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1

INTRODUÇÃO

A Ecoplan Engenharia Ltda. apresenta o Relatório Técnico 4 - Cobrança e Outorga – Revisão 02,
referente à execução de serviços de consultoria relativos ao processo de planejamento da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba - FASE C, atendendo às exigências e orientações do Termo de
Referência do Edital de Tomada de Preços Nº 010/CELIC/2013.
Neste relatório serão detalhadas as atividades que constituem a fase final do Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba (Fase C), correspondendo aos itens C.4, C.5, C.6 e C.7. Estes itens se
referem à elaboração das diretrizes de Outorga e de Cobrança pelo uso da água, visando a orientar
os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos quanto às ferramentas de gestão
dos recursos hídricos da Bacia.
Conforme o Termo de Referência, este relatório se propõe a atender a quatro atividades previstas na
Fase C, sendo elas:
•

C.4. Estudo e definição de metodologia de cobrança para retiradas e para diluição de
efluentes;

•

C.5. Avaliação do potencial de arrecadação;

•

C.6. Proposta de operacionalização da aplicação da cobrança pelo uso da água; e,

•

C.7. Estabelecimento de diretrizes gerais para a outorga.

As três primeiras atividades (C.4, C.5 e C.6) se referem ao tema de Cobrança pelo uso da água,
sendo abordadas no Capítulo 3.
A atividade C.4 é contemplada no item 3.1. Primeiramente, é abordado um referencial conceitual para
a definição do valor a ser cobrado e são apresentadas diretrizes gerais para a cobrança pelo uso da
água em Bacias Hidrográficas. São apresentadas metodologias de cobrança aplicadas a outras
bacias hidrográficas no Brasil e uma análise dos mecanismos de cobrança por eles adotados.
A atividade C.5 é contemplada no item 3.2, em que são apresentadas as estimativas de cobrança
pelo uso da água com base em diferentes metodologias implantadas em bacias hidrográficas no
Brasil e o potencial de arrecadação obtido por meio da comparação entre cada metodologia, aplicada
à Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
A atividade C.6 encontra-se descrita no item 3.3. Neste item é apresentada uma proposta de
operacionalização da aplicação da cobrança pelo uso da água, elaborada a partir das análises
descritas nos itens anteriores, que identificou deficiências e dificuldades a serem superadas a fim de
implementar a cobrança na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
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O item C.7, referente à outorga encontra-se detalhado no Capítulo 4. Nele são abordados,
primeiramente, os aspectos legais e institucionais aplicados aos recursos hídricos da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba e a situação atual dos usos da água na bacia. Por fim, são definidas as
diretrizes para outorga de uso da água, seguindo condicionantes técnicas e legais, além de aspectos
práticos, operacionais e atendendo as expectativas sociais. As diretrizes propostas abrangem a
outorga para as águas superficiais e subterrâneas, com maior destaque e aprofundamento para as
superficiais. As diretrizes estão divididas, também, em diretrizes operativas, voltadas para as
definições de valores de vazão e demais valores de referência para operação da outorga, e diretrizes
estratégicas, que abordam questões de compatibilização de demandas internas e externas à bacia.
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2

REFERENCIAL CONCEITUAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

Do ponto de vista conceitual, a utilização de instrumentos de gestão dos recursos hídricos se justifica
pela necessidade de planejamento, regulação e monitoramento da utilização destes recursos. No que
tange aos instrumentos regulatórios de controle legal, não há dúvida quanto a sua necessidade,
cabendo avaliar sua eficácia. Já a regulação do uso dos recursos hídricos através de instrumentos
econômicos, representados pela cobrança pelo uso destes recursos, cabe uma reflexão mais
aprofundada.
A análise da ação econômica dos agentes sociais permite constatar que os dispositivos privados de
decisão de mercado, por si só, não são capazes de contabilizar custos sociais e serviços ambientais
que estão associados com a conservação dos recursos hídricos. Desta forma, eventualmente,
decisões individuais de cada usuário, acabam impondo, aos demais usuários, e ao longo do tempo,
restrições ou desperdícios, comprometendo a qualidade ou a quantidade disponível de recursos
hídricos em uma bacia.
Advém daí a justificativa da necessidade de utilização de instrumentos econômicos, como a cobrança
pelo uso da água, como forma de racionalizar a utilização desses recursos através do
reconhecimento de seu valor. Esta é a condição para a satisfação de demandas de longo prazo de
todos os usuários que, frequentemente, são competidores por este recurso, garantindo maior
eficiência ao uso, elemento essencial para o desenvolvimento econômico integrado e sustentável nas
bacias hidrográficas.
Considerando estas observações e a partir do que será detalhado a seguir, verifica-se que a
utilização eficaz e concomitante dos instrumentos de outorga e cobrança pelo uso da água,
conforme previsto na legislação, têm melhores condições de atender à potencialização das vantagens
e ao controle das limitações de cada um destes instrumentos de gestão.
Para assegurar eficácia de mercado, entretanto, os sistemas de regulação não são os mais eficientes,
pois tendem a criar vícios e imperfeições que afetam negativamente a atividade produtiva,
especialmente por não diferenciarem os usuários com melhor ou pior manejo do recurso e com maior
ou menor economia e qualidade em seu processo de uso. Neste caso, a cobrança pelo uso da água,
teoricamente, assumiria a função de complementar o processo de gestão através da internalização
econômica, ainda que parcial, dos custos sociais e ambientais advindos do uso deste bem,
diferenciando os agentes econômicos em função de sua utilização (quantidade utilizada, tecnologia
empregada e racionalidade de seu processo de utilização).

11

Assim, uma política de gestão de recursos hídricos, como preconizado na legislação, deve se valer de
instrumentos de planejamento, econômicos e regulatórios (ou instrumentos de comando e controle).
Nos primeiros, a tentativa é de influenciar indiretamente a exploração do meio ambiente, através da
regulação voluntária da decisão dos agentes econômicos, que são incentivados pelos preços destes
bens a decidir de forma mais racional sobre seu uso. No segundo, a regulação é direta, decidida com
base no entendimento dos agentes reguladores sobre os efeitos danosos sobre os recursos
ambientais da ação dos agentes econômicos, através de diretrizes estatais e taxas ambientais. O
entendimento conceitual das vantagens e limitações de cada modelo destes, os instrumentos
econômicos e os instrumentos regulatórios, constitui no arcabouço teórico requerido para o
estabelecimento de diretrizes de cobrança pelo uso de recursos hídricos.
Na gestão ambiental pública, os instrumentos regulatórios são os mais utilizados. Uma conduta que
provoque efeitos externos (ou externalidades), nesta perspectiva, deve ser vedada, limitada ou
regulamentada por meio de diretivas ou proibições legais, cujo cumprimento, em geral, necessita ser
fiscalizado e serem aplicadas sanções sempre que não obedecidas.
Na política de recursos hídricos, a Outorga é um importante instrumento de regulação pública, que
estabelece normas de captação de água e de emissão de efluentes, com base, principalmente, em
critérios técnicos, que consideram desde a capacidade de suporte do ambiente natural à utilização de
determinados recursos. Além das avaliações científicas, há que se considerar o enquadramento dos
corpos d’água, que sustenta a outorga, sendo influenciado e validado pelos Comitês de bacia (ANA,
2011c).
Na aplicação dos instrumentos regulatórios, contudo, há dificuldades de reconhecer as diferenças
entre os agentes no que tange ao volume de retirada, consumo e emissão de efluentes. Ao não ser
sensível a estas diferenças, os instrumentos regulatórios não estimulam os agentes econômicos a
promoverem melhorias tecnológicas, mesmo os que fazem o uso mais irracional, desde que
disponham de licença para utilização do recurso, a qual pode ser obtida por antiguidade do pedido ou
outros artifícios.
Os instrumentos de mercado, por sua vez, ao onerarem proporcionalmente ao uso, são mais
eficazes na geração de estímulos à busca de novas soluções mais econômicas, e promovem como
resultado a tendência ao chamado “ótimo de alocação”, ou seja, um ponto de equilíbrio entre o grau
dos danos aceitáveis (custos ambientais) e o custo adicional (ou marginal, em linguagem econômica)
da utilização de determinado recurso pelo agente individual.
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Contudo, a utilização exclusiva de instrumentos econômicos para o controle ambiental, como
poderiam defender os que compartilham de uma visão neoliberal mais aguerrida, requer a completa
internalização dos custos ambientais relacionados a um determinado processo ou uso, o que não
é possível, uma vez que muitos impactos são desconhecidos ou imensuráveis na escala de cada
usuário individual dos recursos naturais. Ou seja, mesmo que conhecidos, alguns danos não podem
ser relacionados proporcionalmente a cada agente causador individual. Nesta perspectiva, o
instrumento de enquadramento dos corpos hídricos se torna uma valiosa oportunidade de
complementação à interação entre outorga e cobrança.
Há também que ser considerada a escala espaço temporal, ou seja, a eventual percepção pelos
agentes de que certos efeitos ocorrem somente em longos períodos de tempo, ou ainda difusamente
em dimensões espaciais que extrapolam, inclusive, as unidades político-administrativas e territoriais
que regulam os mercados. Os processos globais de poluição atmosférica e seus efeitos sobre o
chamado aquecimento global são um exemplo desse tipo de limitação na imputação precisa da
responsabilidade de cada agente na geração do problema, extrapolando muito os limites de gestão
da bacia hidrográfica.
Em escala local, entretanto, bacias como a do Lago Guaíba requerem que seja considerada a
condição de entrega dos recursos hídricos de suas bacias afluentes, em termos da condição de
enquadramento definida para a bacia, sofrendo influência da qualidade da água entregue no exutório
das bacias afluentes. A condição de exutório de outras bacias acaba condicionando ou mesmo
limitando as outorgas locais, por exemplo, para lançamento de efluentes, caso seja considerada a
condição atual do corpo receptor, neste caso influenciado diretamente pela qualidade da água
recebida das bacias afluentes.
Ou seja, em linhas gerais e simplificadas, em termos de instrumentos de mercado, após a ação dos
instrumentos regulatórios normativos, se o consumo do meio ambiente é gratuito, o usuário dos
recursos naturais exercerá sua atividade econômica pelo tempo que isso lhe proporcione benefício.
Mas, se for cobrada uma taxa sobre o uso da natureza, esse preço influencia, no cálculo do usuário, a
quantidade de uso ou de emissões que ele fará, sendo que o limite é dado pelo benefício adicional
quando ele for menor do que a taxa que ele irá pagar. Assim, nos limites da própria teoria econômica
neoclássica, a definição do valor da taxa a ser cobrada como instrumento econômico de proteção
dos recursos naturais, portanto, se torna fundamental.
Nesta perspectiva restrita de mercado, vale observar a definição da meta ambiental de preservação,
que em última análise define o preço a ser cobrado pelo uso dos recursos naturais. Ela não é
estabelecida cientificamente ou através de critérios técnicos, mas socialmente, a partir da
percepção da escassez de bens na sociedade, ou seja, a partir da decisão dos atores sociais sobre
qual o grau de dano que se dispõem a aceitar em troca de um bem ou serviço produzido utilizando os
recursos naturais.
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A rigor, inclusive, se há o registro de um dano ambiental, como a poluição de um rio que não é
utilizado por ninguém, o dano ambiental não se reflete em dano econômico e, desta forma, não há
custo a se considerar, pois este custo não é percebido e, consequentemente, não é valorado. No
entanto, quando ocorre a poluição de um rio por uma indústria, por exemplo, que aumenta a sua
produção e causa a deterioração da qualidade da água, esse custo acaba sendo refletido em outro
usuário, sendo mais facilmente valorado. Para um custo como este entrar no circuito econômico, ou
seja, ser internalizado, é necessário que seja requerido pela sociedade que recursos naturais, mesmo
sem uso, sejam preservados dentro de certas condições de qualidade. Neste caso, evidentemente, o
uso de instrumentos de regulação é muito mais eficaz, uma vez que não há estímulo econômico
direto em considerar opções de não uso de recursos da natureza.
Porém, em função da necessidade de tomada de decisões coletivas e da afirmação de escolhas
específicas pelos atores sociais, o plano de bacia, suas metas e requerimentos de oferta de
quantidade e qualidade, são o balizamento social, ou analogicamente a um dispositivo mecânico, a
“calibragem” dos parâmetros sobre os quais a regulação normativa deverá ser estabelecida. Neste
particular, os critérios técnicos e as mensurações científicas são apenas o subsídio para a tomada de
decisão dos atores da bacia acerca do grau de degradação que estão dispostos a aceitar para manter
ou modificar os usos que são feitos da água atualmente.
Assim, as diretrizes aqui propostas, bem como os critérios técnicos indicados, não apenas deverão
ser submetidas à apreciação do Comitê de Bacia, como também necessitarão ser trabalhadas em
conjunto com a sociedade da bacia, a qual, em última análise, irá definir os parâmetros que serão
utilizados como referência para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos.
Tendo em vista essa discussão, os capítulos seguintes oferecem uma avaliação mais aprofundada e
detalha aspectos e desdobramentos de forma específica para cada instrumento, considerando os que
foram indicados pelo Termo de Referência para serem aprofundados no âmbito da Fase C do Plano
de Bacia.
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3

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA BACIA

3.1
3.1.1

ESTUDO E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE COBRANÇA PARA AS
RETIRADAS E PARA A DILUIÇÃO DE EFLUENTES
Referencial Conceitual para a Definição do Valor a ser Cobrado

Em uma perspectiva teórica, a definição do valor da taxa a ser cobrada pelo uso da água apresenta
muitas dificuldades para ser estabelecida de forma objetiva e tecnicamente embasada. Um primeiro
aspecto a considerar é que a percepção de escassez, que segundo a teoria neoliberal define o preço
dos recursos necessários, muda com o tempo, resultado de mudanças ambientais e tecnológicas no
uso dos recursos naturais. Por isso, o valor da taxa também deveria mudar, dificultando a sua
operação institucional. Segundo Hartmann (2010):
“Do ponto de vista político, certamente não seria fácil conseguir implementar uma
taxa que fosse submetida a constantes mudanças de valor. Por essa razão, os
padrões ecológicos visados, na maioria das taxas ambientais existentes ao redor do
mundo (o que também ocorre no caso da cobrança pelo uso da água no Brasil),
normalmente não são definidos com exatidão. Ao invés disso, a meta de captar
recursos acaba assumindo o papel central.”

Isto ocorre em detrimento do efeito esperado de regular indiretamente o uso do recurso ambiental, ou
seja, subvertendo o propósito para o qual foi criado como instrumento econômico de regulação do
uso da água. Há também aspectos mais complexos e graves relacionados à definição da taxa a ser
cobrada. O principal é que não há um método que possa assegurar um cálculo preciso.
Segundo Hartmann (2010), as alternativas existentes atualmente para o cálculo de valor de bens e
serviços ambientais podem ser divididas em métodos diretos e indiretos de atribuição deste valor. Os
métodos indiretos se referem ao valor de uso da natureza e tentam derivar este valor a partir da
análise de outros dados mercadológicos. O princípio básico é o de comparar o valor de mercado com
e sem o uso do recurso natural (produções irrigadas e não irrigadas do mesmo produto, por exemplo),
ou os custos adicionais ao não uso (como transporte para abastecer o recurso a partir de outra fonte,
por exemplo) ou a remediação pelo uso (danos à saúde, custos de tratamento de poluentes, etc.) ou
evitamento de suas consequências (preços diferenciais de imóveis em ambientes em diferentes graus
de preservação, por exemplo). A vantagem destes métodos indiretos de valoração é que a análise se
baseia em dados objetivos e comprováveis. Por outro lado, uma valoração indireta somente é
possível quando um bem ou um serviço ambiental realmente é utilizado ou quando um dano
realmente ocorreu.
Do rol de bens e serviços ambientais não valorados, fazem parte tanto o benefício que advém para
outras pessoas (por ex. oriundas de outras regiões) a partir da existência do bem ambiental, ainda
que não o utilizem (valor de existência), quanto o benefício daquelas outras pessoas que deixam em
aberto a possibilidade de ainda tirarem proveito do bem em questão (valor de opção), bem como o
benefício para gerações vindouras (valor de herança). Estas componentes também fazem parte,
porém, de um valor total do meio ambiente. Estes non-use-values (valores de não-uso) somente
podem ser averiguados mediante métodos diretos (HARTMANN, 2010, pp. 18 e 19).
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Os métodos diretos de valoração monetária do meio ambiente, por sua vez, são manifestações dos
sujeitos econômicos, coletadas a partir de pesquisas de opinião, sobre o valor que se dispõem a
pagar compensatoriamente ao bem ambiental que lhe é suprimido, ou ao inverso, o valor que é
atribuído para que um bem ambiental seja mantido.
Vale lembrar que no âmbito da teoria econômica neoclássica a atribuição de valor é prerrogativa
exclusiva dos agentes econômicos, mesmo que estes se valham de conhecimentos científicos ou de
qualquer outro tipo para decidirem. Neste sentido, é questionável a precisão destes métodos, pois
diferentes averiguações chegam a resultados diferentes, por exemplo, em função da cobrança ser
hipotética ou iminente (intimação para pagamentos reais), ao perfil cultural da sociedade que está
valorando o bem e também ao poder econômico de quem faz a valoração, ou seja, sua capacidade
de pagamento pelo bem. Diferentes concepções de valor em sentido não estritamente econômico
levam a diferentes percepções de valor monetário para os bens.
Além disso, e talvez mais importante que isso, o grau de informação sobre o problema não é
suficiente e igualmente distribuído entre os atores econômicos. Em muitos casos não se sabe
exatamente o que vai acontecer a curto e, principalmente, a longo prazo ou se os atores dispõem de
informações distintas. Obviamente, o que não é conhecido não pode ser valorado, senão a partir de
um critério arbitrário como um “princípio de precaução”, que adota o não uso enquanto não há
convicção sobre as consequências de longo prazo pelo uso atual. De qualquer forma, qual seria o
valor deste não uso exatamente?
A questão principal nos métodos de valoração econômica do meio ambiente, portanto, é que o valor
monetário é sempre o valor para as pessoas, mesmo que em alguns casos não sejam identificados
de maneira direta (os métodos indiretos, ao aferirem preços praticados estão expressando, em última
análise, a percepção do valor de usos efetivamente realizados). Trata-se de procedimentos que não
contemplam um valor intrínseco à natureza.
Assim, de acordo com Hartmann (2010, p. 21), pode ser construída a seguinte escala de valor
ambiental em função do grau de conhecimento de consequências efetivas de sua indisponibilidade:
•

Custos decorrentes da indisponibilidade do bem ambiental para um uso já existente
(mensurado de forma indireta pelos custos de transporte, de reparação, de
substituição, de privação direta, etc. e grande potencial de serem internalizados aos
preços dos bens e serviços que os utilizam);

•

Custos decorrentes da potencial indisponibilidade do bem ambiental para usos atuais
ou futuros estabelecidos precisamente por contingências conhecidas (disposição a
pagar ou disposição a aceitar uma compensação em virtude da admissão de um valor
ambiental conhecido, porém externalizado – mensurado diretamente através da
opinião dos agentes sociais); e,

•

Custos decorrentes dos riscos prováveis, mas não precisamente estabelecidos ou
contingenciados, dos quais não há informação suficiente e adequadamente
distribuída entre os agentes sociais (a rigor, não podendo ser valorados).
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Reconhecidas as limitações para a definição de valores para cobrança pelo uso de recursos naturais
e, consequentemente dos instrumentos econômicos destinados à conservação ambiental, a
valoração monetária da natureza, ainda que parcial ou imprecisa, pode auxiliar na construção de uma
consciência pública sobre o problema, evidenciando a existência de potenciais consequências de
longo prazo e a existência de custos decorrentes do consumo ambiental. Assim, juntamente com as
medidas regulatórias, o conceito de taxas ambientais, ou seja, a estratégia de fazer recuar a
demanda de um bem ambiental, mediante a cobrança de uma taxa pelo uso desse recurso
natural, tem seu valor no contexto de sua utilização conjunta com instrumentos de regulação e
gestão de recursos. Sua condição proporcional ao uso ou dano ambiental pode representar um
importante instrumento de desenvolvimento de soluções alternativas, especialmente novas
tecnologias, sobre as quais as disposições regulatórias normalmente têm reduzido efeito. Trata-se de
um mecanismo que visa à internalização de custos externos ao processo econômico que estão
associados ao uso de recursos naturais.
Porém, os métodos existentes para a valoração econômica do meio ambiente apresentam
dificuldades e são controversos e, por este motivo, seus resultados podem ser vistos apenas como
uma aproximação do “valor da natureza” e não uma cifra precisa que reflete os custos externalizados
do processo produtivo.
Alves (2012) observa que a cobrança pelo uso de recursos hídricos vem sendo praticada em vários
países apoiada no Princípio Poluidor Pagador (PPP), adotado em 1972 pela Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE. Este princípio estabelece que todas as
despesas relativas às medidas tomadas para que o meio ambiente permaneça em estado aceitável
devem ser imputadas ao agente econômico poluidor, ou seja, os custos dessas medidas devem ser
repercutidos nos custos dos bens e serviços que dão origem à poluição em função de sua produção
ou de seu consumo.
Posteriormente, em 1987, a OCDE formula o Princípio do Usuário-Pagador (PUP) como extensão do
Princípio Poluidor Pagador, recomendando que os preços pela utilização dos recursos naturais
devem refletir, no caso da água, além dos custos de investimentos e de exploração, os custos sociais
marginais relacionados à diminuição e à deterioração dos recursos hídricos. Uma vez que cada metro
cúbico adicional de água captado para uma determinada finalidade causa um custo adicional para a
sociedade, pelo fato dos outros usuários disporem a partir daí de um metro cúbico a menos, o preço
do último litro de água retirado ou lançado como resíduo deve corresponder ao custo adicional
(marginal) para manter o fornecimento desse serviço.
Estas conclusões se transferem diretamente à discussão sobre o valor adequado para a cobrança
pelo uso da água no Brasil. Segundo Hartmann (2010), da análise dos diferentes modelos de
cobrança já implantados no Brasil, verifica-se que na maioria das vezes o aspecto financeiro está
claramente em primeiro plano, à frente, segundo a teoria, do verdadeiro objetivo das taxas
ambientais, ou seja, a ideia de regulação e de incentivo à introdução de melhorias e racionalização do
uso dos recursos ambientais.
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No Brasil,
(...) as taxas da cobrança pelo uso da água normalmente se orientam pelos custos
advindos das medidas necessárias para a eliminação de danos ecológicos ou da
escassez de água e/ou para a manutenção de um determinado nível de qualidade
de água almejado. Os respectivos investimentos deverão ser financiados por meio
de um rateio de custos entre todos os usuários. Este também pode ser um ponto de
referência para o valor que os sujeitos econômicos destinam ao meio ambiente.
Trata-se, pois, dos custos que estão dispostos a investir, a fim de reduzirem ou
repararem, posteriormente, um dano já ocorrido (HARTMANN, 2010, p. 18).

