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RESUMO 
Considerando a importância dos recursos hídricos e as estratégias utilizadas para a sua 
conservação, este trabalho tem como objetivo analisar experiências de cobrança pelo 
uso da água no Brasil e o contexto de sua aplicação no Estado do Pará. Para alcançar 
este objetivo, é apresentada uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, tendo 
como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, o estudo de situações-exemplo 
para a compreensão da temática abordada e uma entrevista com especialista. Quando 
comparado com outras experiências de cobrança do uso da água no país, o contexto 
para aplicação deste instrumento no estado do Pará se diferencia nos seguintes 
aspectos: (i) ausência de comitês de bacia, e no momento o pagamento das taxas não 
poderão ser revertidas para suas respectivas bacias de origem; (ii) apesar da existência 
de cerca de 450 estações de monitoramento, este número é considerado baixo em 
virtude da dimensão do estado do Pará (1.247.690 km²), e apenas 10 destas estações 
analisam dados qualitativos, impossibilitando um diagnóstico real da condição das 
águas. Como principal resultado desta pesquisa constatou-se que a cobrança do uso 
dos recursos hídricos contribui para restringir a exploração e promover a alocação ótima 
desse recurso, mas sua aplicação na prática ainda permanece como desafio, 
especialmente no estado do Pará, que apenas em 2014 criou sua Taxa de Controle, 
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de 
Recursos Hídricos – TFRH – com a finalidade de regular as atividades de exploração e 
aproveitamento de recursos hídricos fazendo uso do instrumento da cobrança. 
PALAVRAS-CHAVE: Bacias hidrográficas, estado do Pará, políticas públicas 
ambientais,  
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TAX ON WATER USE AS INSTRUMENT FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT 

 
 

ABSTRACT  
Considering the importance of water resources and the strategies used for its 
conservation, this work aims at analyzing taxing experiences for water use in Brazil and 
the context of its application at Pará State. To reach this goal, we presented a qualitative 
exploratory approach, through the technical processes of bibliographical research, case 
studies to understand the tackled theme and an interview with an expert. When 
compared with other taxing experiences of water use in the country, the context for this 
tool’s application at Pará State is different in the following aspects: (i) absence of basin 
committees, and as for now, the payment of fees will not be returned to their respective 
basins of origin; (ii) despite the existence of about 450 monitoring stations, this number 
is considered low given the size of the state of Pará (1,247,690 km2), and only 10 of 
these stations analyze qualitative data, preventing a real diagnosis of the water 
condition. As the main result of this research, we found that taxing water resources use 
contributed to restrict exploitation and promote the optimal allocation of this resource, 
but its application in practice still remains a challenge, especially in the state of Pará, 
which only in 2014 created its Tax for Control, Monitoring and Surveillance of Water 
Resources Exploitation and Utilization Activities (TFHR) in order to regulate the 
exploitation and utilization of water resources by making use of taxes. 
KEYWORDS: Watersheds, Environmental Public policies, Pará State. 
  

INTRODUÇÃO 
As profundas alterações ocorridas na sociedade, na economia e no meio 

ambiente a partir da segunda metade do século XX, ensejaram em vários países 
modificações no qual disciplina o domínio, o uso, o aproveitamento e a preservação das 
águas (CAVALCANTI, 2014). Diferentes demandas pressionam o uso dos recursos 
hídricos, tais como consumo, dessedentação de animais, matéria-prima ou insumo em 
processos produtivos, diluição de poluentes, navegação, geração de energia, entre 
outros, aliadas a fatores atenuantes como crescimento demográfico e o crescimento do 
setor econômico e industrial, mostrando a necessidade cada vez mais crescente de sua 
conservação e se estabelecendo como “ouro azul” ou “petróleo do século XXI” devido a 
sua escassez iminente (MARTINS, 2013; SEIFFERT, 2010). 

Manifestações sobre meio ambiente iniciadas nas décadas de 1960 e 1970, 
incluindo a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizada em 1972 
na cidade de Estocolmo, contribuíram para que a temática se estabelecesse como 
prioridade na agenda de tomadores de decisão no mundo todo (BOTELHO et al. 2012). 
MAURO (2014) ao relatar que cerca de 80 países tem situação crítica de 
disponibilidade hídrica, enquanto que outros dez, incluindo o Brasil, possuem 60% do 
total de água doce em seus territórios, expõe a gravidade com que a questão hídrica 
deve permear as discussões internacionais. 

No Brasil, esse tema havia sido abordado primeiro com a edição do Código de 
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Águas de 1934, mas tomou forte impulso somente em 1997 a partir da instituição da 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e em 2000 com a criação da Agência 
Nacional das Águas (ANA), dando início ao efetivo processo de gestão dos corpos 
hídricos no país (CAVALCANTI, 2014; SANTIN & GOELLNER, 2013). 

