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A cobrança pelo uso da água é instrumento de gestão de recursos hídricos previsto na Lei Federal n.º 9.433/97, 

sendo a sua implementação imprescindível para o financiamento das ações previstas no Plano de Recursos 

Hídricos das bacias hidrográficas. Esse instrumento não é um imposto ou tarifa, mas sim uma remuneração pelo 

uso da água, que se configura como um bem de domínio público. Na bacia do rio Paraíba do Sul, pioneira no 

cenário nacional na instituição da cobrança pelo uso das águas de domínio da União, a aplicação dos recursos da 

cobrança dá-se através de investimentos deliberados pelos Comitês e operacionalizados por meio de Entidade 

Delegatária, tratando-se dos recursos de origem Federal e dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. No 

período de 2014 a 2017, a entidade delegatária realizou a aplicação de, aproximadamente R$ 48 milhões dos 

recursos arrecadados através da cobrança pelo uso das águas de domínio da União, principalmente em ações de 

saneamento, conforme direcionamento do CEIVAP. Em relação aos recursos de origem estadual, a aplicação dos 

recursos foi na ordem de R$ 12 milhões, também na área de saneamento. A falta de indicadores de resultados dos 

investimentos é motivo de fragilidade do sistema. Entretanto, a aplicação de recursos na área de abrangência da 

bacia do rio Paraíba do Sul por uma única entidade delegatária, torna a gestão de recursos hídricos mais integrada 

e eficiente em relação aos esforços de recuperação da qualidade ambiental da bacia.  

Palavras chave: Instrumentos de Gestão; Cobrança, Entidade Delegatária, Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade do sistema de gestão de recursos hídricos depende da eficiência da implementação dos seus 

instrumentos, dentre os quais destaca-se a cobrança pelo uso da água devido à finalidade de viabilizar 

investimentos necessários à implementação do sistema de gestão de recursos hídricos (Finkler et al., 2015). 

Na bacia do rio Paraíba do Sul, a cobrança pelo uso das águas de domínio da União foi definida em 2001 e a 

sua efetivação deu-se através da emissão do primeiro boleto de cobrança, pela Agência Nacional de Águas, em 

2003 (CEIVAP, 2012). Nos rios de domínio estadual inseridos na bacia, o processo de operacionalização da 

cobrança completou-se em 2014 e, atualmente, a cobrança está implementada em toda a bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul A consolidação da cobrança em uma bacia hidrográfica exige atendimento a requisitos, conforme 

preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997) entre eles estão: (iv) aprovação, pelo 

Conselho de Recursos Hídricos competente, da proposta da cobrança, tecnicamente fundamentada, encaminhada 

pelo respectivo Comitê de Bacia; e (v) implantação da respectiva Agência de Bacia Hidrográfica ou entidade 

delegatária do exercício de suas funções. 

Embora haja mecanismos e valores para a cobrança pelo uso das águas federais e estaduais da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a aplicação dos recursos arrecadados através deste instrumento carece da 

maturidade necessária para que as intervenções financiadas venham a ser eficazes na solução de problemas 

ambientas e sociais gerados pelo desenvolvimento econômico (Acselrad et al., 2015). 

Diante do contexto exposto, a proposta deste trabalho é apresentar o comparativo entre a disponibilidade e 

aplicação dos recursos arrecadados na bacia do rio paraíba do Sul, que são realizados por meio da Entidade 

Delegatária competente, no período de 2014 a 2017. Por esse motivo, excetua-se deste estudo o trecho paulista da 
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bacia, que em função de legislação específica, apresenta restrições quanto à delegação das funções de Agência de 

Bacia (São Paulo, 1991). 

Para tanto, foi realizada análise de documentos técnicos e administrativos dos órgãos gestores pertinentes, além 

do conhecimento dos autores em relação ao sistema de gestão de recursos hídricos, traduzida na elaboração de 

documentos técnicos. 