Contudo, de certa forma, a combinação de instrumentos econômicos como a cobrança pelo uso de
recursos hídricos com instrumentos regulatórios como a outorga, ainda que não atendam
completamente aos objetivos econômicos e sociais de regulação do uso e conservação dos recursos
hídricos, atende de forma eficiente ao princípio participativo e descentralizado proposto pelo seu
modelo de gestão.
A gestão dos recursos hídricos, tanto no Brasil como em outros países, notadamente na França da
qual o modelo serviu de inspiração ao modelo nacional, tem sido marcada pela transferência para a
sociedade da responsabilidade pela gestão e resolução de conflitos relacionados a estes recursos. O
modelo proposto prevê que a gestão se dê de forma participativa, através de associações e comitês,
e de maneira descentralizada, através da divisão por bacias hidrográficas. Desta forma, a aferição do
valor a ser cobrado, na perspectiva de que são os agentes econômicos que definem preços, deveria
ser diferenciada localmente, respondendo ao grau de consciência e ao desejo dos atores locais com
relação ao valor dos bens e serviços ambientais.
As exigências em termos institucionais e sociais deste tipo de gestão, descentralizada, participativa,
são consideravelmente maiores do que as exigências de um modelo regulatório estatal, como ocorre
atualmente no Brasil em relação à gestão de recursos ambientais através da Política de Meio
Ambiente. Embora inserida nesta última, a gestão de recursos hídricos apresenta características
institucionais particulares e dispõe de instrumentos próprios, entre os quais, especialmente, a outorga
para o uso da água e a cobrança pelo uso da água em cada bacia, além do próprio Plano de Bacia,
instrumento que deveria refletir a percepção particular dos atores socais da bacia.
Assim, a definição dos valores e instrumentos de cobrança realizada no âmbito da bacia hidrográfica
e pelos atores sociais representados nos Comitês de Bacia, de certa forma, refletem a disposição
destes atores para aceitar ou não compensações pelo uso dos recursos hídricos, atendendo ao
princípio de um método de valoração direta. A outorga, por sua vez, define com base em critérios
técnicos limites para a utilização destes recursos. De forma combinada, portanto, pelo menos
teoricamente e supondo que os processos técnicos de aferição sejam eficazes, desenvolve-se uma
verdadeira política ambiental que coordena instrumentos regulatórios com instrumentos de mercado.
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Na prática, contudo, muitas dificuldades necessitam ser superadas para que estes instrumentos
operem plenamente e respondam com a eficácia esperada. Dentre estas dificuldades se destaca a
falta de conhecimento para que sejam tomadas as decisões, assim como, muitas vezes, a falta de
um arranjo institucional apropriado e de um estoque de capital social suficiente, inclusive para
gerar o conhecimento necessário a partir dos agentes econômicos, o que acaba retardando,
distorcendo ou mesmo inviabilizando o avanço do processo.
Do ponto de vista conceitual, a cobrança pelo uso da água bruta toma por base o modelo econômico
neoclássico de introduzir instrumentos econômicos na política ambiental, embora esta última seja
marcada predominantemente pela utilização de instrumentos reguladores. Como observa Hartmann:
A economia ambiental neoclássica também enfatiza a superioridade desses
instrumentos econômicos no tocante à precisão ecológica e notadamente em
relação à eficiência econômica. Na verdade, ao se fazer o ajuste da política
ambiental em nível nacional e regional, em geral ela apenas é mais um critério
dentre vários, mas justamente em países como o Brasil, nos quais normalmente
apenas se dispõe de recursos e capacidades limitadas para realizar a política
ambiental, a aplicação eficiente dos recursos adquire uma importância ainda maior
(HARTMANN, 2010, p.2).

Do ponto de vista econômico e institucional, como foi comentado anteriormente, a gestão de recursos
hídricos é dificultada pela grande desigualdade entre os atores sociais envolvidos no processo de
tomada de decisão, representando uma barreira considerável à participação social preconizada pelo
modelo adotado que pretende ser participativo e descentralizado. São elevados, para a gestão de
recursos hídricos, os chamados custos de transação, que se constituem na necessidade de
estabelecimento, manutenção, fiscalização e solução de conflitos em complexos arranjos e contratos
de acesso e utilização dos recursos hídricos em nível local e regional. Tais contratos (formais e
informais) são realizados de forma pulverizada por diferentes atores sociais, coletivos e individuais,
oriundos de diferentes setores (público, privado, de diversos setores produtivos), sobre os quais
incide um grande número de regulamentações, ao mesmo tempo em que, de maneira geral, se
desenvolve em ambientes de reduzido estoque de capital social, sobre uma rede frágil e incipiente de
organizações de representação dos interesses relacionados aos recursos hídricos. Mesmo onde ela
existe, a rede de instituições que suporta o capital social mobilizado para a gestão dos recursos
hídricos no âmbito das bacias hidrográficas, em geral, registra um grau de desenvolvimento muito
desigual entre os diferentes setores e grupos de atores, tornando muito difícil para muitos atoreschave, em especial usuários da água, participarem de forma efetiva do processo de tomada de
decisão implícito à gestão descentralizada.
Do ponto de vista institucional, portanto, os elevados custos de transação exigem de certos atores
sociais, principalmente para os usuários não governamentais, o desenvolvimento de capacitações
que não dispõem para poderem participar efetivamente, fragilizando sua posição na tomada de
decisão implícita ao processo de gestão.
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Soma-se a este processo o fato de que a água, assim como outros bens coletivos, ainda não é
percebida enquanto recurso com valor econômico por muitos atores sociais, especialmente os
produtivos. Calcados em uma cultura forjada na tradição de simples apropriação de certos recursos,
sem custos tanto para captação quanto para devolução em condições de qualidade alteradas ao meio
ambiente, determinados custos, notadamente sociais e ambientais, não são efetivamente
contabilizados pelo processo econômico e, desta forma, desconsiderados na tomada de decisão
individual de cada usuário. O resultado deste processo é, de um lado, a degradação da qualidade
destes recursos, vindo eventualmente a comprometer a própria atividade produtiva, bem como outros
usos associados. De outro, constitui-se em potencial gerador de conflitos sociais, prejudicando o
desenvolvimento social das comunidades que dependem destes recursos.
De certa forma, ainda que não logre grande eficiência prática na regulação do uso da água, a
utilização de instrumentos como a cobrança pelo uso da água tem o objetivo de forçar a
internalização no cálculo econômico e, portanto, nas orientações adotadas para tomada de decisão
de uso destes recursos, de todos os custos sociais e ambientais advindos do uso da água pelos
atores sociais. Esta internalização rebate, institucionalmente, no reconhecimento e na organização
dos diferentes usuários em torno de sua demanda por recursos hídricos, contribuindo para a
construção do capital social necessário para a gestão participativa e descentralizada.
Estabelecida esta referência conceitual para o papel econômico e institucional da cobrança pelo uso
da água no processo de desenvolvimento da gestão de recursos hídricos no Brasil será apresentada,
a seguir, uma análise do contexto de inserção da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tanto em
termos legais e normativos, quanto em termos da experiência já desenvolvida no Brasil.
3.1.2

Diretrizes Gerais Indicadas para a Cobrança pelo Uso da Agua em Bacias Hidrográficas

A noção de gestão integrada dos recursos hídricos apresenta várias acepções: primeiro, no sentido
de abranger os processos de transportes de massas de água que têm lugar na atmosfera, na terra e
nos oceanos, isto é, o ciclo hidrológico; segundo, quanto aos usos múltiplos da água; terceiro, quanto
ao inter-relacionamento dos corpos hídricos com os demais elementos dos mosaicos dos
ecossistemas (solo, fauna e flora); quarto, em termos de coparticipação entre gestores, usuários e
populações locais no planejamento e na administração dos recursos hídricos; e, quinto, em termos de
compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental, na perspectiva de
um desenvolvimento sustentável (ALVES, 2012, p. 12).
Essa característica descentralizada, participativa e integrada implica em um conjunto de diretrizes
gerais para a gestão de recursos hídricos, em relação não apenas à cobrança pelo uso da água, mas
de certa forma ao conjunto dos instrumentos de gestão. A seguir são destacadas as principais
diretrizes gerais.
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3.1.2.1 Diretrizes Legais
As diretrizes propostas neste Plano para os instrumentos de gestão de recursos hídricos de outorga e
cobrança pelo uso da água estão em consonância com as bases legais e conceituais vigentes sobre
a aplicação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
A legislação de recursos hídricos do Rio Grande do Sul é estabelecida pela Lei nº 10.350 de
30/12/1994, anterior à legislação federal, porém ainda não completamente regulamentada. Essa
legislação apresenta como instrumentos de gestão de recursos hídricos, em seu Capítulo IV:
I.

A outorga de uso dos recursos hídricos (Seção I, Artigos 29 a 31);

II.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Seção II, Artigos 32 e 33);

III.

O rateio de custo de obras de uso e proteção dos recursos hídricos (Seção III, Artigos
34).

No Capítulo III – Do Planejamento dos Recursos Hídricos, na mesma Lei nº 10.350 de 30/12/1994,
são tratados o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Seção I, Artigos 22 a 25) e os Planos de Bacia
Hidrográfica (Seção II, Artigos 26 a 28), porém, não como instrumentos de gestão, mas como
planejamento.
Essa legislação institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, de acordo com o previsto no artigo
171 da Constituição do Rio Grande do Sul, e aborda objetivos, princípios, diretrizes, sistema de
recursos hídricos, plano estadual de recursos hídricos, planos de bacia hidrográfica, instrumentos,
infrações e penalidades.
Com base nesta legislação o Governo do Estado tem procurado assumir efetivamente o domínio
sobre as águas dos rios estaduais, através da implementação do instituto da outorga para o uso da
água, sendo essa regulamentada pelo Decreto n° 37.033, de 21 de novembro de 1996. Foi também
estabelecido, através da Resolução nº 01, de 1997, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os
casos de dispensa de outorga enquanto os Planos de Bacia não os definem.
No âmbito da legislação federal, o artigo 5º da Lei nº 9.433/1997, posterior, portanto, à legislação
gaúcha, estabelece como instrumentos da Política Nacional de Recursos hídricos:
I.

Planos de Recursos Hídricos;

II.

Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água;

III.

Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV.

Cobrança pelo uso de recursos hídricos;

V.

Compensação a municípios;

VI.

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Embora anterior e não completamente regulamentada, a legislação estadual de recursos hídricos não
se diferencia em relação aos princípios gerais e aos mecanismos básicos de gestão de recursos
hídricos em relação à legislação federal.
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A Lei nº 10.350 de 30/12/1994 estabelece, em seu Artigo 1º que a água é um recurso natural de
disponibilidade limitada e dotado de valor econômico que, enquanto bem público de domínio do
Estado, terá sua gestão definida através de uma Política de Recursos Hídricos.
Focando inicialmente sobre o instrumento de cobrança pelo uso da água, o Art. 3º estabelece que a
Política Estadual de Recursos Hídricos reger-se-á, entre outros, pelos seguintes princípios:
III - os benefícios e os custos da utilização da água devem ser equitativamente
repartidas através de uma gestão estatal que reflita a complexidade de interesses e
as possibilidades regionais, mediante o estabelecimento de instâncias de
participação dos indivíduos e das comunidades afetadas;
IV - as diversas utilizações da água serão cobradas, com a finalidade de gerar
recursos para financiar a realização das intervenções necessárias à utilização e à
proteção dos recursos hídricos, e para incentivar a correta utilização da água;

No Art. 23 é definido que serão elementos constitutivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos:
VII - as diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem a aleatoriedade
das projeções dos usos e das disponibilidades de água;
VIII - as diretrizes para a cobrança pelo uso da água;
IX - o limite mínimo para a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso da água.

No âmbito dos Planos de Bacia Hidrográfica, o Art. 27 estabelece como elementos constitutivos:
III - esquemas de financiamento dos programas a que se refere o inciso anterior,
através de:
a) determinação dos valores cobrados pelo uso da água;
b) rateio dos investimentos de interesse comum;
c) previsão dos recursos complementares alocados pelos orçamentos públicos e
privados na bacia.

Fica estabelecida, desta forma, a base para a cobrança pelo uso da água de dominialidade estadual.
A atribuição dos valores a serem cobrados, segundo o Art. 19, compete aos comitês de bacia que
deverão:
VI - aprovar os valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica;
VII - realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a serem executados
na bacia hidrográfica;
VIII - aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em serviços e
obras de interesse da bacia hidrográfica tendo por base o Plano da respectiva bacia
hidrográfica;

Art. 33, por sua vez, estabelece que o valor da cobrança definido nos planos de Bacia Hidrográfica
deve obedecer às seguintes diretrizes gerais, diferenciando a cobrança pelas retiradas da cobrança
pelos lançamentos:
I - na cobrança pela derivação da água serão considerados:
a) o uso a que a derivação se destina;
b) o volume captado e seu regime de variação;
c) o consumo efetivo;
d) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo de água onde
se localiza a captação;
II - na cobrança pelo lançamento de efluentes de qualquer espécie serão
considerados:
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a) a natureza da atividade geradora do efluente;
b) a carga lançada e seu regime de variação, sendo ponderados na sua
caracterização, parâmetros físicos, químicos, biológicos e toxicidade dos efluentes;
c) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo de água
receptor;
d) o regime de variação quantitativa e qualitativa do corpo de água receptor.

Ou seja, os comitês definem tanto os valores cobrados, quando sua destinação no âmbito do Plano
de investimentos, obedecendo a diretriz de aplicação destes recursos e de gastos com custeio:
Art. 32 - Os valores arrecadados na cobrança pelo uso da água serão destinados a
aplicações exclusivas e não transferíveis na gestão dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica de origem.
I - a cobrança de valores está vinculada à existência de intervenções estruturais e
não estruturais aprovados para a respectiva bacia, sendo vedada a formação de
fundos sem que sua aplicação esteja assegurada e destinada no Plano de Bacia
Hidrográfica;
II - até 8% (oito por cento) dos recursos arrecadados em cada bacia poderão ser
destinados ao custeio dos respectivos Comitê e Agência de Região Hidrográfica;
III - até 2% (dois por cento) dos recursos arrecadados em cada bacia poderão ser
destinados ao custeio das atividades de monitoramento e fiscalização do órgão
ambiental do Estado desenvolvidas na respectiva bacia.

Juntamente com os Comitês de Bacia, as Agências de Região Hidrográfica são entidades com papel
determinante sobre a cobrança pelo uso da água. No Art. 4º, inciso III, é estabelecido o compromisso
de apoio técnico por parte do Estado através da criação de Agências de Região Hidrográfica com a
incumbência de subsidiar do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, os Comitês de
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica que compõe a respectiva região.
De forma mais abrangente para todo o Sistema de Recursos Hídricos, no Art. 20, as agências de
Região Hidrográfica, a serem instituídas como integrantes da Administração Indireta do Estado,
prestarão apoio técnico, incluindo, entre suas atribuições, as de:
V - manter e operar os equipamentos e mecanismos de gestão dos recursos hídricos
mencionados no artigo 11, II, b);
VI - arrecadar e aplicar os valores correspondentes à cobrança pelo uso da água de
acordo com o Plano de cada bacia hidrográfica.

A alínea V do Art. 20, ao fazer referência ao Art. 11, inclui a produção e manutenção do cadastro de
usuários entre as atribuições das Agências, outro componente necessário à implantação da cobrança
pelo uso da água que, segundo o Art. 40 deve ser feita de forma gradativa, atendidas as seguintes
providências:
I - desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade
econômica, social, cultural e ambiental da utilização racional e proteção da água,
com ênfase para a educação ambiental;
II - implantação de um sistema de informações hidrometeorológicas e de cadastro
dos usuários de água;
III - implantação do sistema integrado de outorga do uso da água, devidamente
compatibilizado com sistemas correlacionados de licenciamento ambiental e
metropolitano.
Parágrafo único - O sistema integrado de outorga do uso da água previsto no inciso
III abrangerá os usos existentes, os quais deverão adequar-se ao disposto nesta lei,
mediante a expedição das respectivas outorgas.
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Na medida em que vão se avolumando os estudos de cobrança pelo uso da água, como este, e
avançando o processo de discussão sobre o tema, embora sem definição da Agência de Região
Hidrográfica, apresenta-se como oportuno avaliar critérios e metodologias de cobrança válidas para o
conjunto das bacias estaduais.
3.1.2.2 Diretrizes Ambientais
O enquadramento de corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, visa a
assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes e a diminuir os custos de
combate à poluição da água, mediante ações preventivas permanentes e a fixação das vazões
ecológicas.
Nestas decisões e, portanto, na definição do esforço e dos custos de oportunidade do controle da
qualidade das águas estarão implícitas as escolhas dos atores sociais e econômicos da bacia quanto
à prioridade a ser dada, em cada trecho de corpo hídrico, aos usos diretos e demais atividades
relacionadas com a oferta de água, incluindo a proteção ambiental. Decisões que afetem as
atividades na bacia podem gerar custos ambientais, custos estes que de alguma forma possam ser
mensuráveis, poderão ser repassados aos usuários.
3.1.2.3 Diretrizes Econômico-Financeiras
Os objetivos de qualidade a serem buscados na bacia pelo instrumento de enquadramento, bem
como a quantidade desejada para os corpos de água da bacia resultam, necessariamente, na
eventual demanda de recursos financeiros necessários para alcançá-los. Portanto, as diretrizes
econômico-financeiras devem ser consideradas na articulação entre a qualidade e quantidade de
recursos hídricos desejada e os investimentos demandados para tal. Conceitualmente, como foi visto
anteriormente, trata-se de promover a internalização, ainda que parcial, das externalidades não
computadas atualmente no cálculo econômico dos atores produtivos e usuários dos recursos hídricos.
Há duas diretrizes possíveis para ajuste de valores de cobrança, já que não se dispõe de um método
completo e preciso. A primeira define os valores a serem pagos pelo uso da água de acordo com os
investimentos demandados para sua gestão. Simploriamente esta diretriz pode ser chamada de
“princípio de condomínio”, ou seja, as despesas comuns aos usuários, a exemplo de um condomínio
residencial, são rateadas em cotas proporcionais entre eles. Neste caso, o valor a ser cobrado pode
impactar financeiramente os usuários de forma importante, dependendo do investimento exigido.
Além disso, bacias que já contam com cobrança podem se tornar menos atraentes a novos
investimentos, beneficiando bacias que não possuem este instrumento instituído (HARTMANN, 2010,
p. 170).
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A segunda diretriz é a que prima por não onerar significativamente os usuários, resultando em valores
de baixo impacto de cobrança. Neste caso, os objetivos de estimular o reconhecimento do valor
econômico da água e promover uma educação para a racionalização do uso é priorizado, em
detrimento da eficácia da cobrança como elemento inibidor de práticas inadequadas, para os quais
tem pouco efeito, pois o valor cobrado não é significativamente impactante e pode ser facilmente
absorvido pelos usuários, mesmo os grandes pagadores dos setores de saneamento e industrial.
Portanto, deve ser considerado, também, no escopo destas diretrizes o fato de que a cobrança pelo
uso da água não está instituída em todo o território do país ou mesmo em todas as unidades da
federação. Em vista disso, os valores cobrados em bacias em que o instrumento já foi implantado não
pode representar uma desvantagem locacional importante a ponto de, por exemplo, inibir o
investimento local em detrimento de áreas que não possuem este tipo de cobrança. Dificilmente uma
comunidade de bacia aceitaria este tipo de situação, retirando a sustentação política para a
manutenção de uma situação deste tipo.
Outra observação importante é que as duas diretrizes mencionadas são em alguma medida
contraditórias, ou seja, ao ratear custos comuns para a gestão de recursos hídricos necessariamente
estará onerando os usuários. Em situação mais crítica, esta oneração é significativa, contrapondo-se
à segunda diretriz que busca não onerar significativamente os usuários.
Nos limites de cada uma destas diretrizes, alguns objetivos econômicos podem ser estabelecidos. Os
preços cobrados deverão sinalizar aos usuários o nível de utilização desejado nos locais onde haja
necessidade de restrição ao uso (quanto mais escassa a água, mais elevado o valor). Contudo, a
cobrança de valores diferenciados dentro de uma mesma bacia em função de maior ou menor
escassez é institucionalmente difícil de ser implementada. A avaliação das metodologias de cálculo
do valor de cobrança pelo uso da água existentes no Brasil atualmente indica, inclusive, a prática de
cobrança de valores similares nas diferentes bacias. A definição de metodologias de cobrança em
bacias federais tem repercutido na replicação, com pequenas variações, da metodologia de cobrança
nas bacias afluentes estaduais.
Outro objetivo econômico resultante das diretrizes indicadas anteriormente é que os preços deverão
promover a distribuição equitativa entre todos os usuários do esforço de racionalização da água
requerido. Os preços poderão incluir, também, funções de tempo, isto é, aplicações graduais de
incentivos ou desincentivos financeiros, quando for necessário tempo para o usuário reduzir sua
utilização através do acesso a novas tecnologias, elaboração de projetos, execução de obras, etc. Ou
seja, deve ser considerado o tempo necessário à efetivação das medidas de racionalização do uso da
água demandadas aos usuários e sinalizadas pelos critérios de cobrança.
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Os preços cobrados deverão auxiliar no custeio do sistema de gestão dos recursos hídricos e a
implementação de medidas que assegurem minimamente o monitoramento das águas. Em uma fase
inicial, os preços cobrados deveriam assegurar a instituição plena dos instrumentos de gestão de
recursos hídricos prevista (plano de bacia, enquadramento e outorga), especialmente em relação aos
subsídios necessários a isso (cadastro de usuários, fiscalização, monitoramento, comunicação social,
etc.). A contrapartida disso é que o sistema técnico-administrativo de cobrança seja eficaz, racional,
priorize os processos simplificados, a integração com outros sistemas para minimizar custos e
ofereça informações transparentes e seguras para os usuários e para a sociedade.
3.1.2.4 Diretrizes Institucionais
Os Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito ou não dos planos de recursos hídricos de bacias
hidrográficas (Planos de Bacia), são os responsáveis pela aprovação de instrumentos de cobrança
pelos recursos hídricos, incluindo a definição de metodologia de cálculo, parâmetros e critérios,
conforme as orientações da Política de Recursos Hídricos. Geralmente, os planos de bacia
estabelecem diretrizes e especificam os instrumentos complementares à cobrança, como foi
mencionado anteriormente. No caso do Rio Grande do Sul, por força de lei, a instituição da cobrança
deve ser precedida de um programa de comunicação social específico, de um sistema integrado de
outorga compatibilizado com o licenciamento ambiental, da implantação de um sistema de
informações hidrometeorológicas e de cadastro dos usuários de água.
O Brasil conta atualmente como mais importantes, entre outras experiências, a cobrança instituída em
três bacias de dominialidade federal além da Bacia do Rio São Francisco (Paraíba do Sul; Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – PCJ e Doce). Nas bacias de dominialidade estadual destacam-se a PiracicabaJaguari/MG e Araguari/MG, que acompanham a metodologia da Bacia PCJ, e do Rio das Velhas/MG,
que segue a metodologia de cobrança da Bacia do Rio São Francisco.
Outro aspecto institucional a ser considerado é que o ambiente mais propício para a discussão de
eventuais revisões de metodologias de cobrança se configura quando a arrecadação existente já tem
uma aplicação regular, com resultados obtidos e prestações de contas realizadas. A cobrança pelo
uso da água no Brasil é relativamente recente, assim como a instituição de Agências de Bacia, sendo
que não há ainda acúmulo de experiências suficiente para uma avaliação de longo período, foco
sobre o qual as revisões de metodologias de cobrança que estão por vir deverá recair.
3.1.3