No contexto atual, onde algumas regiões do país correm risco de escassez 
hídrica devido à falta de chuvas e ao desflorestamento de área ao longo de rios e 
nascentes de grandes sistemas de abastecimento, é importante destacar a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos como um dos instrumentos de gestão, o qual tem como 
objetivos: dar ao usuário uma indicação do real valor da água; incentivar o uso racional 
da água e obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País 
(SANTOS, 2012; MARTINS, 2013). 

Vale ressaltar que a cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo 
uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir de um pacto entre os usuários da 
água, a sociedade civil e o poder público no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
– CBHs, a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de pactuar e propor 
ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos e valores de cobrança a 
serem adotados na sua área de atuação (MAY et al., 2010; SANTIN & GOELLNER, 
2013). Além disso, a legislação estabelece uma destinação específica para os recursos 
arrecadados: a recuperação das bacias hidrográficas em que são gerados (BRASIL, 
1997). Contudo, este instrumento ainda é tido como polêmico por sua diversidade de 
mecanismos existentes, pela barreira de ser encarado como mais um imposto e à 
desconfiança a respeito da destinação e transparência com que os recursos 
arrecadados serão utilizados (SANTOS, 2012).  

Compete à Agência Nacional de Águas - ANA, criada pela Lei nº 9.984/00, 
arrecadar e repassar os valores arrecadados à Agência de Água da bacia, ou à 
entidade delegatária de funções de Agência de Água, conforme determina a Lei nº 
10.881/04. As Agências de Água da bacia ou entidade delegatária de suas funções é 
instituída mediante solicitação do CBH e autorização do CNRH, cabendo a ela 
desembolsar os recursos arrecadados com a Cobrança nas ações previstas no Plano 
de Recursos Hídricos da bacia e conforme as diretrizes estabelecidas no plano de 
aplicação, ambos aprovados pelo CBH. 

Tendo em vista os diferentes conflitos de interesse sobre as águas - sejam  
relacionados ao desenvolvimento de atividades humanas, aos vários usos ou ao mal 
uso, conforme destacado por SANTIN & GOELLNER (2013) - o uso da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos – mais especificamente a captação de água e o lançamento 
de efluentes – objetiva principalmente incentivar a economia de água e a adoção de 
medidas que previnam a poluição, além de arrecadar recursos para serem investidos 
em programas de preservação da água (saneamento básico e recuperação de matas 
ciliares) (BAÑADOS, 2011).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos é inspirada na legislação francesa e 
baseia-se em importantes definições e mecanismos institucionais para a gestão das 
águas no Brasil (BARCELLOS et al., 2011; SILVA & FACHIN, 2015). Os primeiros 
pontos estabelecidos, em seu art. 1º, são: i) a água é um bem de domínio público; ii) a 
água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; iii) a gestão dos 
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recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; iv) a bacia 
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH; e v) os usos 
prioritários, em caso de escassez, são o consumo humano e a dessedentação de 
animais (BRASIL, 1997). Desta forma, o caráter de bem público da água propicia uma 
maior intervenção governamental e seu valor econômico possibilita a adoção da 
precificação de acordo critérios de custo-efetividade a serem propostos caso a caso, 
além da possibilidade de descentralização da gestão ao adotar a bacia como unidade 
para planejamento (BOTELHO et al., 2012; GODECKE, 2014). 

Discussões internacionais, como as ocorridas no 1º Fórum Mundial da Água em 
1997, ainda se dividem em gerir a água de forma pública (pelos governos) ou de forma 
privada (por empresas) (CAVALCANTI, 2014).  PEREIRA (2002) cita, contudo, que as 
recentes legislações brasileiras que tratam dos recursos hídricos em harmonia com o 
disposto na agenda 21 e com os princípios de Dublin situam a água como um bem 
público e social. Entretanto, existe uma confusão substancial sobre o significado de 
alguns princípios envolvidos nessa definição, como, por exemplo, o que significa água 
como um “bem econômico”. 

A definição de bem econômico está baseada no princípio da escassez de um 
recurso natural. Nesse contexto, a disponibilidade da água para satisfação das 
necessidades de um utilizador implica em custos. Por sua vez, a água como bem 
econômico tem um valor para esse utilizador, que corresponde ao valor que ele está 
disposto a pagar por esse bem. Um terceiro fator não menos relevante é o impacto 
causado pelos diferentes usos da água. Nesse sentido, a análise econômica do recurso 
água deverá ser feita por meio da interação desses três fatores, que servirão de base 
para o estabelecimento do preço da água e tem como objetivo combater o desperdício 
e o mau uso deste recurso natural (PEREIRA, 2002). 

