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FEDERAIS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

SOB A ÓTICA DA ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 
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Resumo – A implementação da Lei nº 9.433/97 estabeleceu diretrizes gerais para a gestão 

descentralizada e participativa nos Comitês de Bacia e concedeu a estes autonomia para realizar a 

gestão de recursos hídricos, permitindo adequar a gestão à realidade de cada bacia. A cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos é uma ferramenta econômica e um dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos estabelecido pela Lei, e entre os principais objetivos visa à mudança do comportamento do 

usuário incentivando o uso racional da água. Os recursos financeiros arrecadados com a cobrança são 

investidos na recuperação e preservação dos corpos d’água da própria bacia onde foram arrecadados. 

As bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco e do Rio Doce localizam-se em 

regiões distintas do país e possuem muitas diferenças geográficas, ambientais, sociais e hidrológicas, 

e por isso e gestão de recursos hídricos para cada uma delas não deve ser única, mas específica a cada 

realidade. A implementação da cobrança nessas bacias adotou mecanismos diferentes de forma a 

equacionar os diferentes conflitos de uso da água e, com a arrecadação de recursos, suprir as principais 

deficiências de cada bacia. 
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THE WATER USE CHARGE RESOURCES IN FEDERAL BASINS 

COMMITTEES: ANALYSIS OF THE RESULTS FROM THE PERSPECTIVE 

OF COLLECTION AND DISBURSEMENT OF FINANCIAL RESOURCES. 
The implementation of Law 9,433/97 established general guidelines for decentralized and 

participatory management in the Basin Committees and granted them autonomy to carry out the 

management of water resources, allowing the management to be adapted to the reality of each basin. 

The water use charge is an economic tool and one of the instruments of management of the water 

resources established by the Law and among the main objectives is the change of the user's behavior 

encouraging the rational use of water. The financial resources collected with the charging are invested 

in the recovery and preservation of the water bodies of the own basin where they were collected. The 

watersheds of the Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco and Rio Doce rivers are located in distinct 

regions of the country and have many geographic, environmental, social and hydrological differences, 

and therefore, water resources management for each of them must don't be unique but specific to each 

reality. The implementation of the charging in these basins adopted different mechanisms in order to 

equate the different conflicts of water use and, with the collection of resources, to supply the main 

deficiencies of each basin. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Mamed & Lima (2010), por muito tempo foi atribuída à água a ideia equivocada 

de inesgotabilidade, levando ao uso desenfreado e manejo irracional. Ao mesmo passo, o aumento da 

população mundial e o crescente desenvolvimento econômico aumentam as pressões sobre o meio 

ambiente e a exploração dos recursos naturais. Segundo Hartmann (2010), a intensificação da 

utilização e a degradação dos recursos naturais os tornam escassos e acarretam conflitos pelo seu uso. 

Atualmente, sabendo-se que muitos recursos fundamentais para a manutenção do desenvolvimento 

são exauríveis, é de extrema importância criar alternativas de gestão e mecanismos que viabilizassem 

a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, visando o atendimento às demandas atuais e 

futuras e também a manutenção dos ecossistemas.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas e instituída pela Lei 

Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, representou um marco institucional no Brasil com a 

criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH e reuniu 

princípios, normas e padrões para a implementação de uma gestão democrática, descentralizada, 

integrada e planejada, regendo os múltiplos usos da água, com o envolvimento de toda a sociedade e 

trouxe importantes avanços na gestão dos recursos hídricos, como o estabelecimento dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos, dentre eles a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, cujo objetivo é 

indicar ao usuário o real valor da água, bem como incentivar o uso racional e obter recursos 

financeiros para a gestão das bacias hidrográficas do país (BARCELLOS, ACSELRAD & COSTA, 

2011),. 

De acordo com Granziera (2011), a Lei 9.433/97 determina que os recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água sejam aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram 

gerados, sendo no mínimo 92,5% para o financiamento de programas e projetos previstos nos Planos 

de Recursos Hídricos e 7,5% limitado para despesas de custeio administrativo de órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O presente estudo tem como objetivo, com base nas informações disponibilizadas pela Agência 

Nacional de Águas, apresentar uma comparação entre as experiências dos comitês de bacias 

hidrográficas que possuem cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União (Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí - PCJ; São Francisco; Paraíba do Sul e Rio Doce), no intuito de compreender suas 

especificidades e apresentar uma comparação dos valores cobrados e desembolsados. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

A bacia do Paraíba do Sul drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, localizada entre 

os paralelos 20º 26’ e 23º 00’ e os meridianos 41º 00’e 46º 30’ oeste de Greenwich, abrangendo parte 

do estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba Paulista (13.900 km²), parte do 

estado de Minas Gerais, denominada Zona da Mata Mineira (20.700 km²), e metade do estado do Rio 

de Janeiro (20.900 km²), totalizando uma área de drenagem de cerca de 55.500 km². Em toda essa 

extensão há atualmente 184 municípios, sendo 88 em Minas Gerais, 57 no Rio de Janeiro e 39 em 

São Paulo. Do total de municípios, 36 estão parcialmente inseridos na bacia (AGEVAP, 2011). 