 

Área de estudo 

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul está inserida na região hidrográfica Atlântico Sudeste conforme 

divisão estabelecida pela Resolução nº 32 de 15 de outubro de 2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH). Segundo dados do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), 

conforme estabelecido no Plano de Recursos Hídricos, a bacia ocupa área de aproximadamente 61.307km², 

abrangendo os Estados de São Paulo (13.934 km²), Rio de Janeiro (26.674 km²) e Minas Gerais (20.699km²) e 

abrange 184 municípios sendo 39 localizados no Estado de São Paulo, 57 no Estado do Rio de Janeiro e 88 em 

Minas Gerais, com territórios total ou parcialmente inseridos nos limites da Bacia. 

O rio principal, Paraíba do Sul, possui aproximadamente 1.130 km de extensão, nasce no Estado de São Paulo 

– na chamada Serra da Bocaina a 1.800 m de altitude, formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna – 

e deságua no Oceano Atlântico, no Estado do Rio de Janeiro. A bacia drena uma das regiões mais desenvolvidas 

do país, as conhecidas regiões socioeconômicas do Vale do Paraíba Paulista (São Paulo) e Zona da Mata Mineira 

(Minas Gerais), bem como metade do Estado do Rio de Janeiro. 

A bacia do rio Paraíba do Sul é a área de atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul – CEIVAP e integra atualmente sete comitês de bacias afluentes que atuam na sua área de abrangência, são 

eles: Comitê do Paraíba do Sul (SP), Comitê Preto e Paraibuna (MG), Comitê Pomba e Muriaé (MG), Comitê do 

Médio Paraíba do Sul (RJ), Comitê Piabanha (RJ), Comitê Rio Dois Rios (RJ), Comitê do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RJ). 

A população total da bacia é estimada, conforme Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 8,5 milhões de habitantes, sendo 4 milhões no estado de São Paulo, 2,9 milhões no Rio de Janeiro e 

1,6 em Minas Gerais. Esta região é considerada a mais industrializada do país, responsável por 12% do PIB 

brasileiro, segundo o CEIVAP. 

O rio Paraíba do Sul se destaca como um dos principais mananciais para abastecimento de água da bacia e 

através do sistema de transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu abastece 8 milhões de habitantes na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, além de contribuir para a geração de energia da metrópole (Quadro 1) 

 

Quadro 1: Demanda de água na Bacia do rio Paraíba do Sul por estado. (CEIVAP, 2014) 

Estado Demanda de água (m3/s) 

Rio de Janeiro 83 

São Paulo 42 

Minas Gerais 22 

Transposição Demanda de água (m3/s) 

Sistema Guandu 119 a 160 

TOTAL 266 a 307 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, por agregar três Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
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possui rios de domínio federal, e outros de domínio estadual, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: mapa de dominialidade dos rios inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

 

Arranjo institucional da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul 

O CEIVAP é o parlamento no qual ocorrem os debates e decisões descentralizadas sobre as questões 

relacionadas aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Dentre as ações 

desenvolvidas pelo CEIVAP pode-se destacar a implantação pioneira, no Brasil, da cobrança pelo uso da água. O 

Comitê é constituído por representantes dos poderes públicos, dos usuários e de organizações sociais com 

importante atuação para a conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas da Bacia. 

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002 (CEIVAP, 2002) foi constituída inicialmente para exercício das 

funções de secretaria executiva do CEIVAP e atualmente desempenha as competências de Agência de Água da 

Bacia, conforme definição da Lei das Águas e delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A 

sua criação, amadurecida ao longo dos anos, foi um dos principais trabalhos desenvolvidos pelo CEIVAP com 

vistas à estruturação plena do sistema de gestão da bacia do Paraíba do Sul. A AGEVAP configura-se como uma 

associação civil de direito privado, com fins não econômicos. 