A cobrança pelo uso da água é um instrumento econômico (IE) de gestão e é 
uma das ferramentas das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, 
juntamente com a outorga e os Planos de Bacias. O uso de IEs pela gestão pública se 
faz necessário a partir da constatação realizada por MAY et al. (2005), os quais afirmam 
que os instrumentos de comando e controle (ICC) são insuficientes em alcançar o 
desenvolvimento sustentável, principalmente em países em desenvolvimento onde 
ocorrem áreas naturais em bom estado de conservação. 

Ainda segundo MAY et al. (2005), PEREIRA (2002) e MARTINS (2013), a 
aplicação de IEs se mostra importante no contexto de gestão do meio ambiente na 
medida em que afetam o cálculo de custos e benefícios do agente poluidor/consumidor, 
podendo mudar o comportamento de uso dos recursos naturais, além de funcionar na 
correção de falhas de mercado. A ideia de se montar instrumentos econômicos, entre 
estes a cobrança pelo uso de recursos hídricos, se deu pela necessidade de internalizar 
as externalidades geradas por determinada atividade e se baseia em alguns princípios 
do direito ambiental.  Tais princípios são conceituados como “usuário pagador” e 
“poluidor pagador”, adotados com o objetivo de combater o desperdício e a poluição 
das águas, de forma com que aqueles maiores usuários e poluidores arquem com um 
maior custo pelo uso de tal recurso (BARCELLOS et al., 2011; CÉSAR et al., 2013). 

Ambos os princípios fazem parte da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
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6938/81), inseridos em objetivos, no Art. 4º, e partem do fato de que os recursos 
provenientes da natureza são escassos e que a produção e consumo podem gerar 
efeitos de degradação ou escassez desses (VASCONCELLOS, 2013). 

O princípio do poluidor-pagador trata de um recurso econômico e ambiental 
empregado para que um determinado autor de poluição/contaminação, uma vez 
identificado, arque com ônus das medidas preventivas e/ou das medidas de eliminação 
ou minimização da poluição. Procura, desta forma, a internalização dos efeitos externos 
(externalidade), passando assim a repercutir nos custos finais dos produtos e serviços 
oriundos da atividade. Para se tornar efetivo, tal princípio deve, entre outros quesitos, 
apresentar equidade social, ou seja, paga mais quem tem maior responsabilidade pela 
poluição (BAÑADOS, 2011; FRACALANZA et al., 2013). 

Em relação ao princípio do usuário-pagador, o uso dos recursos naturais tanto 
pode ser gratuito como pode ser pago. Os fatores que levam ou não a cobrança de um 
recurso passam pela raridade deste ser encontrado na natureza, o uso para fins 
econômicos, a possibilidade de poluição no uso, a necessidade de prevenção contra 
catástrofes, a probabilidade de escassez, entre outros (MACHADO, 2012; BAÑADOS, 
2011). Outro ponto importante salientado pela Política Nacional do Meio Ambiente diz 
respeito à “imposição, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos” (BRASIL, 1981). 

O princípio consiste, então, na cobrança pela utilização de um recurso ambiental. 
Tem natureza simplesmente remuneratória, com a intenção de mudar comportamentos 
de usos não sustentáveis de tais bens, não se caracterizando como de natureza 
reparatória ou punitiva, como acontece com o poluidor-pagador (BAÑADOS, 2011). 

A cobrança leva em consideração o volume captado e o volume consumido 
(aquela quantidade que não foi retornada). Países europeus e certas iniciativas 
nacionais expandem a cobrança ao setor de tratamento de esgoto e efluentes, 
inserindo valoração da carga poluente lançada, com base em parâmetros como DBO, 
DQOe sedimentos,. Um ponto importante é que o sistema de cobrança adota em seus 
cálculos a percepção da diferença de impacto gerado por um usuário em relação aos 
outros (o chamado custo marginal num jargão econômico), ou seja, a água é mais cara 
para aqueles a montante do que a jusante, já que mais usuários dependerão da boa 
qualidade e quantidade das águas após seu uso por usuários a montante (LEMOS & 
ROCHA, 2013). 

A instituição de sistemas de cobrança pelo uso da água pode ser utilizada para 
diferentes propósitos pelos gestores dos recursos hídricos, abrangendo desde a 
recuperação de custo nos serviços públicos até a conservação do recurso natural. 
Segundo ARANHA (2006), existem duas condições relevantes para a eficácia da 
cobrança na gestão dos recursos hídricos. A primeira está relacionada com o 
estabelecimento e cobrança do valor econômico da água, e a segunda refere-se à 
vinculação dos recursos arrecadados através da cobrança, à bacia de origem. 

