo uso da água, aos valores monetários a serem fixados, ou à destinação dos recursos 

obtidos. Outrossim, o produto financeiro auferido, pela legislação vigente, constitui receita da ANA – 

Agência Nacional de Águas, ou do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme o 

domínio das águas a que se referir.  

Embora seja legalmente possível a aplicação da cobrança de forma diferenciada pela União e pelo 

Estado, conforme visto acima, ela não é desejável, pois não preserva o princípio de eqüidade entre os 

usuários de uma mesma bacia que contenha águas de domínio federal e estadual, comprometendo a 

aceitação desse novo instrumento de gestão a ser introduzido.   

A aplicação da cobrança  na bacia do Paraíba do Sul, através da ANA, exclusivamente nas águas 

de domínio da União, iniciou-se em 31 de março de 2003, com apenas 184 usuários pagantes. 

Infelizmente, não foi possível aplicar a cobrança nas águas de domínio dos três estados na bacia, em 

função da dificuldade de compatibilizar as legislações federal e estaduais.  
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CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS  

Segundo a Lei  no 9.034/94 que trata do Plano Estadual de Recursos Hídricos,  período 1994/95,  

a aplicação da cobrança deve ser precedida do cadastramento dos usuários de recursos hídricos. 

A autarquia responsável pelo cadastramento de usuários e outorga de direito de uso no Estado de 

São Paulo - DAEE, identificou, até abril de 2003, 19.996 usuários de recursos hídricos. 

[http://www.daee.sp.gov.br]  

O referido cadastro revela  que cada usuário apresenta em média 1,8 tipos de usos da água. Tais 

usos englobam captações superficiais (25%), captações subterrâneas (31%), lançamentos de efluentes 

(18%), obras hidráulicas (14%), travessias (6%) e canalizações (3%), serviços (1%) e outros (2%). 

O DAEE tem cadastrado ou outorgado, nos últimos três anos, uma média de 3.700 novos usos  

por ano, no entanto, prevê-se que existe ainda um grande número de usuários, a serem identificados.  

Entretanto, deve ser ressaltado que a plenitude do funcionamento do Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos pressupõe um sistema permanente e ágil de cadastro, que se 

aperfeiçoe periodicamente no campo dos recursos humanos e utilize as ferramentas tecnológicas 

disponíveis.  

No que se refere à bacia do rio Paraíba do Sul, com o início pela ANA do Programa de 

Regularização dos Usos, que tem por base o cadastramento eletrônico via internet, cadastraram-se até 

31/03/2003,  3.148 usuários dos três estados da bacia, incluindo as captações e lançamentos em águas 

de domínio da União e dos estados. 

Apenas 6% dos usuários cadastrados irão pagar pelo uso da água. Os demais 94% correspondem  

a usuários de águas de domínio dos estados, (que só começarão a pagar quando os estados 

regulamentarem a cobrança pelo uso das suas águas), e a usuário isentos de pagamento (que captam até 

um litro de água por segundo, ou centrais hidrelétricas com geração até 1 MW).     

 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O desenvolvimento de programa de comunicação social, voltado para o uso racional da água, 

destacando-se o seu aspecto de bem finito, foi definido como condição para implementação da 

cobrança, inicialmente pela Lei nº 7.663, de 1991, e, depois, pela Lei nº 9.034, de 1994. 

Os diversos  órgãos e entidades governamentais e privados, componentes do  Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos- SIGRH, e, em particular, os comitês de bacia, vêm discutindo 

e esclarecendo assuntos concernentes à gestão dos recursos hídricos, em especial, com relação à 

aplicação da cobrança pelo uso da água. 

Diversas atividades de esclarecimento e divulgação, com  o objetivo de sensibilizar a classe 

política e obter maior envolvimento da sociedade,  têm sido realizadas desde1998. Merecem destaque: 

edição e distribuição de cartilha e folhetos enfocando a cobrança pelo uso água; folhetos sobre 
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racionalização do uso da água; cartazes sobre outorga de direitos de uso.   