Experiência e Propostas Brasileiras de Cobrança Pelo Uso da Agua

A dominialidade das águas é estabelecida pela Constituição Brasileira de acordo a inserção territorial
das águas superficiais. É de dominialidade das unidades federadas as águas superficiais em corpos
de água totalmente inseridas em seu território, bem como as águas subterrâneas armazenadas sob
seus territórios. Ou seja, não há dominialidade da União sobre águas subterrâneas, somente sobre
águas superficiais que não se insiram no território de uma única unidade federada ou que
ultrapassam as fronteiras nacionais.
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O site oficial da Agência Nacional de Águas – ANA (ANA, 2014) informa que, em rios de domínio da
União, a cobrança foi implementada na Bacia do Rio Paraíba do Sul, nas bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, na Bacia do Rio São Francisco e na Bacia do Rio Doce. Em rios de domínio do
Estado do Rio de Janeiro, além das bacias afluentes ao Rio Paraíba do Sul, o instrumento foi
implementado nas bacias do Rio Guandu, da Baía da Ilha Grande, da Baía da Guanabara, do Lago
São João, do Rio Macaé e Rio das Ostras e do Rio Itabapoana. Em rios de domínio do Estado de
São Paulo, além das bacias afluentes ao Rio Paraíba do Sul e aos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
a cobrança foi implementada nas bacias dos rios Sorocaba-Médio Tietê, Baixo Tietê e Baixada
Santista. Em rios de domínio do Estado de Minas Gerais, além das bacias afluentes aos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí e ao Rio Doce a cobrança foi implementada nas bacias dos rios Velhas
e Araguari. Em rios de domínio do Estado do Paraná, a cobrança já foi iniciada nas bacias do Alto
Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira.
No Estado do Ceará, desde 1996, está instituída tarifa de cobrança pelo uso de recursos hídricos
superficiais e subterrâneos cuja arrecadação, dentre outras, é destinada ao custeio das atividades do
gerenciamento dos recursos hídricos, envolvendo os serviços de operação e manutenção dos
dispositivos e da infraestrutura hidráulica (embora denominada tarifa, parte da cobrança no Ceará tem
características de preço público). No Estado da Bahia, desde 2006, está instituída tarifa de cobrança
pelo fornecimento de água bruta dos reservatórios, sendo parte da receita destinada à Companhia de
Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB) que é responsável pela administração,
operação e manutenção da infraestrutura hídrica destes reservatórios (a cobrança na Bahia tem
características típicas de tarifa).
As bacias de domínio da União iniciaram o processo de cobrança pela água, sendo seguidas pelas
unidades federadas com as quais estas bacias compartilham águas superficiais. Nas bacias que se
anteciparam à adoção de cobrança pelos usos da água, como as dos Rios Paraíba do Sul e do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, os estados nelas inseridos, basicamente Minas Gerais, Rio de Janeiro
(apenas na Bacia do Rio Paraíba do Sul) e São Paulo, buscaram adaptar os critérios de cobrança de
águas federais às suas peculiaridades, sem deixar de reproduzir em grande parte, o modelo básico
estabelecido pelas bacias federais, além de instituírem a cobrança pelos usos das águas
subterrâneas. Segundo Lanna (2011):
Os mecanismos e critérios adotados para a cobrança pelos usos da água em bacias
brasileiras apresentam grande semelhança estrutural, com pequenas diferenças
relacionadas a coeficientes setoriais ou de adequação. Também no que se refere
aos preços aplicados, essas semelhanças prevalecem. (LANNA, 2011, p.63)

Assim, é apresentada a seguir uma breve descrição dos critérios e metodologias de cobrança
adotados em bacias de domínio da União e em bacias de domínio dos Estados, oferecendo um
cenário da situação atual da cobrança no país. Na Figura 1 é possível observar a reduzida cobertura
territorial das bacias que contam com instrumentos de cobrança instituídos ou em processo de
instituição.
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Figura 1: Bacias com cobrança e situação da cobrança pelo uso das águas
Fonte: ANA (2014)

3.1.3.1 Águas de domínio da União
A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul foi a primeira a implantar a cobrança pelos usos de águas
de domínio da União no país, sendo aprovado inicialmente pelo Comitê para Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) em 2001, posteriormente pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH) em 2002 e sendo implantada efetivamente a partir de 2003.
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Posteriormente, a proposta de cobrança pelos usos da água nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (PCJ), de maneira geral, seguiu e aperfeiçoou critérios adotados pelo CEIVAP, sendo
aprovada pelo CNRH em 2005.
A partir dos avanços promovidos pelo PCJ à metodologia inicial, o CEIVAP reformulou seus critérios
de cobrança em 2006, com grande similaridade com os critérios adotados pelo PCJ, implementandoos a partir de 2007.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em maio de 2009, e o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, em março de 2011, aprovaram os mecanismos e valores de cobrança
pelos usos de suas águas de domínio federal. Em ambos os casos as propostas aprovadas mostram
pontos de contato com os critérios adotados pelo CEIVAP e pelo PCJ.
Ou seja, na avaliação de Lanna (2011) trata-se de “um único processo de implantação da cobrança
pelo uso de água no Brasil”.
3.1.3.2 Águas de domínio estadual
A primeira experiência de cobrança pelo uso de água no Brasil, no âmbito de um sistema estadual de
gerenciamento de recursos hídricos, foi implantada no Ceará em 1996, antecedendo, portanto, as
experiências em águas da União descritas anteriormente. No entanto, no Ceará é cobrado o serviço
de suprimento de água e não o uso da água no ambiente conforme definido pela política de recursos
hídricos. As políticas de recursos hídricos federal e das unidades federadas são muito similares e
seguem basicamente as mesmas diretrizes, o que propicia sua integração nas bacias que dividem
dominialidade entre a União e unidades federadas. Em vista disso, são consideradas como
experiências de cobrança pelos usos de águas estaduais as dos estados de Rio de Janeiro, de São
Paulo e de Minas Gerais.
No Estado do Rio de Janeiro, a cobrança foi precedida da experiência pioneira na Bacia do Paraíba
do Sul e das discussões no CEIVAP. A partir de 2004, iniciou-se a cobrança pelos usos dos recursos
hídricos de dominialidade estadual, integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,
seguindo basicamente as condições, metodologia e valores definidos pelo CEIVAP. Posteriormente à
aprovação desta cobrança em março de 2003, em dezembro de 2003, a cobrança pelos usos da
água foi estendida a todo o Estado do Rio de Janeiro, seguindo os critérios e valores fixados pelo
CEIVAP, e condicionando a possibilidade de cobrança à efetiva implantação dos comitês de bacia
estaduais e à elaboração dos respectivos planos de bacia hidrográfica.
No Estado de São Paulo, o processo teve encaminhamento distinto. Ainda em 1991, foi aprovada a
Política Estadual de Recursos Hídricos e realizados estudos pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE naquele mesmo ano. Novos estudos foram realizados em 1996 e em 2004, os
últimos no âmbito dos estudos do Plano Estadual de Recursos Hídricos do quadriênio 2004/2007. Em
março de 2006 foi regulamentada a lei que estabeleceu as diretrizes para a implementação da
cobrança no Estado de São Paulo. Os usuários urbanos e industriais dos recursos hídricos ficariam
sujeitos à cobrança efetiva a partir de 2006 e os demais usuários somente a partir de 2010.
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O modelo de cobrança de São Paulo difere do modelo geral das bacias da União por acrescentar
grande quantidade de coeficientes ponderadores, contemplando situações diversas com o objetivo de
compreender a complexidade e diversidade da economia paulista. Contudo, cabe aos comitês
selecionar e definir quais destes coeficientes serão aplicados em suas bacias.
Com base nessas regulamentações os comitês PCJ e Paraíba do Sul decidiram por implementar a
cobrança estadual paulista nas respectivas bacias de dominialidade estadual ainda em 2006,
iniciando a cobrança em julho de 2007.
A experiência de Minas Gerais é mais recente e vinculada à porção mineira das bacias do PCJ e às
bacias dos Rios das Velhas e Araguari. Em 2009 foram aprovados pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH) os mecanismos de cobrança, que foi iniciada no primeiro semestre de
2010.
Na Bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari a cobrança pelos usos da água seguiu, de maneira geral, a
metodologia e os valores do PCJ. A Bacia do Rio das Velhas, que tem em suas cabeceiras a região
metropolitana de Belo Horizonte, faz parte da Bacia do Rio São Francisco. Em vista disso, adotou os
mecanismos de cobrança da Bacia do Rio São Francisco com algumas alterações, entre as quais, a
cobrança do setor mineração e do setor saneamento como um uso especial. Na Bacia do Rio
Araguari, face ao seu grande uso de água para irrigação, o Comitê da Bacia optou por adotar o
referencial dos comitês PCJ por entender que é o que melhor considera este tipo de uso.
3.1.4

Mecanismos de Cobrança Adotados

Os mecanismos e critérios adotados para a cobrança pelos usos da água em bacias brasileiras,
conforme foi comentado, observam uma estrutura comum. Em vista disso, a abordagem mais
apropriada não é por bacia, mas por tipo de uso cobrado e de forma comparativa entre as bacias. A
seguir, será apresentada a estrutura geral das metodologias de cobrança e comentadas variações e
especificidades relevantes para as bacias da União que dispõem de critérios estabelecidos e das
bacias mineiras Piracicaba-Jaguari e Araguari, que acompanham o sistema de cobrança da bacia
PCJ, e Velhas, que acompanha sistema de cobrança da Bacia do Rio São Francisco. Sobre as
demais bacias estaduais que possuem sistemática de cobrança instituída serão feitos comentários
específicos no item de “usos especiais”, tendo em vista que mesmo seguindo a sistemática das
bacias da União, apresentam uma grande diversidade de particularidades segundo o tipo de uso,
adaptadas à realidade local.
De forma geral, este item de descrição dos mecanismos de cobrança adotados constitui-se em uma
compilação da análise de Lanna (2011), selecionando, detalhando e comentando aspectos
considerados relevantes, especialmente no que concerne aos usos mais importantes no âmbito local.
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A formulação de cálculo na notação matemática original encontra-se nas deliberações específicas de
cada bacia e já são de amplo conhecimento público. Para a apresentação e descrição dos
mecanismos e critérios utilizados, contudo, não será utilizada a notação matemática constante das
respectivas deliberações que instituíram as fórmulas, mas uma notação que mistura operadores
matemáticos com textos descritivos dos componentes. Com isso está se buscando facilitar o
entendimento comparativo dos valores e critérios utilizados ao leitor não familiarizado com este tipo
de formulação, em detrimento da precisão da notação matemática.
Outro aspecto a mencionar é que os valores de cobrança nas bacias consideradas não sofreram
alteração desde sua instituição. Recentemente, o Comitê PCJ empreendeu um processo de
discussão e aprovação de um fator de atualização monetária do valor da cobrança (AGÊNCIA DAS
BACIAS PCJ; COMITÊS PCJ, 2014). Conforme relatório do processo de decisão sobre o percentual a
ser aplicado, foram considerados os seguintes aspectos para orientar a proposição da taxa a ser
utilizada para atualização.
a) Segundo uma avaliação realizada pelas Agências da Bacias PCJ foi registrada a tendência de
redução do montante cobrado, não apenas em valores relativos, resultantes da falta de atualização
monetária, mas também em termos absolutos, em vista do sucesso atribuído às ações planejadas e
executadas. Neste caso é mencionada a revisão de outorgas, que resultou em um ajuste de maior
aproximação entre o outorgado e o utilizado pelos usuários, liberando vazão para novas outorgas
sem pressionar os limites outorgáveis. Foram registradas, também na avaliação feita uma série de
ações que estariam resultando em uma racionalização do uso dos recursos hídricos na bacia,
resultando em melhoria de qualidade e quantidade. O resultado disso, conforme a essência do
instrumento de cobrança, é gravar um custo econômico aos usuários que os leve a valorizar os
recursos hídricos e a se mobilizarem a racionalizar o seu uso. Entretanto, atingido este objetivo, a
tendência é que o montante cobrado diminua progressivamente, restringindo o instrumento para o
atendimento de outro objetivo da cobrança que é custear as ações de melhorias e de gestão
requeridas pela bacia.
Em Agências da Bacias PCJ; Comitês PCJ (2014) esta situação é chamada de “perda de valor da
cobrança”, o que é um equívoco. Um dos resultados desejados da implementação de um Plano de
Bacia é que os fatores que geram a arrecadação sejam reduzidos e que, com isso, a bacia “perca”
arrecadação, por ter ganho racionalização do uso da água. Entretanto, o documento demonstra que a
parcela de contribuição da cobrança pelo uso da água no montante de recursos envolvidos nas ações
do Plano de Bacia tem se reduzido ao longo do tempo, ou seja, a cobrança tem perdido
representatividade em relação ao total investido na melhoria da qualidade e quantidade da água na
bacia. Foi considerado como argumento para a proposição de uma taxa para a atualização do valor
da cobrança o percentual de perda de participação relativa da cobrança no montante de
investimentos do Plano, neste caso, numa acepção correta do termo “perda” de arrecadação da
cobrança.
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Não foi abordado, apesar do reconhecimento desta redução do montante da cobrança pela eficácia
do instrumento e pela redução proporcional ao investimento total, o impacto financeiro disso sobre o
custeio das atividades das agências de bacia, tendo em vista que sua receita é definida como uma
parcela do montante arrecadado. Embora este argumento esteja implícito, convém explicitá-lo nesta
reflexão, pois um eventual sucesso na racionalização do uso dos recursos hídricos ao ponto de
resultar em uma diminuição do montante cobrado não é uma garantia de que esta racionalização e
este resultado irão se manter ao longo do tempo, sendo necessário, no mínimo, um monitoramento
adequado e um processo contínuo de aperfeiçoamento da gestão frente aos desafios que se
apresentam.
b) O segundo aspecto detalhado em Agência das Bacias PCJ; Comitês PCJ (2014) é a evidente
desvalorização monetária do valor cobrado frente ao aumento dos preços dos itens que compõem o
elenco de ações e os custos fixos de operação da Agência de Bacia (efetivamente um fator de perda
de capacidade de investimento devido à defasagem inflacionária).
Resultou desta avaliação a proposição, pelas Agência das Bacias PCJ, de uma taxa de atualização
do valor de cobrança, incidente sobre o Princípio Usuário-Pagador que referencia a metodologia de
cobrança. A partir desta taxa inicial proposta, a qual não é informada no estudo, foi realizado um
amplo processo de discussão no âmbito das câmaras técnicas dos comitês e em fóruns setoriais de
usuários constituídos com esta finalidade. Este processo é especialmente complexo nas bacias PCJ
por estas integrarem dominialidade federal e estadual de São Paulo e de Minas Gerais.
O processo de discussão resultou, conforme sugerem os relatos das reuniões, na arbitragem e
aprovação de uma taxa de 27,0% a 27,5%, escalonada a partir de 2013 até 2015 (Tabela 1),
aprovada através da Deliberação dos Comitês das bacias no 160/2012, de 14/12/2012, que
estabelece novos valores para os Preços Unitários Básicos (PUBs) das cobranças pelo uso dos
recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Cobranças PCJ).
Tabela 1: Valores atualizados para os PUBs – 2013 a 2016 – nas bacias PCJ
Valor do PUB (R$)

Variação em relação a 2013

Termo

Unidade
2013

2013

2014

2015

2014

2015

2016

Captação Superficial

m3

0,01

0,01

0,0108

0,0118

8,0%

18,0%

27,0%

Captação
Subterrânea

m3

0,0115

0,0115

0,0125

0,0135

8,7%

17,4%

27,0%

Consumo

m3

0,02

0,02

0,0217

0,0235

8,5%

17,5%

27,5%

Lançamento

kg/DBO5,20

0,1

0,1

0,1084

0,1175

8,4%

17,5%

27,4%

Transposição

m3

0,015

0,015

0,0163

0,0176

8,7%

17,3%

27,3%

Fonte: Agência das Bacias PCJ; Comitês PCJ (2014, p. 122).

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por sua vez, prevê apenas progressividade dos preços unitários da
tabela condicionada ao alcance de metas de desembolso dos recursos financeiros aprovadas no
contrato de gestão celebrado entre a ANA e a Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e
aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Trata-se, neste caso, de um
escalonamento do início da cobrança e não uma sistemática de reajuste dos valores (Tabela 2).
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Tabela 2: Preços Públicos Unitários (PPU) de captação em R$
Tipo de uso

Unidade

2011/2012

2013

2014

2015

Captação

R$/m3

0,018

0,021

0,024

0,030

Transposição

R$/m3

0,022

0,027

0,031

0,040

Lançamento de carga orgânica (DBO5,20)

R$/kg

0,100

0,120

0,150

0,160

Fonte: Deliberação CBH-DOCE nº 26, de 31 de março de 2011.

3.1.4.1 Cobrança pela captação
A cobrança pela captação de água considera duas situações distintas. Quando não há medição do
volume captado e quando há informação sobre o volume captado. Na outorga requerida para a
captação de água é informado o volume a ser captado, sujeito posteriormente, quando de sua
captação efetiva, a ser medido. Assim as duas informações (volume de captação outorgado e volume
de captação medido) são considerados nas fórmulas.
Quando não há informação sobre o volume medido de captação, o cálculo se dá da mesma forma em
todas as bacias, através da multiplicação do (a) valor captado outorgado pelo (b) Preço Público
Unitário (PPU) para captação e por (c) um coeficiente que considera a classe de enquadramento em
que a seção fluvial de captação se acha enquadrada e (d) as boas práticas de uso e conservação de
água.
A fórmula básica contempla os seguintes componentes:
Valor a ser pago pela captação = volume anual de água captada (m3 outorgados) x PPU de captação
(R$/m3) x coeficiente de captação segundo a classe de enquadramento (este coeficiente pode ser
composto, considerando também boas práticas de conservação de água retirada).

(1)

O valor do PPU de captação de água superficial é idêntico para todas as bacias consideradas, com
exceção da Bacia do Rio Doce, cujo valor previsto para 2015 é de R$ 0,03. Esta diferença se deve,
principalmente, à metodologia de cobrança do Rio Doce não estabelecer a cobrança pelo consumo,
compensando, por assim dizer, comparativamente às outras bacias, o valor não cobrado pelo
consumo através do valor cobrado pela captação. A cobrança pela captação de água subterrânea,
cabível apenas para a dominialidade das unidades federadas, possui PPU diferenciado apenas nas
bacias dos Rios Piracicaba-Jaguari e Araguari, com base no entendimento de que se trata de uma
reserva estratégica cujo uso deve ser preterido quando há outras fontes de abastecimento superficial
(Tabela 3).
Tabela 3: Preços Públicos Unitários (PPU) de captação em R$/m3
Bacia

Captação de água superficial

Captação de água subterrânea

Paraíba do Sul

0,01

-

PCJ

0,01

-

Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG

0,01

0,015

São Francisco

0,01

-

Velhas/MG

0,01

0,01

Doce
Fonte dos dados Lanna (2011).

0,03
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Não apenas em relação à captação, mas também nos demais usos cobrados (consumo e diluição), a
utilização de coeficientes que variam, em geral, de 0 a 1,2 permite definir variações de valores
segundo situações específicas de uso a partir de um mesmo PPU. Ou seja, ao invés de utilizar
diversos valores de PPU para cada situação é utilizado um único PPU e coeficientes que variam
segundo as diferentes situações de captação, consumo ou lançamento.
No caso do coeficiente de captação o princípio considera que o valor a ser pago deva ser maior
quanto melhor for a qualidade da água do corpo hídrico na qual é retirada. Ou seja, quanto melhor a
qualidade da água, expressa na classe de enquadramento mais elevado será o valor cobrado pela
retirada deste corpo hídrico.
Observa-se que na bacia mineira do Rio das Velhas (Tabela 4), o valor da captação de água
subterrânea é modificado pelo coeficiente, enquanto nas bacias Piracicaba-Jaguari e Araguari, como
visto anteriormente, foi definido um PPU específico.
Tabela 4: Valores dos coeficientes de captação segundo as classes de enquadramento dos corpos
hídricos
Paraíba do Sul
Piracicaba-Jaguari/MG
São Francisco
Classe de enquadramento
Velhas/MG
PCJ
Araguari/MG
Doce
Subterrânea
1,0
1,15
Especial
1

-

-

-

1,1

1,0

1,0

1,1

1,1

2

0,9

0,9

1,0

1,0

3

0,9

0,9

0,9

0,9

4
Fonte dos dados Lanna (2011).

0,7

0,7

0,8

0,8

Ainda em relação a variações dos coeficientes de captação, nas Bacias dos Rios Paraíba do Sul, Rio
São Francisco e Doce o coeficiente de captação é composto pela multiplicação de duas parcelas,
sendo uma o coeficiente que depende da classe de enquadramento do corpo de água da captação
(conforme Tabela 4) e a outra um coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e
conservação de água. Desta forma, nestas bacias há um coeficiente adicional que pode abater o
valor cobrado caso o usuário disponha de boas práticas.
Entretanto, o valor deste coeficiente nas bacias do São Francisco, exceto para os usos rurais
(irrigação, agropecuária e aquicultura) e do Rio Doce é atualmente 1, ou seja, não interfere no valor
final, e na Bacia do Rio Paraíba do Sul há previsão da introdução futura de um coeficiente deste tipo
visando a estimular as boas práticas de uso e conservação de água. Portanto, atualmente, todas as
bacias consideradas utilizam efetivamente apenas o coeficiente segundo a classe de enquadramento
do corpo hídrico em que a água é retirada.
Na Bacia do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, a parcela do coeficiente de captação destinada
a estimular as boas práticas de uso e conservação para os usos rurais é de 0,025, isto é, as
captações para irrigação, agropecuária e aquicultura nestas bacias são reduzidas a 2,5% do valor
cobrado pelo mesmo volume em outros tipos de usos.
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Na Bacia do Rio das Velhas aplica-se, também, um coeficiente redutor de 0,5 sobre o valor de
captação a ser cobrado ao setor de mineração, quando o propósito for rebaixamento dos níveis de
água subterrânea, e de 0,75 nos demais casos.
Quando há informação sobre o volume medido de captação, o cálculo altera o primeiro componente
da formulação básica de cálculo (multiplicação do (a) valor captado pelo (b) Preço Público Unitário
(PPU) para captação e por (c) um coeficiente de captação). Neste caso o volume captado é um valor
que considera os volumes outorgados e captados de forma ponderada, não se tratando apenas de
substituir o volume medido pelo captado estabelecido na formulação básica.
O objetivo da utilização de ponderadores e coeficientes para as captações outorgadas e medidas é
estimular que o volume medido não seja inferior a 70% do outorgado, ou seja, que a captação
outorgada não seja muito diferente da efetivamente realizada (medida). Assim, a informação de
outorga tenderá a ser mais precisa, estimulando ou compelindo (no caso de a medida ser superior a
outorgada) a uma revisão da outorga por parte do usuário para ajustá-la ao seu uso efetivo,
possibilitando melhor gestão do conjunto dos volumes outorgados, partindo do pressuposto de que os
volumes outorgados sejam superestimados em relação aos efetivamente retirados.
Assim, o volume captado com medição, é calculado considerando as seguintes situações:
a) Se o volume captado medido for superior a 70% do volume outorgado e inferior a 100% dele,
o volume outorgado é ponderado por 0,2 e o volume medido por 0,8, sendo que o resultado
disso é multiplicado por 70% da diferença entre o volume outorgado e medido, ou seja:
Vol captado= (0,2 x m3 outorgados) + (0,8 x m3 medidos) x 0,7 x (m3 outorgados -m3 medidos)

(2)

b) Se o volume captado medido for inferior a 70% do volume outorgado o volume outorgado é
ponderado por 0,2 e o volume medido por 0,8, sendo que o resultado disso é somado ao
valor 1 e multiplicado por 70% da diferença entre o volume outorgado e medido, ou seja:
Volume captado = (0,2 x m3 outorgados) + (0,8 x m3 medidos) + 1 x 0,7 x (m3 outorgados m3 medidos).