No caso da cobrança do valor econômico as restrições são de natureza 
metodológica, existindo sérias dificuldades para a geração de resultados confiáveis a 
partir dos métodos atualmente empregados. A arrecadação gerada pelo Estado busca 
cobrir os custos administrativos e estruturais e auxiliar no processo de gestão. Porém, 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
2440 

esse arrecadamento ainda é realizado de forma subótima na medida em que não 
consegue internalizar todos os custos sociais (externalidades negativas) envolvidos 
pelos usuários da bacia e, normalmente, não consegue compensar todos os custos da 
gestão e gerar uma “sobra de dinheiro” para ser investida, por exemplo, num Fundo de 
Bacia (ARANHA, 2006).  

Mesmo assim, qualquer recurso financeiro inserido neste sistema se mostra um 
adicional importante para o aprimoramento da gestão, visto que se mostra importante 
para auxiliar as ações de comando e controle e de conservação, além de confirmar a 
abordagem custo-benefício de valoração econômica. Tal abordagem leva em 
consideração a percepção social do dano causado e dita, ainda, que a qualidade 
ambiental proposta pelo desenvolvimento sustentável não é atingida somente pela 
racionalização do uso por parte dos setores consumidores, mas também por 
intervenções estruturais (tratamento de efluentes, técnicas de irrigação aprimoradas, 
etc) e não-estruturais (melhoria do monitoramento, fiscalização, etc) (MOTTA, 2006; 
SEIFFERT, 2010). 

No caso da vinculação dos recursos arrecadados, as restrições são 
institucionais. A legislação tributária brasileira dificulta para que as receitas obtidas pela 
cobrança sejam vinculadas ao seu local gerador (ARANHA, 2006). Consta no artigo 22 
da Lei 9.433/97 que os valores arrecadados com a cobrança dos recursos hídricos 
serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados. Sendo 
assim, é necessário que os recursos voltem ao ponto de origem para que possam 
financiar os estudos, programas, projetos e obras incluídas nos planos de recursos 
hídricos. Contudo, BARCELLOS et al. (2011) reforçam que, por mais que o recurso 
proveniente da cobrança possa ser usada financiar a conservação da bacia em 
questão, o foco de tal instrumento deve ser a incitatividade, ou seja, forçar os agentes 
poluidores a racionarem seus usos de água.  

MAY et al. (2010) levantam ainda outros pontos importantes sobre a abordagem 
se utilizando da cobrança do uso da água como instrumento de gestão de recursos 
hídricos. O primeiro é que tal instrumento não é um imposto. O segundo é que estes 
investimentos devem ser feitos buscando alcançar visibilidade por parte do setor 
privado e da sociedade civil, de modo a levar a um melhor processo de conscientização 
daqueles usuários contrários. Por último, tem-se a questão da aceitabilidade, e a 
implantação da cobrança deve se dar de modo progressivo, evitando aumento dos 
custos de produção. 

A estreita relação do ser humano com a água alcança o plano físico, além do 
cultural e do religioso. O acesso a esse recurso é condição de sobrevivência do homem 
e, à medida que houveram mudanças na organização social, veio a lume a necessidade 
de estabelecer regras para ordenar a utilização. Tendo em vista a importância deste 
bem para o ser humano e as novas estratégias utilizadas para a conservação, entre 
elas, a adoção de instrumentos econômicos como a cobrança pelo uso, este trabalho 
objetivou analisar a cobrança dos recursos hídricos no Brasil e a aplicação no contexto 
de gestão dos recursos hídricos no Estado do Pará. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e possui caráter 

exploratório, que segundo PEREIRA (2012), deve ser elaborado com os principais 
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, entrevista e estudo de situações-
exemplo para a compreensão da temática abordada. 

A primeira etapa da pesquisa ocorreu através de um levantamento bibliográfico 
de fontes secundárias, devido à necessidade de conhecer o tema e formar um 
arcabouço teórico. Após realizado o devido levantamento de informações, partiu-se 
para a entrevista em profundidade com o especialista. Tal tipo de entrevista faz uso de 
técnica exploratória e não procura tratar o objeto de estudo de forma matemática, haja 
vista que o foco é somente o entendimento das motivações dos atores envolvidos no 
processo analisado. 