Atualmente, a AGEVAP mantém seis Contratos de Gestão. O primeiro assinado em 2004 com a ANA, para 

atendimento ao CEIVAP; o segundo em 2010 com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), 

para exercer a função de Agência de Bacia e Secretaria Executiva de quatro Comitês Afluentes do Rio Paraíba do 

Sul (CBH Médio Paraíba do Sul, Comitê Piabanha, CBH Rio Dois Rios e CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana). 

O terceiro contrato também assinado em 2010 com o INEA, para atuação da AGEVAP junto ao Comitê Guandu; 

o quarto e o quinto contratos de gestão foram assinados em 2014, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), para atendimento aos Comitês de Bacias dos Afluentes Mineiros dos rios Preto e Paraibuna (CBH Preto 

Paraibuna) e dos rios Pomba e Muriaé (COMPÉ); e o sexto contrato de gestão foi assinado em 2017 com o INEA 

para atuação da AGEVAP junto aos Comitês da Baía de Guanabara (CBH BG) e Baía da Ilha Grande (CBH BIG).  

De modo a atender aos Contratos de Gestão celebrados, em especial à função de secretaria executiva dos Comitês, 

a AGEVAP conta com Unidades Descentralizadas distribuídas na bacia do rio Paraíba do Sul, conforme a Figura 

2. 
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De acordo com a Lei das Águas (Brasil, 1997), os valores arrecadados através da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos devem ser aplicados, prioritariamente, na bacia hidrográfica em que foram gerados, devendo ser 

utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras de acordo com os respectivos Planos de 

Recursos Hídricos. Cabe destacar a importância da cobrança como instrumento necessário à viabilidade financeira 

do sistema de gestão de recursos hídricos, incluindo o financiamento da elaboração do Plano de Bacia e da sua 

consequente implementação. Somado a isso, os recursos arrecadados são utilizados para custeio administrativo ou 

no pagamento de despesas relacionadas aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SINGREH, incluindo as despesas de custeio da Entidade Delegatária, sendo esse valor 

limitado à 7,5% do total arrecadado.  

 

Figura 2: Distribuição das Unidades Descentralizadas da AGEVAP na bacia do rio Paraíba do Sul 

 

 

Diante do aumento da demanda de atividades vinculadas aos Contratos de Gestão, a Entidade Delegatária 

realizou processos seletivos diversos para novas contratações de funcionários, dentro do limite de custeio 

estabelecido, acrescido do aporte de recursos financeiros para fins de custeio administrativo da Entidade. A Figura 

3 apresenta a evolução da quantidade de funcionários da Entidade Delegatária ao longo dos anos. 

 

Figura 3: Evolução do quadro de funcionários da AGEVAP no período de 2004 a 2018. 
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No caso da bacia do rio Paraíba do Sul, compete aos Órgãos Gestores integrantes do SINGREH efetuar a 

cobrança pelo uso da água e a consolidação do repasse do recurso arrecadado à AGEVAP, na função de entidade 

delegatária das funções de Agência de Bacia do rio Paraíba do Sul, dá-se mediante a celebração dos contratos de 

gestão. Ressalta-se que os investimentos realizados com os recursos da cobrança são definidos pelo respectivo 

Comitê, com base nas ações previstas como prioritárias no Plano de Bacia e dispostas no respectivo Plano de 

Aplicação. Compete à delegatária AGEVAP, a operacionalização das demandas dos Comitês, mediante 

contratação de serviços para execução das ações deliberadas. 

Os Contratos de Gestão consistem em acordos entre o Poder Público e outras entidades, onde estão definidas 

as responsabilidades de ambos os lados e são fixadas as metas e resultados a serem alcançados em determinado 

período, os quais são avaliados mediante indicadores de desempenho. Os Contratos de Gestão têm como objetivo 

assegurar a essas entidades autonomia técnica, administrativa e financeira, de modo a descentralizar a fiscalização 

e o exercício de atividades relacionadas ao gerenciamento de recursos hídricos. 