Existe ainda disponível um Banco de Informações, que pode ser acessado via Internet 

[http://www.sigrh.sp.gov.br]. Cada um dos comitês de bacia hidrográfica do Estado de São Paulo, o 

Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO e o CRH estão 

encarregados de disponibilizar as informações para acesso do público interessado. 

As atividades de comunicação social deverão ainda utilizar canais de informação de massa, tais 

como, jornais, televisão e rádio, com a introdução de programas específicos voltados para o uso 

racional da água, bem como direcionados para os instrumentos de gestão em processo de implantação 

no Estado: o cadastramento e a outorga de direitos de uso, as penalidades aplicadas aos infratores da 

legislação e de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

No que se refere à cobrança pelo uso da água, o desenvolvimento de programa de comunicação 

social abrangendo a divulgação de aspectos conceituais, as necessidades de investimentos e os 

resultados esperados em cada bacia, é condição obrigatória para o sucesso na implantação desse novo 

instrumento de gestão. O objetivo desse programa será a conscientização dos usuários envolvidos e a 

conquista da adesão dos mesmos, minimizando possíveis conflitos e rejeições.  

 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E SUA VINCULAÇÃO À 

COBRANÇA 

No que se refere às águas de domínio da União, a Lei Federal no 9.433, de 1997, estabelece que 

"serão cobrados os usos dos recursos hídricos sujeitos à outorga " (art. 20), porém, isto não implica que 

a aplicação dessa cobrança só possa ser realizada com a emissão prévia da outorga.  

Segundo a legislação estadual (artigo 31 da Lei no 9.034/94, relativa ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do período 1994/1995), a aplicação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos 

deverá ser antecedida da regularização das outorgas de direito de uso. Ficou assim, o entendimento de 

que essa cobrança, somente poderia recair sobre aqueles que possuam a respectiva outorga.  

No projeto de lei  referente ao Plano 2000/2003, a imposição acima foi eliminada, mas a 

Assembléia Legislativa não chegou a votar a matéria, daí ainda prevalecer os dispositivos do Plano 

1994/95. Entretanto, a solução definitiva será a aprovação da proposta do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos 2000/2003 (Projeto de Lei nº 327/00), bem como do Projeto de Lei 676/00, que dispõe sobra a 

cobrança pela uso dos recursos hídricos, os quais não condicionam a cobrança à existência da prévia 

outorga de direitos de uso. 

Observa-se ainda hoje, grande dificuldade para a regularização das outorgas, principalmente no 

que concerne aos lançamentos de efluentes dos sistemas públicos de esgotos, que são realizados, em 

grande parte, sem atender os padrões definidos em lei. 

No modelo atualmente proposto, similar ao adotado em outros países, como a França e Holanda, 
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o procedimento previsto é efetivar a cobrança, estabelecendo-se onde necessário um cronograma de 

regularização da outorga, mediante a aplicação de recursos em programas para viabilizar as obras 

necessárias para tratamento de efluentes.  

De fato, este  foi o procedimento adotado pela ANA na bacia do Paraíba do Sul, com a aplicação 

da cobrança a todos os usuários cadastrados, independentemente de terem a respectiva outorga 

regularizada. Nesse sentido, o Estado de São Paulo deverá avaliar a necessidade de rever a sua 

regulamentação relativa à outorga, suas normas e procedimentos, adequando-os e desenvolvendo 

critérios que possibilitem a cobrança de forma a não descumprir outros regulamentos relativos à 

legislação ambiental e de recursos hídricos.  

Com esse enfoque, a realização do cadastramento dos usuários, apresenta-se como condição 

fundamental para a aplicação da cobrança, já que a outorga é um direito dos usuários e pressupõe o 

cumprimento de requisitos técnicos e jurídicos entre outros, que até extrapolam a legislação de recursos 

hídricos, como por exemplo, o direito administrativo. No entanto, existindo o uso, fica caracterizado o 

fato gerador, o que justifica a aplicação da respectiva cobrança. 