O entrevistado em questão é servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS, especificamente da então Diretoria de 
Recursos Hídricos – DIREH, representando o contexto de tomada de decisão sobre os 
recursos hídricos no Estado. Este tipo de entrevista, segundo OLIVEIRA et al. (2012), 
aborda como principais características ser semi-aberta, com abordagem em 
profundidade e com respostas indeterminadas, procurando explorar a realidade através 
do ponto de vista sobre o tema investigado. 

As perguntas foram elaboradas visando compreender como é o contexto de 
tomada de decisão a respeito dos recursos hídricos no Estado, buscando extrair 
diversos aspectos das ações desta diretoria e as principais dificuldades no processo de 
gestão ambiental.  

Os resultados obtidos a partir da entrevista auxiliaram a confecção da última 
etapa,  procurou-se analisar o contexto de implantação da cobrança pelo uso da água 
no Estado do Pará, a partir da comparação com outros tipos de cobrança instituídos em 
outros estados do país e o contexto de tomada de decisão a respeito dos recursos 
hídricos. 

No Brasil existe um extenso marco legal contemplando a gestão da água, a 
exemplo da Constituição Federal, cujo artigo 21, inciso XIX, esclarece ser de 
competência da União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos, definindo critérios de outorga de direito de seu uso (SANTIN & GOELLNER, 
2013). Em 1999 foi criado o projeto da criação da Agência Nacional dos Recursos 
Hídricos (ANA), aprovado no ano 2000 e transformado na Lei nº 9.984, com o propósito 
de gerenciar os recursos hídricos no âmbito nacional. 

Segundo a PNRH, instituída pela Lei nº 9.433/97, a cobrança pelo uso da água 
tem por objetivos dar ao usuário uma indicação do valor real da água, incentivar o uso 
racional, bem como obter recursos financeiros para a recuperação das bacias 
hidrográficas do país. Não se trata de um simples imposto, mas uma remuneração pelo 
uso de um bem público, onde os recursos arrecadados têm por objetivo recuperar as 
bacias hidrográficas (BRASIL, 1997; MAURO, 2014). É de responsabilidade da ANA 
arrecadar e repassar esses valores recolhidos à Agência de Água da Bacia, a qual cabe 
desembolsar esses recursos. 

Alguns exemplos de cobrança do uso da água no Brasil merecem destaque, tais 
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como: a cobrança implementada em rios de domínio da união, como Bacia do rio 
Paraíba do Sul, bem como Bacias do São Francisco e Rio Doce. 

A bacia do Rio Paraíba do Sul (BRPS) encontra-se na região Sudeste do Brasil, 
englobando os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com atualmente 
180 municípios. Apresentando uma área de aproximadamente 55.500 km2, cerca de 
5,35 milhões de habitantes e sendo responsável por cerca de 10% da riqueza nacional, 
a BRPS é uma das mais importantes para o país (LEITE & VIEIRA, 2009). 

Devido ao histórico de ocupação da área, com a instalação de indústrias ao 
longo do rio Paraíba do Sul e seus afluentes e ao lançamento de efluentes não tratados 
pelas atividades econômicas e pelas próprias cidades, os impactos negativos e 
consequente decaimento da qualidade da água da bacia são as principais 
preocupações para os gestores ambientais da região (LEITE & VIEIRA, 2009). Segundo 
BARCELLOS et al. (2011), 90% dos seus municípios não contam com estação de 
tratamento e ainda contam com disposição inadequada de lixo, erosão e assoreamento 
provocados por desmatamento, uso indevido de agrotóxicos e retirada de recursos 
minerais para o construção civil.  

Em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos na BRPS, o órgão gestor é o 
CEIVAP (Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), 
instituído em 1996. O CEIVAP foi pioneiro na implantação da cobrança pelo uso da 
água em rios de domínio da União, adotada em 2003.  

A grande abrangência territorial da BRPS e o fato de ela situar-se em três 
Estados fazem com que a divisão de seu território seja imprescindível para uma gestão 
mais eficiente dos recursos hídricos. A BRPS está dividida em sete regiões que 
representam as áreas de atuação de comitês ou associações de usuários. O início da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos no rio Paraíba do Sul se deu em março de 
2003 através de uma campanha de cadastramento dos usuários da bacia. Nesta 
campanha eram declarados os volumes de água utilizados e tais dados eram 
considerados para o cálculo da cobrança. A metodologia de cálculo baseou-se em três 
fatos geradores: captação, consumo e diluição de efluentes. Os valores foram 
considerados relativamente baixos de modo a facilitar a sua aceitação e causar o 
mínimo impacto possível. 