Os principais usos são destinados a abastecimento, diluição de esgotos, irrigação e geração de 

energia elétrica e, em menor escala, pesca, aquicultura, recreação e navegação, entre outros. O uso a 

partir das captações em cursos d’água de domínio federal está relacionado ao uso urbano (65,89%), 

industrial (26,82%), irrigação (6,82%) e demais usos (menos de 1%) (CBH-PS, 2012). De acordo 

com Rosa (2012), o maior usuário de águas da bacia é a transposição, que retira cerca de dois terços 

da vazão regularizada do trecho paulista do Rio Paraíba do Sul, sendo que uma pequena parcela da 

vazão transposta abastece a população de Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a maior parte é 
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destinada à geração de energia elétrica e diluição de esgotos. O CEIVAP foi o primeiro no país a 

implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União, em 2003. 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 

As Bacias PCJ abrangem uma área de 15.304 km², sendo 92,6% de sua extensão localizada no 

estado de São Paulo e 7,4% no estado de Minas Gerais, compreendendo dentro dessa área 

integralmente os territórios de 58 municípios em São Paulo e quatro em Minas Gerais e parcialmente 

o território de 14 municípios paulistas e um mineiro. As Bacias PCJ estão situadas entre os meridianos 

46° e 49° oeste e latitudes 22° e 23,5° sul (COMITÊS PCJ, 2015).  

A Bacia possui, aproximadamente, 5 milhões de habitantes, sendo que cerca de 99% da 

população está localizada somente na porção paulista da Bacia. Cerca de 3 milhões moram na região 

metropolitana do município de Campinas, considerada uma das mais importantes do Brasil devido ao 

seu desenvolvimento econômico (AGÊNCIA PCJ, 2014; CONSÓRCIO PCJ, 2016). 

Segundo Morgado (2008), as pastagens e a agricultura são predominantes no território das 

Bacias PCJ, ocupando, respectivamente, aproximadamente 39% e 34% da área. O usuário mais 

significativo é o Sistema Cantareira, que operacionaliza uma transposição de até 33 m³/s de água para 

a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê para o abastecimento de aproximadamente 8 milhões de pessoas 

na Região Metropolitana de São Paulo, e está associado aos principais conflitos de uso na Bacia PCJ 

(AGÊNCIA PCJ, 2014). O Comitê PCJ foi o segundo comitê a implementar a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos em rios de domínio da União, em janeiro de 2006.  

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

A região da Bacia do Rio São Francisco é complexa e extensa, e a maior entre as bacias 

hidrográficas com território totalmente inserido no Brasil. A área de drenagem total possui 639.219 

km², o que representa 7,5% da área do país, e abrange 507 municípios em sete estados: Bahia (48,2%), 

Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e 

Distrito Federal (0,2%), situada entre as coordenadas 7º17’ a 20º50’ de latitude sul e 36º 15’ a 47º 

39’ de longitude oeste e é formada por diversas sub-bacias que deságuam no rio São Francisco, e este, 

por sua vez, no oceano Atlântico (CBH-SF, 2016; MMA, 2006).  

A população é estimada em 14,3 milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 77% da 

população residem em áreas urbanas, porém a distribuição ocorre de forma heterogênea entre as 

regiões, além de haver acentuados contrastes socioeconômicos, abrangendo áreas de acentuada 

riqueza e alta densidade demográfica e áreas de pobreza crítica e população bastante dispersa (ANA, 

2004). 

A Bacia tem como característica a presença de todos os tipos de usos; porém, o maior usuário 

de água para captação é o setor de irrigação, com 68% da utilização, seguido pelo setor de 

saneamento, com 18%, e do setor industrial, com 9%. A expansão da prática de irrigação tem sido 

um fator de pressão sobre o uso do solo, da água e de desmatamento na bacia, além dos aspectos 

relacionados ao uso de agroquímicos (ANA, 2004; ANA, 2010). O CBHSF foi a terceira experiência 

da cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União implementada no Brasil, em julho de 

2010. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE 

A Bacia do Rio Doce está localizada na Região Sudeste, entre os paralelos 17°45’ e 21°15’ 

Sul e meridianos 39°30’ e 45°45’ Oeste, e possui uma área de drenagem total de cerca de 86.715 km², 

com 230 municípios, sendo que do total, o equivalente a 86% da área abrange 202 municípios no 
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estado de Minas Gerais e o restante abrange 28 municípios do estado do Espírito Santo (ECOPLAN-

LUME, 2010). 