 
EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA COM BASE NA CARGA POLUENTE LANÇADA  

A Lei Federal no 9.433/97 institui que, entre os usos dos recursos hídricos a serem cobrados, 

sujeitos a outorga, encontra-se o lançamento em corpos de água de esgotos e demais resíduos líquidos e 

gasosos, tratados ou não (art.12, III), considerando-se o volume lançado, seu regime de variação e as 

características físico-químicas, biológicas e de toxidade do efluente (art. 21, II).  

No mesmo sentido, a Lei Estadual no 7.663/91 dispõe que, a cobrança relacionada à diluição, 

transporte e assimilação de efluentes de sistemas de esgotos e de outros líquidos deverá ser realizada 

com base na carga lançada e seu regime de variação, ponderando-se, dentre outros, os parâmetros 

orgânicos e físico-químicos dos efluentes e a natureza da atividade responsável pelos mesmos (art.14, 

II). Outrossim, os responsáveis pelos lançamentos não ficam desobrigados do cumprimento das normas 

e padrões legalmente estabelecidos, relativos ao controle de poluição das águas (art.14, §1o). 

Assim, entende-se que a cobrança pode e deve ser realizada com base nas cargas poluentes 

efetivamente lançadas nos corpos de água, ficando ainda os usuários sujeitos às penalidades previstas 

na legislação de controle ambiental. Aos usuários cujos lançamentos não estiverem de acordo com as 

disposições da legislação poderiam ser definidas as condições e prazos para eles se adequarem à 

mesma.  

Esse procedimento tem por objetivo induzir os usuários que não dispõem de tratamento de 

efluentes adequado à legislação, a efetivar as medidas necessárias para tal, já que, reduzindo a carga de 

poluentes lançada nos corpos de água, diminuirão os custos concernentes à cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos como receptores de dejetos. Assim, em conseqüência, será dado tratamento equânime 
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a todos os usuários, propiciando credibilidade à introdução desse novo instrumento de gestão.     

Com esse entendimento, a ANA, corretamente, começou a aplicar a cobrança a todos os usuários 

responsáveis pelo lançamento de efluentes nas águas de domínio da União, na bacia do Paraíba do Sul, 

com base nas cargas lançadas, independentemente delas atenderem aos padrões legais.      

 
ANÁLISE DO IMPACTO DA COBRANÇA NOS SETORES USUÁRIOS 

O processo de implantação da cobrança deve ser desenvolvido de forma a evitar ônus excessivos 

às atividades econômicas, propiciando prazos para as adaptações que visem a economia no uso da água 

e a adoção de tecnologias limpas, compatíveis com o desenvolvimento sustentável.Outrossim, ele deve 

também evitar desequilíbrios econômicos e sociais que onerem em demasia a produção, afetando a 

competitividade dos produtos. 

Deste modo, a cobrança a ser introduzida  deverá estar condicionada à realização de pesquisas 

que identifiquem os impactos a serem suportados pelos principais agentes econômicos utilizadores dos 

recursos hídricos: usuários industriais, irrigantes e usuários urbanos residenciais.  

No que tange ao impacto nos usuários irrigantes, é fundamental a realização de estudos que 

permitam definir valores de cobrança compatíveis com a capacidade de pagamento dos mesmos, sem 

riscos de causar transtornos às atividade agrícolas e diminuição na produção de alimentos. 

Considerando-se que poderá haver valores de cobrança diferenciada por bacia hidrográfica do 

Estado de São Paulo, e que, provavelmente, ela não será aplicada a curto prazo em outros Estados, é 

particularmente importante o estudo dos efeitos da mesma quanto a relocação de atividades industriais. 

No que se refere aos usuários urbanos residenciais, deve ser ainda analisada questão do impacto 

financeiro da cobrança pelo uso da água nas contas de água/esgoto, considerando-se o sistema tarifário 

da SABESP e dos serviços autônomos municipais. Embora tenham sido já realizadas pesquisas de 

disposição a pagar  pelo Consórcio CNEC-FIPE , na bacias do Alto Tietê, Baixada Santista e Piracicaba 

[DAEE, 1995], elas precisam ser atualizadas e estendidas para outras bacias do Estado. 