Para o arrecadamento em questão leva-se em consideração à cobrança por 
captação, sendo uma cobrança equivalente à R$0,008/m3; cobrança por consumo, 
equivalente à R$0,02/m3 consumido; cobrança por poluição, que depende da parcela da 
vazão efluente tratada, bem como da eficiência da remoção de DBO, sendo que tal 
cobrança valor independe da carga de DBO lançada, sendo equivalente à R$0,02 por 
metro cúbico não tratado. 

 
Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio d a união na Bacia do São 
Francisco 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - CBHSF iniciou o processo 
de cobrança a partir de pacto firmado entre os poderes públicos, os setores usuários e 
as organizações civis (ANA, 2015). 

Os mecanismos de cobrança encobrem os usos de captação, consumo e 
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lançamento de efluentes de usuários sujeitos à outorga com captação de água superior 
a 4,0 L/s (CBHSF, 2008). Os devidos valores a serem cobrados foram estabelecidos a 
partir da Deliberação CBHSF nº 40/08 e são apresentados no Quadro 1. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - CBHSF foi o terceiro 
comitê a implementar a cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União, em 
julho de 2010. A cobrança foi estabelecida após a consolidação de um pacto entre os 
poderes públicos, os setores usuários e as organizações civis representadas no âmbito 
do CBHSF com objetivo de melhorar a quantidade e a qualidade das águas da bacia. 
Os mecanismos e valores atuais de cobrança estão estabelecidos na Deliberação 
CBHSF nº 40/08 aprovada pela Resolução CNRH nº 108/10. São cobrados os usos de 
captação, consumo e lançamento de efluentes de usuários sujeitos à Outorga de direito 
de uso de Recursos hídricos com captação superior a 4,0 L/s. O quadro a seguir 
apresenta um resumo dos valores cobrados. A cobrança pelo uso da referida Bacia 
teve como objetivo melhorar a quantidade e qualidade de suas águas. São cobrados os 
usos de captação, consumo e lançamento de efluentes por usuários. A ANA 
disponibilizou uma tabela com o resumo desses valores cobrados. Deve-se observar 
que os usuários desse efluente devem ser devidamente cadastrados, com possibilidade 
de penalidades caso contrário. 

 
                  QUADRO 1. Quantidade e valor da água no CBHSF. 

Tipo de uso Unidade Valor (R$) 

Captação de água bruta R$/m³ 0,01 

Consumo de água bruta R$/m³ 0,02 

Lançamento de efluentes R$/kg de DBO 0,07 
Fonte : CBHSF (2008).   

 
 
Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio d a união na bacia 
hidrográfica do Rio Doce  

 
Conforme o PIRH – Rio Doce (2010), a cobrança pelo uso da água foi estimada 

para dez unidades de análise, adaptando-se o “Manual de Simulação do Potencial de 
Arrecadação com a Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos das Unidades de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos de Minas Gerais” bem como a planilha 
eletrônica fornecida pelo setor de cobrança do IGAM. 

A cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Doce foi estabelecida em 2011, 
através de um acordo entre o poder público, os setores usuários e organizações civis. 
São cobrados os usos de captação, transposição e lançamento de efluentes. O comitê 
da Bacia hidrográfica do Rio Doce convencionou valores de cobrança progressivos, 
desde 2011 até 2015, como mostra a tabela a seguir. 
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              QUADRO 2.  Valores de cobranças progressivos. 
 

Tipo de uso Unidade 2011/2012 2013 2014 2015 

Captação de água bruta R$/m³ 0,018 0,021 0,024 0,030 

Transposição R$/m³ 0,022 0,027 0,031 0,040 

Lançamento de 
efluentes 

R$/kg de 
DBO 

0,100 0,120 0,150 0,160 

Fonte:  CBH-Doce (2011) 
 
 
Contexto para cobrança do uso da água no Estado do Pará  

A partir da entrevista realizada com especialista da DIREH, foram levantadas 
como principais informações as suas quatro linhas de ações, sendo a análise de 
processos; monitoramento, enquadramento e fiscalização dos corpos hídricos; 
planejamento; e a gerência de informações. Segundo o entrevistado, a outorga das 
águas do estado pode ser considerada “o carro chefe” dentre as atuações.  

Para o monitoramento dos corpos hídricos a DIREH atua em conjunto com a ANA 
e possui cerca de 280 estações pluviométricas e 170 fluviométricas espalhadas pela 
malha hidrográfica do Pará. Deste total, apenas 10 são operadas pela SEMAS. Outras 
ações em conjunto com a ANA incluem: adesão ao Programa Nacional de Qualidade da 
Água (PNQA); estudo hidrogeológico da bacia amazônica; Sala de Situação tendo 
como objetivo verificar constantemente os níveis dos rios, procurando evitar que 
ocorram situações criticas; e capacitação virtual dos técnicos realizada pela ANA.  