(3)

Resulta desta metodologia de cálculo que a medição das vazões captadas representa uma redução
no valor da parcela de captação calculada apenas sobre a outorga. A figura elaborada por Lanna
(2011) demonstra que um usuário que não faz medições (linha vermelha) caso as realizasse (linha
azul) tenderia a pagar valores sempre menores (Figura 2). Este mecanismo de cobrança, portanto,
estimula o usuário a manter seu volume captado exatamente igual ao outorgado ou inferior a 30% do
volume outorgado, limite no qual a diferença não representa ônus significativo.
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Figura 2: Valores unitários de cobrança pela captação com PPU = R$0,01/m³ e coeficiente de captação
unitário
Fonte: Lanna (2011, p. 12)

Assim, segundo Lanna (2011), se o usuário usar 100% de sua captação outorgada ou mais pagará
exatamente o PPU, sem nenhum tipo de desconto. Caso use mais do que lhe foi outorgado deverá
solicitar acréscimo do valor outorgado e não há incentivo econômico para esta adequação, além de
representar uma irregularidade. Caso use menos do que o valor outorgado deverá ser pago o PPU
tanto pelo valor efetivamente captado, com peso de 80%, quanto pelo valor outorgado, com peso de
20%. Assim, o preço da água é maior quanto maior for a diferença entre os valores efetivamente
captados e outorgado. Além disso, quando a captação efetiva é menor que 70% da outorga, o valor
cobrado é acrescido pelo fator que multiplica por 0,7 a diferença entre volume outorgado e volume
medido, fazendo que o usuário passe a pagar preços unitários crescentes.
Comparativamente, portanto, quando apenas o valor outorgado é considerado para cobrança o
usuário paga mais do que quando é cobrado pelo valor medido, desde que o usuário capte menos do
que lhe é outorgado. O objetivo deste modelo de cálculo é induzir o usuário a solicitar revisão da
outorga quando estiver distante dos valores efetivamente captados, disponibilizando a outros
usuários os valores de água não utilizados.
A metodologia de cobrança pela vazão medida não está presente nas bacias do Rio São Francisco e
do Rio das Velhas, fazendo parte das demais aqui analisadas.
3.1.4.2 Cobrança pelo consumo
A parcela da cobrança correspondente ao consumo de água, exceto para irrigação, segue modelo
similar nas bacias estudadas, com exceção da Bacia do Rio Doce que não cobra esta parcela.
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Nas bacias do Rio São Francisco e do Rio das Velhas há diferenciação das demais por não
distinguirem as captações em corpos d’água da União ou estaduais. A cobrança, portanto, do valor
de consumo nas bacias do Rio São Francisco e do Rio das Velhas é realizada pela multiplicação das
parcelas (a) volume anual de água captado (seja o outorgado, seja o medido) em águas de domínio
da União (ou do Estado de Minas Gerais) subtraído do volume total anual de água lançado em corpos
hídricos de domínio das unidades federadas, da União, em redes públicas de coleta de esgotos ou
em sistemas de disposição no solo (m3); pelo (b) PPU de consumo e pelo (c) coeficiente de consumo,
que foi estabelecido como sendo 1 para todos os usos a não ser irrigação, criação animal e
aquicultura (nestes casos, o coeficiente de consumo é igual a 0,025, ou seja, equivalente a 2,5% do
valor dos outros usos). Ou seja, exceto para os usos rurais nestas bacias, o valor de consumo é
definido pela multiplicação do volume consumido (obtido pela subtração entre o captado e o lançado)
pelo PPU de consumo (somente pelo produto de (a) x (b) descritos anteriormente, pois o coeficiente
de consumo é unitário em todos os casos).
Nas demais bacias o cálculo considera também a dominialidade da água consumida. Nas bacias de
corpos d’agua de domínio da União, apenas é cobrado o consumo da água neste domínio,
diferenciando, proporcionalmente, das estaduais. Nas Bacias do Rio Piracicaba-Jaguari e Araguari a
diferenciação vale para as águas estaduais (superficiais e subterrâneas) onde o valor é calculado
somente sobre a proporção de águas de domínio estadual. A cobrança, portanto, do valor de
consumo nas demais bacias, exceto a do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, é realizada pela
multiplicação das parcelas (a) volume total anual de água captado (seja o outorgado, seja o medido)
subtraído do volume total anual de água lançado em corpos hídricos de domínio dos estados, da
União, em redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas de disposição no solo; pelo (b) PPU
de consumo e pela (c) razão entre volume anual de água captado (outorgado ou medido) em águas
de domínio da União (ou do respectivo estado) e o volume total anual de água captado (seja o
outorgado, seja o medido) independentemente da dominialidade.
Ou seja, nestas bacias, o valor de consumo é definido pela multiplicação do volume consumido
(obtido pela subtração entre o captado e o lançado), pelo PPU de consumo e pela proporção do
volume captado em rios da União (ou dos Estados) sobre o total captado em qualquer dominialidade.
O PPU de consumo em todas as bacias que possuem cobrança é estabelecido em R$ 0,02 por m3.
Na ausência de informação sobre o volume de água lançado, o volume consumido é definido como
uma parcela percentual da captação, situação comum nos usos rurais.
3.1.4.3 Cobrança pelo lançamento
A cobrança pelo lançamento de efluentes é calculada unicamente com base na estimativa da carga
de demanda bioquímica de oxigênio após 5 dias a 20°C Celsius (DBO5,20). Outros poluentes lançados
não são considerados para efeitos de cálculo de cobrança pelo uso da água para lançamento e
diluição.
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A base comum de cálculo para todas as bacias é a fórmula utilizada na Bacia do Rio Paraíba do Sul,
que considera (a) a concentração de DBO5,20 (kg/ m3) multiplicado pelo (b) volume anual de água (m3)
lançado (seja medido ou constante da outorga na ausência de valor medido) e pelo (c) PPU de
lançamento (R$/ m3).
Na Bacia do Rio Doce, que não cobra pelo consumo e, portanto, não se interessa pela apuração do
volume de água lançado, o componente (b) da formulação não é considerado, ou seja, a cobrança é
calculada diretamente pela carga de DBO5,20 em kg/ano multiplicado pelo PPU de lançamento
definido em R$/kg.
As demais bacias, exceto a Bacia do Rio Paraíba do Sul e a do Doce, consideram também a classe
do corpo de água receptor através de um coeficiente a ser multiplicado pelo resultado da fórmula
anterior. Contudo, atualmente, para todas as bacias este coeficiente é definido como 1, ou seja, não
altera efetivamente o valor cobrado em função da classe de enquadramento do corpo hídrico,
resultando na prática, portanto, no mesmo cálculo utilizado na Bacia do Rio Paraíba do Sul.
Nas bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), bem como nas dos rios Piracicaba-Jaguari/MG e
Araguari/MG, a fórmula básica descrita anteriormente é acrescida de um coeficiente que considera a
eficiência de tratamento da carga orgânica. Desta forma, quanto maior é a eficiência de remoção de
DBO5,20 do efluente tratado progressivamente menor será o valor cobrado a título de lançamento. O
que é considerado para a definição deste coeficiente é a percentagem de remoção de carga orgânica
(DBO5,20) na estação de tratamento de efluentes líquidos (industriais e domésticos) apurada por meio
de amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado (final) efetuada pelo usuário.
Para efeitos do valor cobrado, a remoção de DBO5,20 até 80% ou não declarada/comprovada pelo
usuário, implica em um coeficiente igual a 1 (ou seja, não há abatimento do valor). Na faixa de
eficiência de 80% a 95% este coeficiente assume um valor que vai de 1 a 0,8 dependendo da
eficiência informada. Se a eficiência de retirada for igual ou superior a 95% o coeficiente varia de 0,8
a 0 de acordo com a eficiência informada, ou seja, se a remoção de DBO5,20 for de 100% não há
cobrança por este lançamento.
Trata-se de um dispositivo de incentivo ao investimento na redução relativa da carga orgânica
lançada. Os PPUs de lançamento são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5: Preços Públicos Unitários (PPU) de lançamento
R$/m3

R$/kg

Paraíba do Sul

0,07

-

PCJ

0,10

-

Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG

0,10

-

São Francisco

0,07

-

Velhas/MG

0,07

-

-

0,16

Bacia

Doce
Fonte dos dados Lanna (2011).
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3.1.4.4 Cobrança pelos usos de água no meio rural
A cobrança de água para irrigação, pecuária e aquicultura adota, para a captação, os mesmos
critérios de cálculo utilizados para outras captações em suas respectivas bacias, de acordo, inclusive,
com a disponibilidade ou não de medição da vazão. Para a cobrança do consumo de água destes
usos rurais há mais diferenças entre as modalidades de cálculo das bacias de acordo com os
diferentes tipos de usos rurais. Há coeficientes e mecanismos específicos para estes usos que
resultam em significativas reduções dos valores cobrados comparativamente a volumes idênticos de
retirada e consumo de outros tipos de usos (não rurais).
No uso para irrigação todas as bacias adotam um coeficiente que estima o consumo de água como
uma proporção da captação. Ou seja, para irrigação, não é considerada a medição ou o valor
outorgado de lançamento que possibilitasse estabelecer o volume consumido, mas uma proporção
fixada previamente de volume consumido em relação ao retirado (que pode ser medido ou informado
pela outorga). A definição destas proporções de consumo pode ser geral para todos os métodos de
irrigação ou diferenciadas para cada método.
O valor cobrado é calculado com base: (a) no volume anual captado (medido ou outorgado)
multiplicado (b) pelo coeficiente de consumo definido (geral ou por método de irrigação) e (c) pelo
PPU de consumo (conforme os valores já informados anteriormente). Os diferentes coeficientes de
consumo para irrigação utilizados são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6: Coeficientes de consumo para irrigação
Bacia

Coeficiente

Paraíba do Sul
Irrigação de arroz

0,04

Irrigação de outros cultivos

0,5

PCJ, Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG
Gotejamento

0,95

Micro aspersão

0,90

Pivô central

0,85

Tubos perfurados

0,85

Aspersão convencional

0,75

Sulcos

0,60

Inundação ou sem informação

0,50

São Francisco

0,80

Velhas/MG

0,80

Doce
Fonte dos dados Lanna (2011).

-

O cálculo do valor de captação e de consumo para outros usos rurais obedece a mesma sistemática
definida para os demais usos, exceto irrigação. Entretanto, para os usos agropecuários, para irrigação
e aquicultura, o valor a ser pago relativamente à captação e ao consumo é multiplicado por um
coeficiente que visa a reduzir relativamente o valor final.
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No caso das Bacias do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, como já comentado nos itens
específicos de cobrança pela captação e pelo consumo, os valores calculados, inclusive para
irrigação, são multiplicados pelo coeficiente 0,025, ou seja, tem seu valor de cálculo reduzido a 2,5%
do total calculado.
Este mesmo coeficiente (0,025) também é aplicado ao valor calculado para as captações na Bacia do
Rio Doce relativas a estes usos rurais (considerando que não é cobrada a parcela de consumo, mas
apenas de captação). Na Bacia do Rio Paraíba do Sul o coeficiente utilizado é 0,05 (redução do valor
calculado a 5,0%).
Nas bacias PCJ, Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG os coeficientes de abatimento do valor
cobrado pela captação e consumo dos usos rurais é variável conforme o método de irrigação e igual a
0,10 para os não irrigantes, conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 7: Coeficientes de abatimento dos valores de captação e consumo para usos rurais (irrigação,
agropecuária e aquicultura)
Bacia
Paraíba do Sul

Coeficiente
0,05

PCJ, Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG
Gotejamento

0,05

Micro aspersão

0,10

Pivô central

0,15

Tubos perfurados

0,15

Aspersão convencional

0,25

Sulcos

0,40

Inundação ou sem informação

0,50

Não irrigantes

0,10

São Francisco

0,025

Velhas/MG

0,025

Doce (sobre o valor de captação)
Fonte dos dados Lanna (2011).

0,025

Lanna (2011) realizou um estudo comparativo dos valores cobrados nas bacias PCJ para um mesmo
volume de captação segundo os diferentes métodos de irrigação, tendo em vista as diferenciações de
coeficientes de consumo para irrigação e coeficientes de abatimento para usos rurais, conforme
Figura 3. Embora os valores absolutos não representem um fator significativo de pressão para
motivar uma eventual mudança de método de irrigação, a variação relativa dos valores estabelece
claramente o diferencial dado a métodos de irrigação mais racionais.
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Figura 3: Comparação de valores de cobrança pela captação e consumo de água para irrigação segundo
as técnicas de irrigação na bacia PCJ
Fonte: Elaborado a partir de Lanna (2011)

3.1.4.5 Cobrança por outros usos de água
Há diversos usos que contam com cobrança diferenciada, a exemplo dos usos rurais. Estes casos de
outros usos variam muito de uma bacia para outra e tendem a refletir situações peculiares de cada
uma.
Na Bacia do Rio Paraíba do Sul é cobrada de forma diferenciada a mineração de areia. O volume
captado é calculado pela multiplicação do volume anual de areia produzido pela razão de mistura de
polpa dragada, que estabelece a proporção de água e areia que compõe a polpa dragada. O volume
consumido, por sua vez, considera também o volume anual de areia produzido multiplicado pelo teor
de umidade da areia produzida medida no carregamento. Ou seja, optou-se em atrelar as bases de
cálculo ao volume de areia produzida e não a valores outorgados de retirada e consumo.
Nas bacias dos rios Paraíba do Sul e Doce é cobrado valor de uso da água pelas Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs). A cobrança é calculada sobre o total de energia anual efetivamente gerada,
acompanhando a sistemática de cobrança já realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) que estabelece um valor de referência em reais por MWh produzido. É cobrada uma taxa de
0,75% sobre o valor da multiplicação da Tarifa Atualizada de Referência da ANEEL pela energia
anual efetivamente gerada.

41

A transposição de águas para outras bacias é objeto de cobrança em todas as bacias. A existência
de cálculo diferenciado para este uso parte do princípio que águas transpostas são as que não são
lançadas dentro da bacia após o uso, geralmente sendo consumidas fora dela também.
Cada bacia tem uma sistemática diferente de cobrança pelas águas transpostas. Na Bacia do Rio
Paraíba do Sul é cobrado 15% do valor arrecadado na bacia receptora pelo uso da água. Nas bacias
PCJ, Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG é considerado um mecanismo que busca estimular a
aproximação entre o volume outorgado e o medido, a exemplo da cobrança por captação quando há
informação de medição de água captada. Na Bacia do Rio Doce não há esta diferenciação, cobrandose diretamente pelo volume captado.
Na Bacia do Rio São Francisco o cálculo da cobrança considera a possibilidade de transposição
acima do valor outorgado, neste caso cobrando o usuário sobre o volume outorgado ou sobre o
volume medido, caso o volume transposto seja superior ao outorgado. Além disso, para usos
considerados prioritários pelo Plano de Bacia é possível ser utilizado um coeficiente de abatimento do
valor cobrado. Foi sugerido pelo Comitê de Bacia o coeficiente 0,5 para transposição para uso no
abastecimento público.
Os usuários do saneamento são objeto de atenção especial nas bacias do Paraíba do Sul e São
Francisco. Na Bacia do Rio Paraíba do Sul é considerado o coeficiente de consumo do setor igual a
0,5 quando não é possível aplicar a fórmula geral de consumo de água baseada em valores medidos.
Na Bacia do Rio São Francisco esse mesmo parâmetro leva em conta as boas práticas de uso e
conservação da água sendo proposto atualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o valor
unitário (1).
3.1.5

Total da cobrança pelos usos da água e síntese das fórmulas de cobrança

O valor total de cobrança pelos usos da água resulta, em todas as bacias, do somatório das
cobranças pela captação e lançamento, acrescido da cobrança pelo consumo, com exceção da Bacia
do Rio Doce, e acrescido das parcelas específicas de cobrança por usos especiais, tais como PCHs e
transposições.
O somatório dos valores cobrados é multiplicado, ao final, por um coeficiente com valor unitário ou
nulo (1 ou 0) que responde, de maneira geral, a condição de efetivo retorno à Bacia dos recursos
arredados pela cobrança pelos usos da água, normalmente aferidos pela inclusão nos orçamentos
anuais de previsão de aplicação das receitas da cobrança ou o descumprimento do Contrato de
Gestão a entidade delegatária ou equiparada das funções de agência de bacia.
Em termos sintéticos são assim apresentadas as fórmulas de cobrança pelos usos da água nas
bacias da União.
3.1.5.1 Bacia do Rio Paraíba do Sul
O Quadro 1 apresenta os mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul.
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Quadro 1: Mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul

Termo

Unidade

Descrição

ValorCAP

R$/ano

Pagamento anual pela captação de água.

ValorCON

R$/ano

Pagamento anual pelo consumo de água.

Valor DBO5,20

R$/ano

KCAP CLASSE

Pagamento anual pelo lançamento de carga orgânica.
Coeficiente multiplicador do preço unitário para captação em
função da classe do Rio no ponto de captação.

-

PPUCAP

R$/m³ (valor 0,01)

Preço Público Unitário para captação de água.

PPUCON

R$/m³ (valor 0,02)

Preço Público Unitário para consumo de água.

PPU DBO5,20

R$/kg (valor 0,07)

Preço Público Unitário para lançamento de carga orgânica.

QCAP OUT

m³/ano

Vazão de água captada outorgada.

QLAN OUT

m³/ano

Vazão de água lançada outorgada.

CO DBO5,20

Kg/ano

Carga anual de DBO5,20 (Demanda Bioquímica de Oxigênio após 5
dias a 20°C) efetivamente.

C DBO5,20

Kg/m³

Concentração média anual de DBO5,20 lançada no efluente.

Fonte: ANA (2011a, p.9).
A seguir são apresentadas as fórmulas para o cálculo dos valores de cobrança:
ValorCAP = QCAP OUT x KCAP CLASSE x PPUCAP

(4)

ValorCON = (QCAP OUT - QLAN OUT) x PPUCON

(5)

Valor DBO5,20= CODBO5,20 x PPU DBO5,20

(6)

CODBO5,20= CDBO5,20 x QLAN OUT

(7)

3.1.5.2 Bacias PCJ
O Quadro 2 apresenta os mecanismos gerais e valores de cobrança nas Bacias Hidrográficas dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
Quadro 2: Mecanismos gerais e valores de cobrança nas bacias PCJ.

Termo

Unidade

Descrição

ValorCAP

R$/ano

Pagamento anual pela captação de água

ValorCONS

R$/ano

Pagamento anual pelo consumo de água

ValorDBO5,20

R$/ano

Pagamento anual pelo lançamento de carga DBO5.20.

Kout

-

Peso atribuído ao volume anual de captação outorgado.

Kmed

-

Peso atribuído ao volume anual de captação medido.

Kcap classe

-

Klanç classe

-

KPR

-

Qcap

m³

Qcap out

m³

Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo
d'água no qual se faz a captação.
Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo
d'água receptor.
Coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção de
carga orgânica na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos ETEL.
Volume anual de água captado, (igual ao Qcap med ou igual ao Qcap
out se não existir medição, em corpos d'água de domínio da União).
Volume anual de água captado, em corpo d'água de domínio da União,
segundo valores da outorga, ou verificados pela ANA, se não houver
outorga.
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Termo

Unidade

Qcap med

m³

QcapT

m³

QlançT

m³

Qlanç Fed

m³

Descrição
Volume anual de água captado, em corpo d'água de domínio da União,
segundo dados de medição.
Volume anual de água captado total, (igual ao Qcap med ou igual ao
Qcap out se não existir medição, em corpos d'água de domínio da
União, dos Estados mais aqueles captados diretamente em redes de
concessionárias dos sistemas de distribuição de água).
Volume anual de água lançado total, (em corpos d'água de domínio dos
Estados, da União ou em redes públicas de coleta de esgotos)
Volume anual de água lançado em corpos d'água de domínio da União.

PUBcap

R$/m³ (valor 0,01)

Preço Unitário Básico para captação superficial.

PUBCONS

R$/m³ (valor 0,02)

Preço Unitário Básico para o consumo de água.

PUB DBO5,20

R$/kg (valor 0,10)

Preço Unitário Básico da carga de DBO5.20 lançada.

PUBtransp

R$/m³ (valor 0,015)

Preço Unitário Básico para a transposição de água.

CO DBO5,20

kg/ano

Carga anual de DBO5,20 efetivamente lançada.

C DBO5,20

kg/m³

Concentração média anual de DBO5,20 lançada.

Fonte: ANA (2011a, p.13).
A seguir são apresentadas as fórmulas para o cálculo dos valores de cobrança:
Valorcap = Kout x Qcap out + Kmed x Qcap med) x PUBcap x Kcap classe

(8)

Valorcons = (QcapT - QlançT) x PUBcons x (Qcap/ QcapT)

(9)

Valor DBO5,20= CO DBO5,20 x PUB DBO5,20 x Klanç classe x KPR

(10)

CO DBO5,20 = C DBO5,20 x Qlanç Fed

(11)

3.1.5.3 Bacia do Rio São Francisco
O Quadro 3 apresenta os mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco.
Quadro 3: Mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia do Rio São Francisco

Termo

Unidade

Descrição

ValorCAP

R$/ano

Pagamento anual pela captação de água.

ValorCONS

R$/ano

Pagamento anual pelo consumo de água.

ValorLAN

R$/ano

KCAP

-

KCONS

-

KLANÇ

-

Pagamento anual pelo lançamento de carga orgânica.
Coeficiente multiplicador do preço unitário para captação em função da
classe do Rio no ponto de captação.
Coeficiente multiplicador do preço unitário para consumo em função da
classe do Rio no ponto de captação.
Coeficiente multiplicador do preço unitário para lançamento em função
da classe do Rio no ponto de captação.

PPUCAP

R$/m³ (valor 0,01)

Preço Unitário Básico para captação de água.

PPUCONS

R$/m³ (valor 0,02)

Preço Unitário Básico para consumo de água.

PPULANÇ

R$/kg (valor 0,07)

Preço Unitário Básico para lançamento de carga orgânica.

QCAP

m³/ano

Vazão de água captada.

QLANÇ

m³/ano

Vazão de água lançada.

QCONS

m³/ano

Vazão de água consumida.
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Termo

Unidade

Descrição

CODBO5,20

kg/ano

Carga anual de DBO5,20 (Demanda Bioquímica de Oxigênio após 5
dias a 20º C) efetivamente.

CDBO5,20

kg/m³

Concentração média anual de DBO5,20 lançada no efluente.