 
DEFINIÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA COBRANÇA E 

PELA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS  

Pelo que institui a Lei Federal no 9.433/97, compete às Agências de Água, efetuar, mediante 

delegação do outorgante, a cobrança pela utilização dos recursos hídricos. A Lei no 9.984/2000, define 

que cabe à ANA - Agência Nacional de Águas, implementar, em articulação com os Comitês de Bacia, 

a aplicação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União, bem como, arrecadar, 

distribuir e aplicar as receitas auferidas com a aplicação dessa cobrança; entretanto, prevê-se que essas 

atividades poderão ser delegadas ou atribuídas às Agências de Água (art. 4o, VIII e IX, §4o).  

No âmbito do Estado de São Paulo, pelo que determina a Lei  no 7.663/91 (art.7o das Disposições 
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Transitórias), cabe ao DAEE efetuar a cobrança, no que se refere ao uso ou derivação. Entretanto, a Lei 

Estadual no 10.020/98, referente à criação de Agências de Bacias Hidrográficas, atribui às Agências, a 

partir de suas instituições, a delegação para efetuar essa cobrança.  

O Projeto de Lei Estadual no 676, de 2000, mantém os preceitos acima mencionados, 

estabelecendo que, nas bacias onde não forem instaladas Agências, a cobrança será realizada pela 

entidade responsável pela outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, atribuição que, pela 

legislação vigente, cabe ao DAEE .  

No que concerne aos recursos provenientes da cobrança, nos termos da legislação do Estado de 

São Paulo, eles constituem receita do FEHIDRO- Fundo Estadual de Recursos Hídricos, organizado 

mediante subcontas que propiciam a gestão autônoma dos recursos pertinentes a cada bacia 

hidrográfica.  

Nas bacias com águas de domínio da União, é necessário que haja um acordo para a instituição da 

agência, ou da entidade responsável pela efetivação da cobrança e pela administração dos recursos 

arrecadados. Quanto a esse ponto, é primordial a criação, especialmente nas bacias críticas, de Agências 

de Bacia e, sobretudo, estabelecer em cada bacia hidrográfica onde haja águas de dois domínios, a 

articulação entre os governos estaduais e a União. 

A falta de articulação e de acordo fez com que, na bacia do Paraíba do Sul, a cobrança começasse 

a ser aplicada, pela ANA, exclusivamente nas águas de domínio da União.  

Em 2002, o CEIVAP criou a Associação Pró-Gestão das Águas do Paraíba do Sul, figura jurídica 

do Comitê. Ainda em 2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos autorizou a Associação Pró-

Gestão a desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia.  

   
APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

A Lei Federal no 9.433/97 estabelece que os valores a serem arrecadados com a cobrança pelo uso 

da água deverão ser aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram arrecadados, e serão 

utilizados no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos de recursos 

hídricos, bem como no pagamento de despesas de implantação e custeio dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com esta aplicação limitada a 

7,5 % do total arrecadado. 

No que diz respeito à aplicação dos recursos, podemos constatar problemas ou pontos não 

definidos pela Lei no 9.433/97. Entre eles, o mais grave, de vital importância, diz respeito ao emprego 

desses recursos fora da bacia em que foram gerados não estar sujeito a uma limitação e nem mesmo 

depender da aprovação dos Comitês de Bacia, onde foi feita a arrecadação. Outrossim, não está 

definido claramente a quais entidades, públicas, ou privadas, serão destinados os recursos obtidos. 

Segundo determina a Lei no 9.984, de 17/07/2000, os recursos decorrentes da cobrança pelo uso 
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de água de corpos hídricos de União constituem receitas da ANA. Por outro lado,  aplicação das 

receitas obtidas deverá ser feita de forma descentralizada, por meio das Agências de Água, ou, na 

ausência ou impedimento destas, por outras entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos.  