A população é estimada em cerca de 3,5 milhões de habitantes, sendo que 73% estão 

concentrados na área urbana da bacia; por outro lado, mais de 100 municípios têm sua população 

rural maior que a urbana (CBH-DOCE, 2017; ECOPLAN-LUME, 2010). 

As atividades econômicas são diversificadas, sendo que há predomínio da agropecuária, 

agroindústria, indústrias de celulose e laticínios, comércio e serviços voltados aos complexos 

industriais, bem como geração de energia elétrica. Destaca-se que na região localiza-se o maior 

complexo siderúrgico da América Latina, ao qual estão associadas muitas empresas de mineração e 

reflorestadoras. O CBH-Doce foi o quarto comitê e último das bacias estudadas a implementar a 

cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União, em 2011. 

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E ARRECADAÇÃO 

Atualmente, os Preços Públicos Unitários praticados para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos nas bacias hidrográficas estudadas são os apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Preços Públicos Unitários, por tipo de uso de recurso hídrico, nas Bacias Hidrográficas com cobrança 

de domínio da União. 

Tipo de uso Unidade  
Valores (R$) 

Paraíba do Sul  PCJ São Francisco Doce 

Captação de água bruta R$/m³ 0,0109 0,0127 0,01 0,03 

Consumo de água bruta R$/m³ 0,0218 0,0255 0,02 - 

Lançamento de efluentes R$/Kg DBO 0,0763 0,1274 0,07 0,16 

Transposição de bacia R$/m³ - 0,0191 - 0,04 

Fonte: ANA, 2016. 

Quanto aos valores arrecadados, pode-se observar a evolução do montante em cada Comitê, 

conforme indicado no Gráfico 1. 

Conforme é possível observar, há uma tendência geral de aumento de arrecadação nas quatro 

bacias estudadas, e, apenas com do ano de 2016, em as quatro bacias apresentaram queda na 

arrecadação com relação a 2015, por conta, principalmente, da inadimplência, possivelmente reflexo 

da crise hídrica e financeira ocorrida entre 2014 e 2016.  

Os valores da cobrança são arrecadados pela ANA e integralmente repassados às entidades 

delegatárias escolhidas pelos respectivos comitês de bacias. Os recursos arrecadados destinam-se a 

financiamentos aos empreendimentos, e às entidades delegatárias cabe efetuar os desembolsos de 

recursos nas ações previstas no Plano de Recursos Hídricos, conforme diretrizes estabelecidas no 

plano de aplicação. 
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Gráfico 1: Comparação entre os valores arrecadados, anualmente entre 2003 e 2016 nos comitês do Rio Paraíba do Sul, 

PCJ, São Francisco e Rio Doce. 

Fonte: ANA, 2016. 

Com relação aos valores desembolsados para projetos, no Gráfico 2 é apresentada a relação 

entre o valor total desembolsado por ano e o valor total arrecadado. 

 
Gráfico 4: Comparação entre porcentual de desembolso com relação ao valor total arrecadado, anualmente entre 2003 e 

2016 nos comitês do Rio Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco e Rio Doce. 

Fonte: ANA, 2016 
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Como a arrecadação apresentou aumento, por consequência, maiores valores são 

desembolsados para programas e projetos. Ao se observarem maiores valores de desembolso em 

comparação aos valores arrecadados, estes justificam-se pelo fato de que os valores não aplicados em 

um exercício ficam disponíveis para aplicação nos anos posteriores, e também porque as rendas das 

aplicações financeiras também são utilizadas para investimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cobrança pelo uso da água tende a mudar o comportamento do usuário, que busca a redução 

de custos. A gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos permite destinar os recursos 

financeiros de acordo com a realidade da bacia hidrográfica em que foram gerados, além de abrir 

espaço aos usuários para a tomada de decisão. Os recursos arrecadados com a cobrança financiam 

intervenções em racionalização no uso da água, e vêm sendo utilizados de forma crescente para este 

fim. Entretanto, o que é arrecadado ainda pode ser insuficiente para atender ao que é necessário para 

implementar todas as ações previstas para a recuperação dos corpos d’água de cada bacia. 
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