Fonte: ANA (2011a, p17).
A seguir são apresentadas as fórmulas para o cálculo dos valores de cobrança:
(12)

ValorCAP = QCAP x PPUCAP x KCAP

(13)

ValorCONS = QCONS x PPUCONS x KCONS

(14)

Valor DBO5,20 = CODBO5,20 x PPULANÇ x KLANÇ

(15)

CODBO5,20= CDBO5,20 X QLANÇ

3.1.5.4 Bacia do Rio Doce
O Quadro 4 apresenta os mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio
Doce.
Quadro 4: Mecanismos gerais e valores de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Termo

Unidade

Descrição

Valor total

R$/ano

Valor anual total de cobrança

Valor cap
Valor lanç
Valortransp

R$/ano
R$/ano
R$/ano

ValorPCH

R$/ano

Valor anual de cobrança pela captação de água
Valor anual de cobrança pelo lançamento de carga orgânica
Valor anual de cobrança pela transposição de água
Valor anual de cobrança pela geração de energia elétrica por meio de
PCHs
Coeficiente que leva em conta o efetivo retorno à Bacia do Rio Doce dos
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos
Volume anual de água captado, (igual ao Qcap med ou igual ao Qcap
out se não existir medição, em corpos d'água de domínio da União).
Preço Público Unitário para captação.
Coeficiente que considera objetivos específicos a serem atingidos
mediante a cobrança pela captação de água.

Kgestão
Qcap

m³/ano

PPUcap

R$/m³

Kcap

Kcap classe

Kt
Kout
Kmed
Qout
Qmed
Valorlanç
CODBO5,20
PPUlanç
CDBO5,20
Qlanç
Valortransp

m³/ano;
m³/ano
R$/ano
kg/ano
R$/kg
kg/m³
m³/ano
R$/ano

Qtransp

m³/ano;

PPUtransp

R$/m

Coeficiente que leva em conta a classe do enquadramento do corpo
d'água no qual faz a captação, sendo igual a 1 enquanto o
enquadramento não estiver aprovado pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos
Coeficiente que leva em conta a natureza do uso e/ou as boas práticas
de uso e conservação da água.
Peso atribuído ao volume anual de captação outorgado.
Peso atribuído ao volume anual efetivamente captado e medido.
Volume anual de água outorgado.
Volume anual de água medido.
Valor anual de cobrança pelo lançamento de carga orgânica.
Carga anual DBO5.20 lançada.
Preço Público Unitário para lançamento de carga orgânica.
Concentração média de DBO5.20 anual lançada.
Volume anual de efluente lançado.
Valor anual de cobrança pela transposição de água.
Volume anual de água transposto da bacia hidrográfica do Rio Doce
para outras bacias.
Preço Público Unitário para a transposição da bacia.
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Termo

Unidade

Descrição
Coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo
d'água no qual se faz a transposição.
Valor anual de cobrança pela geração de energia elétrica por meio de
PCH's
Energia anual de origem hidráulica efetivamente verificada
Tarifa Atualizada de Referência - TAR, relativa à compensação
financeira pela utilização dos recursos hídricos, fixada, anualmente, por
Resolução Homologatória da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.
0,75% (setenta e cinco centésimos por cento).

Kclasse
ValorPCH

R$/ano;

EH

MWh

TAR

R$/MWh

K
Fonte: ANA (2011b, p.11)

A seguir são apresentadas as fórmulas para o cálculo dos valores de cobrança:
Valortotal = (Valorcap + Valorlanç + Valortransp + ValorPCH) x Kgestão

(16)

Valorcap = Qcap x PPUcap x Kcap

(17)

Kcap = Kcap classe x Kt

(18)

Valorcap = (Kout x Qout + Kmed x Qmed) x PPUcap x Kcap

(19)

Valorlanç = CODBO5,20 x PPUlanç

(20)

CODBO5,20 = CDBO5,20 x Qlanç

(21)

Valortransp = Qtransp x PPUtransp x Kclasse

(22)

ValorPCH = EH x TAR x K

(23)

Art. 1º Os valores estabelecidos para os Preços Públicos Unitários (PPU) de cobrança pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União na bacia hidrográfica do Rio Doce são (Tabela 8):
Tabela 8: Valores estabelecidos para os PPU na bacia hidrográfica do Rio Doce
Valor
Tipo de uso
Captação de água
superficial
Lançamento de carga
orgânica
Transposição de água

PPU

Unidade
2011/2012

2013

2014

2015

PPUcap

R$/m³

0,018

0,021

0,024

0,030

PPUlanç

R$/kg

0,100

0,120

0,150

0,160

PPUtransp

R$/m³

0,022

0,027

0,031

0,040

Fonte: ANA (2011b, p.12)

3.1.5.5 Usos insignificantes
As diferentes bacias estabelecem valores de corte para efeitos da inclusão como usuário sujeito a
cobrança. O critério adotado na metodologia CEIVAP (Paraíba do Sul) é de captações com
capacidade instalada de até 1 litro por segundo e PCHs de até 1MW instalado (CEIVAP, 2014). Nas
bacias PCJ o corte considerado é de até 5 m3/dia (ANA, 2007). Na Bacia do Rio São Francisco são
consideradas derivações e captações de até 4 L/s, sendo denominadas de captações de “pouca
expressão” (CBHSF, 2003). Ou seja, cada bacia estabelece critérios com base na sua realidade de
uso, reduzindo com isso significativamente o universo de usuários a serem processados para efeitos
de cobrança.
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No Rio Grande do Sul, a Resolução CRH-RS 91/2011 define a dispensa de outorga e, neste caso,
também de cobrança, nos seguintes termos e condições:
Serão dispensadas de outorga as derivações ou captações de água superficial de
até 0,1 L/s ou 0,0001 m³/s relacionadas aos usos de caráter individual para as
necessidades básicas da vida, higiene e alimentação, associadas a locais onde não
haja rede pública disponível para conexão (Artigo 2º).
As captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 3 L/s ou 0,003
m³/s, destinadas a atividades produtivas e econômicas de qualquer natureza,
estarão dispensadas de outorga nas bacias do Estado do Rio Grande do Sul, exceto
aquelas localizadas nas Bacias Especiais e em cursos de água onde seja
identificado conflito pelo uso da água (Artigo 3º).
Independerão de outorga de direito de uso da água as acumulações de águas
pluviais, ou seja, sem captação ou derivação em cursos de água, através de obras,
cujo volume armazenado seja inferior ou igual a 15.000 m³ e cuja altura do nível
normal da água seja inferior ou igual a 1,50 metros (Artigo 4º).

3.1.6

Avaliação comparativa dos mecanismos de cobrança

São destacados, aqui, alguns comentários de Lanna (2011) comparando os quatro mecanismos
básicos adotados no Brasil atualmente, quais sejam, CEIVAP (Paraíba do Sul), PCJ (incluindo
Piracicaba-Jaguari/MG e Araguari/MG), São Francisco (incluindo a Bacia do Rio das Velhas/MG) e
Doce.
Na avaliação de Lanna (2011), os critérios do PCJ, do CEIVAP e do Doce são os mais completos
entre os adotados para cobrança por considerarem os valores outorgados e também os medidos,
algo que pode ser relevante em condições que já apresentam escassez hídrica quantitativa.Além
disso, destaca-se a adaptação realizada pelos comitês mineiros que incorporaram as águas
subterrâneas no critério de captação, seja com PPU diferenciado, seja com coeficientes específicos
de classe de enquadramento.
Os critérios que tratam da cobrança pelo consumo de água são análogos tanto para os comitês
federais, quanto para os estaduais em Minas Gerais e em São Paulo. O destaque é o mecanismo da
Bacia do Doce que eliminou esta parcela, compensando a cobrança nas demais. Tal procedimento
parte da constatação de que raramente há informação de consumo disponível e que, de qualquer
forma, o valor cobrado pelo consumo é uma proporção em relação ao valor retirado.
Na cobrança pelo uso de água na irrigação, Lanna (2011) considera o critério aprovado pelo PCJ o
mais detalhado, por levar em consideração os diversos métodos de irrigação, embora não avalie, por
exemplo, a adoção de boas práticas de uso e conservação de água (redução no uso de defensivos
agrícolas e fertilizantes, manejo de solo, etc.). Porém, o obstáculo operacional para a adoção de
critérios mais detalhados, tanto na irrigação como em outros usos, é a indisponibilidade de muitas
das informações demandadas.
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A cobrança no meio rural, exceto a irrigação, envolve também a necessidade de considerar tanto a
pequena capacidade de pagamento desse uso, quanto às dificuldades de faturamento, o que resulta,
muitas vezes, que isenções sejam aplicadas. Isenções sempre criam um problema para o sistema de
cobrança, ao tratar de maneira diferenciada certos segmentos. Se de um lado a isenção é um
benefício do sistema, por outro, esses atores acabam sendo alijados das deliberações, incentivando a
que outros atores também busquem se afastar do Sistema, reforçando o caráter indevido de
penalidade atribuído à cobrança pelo uso da água.
No que se refere à cobrança pelo lançamento de efluentes, Lanna (2011) comenta que o critério
proposto pelo PCJ, similar ao que os comitês paulistas aprovaram e implantaram, é o mais adequado
por incorporar tanto um coeficiente que considera a meta de qualidade de água no ponto de
lançamento, quanto o percentual de remoção de poluentes promovido pela estação de tratamento de
esgotos líquidos – ETEL.
Além disso, as experiências brasileiras de cobrança consideram unicamente o lançamento de
DBO5,20, embora se perceba a pretensão de estender a cobrança por lançamentos a outros
parâmetros. A legislação paulista prevê explicitamente essa possibilidade, embora até o momento
não tenha sido aplicada, possivelmente, em parte, pela carência de dados sobre outros
contaminantes.
Conclui Lanna (2011) que a análise das experiências brasileiras de cobrança pelos usos de água
permite constatar que este instrumento ainda se encontra distante de se tornar relevante na
engenharia financeira dos investimentos voltados à promoção de melhorias na bacia hidrográfica, em
termos de quantidade e qualidade de água. Lanna empreendeu uma análise comparativa com a
França e constatou que, embora os valores cobrados neste país sejam aproximadamente o triplo dos
cobrados no Brasil, ainda são insuficientes para o financiamento adequado das melhorias
demandadas.
Tampouco, prossegue Lanna, a cobrança no Brasil pode ser considerada um instrumento de
racionalização econômica do uso de água, face aos valores insignificantes de cobrança praticados,
fixados exatamente sobre a premissa de não causarem impactos significativos nos usuários. Para o
autor estas constatações contrastam com o que dispõe a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei
Federal nº 9.433/1997). O reconhecimento da água como bem econômico e o incentivo à
racionalização do uso seriam parcialmente atendidos pelas experiências atuais no Brasil, porém, a
obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados
nos planos de recursos hídricos não estaria sendo atendido devido à adoção da premissa pelos
comitês de bacias de que o impacto da cobrança deve ser insignificante sobre o usuário de água.
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O ideal econômico de que a cobrança pelo uso de água possa ser uma forma de incentivo para a
redução do uso de água, prossegue Lanna, seja por meio de captação e consumo, seja por meio de
lançamento de efluentes no meio hídrico, não se aplica tanto na França como no Brasil. Os valores de
cobrança têm sido resultados de consensos que são alcançados em negociações que envolvem os
membros dos comitês: governo, sociedade e usuários de água. E esses consensos terminam sendo
obtidos com valores que pouco afetam o equilíbrio econômico e o fluxo financeiro dos usuários de
água, facilitando suas aprovações, mas reduzindo sua eficácia nos moldes previstos.
Acrescente-se à avaliação de Lanna (2011) o fato do sistema de cobrança estar implantado somente
em uma parcela restrita do território brasileiro, o que contribui para que os usuários da água nas
bacias com cobrança disponham do argumento de que estariam sendo prejudicados em relação a
outros usuários em outras bacias, onerando seus custos de produção de forma distinta. O sistema
implantado na França é mais antigo e dispõe de maior cobertura territorial, o que facilitaria o aumento
do valor da cobrança não fossem os obstáculos e dificuldades impostos por um sistema de tomada de
decisão consensual como foi adotado de forma similar nos dois países. Assim, numa bacia que não
possui o sistema de cobrança implantado a mudança significativa no grau de oneração dos usuários,
através de maiores valores de cobrança pela água, representaria um diferencial em relação às outras
experiências brasileiras em vigor atualmente e, certamente, enfrentaria críticas e dificuldades para
uma aprovação consensuada.
Outro aspecto a ser considerado em relação às metodologias de cobrança aprovadas em bacias no
Brasil refere-se a atualizações do valor monetário dos PPU. A variação do valor monetário de um
preço ao longo do tempo reflete um processo de valorização ou desvalorização do poder de compra
da moeda frente aos preços praticados no mercado.
Obviamente, os Preços Públicos Unitários que referenciam os valores da cobrança pelo uso da água
não são preços de mercado, ou seja, não são uma referência monetária que estabelece uma relação
típica de mercado de oferta e demanda. Trata-se de valores de referência para fins de cumprimento
de um instrumento de gestão, estabelecidos conforme metodologia de cálculo própria e aprovados
em processos decisórios coletivos em diversas instâncias.
Contudo, um dos objetivos finais da cobrança pelo uso da água na bacia, conforme visto
anteriormente, é financiar as ações que deverão resultar na melhoria da oferta de recursos hídricos,
tanto em qualidade quanto em quantidade. A implementação deste objetivo se dá através da
aplicação dos recursos da cobrança no custeio de ações previstas nos Planos de Bacia. Os custos
das ações de melhoria da oferta de recursos hídricos na bacia, tanto em qualidade quanto em
quantidade, por sua vez, são resultantes da aquisição de bens e serviços no mercado, estes sim,
sujeitos à variação de preços conforme a conjuntura econômica que rege os processos econômicos.
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Desta forma, para preservar a capacidade de investimento e a efetividade do conjunto de ações
necessárias para a gestão de recursos hídricos na bacia, é importante que o valor estabelecido pelos
PPUs seja compatível com o valor de mercado dos bens e serviços que ele necessitará adquirir para
atingir seus objetivos. Ou seja, embora os PPUs que referenciam à cobrança pelo uso da água se
mantenham em termos nominais, em termos relativos, tendo em vista a variação monetária, tendem a
perder sua capacidade de atender aos objetivos propostos no momento em que foram definidos,
considerando que a realidade econômica brasileira e mundial registra um processo de inflação
contínuo.
No caso da implementação de um Plano de Bacia, o qual prevê ações regulares como as de
monitoramento, de comunicação, de alimentação do sistema de informações de recursos hídricos,
entre outras que tem no valor da cobrança sua principal fonte de custeio garantido, a evolução dos
preços de mercado da manutenção dessas atividades é incompatível com uma fonte de
financiamento a valores fixos.
Permitir que haja perda de valor monetário da cobrança pelo uso da água, de certa forma, é
contraditório com um dos objetivos do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos hídricos que é
a valorização da água (em termos simbólicos e não econômicos) como recurso indispensável à vida e
à sociedade. Um recurso vital como a água, quando tem seu valor expresso monetariamente frente a
um cenário de necessidade de melhoria da disponibilidade e qualidade deve ser preservado e
valorizado, o que em termos financeiros representa não deixar que perca seu valor monetário.
Assim, é importante distinguir dois objetivos distintos da cobrança pelo uso da água que acabam
tendo efeito sobre o valor relativo de mercado deste tipo de instrumento. De um lado, como foi
comentado, o valor de mercado dos bens e serviços que a cobrança visa a custear tende a se elevar,
desatualizando o valor monetário da cobrança. De outro, considerando que as ações da cobrança
tenham eficiência e eficácia em termos de racionalização do uso da água na bacia, deve-se esperar
que o valor cobrado se reduza em termos absolutos, devido ao uso mais racional, melhor gestão das
outorgas e outros objetivos previstos na implantação deste instrumento. Ou seja, se por um lado o
valor da cobrança pela água deveria não se elevar em relação ao uso que é feito na bacia ou até se
reduzir, considerando uma demanda estável e um uso racional, de outro, a perda de valor monetário
do que é cobrado compromete a eficiência das ações que visam a atingir este objetivo de
racionalização do uso.
Nesta primeira fase, por assim dizer, da implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos
no Brasil, a primeira iniciativa de atualização monetária dos valores cobrados é registrado nas bacias
PCJ. Nenhuma outra bacia previu em sua metodologia mecanismos de atualização, sejam eles
automáticos ou arbitrados.
Para finalizar esta análise comparativa, a Tabela 9 apresenta um levantamento dos valores
arrecadados em todas as bacias brasileiras com cobrança pela água instituída.
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Tabela 9: Valores Cobrados e Arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos em Bacias
Hidrográficas no País (R$ 1,00)
Bacia Hidrográfica
Paraíba do Sul (CEIVAP)

Início

União

mar/03

União

jan/07

-

2.234.467

INEA/RJ

União

jan/06

17.863.074

17.542.487

ANA

São Francisco (CBHSF)

União

jul/10

22.905.061

21.759.015

ANA

Doce (CBH-Doce)

União

nov/11

8.404.887

6.505.081

ANA

60.478.428

58.937.726

68.772.573

67.888.215

68.772.573

67.888.215

CE

nov/96

Total CE
Bacia Hidrográfica

Arrecadado
2013

Início

Médio Paraíba do Sul

RJ

jan/04

1.171.927

1.064.359

INEA/RJ

Piabanha

RJ

jan/04

726.236

629.694

INEA/RJ

Dois Rios

RJ

jan/04

665.392

672.678

INEA/RJ

Baixo Paraíba do Sul

RJ

jan/04

242.454

170.912

INEA/RJ

Baía de Guanabara

RJ

mar/04

3.981.866

3.046.505

INEA/RJ

Baía da Ilha Grande

RJ

mar/04

280.101

239.428

INEA/RJ

Guandu

RJ

mar/04

22.445.041

15.907.201

INEA/RJ

Itabapoana

RJ

mar/04

71.356

44.069

INEA/RJ

Lagos São João

RJ

mar/04

1.657.979

1.605.582

INEA/RJ

Macaé e Rio das Ostras

RJ

mar/04

1.112.087

916.112

INEA/RJ

32.354.439

24.296.540

Fonte

Paraíba do sul

SP

jan/07

3.591.675

3.521.527

DAEE/Taubaté

PCJ (paulista)

SP

jan/07

17.088.376

16.839.305

Agência PCJ

Sorocaba e Médio Tietê

SP

ago/10

8.675.732

8.029.754

DAEE/Piracicaba

Baixada Santista

SP

jan/12

10.062.457

10.067.589

CBHBS

Baixo Tietê

SP

jan/13

3.599.134

2.526.554

CBHBT

43.017.375

40.984.729

Total SP

Minas
Gerais

Cobrado
2013

COGERH/CE

Domínio

Total RJ

São Paulo

Fonte
ANA

Nas 12 bacias
hidrográficas do Estado

Rio de
Janeiro

Arrecadado
2013
10.896.676

Total Interestadual
Ceará

Cobrado
2013
11.305.405

Paraíba do Sul
(Transposição
PBS/Guandu)
Piracicaba, Capivari,
Jundiaí (Comitês PCJ)

Interestadual

Domínio

PJ

MG

mar/10

103.397

120.282

IGAM/MG

das Velhas

MG

mar/10

9.345.461

9.322.671

IGAM/MG

Araguari

MG

mar/10

6.266.198

6.327.272

IGAM/MG

Piranga

MG

jan/12

2.595.777

2.514.396

IGAM/MG

Piracicaba

MG

jan/12

7.598.818

7.789.715

IGAM/MG

Santo Antônio

MG

jan/12

1.301.026

1.339.596

IGAM/MG

Suaçuí

MG

jan/12

511.492

570.137

IGAM/MG
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Bacia Hidrográfica

Arrecadado
2013

Início

Caratinga

MG

jan/12

591.007

721.440

IGAM/MG

Munhuaçu

MG

jan/12

581.560

544.320

IGAM/MG

28.894.736

29.249.830

945.204

945.372

945.204

945.372

234.462.755

220.067.944

Total MG
Paraná

Cobrado
2013

Domínio

Alto Iguaçu e Afluentes do
PR
Alto Ribeira

set/13

Total PR
Total (cobranças em bacias Hidrográficas)

Fonte

ÁguasParaná

Fonte: ANA (2014)

3.2

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO

A simulação de valor de arrecadação disponível para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba mais
recente partiu da base de dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-RS), sendo
elaborada pela Metroplan em 2012, durante a vigência do Convênio de Cooperação com a SEMA.
A simulação foi realizada para fins de Capacitação dos Membros do Comitê, explicitando o
funcionamento dos mecanismos de cobrança, os potenciais de arrecadação em cada bacia e os
impactos financeiros sobre os setores usuários. O modelo utilizado foi o que está proposto no Plano
de Bacia do Rio Gravataí, aprovado em 2012, mas ainda não implementado, o qual segue o modelo
de cobrança pela água da Bacia do Rio Doce, porém com valores e coeficientes diferenciados,
adaptados à realidade da bacia. Os valores obtidos nesta simulação estimavam uma arrecadação
anual na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba de R$ 10.362.024,00.
Neste relatório, são realizadas estimativas de cobrança pelo uso da água com base em diferentes
metodologias já aprovadas e implantadas em bacias no Brasil, conforme detalhado anteriormente. As
bases de informações para as simulações são de duas fontes: as oriundas das vazões de outorgadas
e as estimadas no diagnóstico deste Plano. Para as simulações com base nas vazões outorgadas, a
vazão utilizada para as retiradas são as constantes no banco de dados de outorgas da bacia. Para as
vazões consumidas foram utilizadas as mesmas proporções das vazões estimadas pelo Plano,
aplicadas sobre as vazões outorgadas. Para as duas fontes utilizadas, outorgas e estimativas do
Plano, a quantidade de DBO5,20 utilizada nas simulações é oriunda da pesquisa nos licenciamentos
ambientais dos volumes de lançamentos deste tipo.
Em relação aos valores, não serão simulados valores de PPU alternativos aos constantes nas
metodologias aprovadas e implementadas no Brasil, mas serão considerados, no caso da
metodologia da Bacia do Rio Doce, os valores previstos para 2015 e, no caso da bacia PCJ, o valor
original (vigente até 2013) e o valor atualizado monetariamente previsto para 2016.
O potencial de cobrança simulado para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, considerando as
metodologias aprovadas e implantadas nas principais bacias hidrográficas brasileiras é apresentado
na Tabela 10.
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Tabela 10: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (R$ 1,00)
Estimado
Outorgado
Metodologia
Setor
Captação
Consumo
Total
Captação
Consumo
DBO5,20
DBO5,20

Doce

PCJ
(PPU 2016)

PCJ
(PPU 2013)

São
Francisco

Paraíba do
Sul

Saneamento Urbano
Saneamento Rural
Indústria
Irrigação
Pecuária
Total
Saneamento Urbano
Saneamento Rural
Indústria
Irrigação
Pecuária
Total
Saneamento Urbano
Saneamento Rural
Indústria
Irrigação
Pecuária
Total
Saneamento Urbano
Saneamento Rural
Indústria
Irrigação
Pecuária
Total
Saneamento Urbano
Saneamento Rural
Indústria
Irrigação
Pecuária
Total

6.948.960,48
66.433,68
4.364.521,08
139.826,74
1.162,74
11.520.904,71
2.647.553,94
25.311,23
1.662.882,53
319.643,92
2.658,02
4.658.049,64
2.084.688,14
19.930,10
1.309.356,32
251.688,12
2.092,93
3.667.755,62
2.316.320,16
22.144,56
1.454.840,36
46.608,91
387,58
3.840.301,57
2.084.688,14
19.930,10
1.309.356,32
83.896,04
697,64
3.498.568,26