Por meio da celebração do Contrato de Gestão ANA nº 14/04, os recursos arrecadados pela Agência Nacional 

de Águas pela cobrança pelo uso da água de domínio da União na bacia do rio Paraíba do Sul são transferidos 

integralmente à AGEVAP (Brasil, 2004). Como forma de atender a premissa de aplicação dos recursos na bacia 

hidrográfica em que foram arrecadados, o Contrato de Gestão em tela prevê como meta a ser atingida pela entidade 

delegatária o investimento anual dos valores arrecadados, de forma gradativa, sendo o percentual previsto no 

referido Contrato de Gestão.  

O Contrato de Gestão INEA n.º 01/2010 garante o repasse parcial dos recursos arrecadados pelo Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA pela cobrança pelo uso das águas de dominialidade do Estado do Rio de Janeiro 

inseridos da bacia do Rio Paraíba do Sul e pela cobrança pelo uso das águas transpostas da bacia do rio Paraíba do 

Sul para a bacia do rio Guandu. Os repasses dos recursos da cobrança arrecadados pelo órgão gestor à AGEVAP 

são realizados em parcelas e os valores são definidos a partir da previsão de investimentos previstos no Plano de 

Aplicação Plurianual dos Comitês Afluentes Fluminenses elaborado com base nos respectivos Planos de Bacia. 

Para a aplicação dos recursos não existe meta a ser atingida definida no referido instrumento contratual. 

Segundo a lei estadual de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 1999), do montante 

arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio estadual, 90% devem ser aplicados na Região 

Hidrográfica que gerou os recursos, em ações e projetos constantes do Plano de Investimentos aprovado pelo 

respectivo Comitê de Bacia, e os outros 10%, no órgão gestor de recursos hídricos do Estado. A legislação vigente 

estabelece ainda a obrigatoriedade de investir 70% dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água 

incidente sobre o setor de saneamento na coleta e tratamento de efluentes urbanos até que se atinja o percentual de 

80% do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica. 

Dando seguimento, os Contratos de Gestão IGAM n.º 01/2014 e 02/2014 celebrado entre o Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas – IGAM e a AGEVAP designou a mesma como entidade equiparada para exercício das 

funções de agência de bacia dos comitês afluentes da porção mineira da bacia do rio Paraíba do Sul. Através do 

referido instrumento contratual, os valores arrecadados pelo órgão gestor mineiro são integralmente repassados à 

AGEVAP para aplicação em investimentos previstos no Plano de Aplicação, elaborado com embasamento no 

Plano de Bacia dos respectivos Comitês. Nestes Contratos de Gestão existe a previsão de meta de desembolso 

gradual, em consideração à recente implementação do instrumento da cobrança nas águas de dominialidade do 

Estado e do período para conformação da delegatária às novas demandas originárias dos Comitês Afluentes 

Mineiros, sendo a meta de desembolso para o ano de 2017 estabelecida em 30% do valor da arrecadação. O Quadro 

2 apresenta a consolidação das informações relativas à implementação das cobranças descritas.  

 

Quadro 2: Consolidação de informações da implementação da cobrança, competência de arrecadação e aplicação 

dos recursos e instrumentos de repasse dos recursos à entidade delegatária na bacia do rio Paraíba do Sul 

Dominialidade Início da cobrança 
Competência Contrato de 

Gestão Arrecadação Aplicação 

União Março de 2003 ANA AGEVAP ANA n.º 014/2004 

Transposição Setembro de 2005 
INEA AGEVAP/INEA INEA n.º 01/2010 

Rio de Janeiro Janeiro de 2004 
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Dominialidade Início da cobrança 
Competência Contrato de 

Gestão Arrecadação Aplicação 

Minas Gerais Novembro 2014 IGAM AGEVAP 
IGAM n.º 01/2010 

IGAM n.º 02/2010 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados o levantamento de dados referentes aos valores federais e estaduais 

arrecadados, pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio paraíba do Sul, e a aplicação dos mesmos por meio da 

delegatária AGEVAP, evidenciando os principais projetos financiados na bacia do rio Paraíba do Sul.   