No Estado de São Paulo, a Constituição determina que o produto da cobrança deverá ser aplicado 

em serviços e obras hidráulicas e de saneamento, de interesse comum, previstos nos planos estaduais de 

recursos hídricos e de saneamento básico. No mesmo sentido dispõe a Lei no 7.663/91, sendo que, os 

valores arrecadados são produtos do  FEHIDRO. Até 50% do valor arrecadado em uma bacia poderá 

ser aplicado em outra, desde que haja aprovação pelo Comitê de Bacia respectivo; as despesas de 

custeio e pessoal são limitadas a 10% dos recursos do Fundo.. 

 O Projeto de Lei Estadual no 676, de 2000, estabelece que a cobrança ficará condicionada à 

execução de programas, projetos, serviços e obras, de interesse público, da iniciativa pública ou 

privada, definidos nos Planos de Recursos Hídricos, sendo que o produto da cobrança estará vinculado 

às bacias hidrográficas em que foi arrecadado. Esses preceitos são fundamentais para o sucesso da 

introdução da cobrança pelo uso da água no Estado de São Paulo; o fato dos planos de obras e 

atividades serem fixados com a participação dos usuários, com o produto da cobrança vinculado à 

execução desses planos, é que indica a sustentabilidade política da aplicação desse novo instrumento de 

gestão.  

Nas bacias hidrográficas com águas de domínio da União, como é o caso do Paraíba do Sul, a  

experiência que estamos vivenciando revela  que o  plano de bacia estabelecido mediante consenso não 

é condição suficiente para dispor dos recursos ali arrecadados. Por um lado, os recursos gerado não são 

disponibilizados, já que eles estão contigenciados pelo governo federal. Por outro, a legislação federal 

não assegura a aplicação total nas bacias em que foram gerados. Portanto, nesses casos, deverá haver 

uma forte articulação política dos usuários e dos segmentos participantes do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, em especial dos comitês de bacia, no sentido de evitar a 

transferência dos recursos captados para outras destinações. 

 
CONCLUSÕES 

A partir do previsto no Código de Águas, de 1934 , até a  presente data, constataram-se avanços  

na temática da implantação da cobrança pelo uso da água no Estado de São Paulo. Nesse período 

editaram-se leis e normas que aprofundaram a abordagem do assunto, foram desenvolvidos estudos e 

debates que estabeleceram importante base para a futura regulamentação e para o projeto de lei que está 

em  tramitação na Assembléia Legislativa. Por outro lado, a discussão envolveu além de técnicos do 

setor, os usuários, a classe política e importantes segmentos da sociedade. 

Entretanto, o início da aplicação desse novo instrumento de gestão passa pelo encaminhamento 
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adequado das questões apontadas, que podem ser classificadas em três grupos [Martinez, 2000]: 

Pré-requisitos técnicos e legais: referem-se ações sem as quais não há condições de iniciar a cobrança, 

como o cadastro de usuários e a aprovação de lei específica, em tramitação na Assembléia Legislativa. 

Por outro lado, a regulamentação da lei deverá detalhar os critérios de cobrança conforme as vazões 

captada e consumida, a carga lançada e demais condições do corpo d’água e da bacia hidrográfica. 

Articulação e negociação com a União: é imprescindível que os procedimentos e valores a cobrar,  

pela União e pelo Estado, tenham um mínimo de coerência em bacias hidrográficas com ocorrência de 

águas de domínio estadual e  federal. De igual importância, nesses casos, é que a entidade responsável 

pela cobrança seja definida com racionalidade. 

Sustentabilidade e efetividade: a cobrança pelo uso da água só terá de fato a adesão da sociedade e, 

em especial dos usuários envolvidos, caso sejam atendidos os seguintes condicionantes:  

- trabalho de convencimento dos usuários quanto a importância da cobrança como instrumento de 

uso racional dos recursos hídricos, mediante programa de comunicação social e planejamento 

participativo e descentralizado;  

- identificação dos impactos econômicos nos consumidores residenciais e nas atividades 

produtivas,  a serem considerados para a definição dos critérios e valores a serem cobrados;   

- garantia da aplicação dos recursos financeiros gerados em benefício das bacias hidrográficas 

onde foram arrecadados.  
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