1.181.323,28
11.293,73
3.218.137,93
356.558,18
3.162,64
4.770.475,76
926.528,06
8.857,82
2.524.029,75
279.653,47
2.480,51
3.741.549,62
926.528,06
8.857,82
2.524.029,75
74.574,26
620,13
3.534.610,02
926.528,06
8.857,82
2.524.029,75
7.457,43
1.240,25
3.468.113,32

3.192.894,40
17.462,40
277.920,00
3.488.276,80
2.542.342,17
13.904,44
221.293,80
2.777.540,40
1.995.559,00
10.914,00
173.700,00
2.180.173,00
1.396.891,30
7.639,80
121.590,00
1.526.121,10
1.396.891,30
7.639,80
121.590,00
1.526.121,10

10.141.854,88
83.896,08
4.642.441,08
139.826,74
1.162,74
15.009.181,51
6.371.219,39
50.509,39
5.102.314,26
676.202,10
5.820,66
12.206.065,80
5.006.775,21
39.701,93
4.007.086,07
531.341,60
4.573,43
9.589.478,24
4.639.739,52
38.642,18
4.100.460,11
121.183,17
1.007,71
8.901.032,69
4.408.107,51
36.427,73
3.954.976,07
91.353,47
1.937,90
8.492.802,67

9.992.774,43
3.648,54
4.401.012,62
48.355,95
21,35
14.445.812,90
3.807.247,06
1.390,09
1.676.785,81
110.541,70
48,81
5.596.013,48
2.997.832,33
1.094,56
1.320.303,79
87.040,71
38,43
4.406.309,82
3.330.924,81
1.216,18
1.467.004,21
16.118,65
7,12
4.815.270,97
2.997.832,33
1.094,56
1.320.303,79
29.013,57
12,81
4.348.257,06

1.698.771,65
620,25
3.217.140,23
123.307,67
58,08
5.039.897,88
1.332.369,92
486,47
2.523.247,24
96.711,90
45,55
3.952.861,08
1.332.369,92
486,47
2.523.247,24
25.789,84
11,39
3.881.904,86
1.332.369,92
486,47
2.523.247,24
2.578,98
22,78
3.858.705,39

3.192.894,40
17.462,40
277.920,00
3.488.276,80
2.542.342,17
13.904,44
221.293,80
2.777.540,40
1.995.559,00
10.914,00
173.700,00
2.180.173,00
1.396.891,30
7.639,80
121.590,00
1.526.121,10
1.396.891,30
7.639,80
121.590,00
1.526.121,10

Total
13.185.668,83
21.110,94
4.678.932,62
48.355,95
21,35
17.934.089,70
8.048.360,88
15.914,78
5.115.219,84
233.849,37
106,89
13.413.451,76
6.325.761,25
12.495,03
4.017.251,02
183.752,61
83,99
10.539.343,91
6.060.186,04
9.342,45
4.111.841,44
41.908,49
18,51
10.223.296,93
5.727.093,55
9.220,83
3.965.141,02
31.592,55
35,59
9.733.083,55
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A metodologia de cobrança que gera o maior valor de cobrança é a da Bacia do Rio Doce (17,9
milhões de reais anuais com base nas vazões outorgadas e 15,0 milhões com base nas vazões
estimadas), considerando os PPU de 2015. Em segundo lugar em valor total de cobrança está a
metodologia de cobrança da bacia PCJ que, com os PPU originais soma 10,5 milhões de reais, e com
os PPU a serem aplicados em 2016, somaria 13,4 milhões de reais. Com valores próximos de 10
milhões de reais estão também posicionadas as estimativas de cobrança na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba com base na metodologia da Bacia do Rio São Francisco e da Bacia do Rio Paraíba do
Sul (as informações constantes na Tabela 10 estão apresentadas de forma totalizada na Figura 4).

Figura 4: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba segundo diferentes metodologias e o tipo de uso cobrado (R$ 1,00)

A maior contribuição para o valor estimado total da cobrança, em todas as metodologias, é oriunda da
captação, seguida do consumo e dos lançamentos. O ordenamento das diferentes metodologias
segundo o valor cobrado não se modifica da verificada em relação ao total quando consideradas as
parcelas de captação, consumo e lançamento, com exceção da metodologia da Bacia do Rio Doce
que não prevê a cobrança pelo consumo. Ou seja, de maneira geral, as metodologias apresentam
resultados muito próximos devido a uma estrutura mais ou menos comum de cálculo, variando o valor
das PPU no caso das metodologias do Doce (que já previa valores crescentes nos anos iniciais de
cobrança) e do PCJ com atualização monetária prevista para 2016.
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A Figura 5 até a Figura 9 apresenta os valores totalizados das simulações de cobrança para a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba conforme o tipo de uso e conforme a base de dados utilizada. De
maneira geral, observa-se que a base de dados de outorga, por registrar uma vazão maior que a
estimada, resulta em valores maiores no uso para saneamento urbano, situação que se inverte em
relação aos usos para saneamento rural, irrigação e dessedentação animal.

Figura 5: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba para Saneamento Urbano segundo diferentes metodologias (R$ 1,00)

Figura 6: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba para Saneamento Rural segundo diferentes metodologias (R$ 1,00)
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Figura 7: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba para Uso Industrial segundo diferentes metodologias (R$ 1,00)

Figura 8: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba para Irrigação segundo diferentes metodologias (R$ 1,00)
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Figura 9: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba para Pecuária segundo diferentes metodologias (R$ 1,00)

Tendo em vista esta diferença entre vazões outorgadas e estimadas, possivelmente uma ação de
cadastramento de usuários resulte em um crescimento da vazão outorgada pela inclusão de novos
usuários, ao passo que com o eventual início da cobrança, algumas das grandes outorgas sejam
revisadas pelos usuários, acarretando o resultado inverso. Ou seja, considerando que a cobrança
pelo uso da água só pode incidir sobre vazões outorgadas, possivelmente a vazão total não venha se
modificar significativamente ou mesmo terá uma redução com uma eventual implantação da cobrança
na bacia.
Chama a atenção na Figura 9 o reduzido valor resultante da cobrança pelo uso para dessedentação
animal mesmo com a base de dados estimada, tendo em vista o perfil produtivo da bacia não
concentrar de forma importante esse tipo de atividade. Diante desta constatação, cabe o
questionamento sobre a eficácia da cobrança deste tipo de uso, pelo menos em uma primeira fase de
implantação da cobrança.
Como ocorre nas demais bacias hidrográficas brasileiras que contam com cobrança implantada, é
reduzido o número de usuários com grande impacto sobre o valor cobrado. São poucos os grandes
outorgados de saneamento urbano e de uso industrial, sendo que sobre eles recai a maior parcela do
valor a ser pago.
O uso para saneamento urbano, quando simulado para alguns usuários típicos de grande, média e
pequena vazão outorgada, oferece um quadro do grau de concentração da cobrança no grupo de
grandes outorgados (Tabela 11). Neste sentido, trata-se de um impacto significativo em termos
financeiros para os grandes usuários do segmento. Contudo, em média, os valores para estes
usuários, quando distribuídos pela população do município, resulta em valores reduzidos, os quais
podem ser absorvidos pelos usuários, não resultando em impacto financeiro expressivo, mesmo
considerando as metodologias que resultam em valores maiores.
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Tabela 11: Simulação do potencial de cobrança por usuários selecionados de Saneamento Urbano
Item

Usuário

Variável / Metod.

Grande

Outorga (m³/s)

3,2000

Média por
habitante
(R$)

Pequeno

1.409.351

0,5000
Guaíba e Eldorado
do Sul
129.547

CEIVAP

1.920.481,71

300.075,27

21.005,27

100,23

S. Francisco

1.534.529,62

239.770,25

16.783,92

80,08

PCJ 2013

1.485.778,78

232.152,93

16.250,71

77,54

PCJ 2016

1.889.652,87

295.258,26

20.668,08

98,62

Doce

3.305.665,88

516.510,29

36.155,72

172,51

Município

Porto Alegre

População IBGE (2010)

Valor da
Cobrança
(R$)

Médio
0,0350
Barra do
Ribeiro
12.572

0,0002
Sertão
Santana
5.850

CEIVAP

1,36

2,32

1,67

0,02

S. Francisco

1,09

1,85

1,34

0,01

PCJ 2013

1,05

1,79

1,29

0,01

PCJ 2016

1,34

2,28

1,64

0,02

Doce

2,35

3,99

2,88

0,03

O uso para irrigação, apesar do grande volume de retirada e de uso que acarreta, contribui com uma
parcela relativamente pequena no valor da arrecadação, fruto da previsão nas metodologias de
coeficientes de abatimento diferenciados para esta atividade (Tabela 12). Neste caso, as
metodologias apresentam maior diferenciação na sistemática de cálculo, podendo resultar em valores
médios por hectare nas simulações por usuário que vão de R$ 18,89 até R$ 353,31 por hectare.
Contudo, uma parcela importante destas variações nos valores médios pode se dever a vazões
outorgadas muito diferentes das vazões efetivamente retiradas.
Tabela 12: Simulação do potencial de cobrança por usuários selecionados de Irrigação
Item

Usuário

Variável / Metod.

Grande

Médio

Pequeno

Outorga (m³/s)

1,3900

0,1540

0,0056

Barra do Ribeiro

Guaíba

Barra do Ribeiro

Arroz

Arroz

Arroz

450

126

3,5

21.479,17

2.379,71

86,53

Município
Cultura
Área Irrigada (ha)
CEIVAP

Valor da Cobrança (R$)

Média por hectare (R$)

S. Francisco

28.492,78

3.156,75

114,79

PCJ 2013

124.929,86

13.841,15

503,31

PCJ 2016

158.989,69

17.614,69

640,53

Doce

32.876,28

3.642,41

132,45

CEIVAP

47,73

18,89

24,72

S. Francisco

63,32

25,05

32,80

PCJ 2013

277,62

109,85

143,80

PCJ 2016

353,31

139,80

183,01

Doce

73,06

28,91

37,84

A simulação do potencial de cobrança para algumas indústrias (Tabela 13) aponta para a grande
concentração dos valores em grandes outorgados, sendo que não faz sentido a definição de médias,
uma vez que não há um produto comum que permita a comparação e as grandes diferenças de porte
entre os estabelecimentos industriais tornam as médias muito artificiais.

58

Tabela 13: Simulação do potencial de cobrança por usuários selecionados da Indústria
Item

Usuário

Valor da
Cobrança
(R$)

Variável / Metod.

Grande

Médio

Pequeno

Outorga (m³/s)

4,5000

0,0630

0,0002

Município

Guaíba

Guaíba

Sertão Santana

Tipologia

Celulose

Fábrica de Papel

Alimentícia

CEIVAP

3.746.528,45

29.807,36

128,70

S. Francisco

3.888.440,45

31.794,13

135,98

PCJ 2013

3.746.550,59

29.809,86

128,73

PCJ 2016

4.770.465,89

37.918,16

163,80

Doce

4.257.478,06

59.616,38

218,69

A simulação da cobrança para o uso na dessedentação animal (Tabela 14) aponta para o reduzido
valor total e por cabeça neste segmento. Foram simuladas a maior e a menor outorga constantes no
banco de outorgas, resultando em valores anuais de cobrança muito reduzidos.
Tabela 14: Simulação do potencial de cobrança por usuários selecionados de Dessedentação Animal
Item

Variável / Metod.

Usuário

Valor da Cobrança (R$)

Média por cabeça (R$)

Outorga (m³/s)
Município
Rebanho
Número de Cabeças
CEIVAP
S. Francisco
PCJ 2013
PCJ 2016
Doce
CEIVAP
S. Francisco
PCJ 2013
PCJ 2016
Doce

Maior

Menor

0,00035
Guaíba
Bovino Equivalente
600
13,69
7,12
32,30
41,11
8,21
0,02
0,01
0,05
0,07
0,01

0,00028
Barra do Ribeiro
Bovino Equivalente
480
10,95
5,69
21,90
27,88
6,57
0,02
0,01
0,05
0,06
0,01

A Tabela 15 oferece uma visão comparativa do impacto para as respectivas referências nos usos
para saneamento urbano, irrigação e pecuária. Como foi comentado, não faz sentido o
estabelecimento de médias para o uso industrial. No uso para irrigação, apesar de se supor que
existe diferenças significativas entre as vazões outorgadas e as efetivamente utilizadas, é possível
verificar que há, também, diferenças nas metodologias, que resultam em valores muito diferenciados,
apontando para um aspecto crítico na futura discussão e aprovação da metodologia de cobrança para
a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 15: Valor médio de referência da simulação do potencial de cobrança
Metodologia

Saneamento Urbano (R$/hab.)

Irrigação (R$/ha)

Pecuária (R$/cabeça)

CEIVAP

1,44

41,32

0,02

S. Francisco

1,15

54,81

0,01

PCJ 2013

1,11

240,34

0,05

PCJ 2016

1,42

305,86

0,06

Doce

2,48

63,25

0,01
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3.3

PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA COBRANÇA PELO
USO DA ÁGUA

O que foi discutido e analisado anteriormente permite estabelecer algumas conclusões e referências
básicas sobre a cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A implantação do
instrumento de cobrança representa um significativo incremento no sistema de gestão de recursos
hídricos na bacia, frente à realidade apontada pelo diagnóstico.
Tomando como referência a realidade da cobrança em outras bacias no Brasil, apesar de não
estarem disponíveis ainda estudos sobre isso, ao que tudo indica, o valor da cobrança pelo uso da
água é insuficiente para tornar efetivo o efeito desejado de um instrumento econômico de regulação e
racionalização do uso da água, bem como, possivelmente, é insuficiente para o custeio das ações
necessárias para a obtenção do cenário de gestão desejado em termos de disponibilidade e
qualidade da água na bacia.
A falta de informações mais precisas e consistentes também é um aspecto a considerar na
implantação do instrumento de cobrança. O cadastro de outorgas ainda não expressa a realidade da
bacia, por ser, atualmente, um procedimento formal de registro, sujeito a uma revisão e um esforço
ativo de ampliação da base de cadastro.
Em vista do que foi analisado e apresentado sobre o instrumento de cobrança pelo uso da água, são
propostas algumas diretrizes e apresentadas algumas recomendações conforme segue:
Necessidade de implementação da cobrança na bacia:
O instrumento de cobrança pelo uso da água está previsto na legislação do Rio Grande do Sul desde
1994 e ainda não foi implementado, ou seja, não está sendo atendida a Legislação neste item,
acarretando na não disponibilização de recursos para a gestão de recursos hídricos, agravando os
problemas aos quais estes instrumentos visam a solucionar.
Em uma projeção em valores arredondados, considerando os valores de simulação apresentados, a
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba deixa de investir aproximadamente 100 milhões de reais em
valores atuais a cada década na gestão de recursos hídricos, considerando que muitas das ações
requeridas são de médio e longo prazo.
Recursos para investimento na bacia se mostram indispensáveis tendo em vista os investimentos
requeridos no Plano. Enquanto a cobrança não for implantada, estes recursos serão exigidos do
Estado, o qual conta com grandes limitações para atendimento, resultando em cenário de ineficiente
gestão na bacia por falta de recursos mínimos para a implementação das ações prioritárias.
A implantação da cobrança se apresenta oportuna, também, para o aprimoramento do arranjo
institucional que dá sustentação à gestão de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
As demandas de qualificação e capacitação para que o Comitê de Bacia venha a exercer plenamente
suas funções encontram-se atualmente represadas na falta de uma dinâmica e de uma estrutura
profissionalizada que lhe dê suporte técnico e operacional, estrutura esta que pode ser custeada,
ainda que parcialmente, pela cobrança.
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Grupo de trabalho de implantação da cobrança:
A cobrança pelo uso da água, para ser implantada em uma bacia com o perfil da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba, com grande concentração de atividades e de população, exige um processo
aprofundado de análise, discussão e construção de consensos.
Um grupo especializado deverá ser formado para desenvolver este tipo de trabalho, o que requer um
período maior de discussões e uma série de subsídios a serem produzidos, analisados e avaliados
antes de serem submetidos a aprovação.
São atribuições propostas a este grupo de trabalho para implantação da cobrança na bacia:
•

Aprofundamento das discussões e estudos;

•

Qualificação do Comitê sobre metodologias de cobrança, com produção de material
próprio e realização de capacitações;

•

Articulação com setores e grandes outorgados, por serem atores-chave do processo
e serem os maiores impactados pelas decisões que serão tomadas;

•

Proposição de uma metodologia para a bacia que atenda às características de sua
realidade e que proporcione os resultados esperados deste instrumento, equilibrando
o efeito gerador de reconhecimento dos recursos hídricos com a diretriz de não
onerar significativamente os usuários;

Providenciar o atendimento dos pré-requisitos para cobrança previstos na legislação:
•

Campanha de comunicação e mobilização social;

•

Cadastro de usuários;

•

Sistema de informações hidrometeorológicas; e,

•

Efetiva integração com o instrumento de outorga.

Recomendações técnicas e legais:
A partir dos estudos que foram realizadas, são apontadas a seguir algumas recomendações de
ordem técnica e legal que se reputam como apropriadas:
•

Na definição da metodologia a ser utilizada na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
recomenda-se a formulação de uma metodologia que seja suficientemente
simplificada para que seja compreendida e fiscalizada, bem como tenha respaldo no
conhecimento e dados disponíveis para seu cálculo. Uma metodologia, ainda que
mais precisa, baseada em informações de difícil obtenção agrega pouca eficácia ao
instrumento e não favorecem uma atitude receptiva à sua implantação;

•

Considerar nas discussões a serem realizadas a diretriz aprovada pelos estudos da
Metroplan (realizados em 2012) que sugere a metodologia da Bacia do Rio Doce para
as bacias da Região Hidrográfica do Guaíba. Esta metodologia se diferencia das
demais, vale lembrar, principalmente por que prevê a cobrança com fórmula distinta
apenas para a captação e para o lançamento, facilitando a obtenção de informações
para a realização da cobrança e simplificando o processo de cálculo;
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•

Restringir a cobrança de lançamento (DBO5,20) aos setores de saneamento e
indústria;

•

Restringir cobrança na área rural à irrigação, avaliando as condições efetivas para a
cobrança do uso para criação animal;

•

Integrar informações de cadastro de usuários de água com licenciamentos
ambientais, fazendo que um processo alimente o outro com informações atualizadas;
e,

•

Prever a atualização monetária dos PPU na metodologia a ser aprovada.
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4
4.1

OUTORGA DE USO DA ÁGUA
ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Conforme o marco legal vigente (Constituição Federal e Estadual), as águas do Lago Guaíba e de
seus tributários são de domínio do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, submetidas à legislação
gaúcha de recursos hídricos.
A Lei Estadual Nº 10.350, de dezembro de 1994, instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
regulamentando o Artigo 171 da Constituição Estadual e estabelecendo a Política Estadual de
Recursos Hídricos.
A Política Estadual tem por objetivo harmonizar os múltiplos usos da água com as limitadas
disponibilidades e suas variações no tempo e no espaço, assegurando prioritariamente o
abastecimento às populações humanas.
Entre os princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos é estabelecido como instrumento de
gestão de recursos hídricos a outorga de uso (Artigos 29 a 31), que consiste na aprovação prévia, por
parte do Estado, de todas as utilizações de recursos hídricos, face ao domínio público sobre as
águas. Assim, qualquer uso da água que altere as condições de quantidade ou qualidade do
manancial hídrico, seja ele superficial ou subterrâneo, dependerá de outorga, observado o Plano
Estadual e os Planos de Bacia.
Quando o uso alterar as condições quantitativas das águas, cabe ao DRH/SEMA emitir a Outorga.
Quanto aos usos que afetam as condições de qualidade das águas, o órgão responsável pela
emissão da Outorga de efluentes é a FEPAM.
A outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas no Plano Estadual e no Plano de
Bacia, respeitando o Artigo 2º da Lei 10350/1994, que estabelece o abastecimento humano como
prioritário. Usos da água de caráter individual, para a satisfação das necessidades básicas da vida,
por sua vez, são dispensados de outorga. Vale lembrar que o Plano Estadual de Recursos Hídricos
(PERH/RS) foi recentemente instituído, mediante Resolução do CRH/RS Nº 141, de 21 de março de
2014. Em termos de responsabilidade quanto à outorga, cabe ao CRH/RS aprovar os critérios de
outorga de uso da água. Ao DRH/SEMA compete emitir as autorizações de uso da água e propor ao
CRH/RS os critérios para outorga deste uso, sempre de acordo com as diretrizes para a outorga de
uso da água estabelecidas pelo PERH/RS.
Assim, a legislação concentra as responsabilidades de aprovação e execução quanto à outorga de
uso da água no CRH/RS e no DRH/SEMA, consolidada no PERH/RS que estabelece suas diretrizes.
Assim, também, a outorga de uso da água fica limitada em uma esfera mais restrita do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (SERH).
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Na regulamentação da lei (através de decretos), entretanto, foram reforçados princípios da
participação e descentralização, através da definição do papel do Comitê Gerenciamento de Bacia
Hidrográfica, via Plano de Bacia, ao qual cabe encaminhar proposta técnica com as diretrizes de
outorga. Dois decretos estaduais com incidência sobre a outorga regulamentam artigos da Lei Nº
10.350/1994: o Decreto Nº 37.033/1996 e o Decreto Nº 42.047/2002. Posteriormente, em 2011, a
Resolução CRH Nº 91 aprovou ainda critérios para dispensa de outorga.
Decreto Nº 37.033, de 21 de novembro de 1996
O Decreto Nº 37.033/1996 regulamentou a outorga do direito de uso da água. O Art. 1º estabelece
que as águas de domínio do estadual (superficiais ou subterrâneas) somente poderão ser utilizadas
mediante outorga emitida pelo DRH/SEMA ou FEPAM.
A outorga poderá ser emitida através de:
•

Licença de uso (quando o usuário atender a condições pré-determinadas em função
da disponibilidade quali-quantitativa das águas na Bacia);

•

Autorização (quando não há a referida base técnica); ou

•

Concessão (em casos de utilidade pública, por exemplo para o abastecimento
público).

A licença de uso será outorgada por no máximo cinco anos, enquanto a autorização outorgada em
caráter precário poderá ser revogada a qualquer momento. Já a concessão abrange período de 10
anos.
Importante ressaltar que o Art. 2º define como uso da água:
Qualquer utilização, serviço ou obra em recurso hídrico, independentemente de
haver ou não retirada de água, barramento ou lançamento de efluentes, que altere
seu regime ou suas condições qualitativas ou quantitativas.

Determina, ainda, que a água somente poderá ser utilizada para o fim outorgado (Art. 3 º) e que o
Plano de Bacia poderá estabelecer uma vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser
dispensada (Art. 4º). No entanto, esse valor deverá ser aprovado pelo DRH/SEMA, que poderá definilo enquanto não houver o Plano de Bacia. Por sua vez, segundo o Art. 5º, a FEPAM definirá as
quantidades mínimas de água para a manutenção da vida dos ecossistemas aquáticos (vazão
remanescente).
O Decreto estabelece também, no Art. 7º, que é no Plano de Bacia que poderão ser definidos os
valores referentes aos parâmetros técnicos necessários para orientar a emissão das outorgas pelo
DRH/SEMA.
O Art. 18 do Decreto reitera que os recursos hídricos serão utilizados prioritariamente no
abastecimento das populações, ficando estabelecida no Plano de Bacia a hierarquia dos demais
usos.
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Estabelece, ainda, no Art. 18, 1º §, que dentro de uma mesma categoria de usuários, terá preferência
para a outorga de uso da água o que comprovar maior eficiência e economia na sua utilização,
mediante tecnologias apropriadas, eliminação de perdas e desperdícios e outras condições a serem
firmadas no Plano de Bacia. O 2º § menciona que no caso da ocorrência de insuficiência de água ou
no caso de degradação da qualidade do seu corpo a níveis que possam alterar sua Classe de Uso,
DRH/SEMA e FEPAM modificarão as condições fixadas no ato de outorga.
Decreto Nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002
O Decreto Nº 42.047/2002 regulamenta o gerenciamento e a conservação das águas subterrâneas e
é abordado aqui no que se refere aos aspectos intervenientes com a outorga de uso da água. O Art.
19, 1º§, estabelece que:
São dispensadas da outorga as captações insignificantes de águas subterrâneas,
com vazão média mensal de até dois metros cúbicos por dia ou com a finalidade de
uso de caráter individual e para a satisfação das necessidades básicas da vida.