 

Recursos da cobrança pelo uso das águas federais na bacia do rio Paraíba do Sul 

Genericamente, a metodologia da cobrança praticada nas águas de domínio da União e os valores de Preço 

Público Unitário - PPU consideram para cálculo do valor a ser cobrado os usos referentes à captação, ao consumo 

e ao lançamento de efluentes. A Tabela 1 apresenta a consolidação dos valores destinados à delegatária (repasse) 

que corresponde à integra dos valores arrecado pela cobrança e dos valores investidos na bacia. 

O valor total arrecadado no período de 2014 a 2017 foi da ordem de R$ 44 milhões, com uma média anual de 

arrecadação de R$ 11 milhões. Dentre setores que são passíveis de serem cobrados, o saneamento representa o 

segmento que mais contribui para a arrecadação, cujo valor pago corresponde a 69,2% do valor arrecadado, 

seguido do setor industrial que contribui com 29,1% do montante arrecadado. Os demais setores, somados, 

correspondem a 1,7%. Destaca-se que os três usuários que mais contribuem com a arrecadação na bacia são a 

Companhia Siderúrgica Nacional, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda e a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP de São José dos Campos. A Figura 3 

pretende ilustrar a arrecadação, por setor, dos recursos cobrados pelo uso da água de domínio federal da bacia do 

rio Paraíba do Sul no período proposto. 

 

Figura 3: Contribuição setorial na arrecadação dos recursos cobrados pelo uso da água de domínio da União na 

bacia do rio Paraíba do Sul em escala logarítmica. 

 

 

Em relação à aplicação dos recursos arrecadados repassados integralmente à entidade delegatária, foram 

aplicados na bacia em torno de R$ 48 milhões com valor aproximado de R$ 12 milhões investidos ao ano. De 

acordo com o relatório do Plano de Aplicação Plurianual (SIGA, 2017), os maiores investimentos no intervalo 
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analisado foram no Componente de Recuperação da Qualidade Ambiental disposto no Plano de Aplicação 

Plurianual (CEIVAP, 2012; CEIVAP, 2016), que correspondem à aproximadamente 50% dos investimentos 

realizados no ínterim analisado.  

Os principais projetos integrantes deste Componente inserem-se em programas de redução de cargas poluidoras 

e coleta e disposição de resíduos sólidos. A Tabela 1 apresenta as informações relativas à arrecadação dos recursos 

da cobrança pelo uso da água dos rios federais e a sua aplicação na bacia do rio Paraíba do Sul.  

 

Tabela 1: Consolidação dos recursos arrecadados pelo uso da água de domínio federal e aplicados pela entidade 

delegatária na bacia do rio Paraíba do Sul no período de 2014 a 2017 

Cobrança pelo uso das águas de domínio da União 

Ano Arrecadação pela ANA Aplicação pela AGEVAP 

2014 R$11.585.394,19 R$12.450.902,44 

2015 R$10.666.647,40 R$14.438.552,47 

2016 R$10.757.362,71 R$8.742.512,01 

2017 R$11.702.172,48 R$12.499.817,58 

TOTAL R$44.711.576,78 R$48.131.784,50 

 

Os dados apresentados demonstram que no intervalo estudado foi atingida a meta de desembolso anual, 

conforme definido do respectivo Contrato de Gestão.  

 

Recursos da cobrança pelo uso das águas da bacia do rio Paraíba do Sul de domínio federal e estadual 

Durante o quadriênio de 2014 a 2017, foram destinados à entidade delegatária da bacia do rio Paraíba do Sul 

R$ 81 milhões, considerando a arrecadação federal e estadual realizada através da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos na bacia, perfazendo o valor aproximado de R$ 20 milhões ao ano. A aplicação destes recursos deu-se 

principalmente em ações voltadas para o saneamento e configuram em aproximadamente R$ 63 milhões em 

investimentos realizados na bacia durante o período. A Tabela 2 e a Figura 4 apresentam as informações quanto à 

consolidação dos repasses realizados com os recursos arrecadados através da cobrança pelo uso da água na bacia 

do rio Paraíba do Sul frente à sua aplicação.  