Com relação aos instrumentos da PERH que se encontram implantados, tem-se a 
outorga, a capacitação e educação e a recente cobrança. Dentre os que não se 
encontram fixados, o mais demorado, segundo o entrevistado, será o enquadramento, 
por depender de um monitoramento qualitativo adequado como etapa anterior.  

A inexistência de Comitês de Bacia foi um ponto apresentado pelo entrevistado e 
que merece destaque na análise, haja vista que estes são parceiros importantíssimos 
no arranjo institucional de uma cobrança eficiente pelo uso da água. A ausência de 
comitês é justificada pelo fato de não ser de responsabilidade da SEMAS criá-lo, mas 
ser uma iniciativa da comunidade local, já que este é composto por representantes da 
sociedade civil, poder público e dos usuários da bacia em questão. Apesar das 
tentativas de sensibilização efetuadas pela DIREH, os técnicos desta diretoria 
percebem que em boa parte das comunidades persiste o pensamento errôneo de que a 
grande quantidade de água disponível resulta em seu fornecimento livre de riscos 
quantitativos ou qualitativos, provocando desinteresse em se montar um Comitê. 

Quando questionado a respeito de eventuais melhorias no atual arranjo 
institucional da DIREH, a construção de um Fundo próprio foi exposta. Em se tratando 
da seleção de sub-bacias que seja alvo de ações prioritárias, o especialista afirmou que 
ainda não ocorre tal priorização em virtude da falta de dados qualitativos, já que 
existem poucas estações de monitoramento de qualidade e estas foram instaladas 
recentemente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A partir das experiências de cobrança pelo uso na gestão de recursos hídricos 

referendados também pelos estudos em âmbito nacional, conforme visualizado em 
CBH-Doce (2011) e CBHSF (2008), estabelece-se parâmetros para discutir o contexto 
da cobrança do uso da água no estado do Pará. 

Neste âmbito uma iniciativa recente tem representado um avanço nesta direção 
e diz respeito a criação da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das 
Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH – instituída 
pela Lei Estadual nº 8.091 em 29 de dezembro de 2014, e que tem como finalidade 
regular as atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos fazendo uso 
do instrumento da cobrança. 
 A TFRH ainda não está em uso, em virtude do Decreto Estadual nº 1.227, o qual 
a regulamenta, ter sido lançado recentemente, em 13 de fevereiro de 2015. Contudo, 
pontos importantes se encontram instituídos, tais como a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS – ser o órgão responsável por planejar e 
controlar as ações relativas à utilização de recursos hídricos dentro do território do 
Estado, além de realizar ações de registro, controle e fiscalização desta política (PARÁ, 
2015). Tal definição mostra que um arranjo institucional diferente será usado na gestão 
desta taxa, haja vista que não há a citação ao uso de Comitês de Bacias. 
 Seguindo o posicionamento adotado nas outras políticas de cobrança de água 
no Brasil, serão isentos do pagamento aqueles usos destinados a abastecimento 
residencial ou que apresentem pequeno volume. Será considerado contribuinte da 
TFRH a pessoa, física ou jurídica, que utilize recurso hídrico com a finalidade de 
exploração ou aproveitamento econômico (PARÁ, 2015). 
 Os valores cobrados serão sempre calculados com base na Unidade Padrão 
Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA. Tal Unidade é definida anualmente pela Secretaria 
de Estado da Fazenda – SEFA e para o ano de 2015 terá o valor de R$ 2,7382. O valor 
da TFRH corresponderá a 0,2 (dois décimos) da UPF-PA por m3 (metro cúbico) de 
recurso hídrico utilizado e para fins de aproveitamento hidro energético o valor 
corresponderá a 0,5 (cinco décimos) da UPF-PA por 1.000 m3 (mil metros cúbicos).  
 Dentre os casos em que o valor da TFRH poderá ser reduzido, a Lei Estadual 
8.091 insere aqueles empreendimentos que fazem uso de investimentos voluntários 
para melhorar a qualidade do uso sustentável de água. Desta forma, expande-se a 
conscientização provocada por este IE, haja vista que medidas sustentáveis adotadas 
serão recompensadas pela diminuição dos custos de água. Tal procedimento pode ser 
entendido como uma vertente do princípio “provedor-recebedor”, o qual dita que 
aqueles atores sociais empenhados em desenvolver atividades sustentáveis devem 
receber benefícios por tal postura adotada em prol do meio ambiente. 