Segundo o Art. 19, 2º§, os planos de bacia poderão estabelecer outras vazões maiores para dispensa
de outorga, as quais deverão ser aprovadas pelo DRH/SEMA, e o 3 º§ estabelece que as captações
de água dispensadas da outorga ficam sujeitas ao cadastramento e à fiscalização do DRH/SEMA e
FEPAM, bem como pelos demais órgãos responsáveis pela defesa da saúde pública.
Define, também, no Art 20, que todo aquele que construir obra de captação de águas subterrâneas
deverá cadastrá-la no DRH/SEMA, apresentando as informações técnicas necessárias, bem como
permitir o acesso da fiscalização ao local.
Resolução CRH/RS Nº 91, de 17 de agosto de 2011
A legislação mais recente relativa à outorga é a Resolução CRH/RS N.º 91/2011, que trata dos
critérios para o uso de recursos hídricos e as vazões de derivação abaixo das quais a outorga poderá
ser dispensada.
No Art. 1º a resolução resolve os Critérios para a dispensa da outorga de direito de uso dos recursos
hídricos, enquanto não estiverem estabelecidas pelo Plano de uma determinada Bacia Hidrográfica.
O Art. 2º resolve que são dispensadas de outorga as derivações ou captações de água superficial de
até 0,1 L/s relacionadas aos usos de caráter individual para as necessidades básicas da vida, higiene
e alimentação, associadas a locais onde não haja rede pública disponível para conexão.
Segundo o Art. 3º:
As captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 3 L/s,
destinadas a atividades produtivas e econômicas, estarão dispensadas de outorga
nas bacias do Estado do Rio Grande do Sul, exceto aquelas localizadas nas Bacias
Especiais, onde a demanda está muito próxima da disponibilidade, Bacia do Rio dos
Sinos, Bacia do Rio Gravataí, Bacia do Rio Santa Maria, e em cursos de água onde
seja identificado conflito pelo uso da água.

No caso das águas subterrâneas, segundo o Art 6º, estarão dispensadas de outorga as derivações ou
captações de até 0,023 L/s, relacionadas aos usos de caráter individual para as necessidades
básicas da vida, higiene e alimentação e atividades produtivas e econômicas de qualquer natureza.
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Os poços destinados ao monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas serão objeto de
autorização prévia para sua perfuração, entretanto o uso a que se destina será dispensado de
outorga (Art. 7º). No entanto, segundo o Art. 8º, as captações dispensadas de outorga (citadas no Art.
6º e 7º) não eximirão o usuário da autorização prévia para perfuração do poço, nem do seu
cadastramento junto ao ICA – Informação Cidadania e Ambiente e da solicitação de dispensa de
outorga.
O Art. 10 revoga as disposições da Resolução CRH nº 001/1997, de 04 de junho de 1997.
Assim, esse arcabouço legal e institucional define as regras básicas relativas à emissão de outorgas
de uso da água de domínio estadual e configura as questões fundamentais relativas ao tema, que
são as diretrizes para a outorga de uso da água e a definição dos valores dos parâmetros técnicos
necessários, com base no estágio atual do conhecimento sobre os recursos hídricos.

4.2

SITUAÇÃO ATUAL DO USO DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO
GUAÍBA

Na situação atual, a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba tem suas águas outorgadas pelo DRH/SEMA,
com base em critérios técnicos definidos pelo próprio órgão gestor e em diretrizes estabelecidas no
PERH/RS. As outorgas têm sido emitidas nas categorias autorização (em caráter precário) ou
concessão (para o abastecimento público).
Conforme banco de dados da DIOUT/DRH/SEMA, a Tabela 16 resume o universo outorgado na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 16: Distribuição setorial das Outorgas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Vazões
(m³/s)

Abast.
Urbano

Outorgado

10,56

Abast.
Rural

Abast.
Industrial

0,0039

4,65

Criação de
Animais

Irrigação

0,0009

7,46

TOTAL
22,68

Separando estes valores por manancial (Tabela 17), tem-se a seguinte distribuição:
Tabela 17: Distribuição das Outorgas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba por manancial
Vazões (m³/s)

Águas Superficiais
Margem Direita e
Esquerda

Lago Guaíba

Águas Subterrâneas

13,29

9,25

0,14

58,6%

40,8%

0,6%

Outorgado

A Tabela 18 apresenta a distribuição setorial das demandas hídricas na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, estimadas na 1ª etapa do Plano.
Tabela 18: Distribuição setorial das Demandas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Vazões (m³/s)
Demandado

Abast.
Urbano
7,35

Abast.
Rural
0,0702

Abast
Industrial
4,61

Criação de
Animais
0,0492

Irrigação
21,58

TOTAL
33,67
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Comparando os volumes outorgados (Tabela 16) aos demandados (Tabela 18), percebe-se que nos
setores de irrigação, abastecimento rural e de criação de animais há uma diferença bastante grande
nos volumes demandados e outorgados, evidenciando que o universo outorgado está muito aquém
do esperado. No setor industrial, a diferença entre as outorgas e a estimativa de demanda é bem
pequena, e no abastecimento urbano a diferença (para mais nas outorgas) está compatível com os
valores de projeto, conforme esperado para o setor.

4.3

DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES PARA OUTORGA DE USO DA ÁGUA

A proposição de diretrizes para a outorga de uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba está
baseada em condicionantes técnicos e legais, além de aspectos práticos, operacionais e em
expectativas sociais, através de discussões com o Comitê de Bacia.
A relação entre a parcela da água disponível para uso e aquela que deve permanecer no corpo d’
água (para cumprir a sua função ecológica e mesmo para atender aos usos não consuntivos, como a
própria diluição e assimilação de esgotos e efluentes) é de total complementariedade. Ou seja,
partindo de um valor referencial, é estabelecida uma divisão entre o que poderá ser captado e o que
deverá permanecer no corpo d’ água.
Assim, propor diretrizes de outorga implica em definir esse referencial, bem como indicar as parcelas
(sobre esse referencial) a serem utilizadas e mantidas no manancial. Eis aqui a dificuldade, uma vez
que existe pouca informação sobre a parcela a ser mantida no corpo d’ água, também denominada
de vazão remanescente ou ecológica. O conceito de vazão remanescente é mais abrangente, pois as
funções destinadas a essa parcela não se resumem às questões ecológicas, conforme comentado
anteriormente.
Foram definidas também diretrizes que seguem o estabelecido na legislação vigente, atendendo a
aspectos como regionalização, sazonalidade, usos prioritários, critérios de eficiência e economia e
vazão mínima para dispensa de outorga.
As diretrizes propostas abrangem a outorga para as águas superficiais e subterrâneas, com maior
destaque e aprofundamento para as superficiais. As diretrizes estão divididas, também, em diretrizes
operativas, voltadas para as definições de valores de vazão e demais valores de referência para
operação da outorga, e diretrizes estratégicas, que abordam questões de compatibilização de
demandas internas e externas à bacia.
4.3.1

Diretrizes Operativas

4.3.1.1 Águas Superficiais
Para as águas superficiais, em atendimento aos dispositivos legais vigentes, foram estudadas as
seguintes diretrizes para outorga de uso:
•

Vazão de referência;

•

Percentual máximo outorgável;

•

Condições Hidrodinâmicas de referência;
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•

Regionalização;

•

Sazonalidade;

•

Usos prioritários;

•

Critérios de eficiência e economia; e,

•

Vazão mínima para dispensa de outorga.

Obviamente as proposições dependem diretamente da existência e disponibilidade de informações
sobre os temas em questão, razão pela qual são verificadas diferenciações entre os graus de
detalhamento de cada diretriz.
Outrossim, as definições aqui apresentadas consistem em proposição a ser encaminhada para
aprovação pelo CRH/RS, precedida de análise técnica e operacional pela DIOUT/DRH/SEMA.
4.3.1.1.1

Vazão de Referência

Com relação à vazão de referência, foram considerados os referenciais hoje adotados pelo órgão
gestor, a legislação vigente, bem como outros estudos aplicados no Estado, como a Proposição de
Critérios de Outorga de Uso da Água na Bacia do Rio Ibicuí (COMITEIBICUÍ, 2014) e o Plano da
Bacia do Rio dos Sinos (PROFIL, 2014). Também foi considerado o atual grau de utilização das
disponibilidades hídricas.
Inicialmente, baseou-se na informação da DIOUT/DRH/SEMA, relativa à vazão de referência hoje
praticada para a análise e emissão das outorgas de uso da água. O referencial adotado e que vem
sendo praticado, corresponde àquele estabelecido na Resolução CRH Nº 141, de 21 de março de
2014, que instituiu o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul –
PERH/RS.
Os artigos 11 e 12 estabelecem o referencial para outorga, conforme transcrito a seguir:
Artigo 11 – Enquanto não estiver concluído o Plano de uma determinada Bacia
Hidrográfica, a vazão de referência para orientar a outorga de direito de uso da água
será aquela com garantia de 90% (noventa por cento) de permanência – Q90.
§ 1º - A vazão outorgável será representada por um percentual da vazão contida no
caput, definida pelo DRH, observando as demandas conhecidas e a disponibilidade
de cada bacia.
§ 2º - Será observada ainda a vazão recomendada pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental – Henrique Luiz Roessler – FEPAM, como aquela necessária
para manutenção da vida aquática naquela bacia.
Artigo 12 – Quando a soma das vazões captadas em uma determinada bacia ou
sub-bacia hidrográfica superar 50% (cinquenta por cento) da respectiva vazão de
referência, a mesma será considerada especial.

Com efeito, embora a resolução cite que a vazão de referência Q90 será utilizada enquanto não
estiver concluído o respectivo plano de bacia, esse referencial vem sendo adotado e praticado em
outras bacias. Nas bacias hidrográficas gaúchas classificadas como críticas, face ao intenso uso que
fazem das suas águas, o referencial adotado é a Q90%.
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No âmbito nacional, há grande diversidade de situações entre as unidades da federação quanto à
vazão de referência adotada para fins de outorga. A opção por adotar determinado referencial está,
usualmente, baseada em critérios estratégicos (perspectivas futuras de usos), no nível de informação
disponível e na pressão de demanda atual sobre os recursos hídricos. Como exemplo desta
diversidade, mencionam-se alguns estados e suas respectivas vazões de referência adotadas:
•

Q90%: Bahia, Sergipe e Tocantins;

•

Q95%: Goiás, Paraná e Piauí;

•

Q7,10: Minas Gerais e São Paulo; e,

•

Qreg: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Observando-se os balanços hídricos atuais na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com vistas à
manutenção da situação presente relativa à outorga, é adequado adotar como referência a vazão
com 90% de permanência no tempo, que não compromete o abastecimento público e o consumo
humano, bem como as atuais atividades produtivas e econômicas regionais.
Para fins ilustrativos, apresenta-se a seguir uma comparação comentada entre a adoção de
diferentes vazões referenciais: Adotar a Q90% como vazão referencial, significa “garantir” para a Bacia
uma vazão (na realidade um percentual dessa vazão) de 14,5 m3/s, que em termos de
ocorrência/permanência, representa, por exemplo, 330 dias a cada ano, em média (90% do tempo).
Já a adoção da Q95% reduz a vazão de referência para 11,2 m3/s, embora com uma maior “garantia”
de ocorrência/permanência, cerca de 347 dias a cada ano, em média. Assim, passar da Q95% para a
Q90% significa “perder”, em média, 17 dias por ano de garantia da vazão referencial (5% a menos em
tempo), mas em compensação, subir essa referência em 3,3 m3/s.
Face ao exposto e à situação atual crítica quanto ao balanço hídrico na Bacia, notadamente quanto à
necessidade de uma vazão remanescente capaz de assimilar os lançamentos urbanos, industriais e
rurais (não se desconhecendo a necessidade de um maior tratamento prévio ao lançamento), a
adoção da vazão referencial Q90% mostra-se adequada, em termos técnicos.
Assim, em termos de qualidade das águas, significa que haverá uma vazão maior para a diluição das
cargas lançadas, melhorando as condições para se atingir a situação de Enquadramento (que deve
ocorrer na vazão de referência).
Esse valor apresenta viabilidade técnica, tendo em vista que suporta o nível de demandas atual da
Bacia, e viabilidade operacional, visto que a DIOUT/DRH/SEMA já trabalha com esse referencial.
4.3.1.1.2

Regionalização

Em termos de regionalização da outorga de uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é
necessário considerar a condição diferenciada da vazão disponível no Lago em relação à vazão de
seus afluentes.
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A Q90 (acumulada) na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é de 203,9 m³/s, considerando como critério
de referência para o Lago Guaíba a Condição Hidrodinâmica de Referência (de modo análogo ao que
se definiu para Enquadramento e Lançamento de Efluentes) e a vazão do entregue à bacia pelo Rio
Jacuí. Essa vazão de referência é muito superior à demanda total estimada 33,7 m3/s da bacia.
Em termos das vazões outorgadas na Bacia em estudo, 22,7 m³/s no total, 60% se referem a
captações outorgadas no Lago Guaíba (13,3 m³/s). Este valor representa apenas 6,5% da Q90. Ou
seja, a vazão outorgada é muito inferior à vazão disponível, oferecendo um importante diferencial
para a bacia em termos de potencial de outorga para grandes volumes que venham a ser nele
captados.
Porém, a vazão de referência para os afluentes da margem esquerda e margem direita (Q90 da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba) é de apenas 14,5 m³/s, frente a uma demanda outorgada de 9,39 m³/s
para retiradas nos afluentes (saldo da outorga total subtraída da outorga no Lago). Essa vazão de
demanda representa aproximadamente dois terços (65,9%) da Q90, apontando para a necessidade de
diferenciar a condição regional da outorga no Lago Guaíba ou em seus afluentes.
A vazão referencial e o percentual máximo para outorga definidos para os afluentes da margem
esquerda e da margem direita do Lago Guaíba deverá assegurar as demandas atuais, além da vazão
remanescente, requerendo um limite outorgável específico.
4.3.1.1.3

Percentual Máximo Outorgável

Partindo das demandas hídricas atuais, considerando a Consolidação da Base Técnica (Fase A) e
considerando os balanços hídricos realizados, confrontando disponibilidades (Q90%) e demandas
atuais, foi possível verificar que atualmente já são utilizados dois terços das disponibilidades nos
afluentes do Lago, embora esteja disponível no próprio Lago Guaíba uma vazão muito superior ao
total da demanda estimada.
Assim, com vistas a garantir os usos e outorgas atuais e possibilitar um aumento futuro das
disponibilidades, foram definidos como percentuais máximos outorgáveis e tecnicamente possíveis:
•

Para os afluentes da margem esquerda e margem direita do Lago Guaíba:
o

•

70% da Q90 (Produzida na bacia - vazão incremental)


Vazão outorgável: 10,12 m³/s;



Vazão já outorgada: 9,39 m³/s; e,



Saldo hídrico a outorgar: 0,73 m³/s.

Critério de referência para o Lago Guaíba:
o

50% da Q90 (Acumulada na Bacia – saldo de montante);


Vazão outorgável: 101,9 m³/s;



Vazão já outorgada: 13,3 m³/s; e,



Saldo hídrico a outorgar: 88,6 m³/s.
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As demandas efetivas atuais dos afluentes da margem esquerda e margem direita do Lago Guaíba,
portanto, já correspondem a 92,8% da vazão máxima outorgável para estes corpos hídricos, havendo
um saldo disponível para novas outorgas de apenas 0,73 m3/s. De certa forma, apesar de restringir
significativamente novas outorgas nesses corpos hídricos, o saldo hídrico a outorgar de 88,6 m3/s no
Lago Guaíba, compensa sobremaneira uma eventual restrição aos primeiros.
Assim, pode-se concluir que as vazões máximas outorgáveis definidas com base nos percentuais de
70% e 50% da vazão de referência nos afluentes e no próprio Lago Guaíba, não restringirão a
situação atual quanto ao uso da água, tanto em termos efetivos, como outorgados, restringindo
apenas a possibilidade de outorgas de maior volume nos afluentes, necessária à manutenção de uma
vazão remanescente suficiente.
A definição da parcela utilizável da vazão referencial implica na definição, por subtração, da vazão a
remanescer nos cursos de água, visto que a vazão de referência para outorga divide-se em duas
parcelas: vazão outorgável + vazão remanescente.
A vazão remanescente consiste em um condicionante atual importante nos processos de
planejamento e gestão de recursos hídricos. Em termos práticos e sintéticos, é a vazão (ou
quantidade de água) que deve permanecer (ou remanescer) no curso de água, independentemente
das demandas hídricas retiradas ou lançamentos efetuados, com vistas a, principalmente, manter as
condições ecológicas mínimas necessárias à manutenção da vida (ecossistemas aquáticos) e atender
aos usos não consuntivos (GONDIM, 2006).
Ou seja, a vazão remanescente implica na manutenção de determinadas condições hídricas (tirante
ou profundidade, vazão e velocidade de escoamento) nos corpos de água, independente das
captações realizadas. Para que essa vazão possibilite as finalidades referidas é necessário que ela
possua, por sua vez, elevado índice de ocorrência tornando seu “não atendimento” um evento com
baixa probabilidade.
Ao considerar a definição de uma vazão remanescente para uma bacia hidrográfica, na realidade
está se definindo um referencial único que pode ser ajustado proporcionalmente à área de drenagem
ou à vazão de referência. No entanto, consiste em um valor constante para cada trecho ou segmento
da rede hidrográfica, sem desconsiderar, obviamente, que as variações sazonais climáticas impõem
alterações nas condições hídricas ao longo do ano.
A definição da vazão remanescente com base na real necessidade de condições para a manutenção
dos ecossistemas aquáticos tem sido um desafio nacional, face à diversidade de situações no país,
seja em termos climáticos ou hidrológicos, seja em termos socioeconômicos (demandas de água e
lançamentos de efluentes), mas principalmente em razão do limitado conhecimento técnico a esse
respeito (condições para a manutenção dos ecossistemas aquáticos).
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Face às carências de informações específicas a respeito da determinação da vazão remanescente,
essa foi definida com base na subtração do uso atual e potencial da água superficial na bacia (vazão
máxima outorgável) da vazão de referência para outorga, resultando em uma vazão remanescente
para fins de verificação da adequação e efetividade, em termos ambientais, a ser estudada
posteriormente e avaliada quanto a sua adequação.
Desta forma, a vazão remanescente foi definida por decorrência da vazão máxima outorgável, sendo
a Vazão Remanescente para afluentes das margens direita e esquerda do Lago Guaíba = 30%
da Q90%.
Para o Lago Guaíba, este conceito direto não se aplica, valendo-se do que ficou estabelecido no RT02, como sendo as condições hidrodinâmicas de referência para fins de Enquadramento e
Lançamento de Efluentes.
4.3.1.1.4

Condições Hidrodinâmicas de Referência

Para um sistema que apresenta características hidrodinâmicas e de qualidade da água nãopermanentes, como o Lago Guaíba, devido à variabilidade natural das condições de contorno (por
exemplo, nas vazões afluentes, nas cargas dos efluentes, nas variações meteorológicas e na
dinâmica da maré), existe uma grande dificuldade de definir uma condição de referência para verificar
os impactos decorrentes de novos lançamentos de efluentes na qualidade da água. Esta condição de
referência deve levar em conta o pior cenário de condições de contorno, o qual promove campos de
velocidades desfavoráveis para processos de transporte de poluentes na água (advecção e difusão).
Nas simulações realizadas (detalhado no RT- 02) foram propostos cenários de avaliação com a
finalidade de definir uma Condição Hidrodinâmica de Referência para novos lançamentos de
efluentes no Lago Guaíba, considerando diferentes conjuntos de condições de contorno.
O cenário de estiagem (Q90 dos afluentes do Lago Guaíba) e alta variabilidade de níveis em Itapuã se
mostrou mais crítico em termos de mobilidade de partículas e mais desfavorável para o processo de
transporte de poluentes na água, sugerindo que a alta variabilidade de níveis da água em Itapuã
promove um maior tempo de permanência das partículas (margem esquerda e direta).
4.3.1.1.5

Sazonalidade

As demandas de água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba caracterizam-se por alguma
sazonalidade provocada principalmente pela irrigação de arroz, setor usuário com a segunda maior
demanda de água da Bacia (33% da outorga total de água), que ocorre de forma concentrada entre
os meses de novembro e março.
Contudo, na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, diferentemente de bacias afluentes, a captação para
irrigação no lago ou na foz dos afluentes não compromete a disponibilidade devido à vazão
proporcionada pelo Lago. Além disso, muitos irrigantes dispõem de estruturas de reservação próprias,
justamente para solucionar a insuficiência sazonal de água, o que torna pouco impactante,
atualmente, este tipo de demanda sazonal.
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Com vistas a uma gestão efetiva dos recursos hídricos na bacia, contudo, cabe como diretriz apenas
que sejam privilegiadas outorgas nos afluentes do Lago cujas demandas ocorram fora desse período
crítico (novembro a março), em detrimento de outros eventualmente concorrentes que não disponham
de dispositivos de prevenção de escassez sazonal (como a reservação própria). Essa prática
inclusive já vem sendo adotada pela DIOUT/DRH/SEMA.
Complementarmente, novas outorgas e mesmo na renovação das existentes em afluentes com vazão
outorgada próxima da vazão permitida, deverão exigir procedimentos operacionais que permitam a
redução de demandas caso seja requerido no período crítico para outro uso prioritário ou por
ameaçar ultrapassar o teto outorgável naquele trecho.
4.3.1.1.6

Usos Prioritários

A legislação vigente e em especial o Decreto Nº 37.033/1996 estabelece como uso prioritário da água
o abastecimento humano. Seu Artigo 18 estabelece que:
Os recursos hídricos serão utilizados prioritariamente no abastecimento das
populações, ficando a hierarquia dos demais usos estabelecida nos planos de bacia
hidrográfica.

Também a Resolução CRH Nº 141, de 21 de março de 2014, que instituiu o Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, em seu Artigo 10º estabelece que:
Enquanto não estiver estabelecido o plano de bacia hidrográfica, nos casos de
escassez de água, a concessão de outorga deverá obedecer as seguintes
prioridades:
- Abastecimento de água às populações, incluindo-se as dotações específicas
necessárias para suprimento doméstico, de saúde e segurança.
- Abastecimento doméstico e de animais em estabelecimentos rurais e irrigação em
pequenas propriedades agrícolas para produção de alimentos básicos, olericultura,
fruticultura e produção de mudas em geral.
- Geração de energia elétrica, inclusive suprimento de termelétricas, abastecimento
industrial, para fins sanitários e para indústria de alimentos;
- Aquicultura;
- Projetos de irrigação coletiva, com participação técnica, financeira e institucional do
Estado, dos Municípios e dos irrigantes;
- Abastecimento industrial em geral, inclusive para agroindústria;
- Irrigação de culturas agrícolas em geral;
- Navegação fluvial e transporte aquático;
- Usos recreativos e esportivos;
- Desmonte hidráulico na indústria da mineração;
- Diluição, assimilação e transporte de efluentes urbanos, industriais e agrícolas.