 

Tabela 2: Consolidação dos recursos arrecadados pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul a sua aplicação 

no período de 2014 a 2017 

Cobrança pelo uso das águas de domínio federal e estadual na bacia do rio paraíba do Sul 

Ano Repasse ANA/INEA/IGAM Aplicação pela AGEVAP 

2014 R$16.289.672,02  R$16.268.148,17  

2015 R$26.861.879,25 R$18.687.267,95  

2016 R$16.781.585,60  R$12.377.025,23  

2017 R$21.700.423,13 R$15.881.954,60  

TOTAL R$ 81.633.560,00 R$ 63.214.395,95 

 

 

 



 

Página 8 de 9 

 

Figura 4: Demonstração dos valores recebidos pela delegatária, de origem federal e estadual, e por ela aplicados 

na bacia do rio paraíba do Sul no período de 2014 a 2017. 

 

 

A eficiência de desembolso, considerando todo o período estudado corresponde à 77% de aplicação dos 

recursos arrecadados na bacia. A variação anual deste índice tem mínimo de 70% no ano de 2015, em função da 

iminência de crise financeira decorrente do arresto judicial já mencionado; e máxima de 100%. Cabe destacar que 

os recursos disponíveis para aplicação consideram o valor repassado somado ao eventual saldo remanescente em 

conta acrescido dos rendimentos financeiros. A figura 4 apresenta os valores recebidos pela delegatária através do 

repasse pelos órgãos gestores, federal e estadual, e por ela aplicados na bacia do rio paraíba do Sul durante o 

período de 2014 a 2017.  

 

CONCLUSÃO  

Ainda que seja efetiva a aplicação do instrumento da cobrança na bacia e a aplicação dos recursos arrecadados 

de forma satisfatória quanto ao atendimento dos dispositivos legais vigentes, permanecem as críticas à este 

instrumento de gestão por persistir a falta de eficiência na solução de problemas ambientais e sociais decorrentes 

do desenvolvimento econômico (Hartmann, 2010). 

Os investimentos realizados com os recursos arrecadados pela cobrança são deliberados considerando questões 

de ordem política e econômico-sociais que prevalecem sobre as questões técnicas e ambientais de tal forma que 

as ações realizadas, em linhas gerais, intervêm de forma ineficaz na solução de problemas ambientais e sociais 

pertinentes à gestão de recursos hídricos (Acselrad et al., 2011). 

Ainda que a entidade delegatária, AGEVAP, seja capaz de aplicar a maior parte dos recursos arrecadados, o 

indicador de eficiência de desembolso dos valores arrecadados, previstos em Contratos de Gestão, não garante a 

melhor aplicação dos recursos da cobrança no âmbito da melhoria da qualidade e quantidade de recursos hídricos 

na bacia.  

Observa-se que o sistema de gestão dos recursos carece de indicadores de eficiência dos investidos realizados, 

para que haja um direcionamento eficaz na aplicação de recursos de forma a orientar à tomada de decisões quanto 

aos investimentos com base em parâmetros objetivos e mensuráveis. 

Cabe destacar que o predomínio de uma entidade delegatária das funções de Agência de Bacia na maior porção 

da bacia do rio Paraíba do Sul, viabiliza a gestão integrada dos recursos hídricos federais e estaduais, otimizando 

os investimentos na bacia, compatibilizando interesses, integrando as bacias afluentes e contíguas além de, 

principalmente, contribuir para a implantação de um sistema sólido de informações da bacia do rio Paraíba do Sul. 
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