A questão que se coloca quanto à outorga, além da definição dos usos prioritários, é como se dará a
garantia de atendimento desses usos prioritários em situações de escassez hídrica na bacia,
considerando-se escassez hídrica sempre que as disponibilidades hídricas não sejam suficientes para
atender ao conjunto das demandas de água. Ou seja, não se trata de uma situação meramente
hidrológica, mas sim de uma combinação de ocorrências que inclui, também, aspectos relacionados
às demandas de água.
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Assim, nas situações em que houver escassez hídrica devem ser adotadas ações práticas de gestão
no sentido de assegurar que os usos prioritários sejam garantidos. Uma dessas ações consiste em
subsidiar a tomada de decisões em base técnica, que garanta os resultados esperados com menores
custos socioeconômicos para cada um dos envolvidos, a exemplo da modelagem hidrodinâmica. Tais
informações possibilitaram tornar mais efetivos e justos acordos operacionais para as situações de
escassez hídrica.
4.3.1.1.7

Critérios de Eficiência e Economia

A legislação estabelece (Artigo 18 do Decreto Nº 37.033/1996) que:
Dentro de uma mesma categoria de usuários, terá preferência para a outorga de
direitos de uso da água o usuário que comprovar maior eficiência e economia na sua
utilização, mediante tecnologias apropriadas, eliminação de perdas e desperdícios e
outras condições a serem firmadas nos planos de Bacia Hidrográfica.

Assim, em casos de indisponibilidade hídrica ou disponibilidade restrita, a decisão do gestor quanto à
escolha sobre qual usuário deverá ser outorgado submete-se a critérios técnicos de eficiência e
economia.
Em caráter ilustrativo, poderão ser utilizados, como referências, os seguintes critérios:
•

Para o abastecimento público: menor índice de perdas físico-financeiras nos sistemas de
abastecimento e/ou menor demanda per capita (L/hab./dia); e

•

Para a categoria que engloba a irrigação: menor demanda unitária (m3/ha), visto que
representa, indiretamente, maior eficiência no uso da água e, consequentemente, maior
economia no uso do recurso hídrico.

De qualquer forma, critérios como este deverão ser discutidos e embasados em informações técnicas
adequadas e precisas, nem sempre disponíveis.
4.3.1.1.8

Vazão Mínima para Dispensa de Outorga

Quanto à definição de vazão mínima para a dispensa de outorga, são consideradas as disposições
constantes no Decreto Estadual Nº 37.033/1996 e na Resolução CRH Nº 91/2011.
Conforme o Artigo 4º do Decreto Nº 37.033/1996, “os planos de Bacia Hidrográfica poderão
estabelecer uma vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser dispensada”, sendo que
essa vazão deverá ser aprovada pelo DRH/SEMA.
Complementarmente, a Resolução Nº 91, de 17 de agosto de 2011, definiu os critérios para o uso dos
recursos hídricos e as vazões de derivação abaixo das quais a outorga poderá ser dispensada
(descritos no item 4.1).
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4.3.1.2 Águas Subterrâneas
A outorga de uso da água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, como de resto em todo
o Rio Grande do Sul, vem sendo emitida mediante a apresentação de documentos técnicos, nos
quais o órgão gestor (DRH/SEMA) verifica o atendimento às informações solicitadas. Ou seja, face à
carência de recursos humanos e materiais e de informações e metodologias específicas, não é
realizada uma verificação quanto à adequação da solicitação e o aquífero explotado.
Mesmo que fosse possível realizar essa avaliação técnica por ocasião da emissão da outorga, a
lacuna de informações quanto aos poços já perfurados e em operação, prejudicaria uma análise mais
adequada quanto aos impactos da outorga solicitada sobre o manancial e sua atual condição de
explotação.
Em termos globais, considerando o volume outorgado, apenas 0,56% das demandas outorgadas na
Bacia utilizam os mananciais subterrâneos, embora representem o maior número dos processos de
outorga na DIOUT/DRH/SEMA. Contudo, não existe um levantamento oficial do número total de
poços existentes na bacia, o que possivelmente resultaria em uma participação bem maior que a
registrada no atual cadastro de outorgas.
O desafio inicial quanto à outorga de águas subterrâneas na bacia consiste, portanto, em resgatar o
expressivo passivo de demandas não outorgadas, que pode ser obtido, em um primeiro momento,
através do cadastramento dos poços não outorgados, para posterior emissão de outorga.
O conhecimento e o controle efetivo sobre a construção e operação de poços são essenciais a
adequada gestão das águas subterrâneas. A perfuração indiscriminada de poços, na maioria das
vezes sem controle técnico adequado, pode causar problemas de superexploração e contaminação
dos sistemas aquíferos.
A superexploração pode levar a rebaixamentos excessivos dos níveis d’água e interferências nos
cones de depressão. As altas taxas de bombeamento podem provocar perdas das reservas
permanentes, alterando o equilíbrio dinâmico e provocando uma situação de mineração, com perdas
de armazenamento irrecuperáveis, levando o aquífero ao esgotamento. O rebaixamento excessivo
dos níveis de água dos aquíferos também pode causar a inversão de gradientes hidráulicos, com
eminentes riscos à degradação da qualidade da água subterrânea, devido a recargas do aquífero
pelos arroios que drenam a área, principalmente pela falta de saneamento básico. A má construção
de poços, fora de normas e sem responsabilidade técnica, podem permitir que contaminantes, que
estejam na superfície, percolem para os sistemas aquíferos, causando contaminação nas águas
subterrâneas (ANA, 2005).
Quanto à outorga, indica-se a verificação dos seguintes parâmetros (já requeridos na ficha de
solicitação de outorga de água subterrânea do DRH/SEMA) e comparados com as potencialidades
hídricas dos aquíferos:
•

Caracterização do poço;

•

Perfil geológico perfurado;
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•

Aquífero;

•

Finalidade de uso;

•

Localização (coordenadas);

•

Natureza do poço;

•

Condição de operação;

•

Vazão requerida;

•

Teste de vazão (tempo de bombeamento, vazão de teste, nível estático e nível
dinâmico, transmissividade, rebaixamento, capacidade específica calculada);

•

Tempo de recuperação;

•

Análises físico-química e bacteriológica.

Assim, quanto à outorga de águas subterrâneas, face à grande carência de informações e à
expressiva quantidade de poços existentes não cadastrados e/ou outorgados, é necessário um
esforço inicial de cadastramento, seguido de regularização através de outorgas de uso da água,
sendo que futuramente poderão ser propostos critérios associados às características e limitações dos
sistemas aquíferos nos quais são efetuadas as captações.
Quanto à vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser dispensada, deve ser mantido o
que já foi estabelecido na legislação: Decreto Estadual nº 42.047/2002 e Resolução CRH Nº 91/2011.
Conforme o Artigo 6º da citada Resolução:
Estarão dispensadas de outorga as derivações ou captações de água subterrânea
de até 2 m³/dia ou 0,023 l/s, relacionadas aos usos de caráter individual para as
necessidades básicas da vida, higiene e alimentação e atividades produtivas e
econômicas de qualquer natureza, associadas a locais onde não haja rede pública
disponível para conexão.

Ainda, conforme o Artigo 8º:
As captações dispensadas de outorga,..., não eximirão o usuário da autorização
prévia para perfuração do poço, bem como ao atendimento das Normas Técnicas e
do disposto no Decreto Estadual Nº 42.047/2002, quanto aos aspectos construtivos
e de proteção sanitária.

Futuramente, por ocasião da revisão do Plano de Bacia, o Comitê da Bacia do Lago Guaíba poderá
definir vazões mínimas para dispensa de outorga de água subterrânea com base em conhecimento
técnico mais consistente, seja no que se refere às disponibilidades hídricas, seja quanto às
demandas de água.
4.3.2

Diretrizes Estratégicas

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba registra uma condição muito particular em relação a outras
bacias gaúchas. O Lago Guaíba recebe a drenagem de importantes bacias afluentes, seja em volume
de água, o que lhe confere elevada vazão disponível, seja em qualidade da água, em particular, as
bacias dos rios Gravataí e Sinos, que apresentam qualidade muito ruim.
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Em termos de compatibilização entre o enquadramento das águas do Lago Guaíba e as classes de
qualidade das águas entregues pelas bacias afluentes, não há conflito, uma vez que são compatíveis
com os respectivos enquadramentos.
Em termos de impacto sobre a condição da qualidade das águas, de acordo com a análise da
qualidade da água, discutida no RT 2, observam-se condições bastante distintas na qualidade da
água proveniente da região do Delta do Jacuí. Pelo canal da direita, aportam as maiores vazões,
provenientes do Rio Jacuí, com melhor qualidade da água em relação ao canal da esquerda,
classificada como classe 2. A elevada vazão deste rio favorece a dispersão e a autodepuração dos
poluentes, principalmente da margem direita. Já pelo canal da esquerda, por onde afluem os rios
Gravataí e Sinos, a carga poluente é muito superior à da direita, sendo esta região classificada em
classe 4. Especialmente na margem esquerda do Lago Guaíba, a qualidade de entrega da água das
bacias afluentes, ao não atender, ainda, às classes de enquadramento previstas, contribui para limitar
o atendimento de metas de enquadramento do Lago Guaíba, somando-se aos lançamentos
licenciados e existentes na própria bacia.
No limite, em certas condições, o licenciamento de lançamentos originados na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba pode apresentar restrições considerando a qualidade da água existente, que pode não
atender aos parâmetros de enquadramento ou comprometer parâmetros específicos. Mesmo não
sendo motivado pelo somatório dos lançamentos da bacia, a qualidade atual da água pode não ser
suficiente para o atendimento dos padrões de lançamento de uma determinada outorga na bacia,
fruto da qualidade recebida das bacias afluentes também compor a condição atual da qualidade da
água frente ao enquadramento.
Fica estabelecido, assim, um potencial conflito entre a outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
e a outorga nas bacias afluentes, as quais deveriam respeitar as condições de entrega compatíveis
com o enquadramento da bacia da qual é tributário. Ou ainda, há um conflito entre as metas
intermediárias e final de enquadramento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e as condições de
qualidade da água entregue no exutório das bacias afluentes, no sentido de que as metas
intermediárias e final de enquadramento do Lago Guaíba são influenciadas diretamente pelos usos
registrados nas bacias afluentes, em relação à outorga das quais o Plano de Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba não tem ingerência.
Este potencial conflito em torno da qualidade da água recebida de bacias afluentes não é muito
comum na realidade brasileira, sendo mais comuns conflitos de disponibilidade quantitativa, por não
assegurarem vazões remanescentes suficientes para atendimento dos usos das bacias recebedoras
das águas em função de reservações ou retiradas para irrigação, por exemplo.
No âmbito legal, a Resolução CNRH nº 05/2000, de 10/04/2000, em seu Artigo 6º estabelece que:
Os planos de recursos hídricos e as decisões tomadas por Comitês de Bacias
Hidrográficas de sub-bacias deverão ser compatibilizadas com os planos e decisões
referentes à respectiva bacia hidrográfica.
Parágrafo único. A compatibilização a que se refere o caput, deste artigo, diz
respeito às definições sobre o regime das águas e os parâmetros quantitativos e
qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia.
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Ou seja, prevê a necessidade de compatibilização de interesses pela água entre bacias conectadas e
estabelece como atribuição dos Comitês de Bacia arbitrar soluções, conforme indica o Artigo 7º:
Cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas, além do disposto no art. 38, da Lei nº
9.433, de 1997, no âmbito de sua área de atuação, observadas as deliberações
emanadas, de acordo com as respectivas competências do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos ou dos Conselho Estaduais, ou do Distrito Federal:
I - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos
recursos hídricos, inclusive os relativos aos Comitês de Bacias de cursos de água
tributários;
(...)
IV - compatibilizar os planos de bacias hidrográficas de cursos de água de
tributários, com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de sua
jurisdição;

Contudo, apesar do reconhecimento da necessidade de compatibilização de interesses e da
indicação dos entes responsáveis por sua arbitragem, a legislação não especifica instrumentos que
devam ser utilizados em conflitos entre bacias hidrográficas tributárias. No entanto, as deliberações
dos comitês podem ser consideradas instrumentos para a resolução de conflitos.
Nas Fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba não houve o reconhecimento
explícito deste potencial conflito de qualidade entre bacias afluentes e o enquadramento e situação
atual da qualidade da água no Lago Guaíba, embora a questão esteja diagnosticada de forma muito
clara. Os conflitos reconhecidos foram apenas os registrados no âmbito dos usos na própria bacia,
para os quais foram sugeridas diretrizes de resolução de conflitos usuais nestas situações. A despeito
disso, foi redigido um item de Propostas para Integração do Gerenciamento de Recursos Hídricos de
Bacias Interconectadas. Neste item são considerados não apenas a resolução de eventuais conflitos,
mas todos os aspectos de integração entre as bacias afluentes ao Lago.
Duas propostas são levantadas. A primeira remete ao Plano Estadual de Recursos Hídricos como
instância que trate destas questões, a partir de definições sobre o regime das águas e os parâmetros
quantitativos e qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia afluente de corpo de água
onde um outro comitê de bacia hidrográfica foi formado. No caso da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, o Plano Estadual de Recursos Hídricos definiria o regime de águas e os parâmetros
quantitativos e qualitativos no exutório das Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos, Caí, Gravataí e
Jacuí (o que determinaria que estes dados fossem fixados nos exutórios das bacias do TaquariAntas, Pardo e Vacacaí).
Outra alternativa, reconhecida no documento como mais complexa, seria que a disposição do artigo
6º da Resolução CNRH 5/2000 fosse adotado, sendo que o Comitê da bacia receptora das águas
(Lago Guaíba, por exemplo) fizesse parte representantes das bacias de rios afluentes (Sinos,
Gravataí, etc), na qualidade de usuários de água. Isso permitiria que ocorresse uma integração pela
ação destes membros que pertenceriam aos Comitês de todas as bacias envolvidas. Salienta-se que,
na prática, isto já ocorre, pois as Prefeituras que compartilham bacias hidrográficas podem ter acento
em ambos os comitês, sendo falha, portanto, a cultura de participação. No entanto, reconhece o
próprio documento, esta solução apresenta um problema de assimetria de representação deste novo
grupo de membros ante aos demais usuários de água da bacia.
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Ainda no espírito da Resolução CNRH Nº 5/2000, mas se valendo de outro tipo de instrumento, há
experiências nacionais, com a participação ou liderança da ANA, que utilizam a pactuação de Marcos
Regulatórios, ou seja, um conjunto de regras que são discutidas e aprovadas reciprocamente pelos
comitês envolvidos. Ou seja, é criada uma instância ad hoc de discussão e mediação, que resulta em
dispositivos internalizados por cada comitê. No site da ANA são mencionadas algumas experiências,
geralmente associando dominialidade federal e estadual e escassez para usos intensos (como
irrigação) ou prioritários (como abastecimento humano).
No Estado do Rio Grande do Sul, o CRH/RS apresenta resoluções que regram em períodos de
escassez e estabelecem critérios para o uso dos recursos hídricos, e, principalmente, para a retirada
de água para a irrigação. Podem ser citadas diversas resoluções, recorrentes nos últimos anos, nas
bacias a montante da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, principalmente na Bacia do Rio dos Sinos
e do Rio Gravataí. As duas últimas resoluções relativas a este tema na Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos foram a Resolução CRH Nº 119/2013 e a Resolução CRH Nº 160/2014, que estabelecem
critérios operação dos sistemas bombeamento água para irrigação nesta bacia. Quanto à Bacia do
Rio Gravataí, a Resolução CRH Nº 92/2011 aprova acordo sobre retirada de águas no corpo hídrico
principal.
Merecem destaque também as primeiras resoluções estaduais que versaram em situações de conflito
de uso da água para a irrigação do arroz, no Arroio Velhaco e seus afluentes, situado entre os
municípios de Arambaré e Camaquã. A primeira resolução foi a Resolução CRH Nº 004/2001, que, no
Art.1, resolve:
Delegar ao Instituto Riograndense do Arroz - IRGA a continuidade na fiscalização da
operação das tomadas de água para irrigação no arroio Velhaco e afluentes, no
período da safra 2001-2002, podendo o Instituto Riograndense do Arroz buscar
apoio operacional junto a Associação dos Usuários das Águas do Arroio Velhaco e
Afluentes - APUAVA.

Nos anos subsequentes, a Resolução Nº 006/2002, a Resolução 04/2003 e a Resolução N° 12/2005
continuaram delegando ao IRGA, em caráter temporário, a fiscalização da operação das tomadas de
água para irrigação no Arroio Velhaco, com apoio operacional do APUAVA e supervisão do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã.
No caso da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, a instauração de uma instância que congregaria os
comitês de bacia afluentes já tem previsão em dois projetos do PERH/RS, no âmbito do Programa 2 –
Implementação e consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos:
•

Projeto 2.3 – Estabelecimento de bases e articulação para o Enquadramento das
águas, no qual é prevista a avaliação dos processos de Enquadramento já realizados
e em andamento, e proposição de diretrizes para articulação dos mesmos e
desenvolvimento de novos processos; e,

•

Projeto 2.4 – Consolidação e equalização dos Planos de Bacia, na qual é prevista a
avaliação dos processos de Planejamento já realizados e em andamento, e
proposição de diretrizes para articulação dos mesmos e desenvolvimento de novos
processos.
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Sendo assim, será necessário avançar e agregar um componente de inovação institucional de
maneira que seja estabelecido um Marco Regulatório que coordene os interesses envolvidos na
qualidade atual da água no Lago Guaíba. Este arranjo deverá estabelecer um pacto de gestão de
Condições de Entrega entre as bacias, inspirado na Directiva-Quadro da Água, da Comunidade
Europeia para gestão de recursos hídricos, que estabelece as condições de entrega entre países.
4.3.3

Requisitos para implementação plena da outorga

A implementação plena do instrumento de outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba conta com
requerimentos atendidos, parcialmente atendidos e ainda não atendidos, para estar em conformidade
com o estabelecido na Legislação.
Entre os requerimentos atendidos são identificados:
•

Discretização da bacia e definição de pontos característicos; e,

•

Avaliação das disponibilidades hídricas naturais.

Entre os requerimentos que estão sendo definidos, mas ainda não aprovados no âmbito do CRH
estão:
•

Priorização de usos e de demandas de água; e,

•

Estabelecimento do critério de outorga de uso de água.

Outros dois requerimentos não atendidos são previstos como objetos do Programa de Ações deste
Plano:
•

Simulação hidrológica e análise de resultados; e,

•

Implementação e monitoramento.

Ainda, dois requerimentos não aprovados ou desatualizados neste momento, requerendo um
planejamento no âmbito do arranjo institucional que dará suporte ao Plano de Ações:
•

Cadastro de usuários e de demandas hídricas; e,

•

Projeção de usos e de demandas de água.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório Técnico 4 - Cobrança e Outorga apresentou as atividades finais do processo de
planejamento da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Nele foram abordados
temas que se referem à elaboração das diretrizes de Outorga e de Cobrança pelo uso da água, com
o intuito de orientar os órgãos do Sistema Estadual de Recursos Hídricos quanto aos instrumentos de
gestão de recursos hídricos na Bacia.
Primeiramente, foi realizado um referencial conceitual dos instrumentos de gestão dos recursos
hídricos, devido a sua relevância como ferramenta de planejamento, regulação e monitoramento da
utilização dos recursos hídricos. Foram discutidos os instrumentos regulatórios, de controle legal e de
regulação do uso por meio de instrumentos econômicos, representados pela cobrança pelo uso da
água. Esta última discussão foi bastante detalhada, apontando a importância dos instrumentos
econômicos como forma de racionalizar a utilização dos recursos hídricos, através do reconhecimento
de seu valor. Ainda, ponderou-se que a utilização eficaz e concomitante dos instrumentos de outorga
e cobrança pelo uso da água tem melhores condições de potencializar as vantagens e de controlar as
limitações de cada um destes instrumentos em separado.
Foram abordados o arcabouço teórico e conceitual para cobrança pelo uso da água, além das
diretrizes legais, ambientais, econômico-financeiras e institucionais. Apresentou-se a experiência e
propostas brasileiras de cobrança pelo uso da agua, trazendo exemplos de bacias de domínios da
União e dos Estados, critérios utilizados, diferenças e similaridades, onde este instrumento é utilizado.
Foi realizada uma avaliação comparativa dos mecanismos de cobrança e foi estimado o potencial de
arrecadação da bacia em estudo, utilizando diferentes métodos (utilizados por outras bacias
hidrográficas). De acordo com os cálculos, com valores arredondados, a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba deixa de investir aproximadamente 10 milhões de reais, em valores atuais, a cada década na
gestão de recursos hídricos. Recursos para investimento nesta bacia são indispensáveis, tendo em
vista os investimentos requeridos no Plano. Salienta-se que, enquanto a cobrança não for implantada,
estes recursos serão exigidos do Estado, o qual conta com grandes limitações para atendimento, o
que torna ineficiente a gestão na bacia por falta de recursos mínimos para a implementação das
ações prioritárias. Finalizando o item de cobrança, foram apresentadas propostas operacionalização
da aplicação da cobrança pelo uso da água.
Em termos da outorga de uso da água, foram apresentados aspectos legais e institucionais, a
situação atual do uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e as diretrizes para a outorga.
Comparando os volumes outorgados aos demandados, percebe-se que nos setores de irrigação,
abastecimento rural e de criação de animais, há uma diferença bastante grande nos volumes
demandados e outorgados, evidenciando que o universo outorgado está muito aquém do esperado.
Nos demais setores, as diferenças não são tão significativas.
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Foram apresentadas diretrizes operativas, sendo definida a vazão de referência Q90 para os cursos
d’água das margens direita e esquerda, a vazão máxima outorgável de 70% da Q90, e a vazão
remanescente de 30% da Q90%. Para o Lago Guaíba, a vazão máxima outorgável foi definida em 50%
da Q90, sendo necessária a avaliação das condições hidrodinâmicas de referência. As simulações das
condições hidrodinâmicas de referência mostraram que a condição de estiagem, considerando a Q90
dos afluentes do Lago Guaíba e alta variabilidade de níveis em Itapuã, se mostrou crítica em termos
de mobilidade de partículas e mais desfavorável para o processo de transporte de poluentes na água.
E, por fim, foram apontados estratégias e requisitos para implementação plena da outorga. A
implementação plena do instrumento de outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba conta com
requerimentos atendidos, parcialmente atendidos e ainda não atendidos para estar em conformidade
com o estabelecido na Legislação. Dentre os requerimentos, estão: a priorização de usos e de
demandas de água; o estabelecimento do critério de outorga de uso de água; a simulação
hidrológica; a análise de resultados e implementação e monitoramento; o cadastro de usuários e de
demandas hídricas; e, as projeções de usos e de demandas de água.
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