Apresentando um sistema de outorga consolidado, a DIREH tem a expertise 
necessária para a implantação de um sistema de cobrança pelo uso de água. Devido a 
importância da TFRH, o esforço que deve ser desprendido nesta atual fase de 
implantação do instrumento deverá ser constante e poderá, inclusive, se tornar o novo 
“carro chefe” na atuação desta diretoria e o recurso arrecadado, caso bem gerenciado, 
pode servir de investimento para as outras ações elaboradas no âmbito dos recursos 
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hídricos no Pará.  
Devido à ausência de comitês de bacia, a arrecadação proveniente do 

pagamento das taxas deverá ser direcionada integralmente para fundo específico, 
impossibilitando que posteriormente seja requisitado o investimento deste montante nas 
suas respectivas bacias de origem. Contudo, o não retorno dos recursos pode ser a 
motivação necessária para a união da comunidade local e eventual criação de comitê 
para a participação no processo de decisão desta temática.  

A importância de sua existência neste arranjo institucional pode ser evidenciada 
a partir da experiência de cobrança no estado do Rio de Janeiro, onde a metodologia e 
valores são de caráter provisório, dependendo da implantação de comitês de bacia para 
que possam ser efetivamente validados (BARCELLOS et al., 2011). Por sua vez, 
mesmo a existência destes não é garantia de um bom funcionamento de cobrança, 
como é visto no Rio Grande do Sul, onde tal instrumento está sendo implantado em 
ritmo lento em virtude da ausência de Agências de Bacia, mesmo possuindo seus 
comitês (GODECKE, 2014).  

 Apesar da existência de cerca de 450 estações de monitoramento, este número 
é considerado baixo pelo entrevistado, em virtude da dimensão do estado do Pará 
(1.247.690 km²). Cabe ressaltar ainda que somente 10 destas estações analisam dados 
qualitativos, impossibilitando um diagnóstico real da condição das águas. Tal situação 
pode ser considerada como o principal entrave para a inclusão de taxação pelo 
lançamento de efluentes na Lei Estadual nº 8.091, haja vista que haveria a 
impossibilidade de aferimento dos parâmetros de qualidade da água.  

A ausência desta taxação se destaca como sendo a principal diferença em 
relação às outras experiências brasileiras levantadas e podendo ser fonte de críticas 
devido ao fato de a TFRH acabar por não englobar todos os principais fatores 
modificadores da qualidade e quantidade das águas superficiais. Investimentos em 
novas estações de monitoramento de dados qualitativos devem ser realizados ou meios 
alternativos devem ser discutidos para que esta variável não demore a fazer parte da 
TFRH, inclusive para que se possa aumentar o valor a ser arrecadado.  
 

CONCLUSÃO 
A breve revisão apresentada neste estudo aponta que a cobrança do uso dos 

recursos hídricos contribui para restringir a exploração e promover a alocação ótima 
desse recurso. Entretanto, apesar da importância deste instrumento para a 
sustentabilidade ambiental, sua aplicação na prática ainda permanece como desafio. 

A cobrança pelo uso da água como instrumento econômico da política pública 
ambiental se destaca pela necessidade de administrar os recursos hídricos de forma 
eficiente, aplicando os recursos nas bacias originais que originaram as taxas, investindo 
em proteção e conservação ambiental. Neste aspecto, o componente de arrecadação 
financeira ainda é alvo de críticas e deve ser melhor analisado por tomadores de 
decisão para evitar que sejam direcionados para outros fins, que não sejam a gestão da 
bacia hidrográfica de origem. 
 Ao analisar as experiências nacionais de cobrança pelo uso da água, pontos 
recorrentes são percebidos em praticamente todos eles, tais como a cobrança ser 
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direcionada somente para aqueles atores que visem ganhos econômicos, a isenção de 
cobrança para o abastecimento residencial, a presença de Comitês de Bacia auxiliando 
a implantação de tal instrumento e o cálculo dos valores inserindo também o 
lançamento dos efluentes da atividade empreendedora em questão. Estes pontos, em 
sua maioria, são baseados na PNRH e demonstram a preocupação de efetuar a 
cobrança somente daqueles usuários que realmente captam grandes volumes de água 
e/ou mais emitem efluentes. 
 Contudo, um ponto a se destacar no estado do Pará é que, quando comparado 
com as outras experiências no Brasil, a Lei Estadual 8.091 não atribui nenhuma função 
e nem cita a necessidade de Comitês de Bacia para auxiliar na implantação da 
cobrança e considera somente o volume de água captado, deixando de fora o volume 
emitido na forma de efluente. É necessário acompanhamento das futuras ações 
relacionadas à TFRH feitas pela SEMAS, para minimizar eventuais entraves e superar 
desafios, haja vista que se utilizará de um arranjo institucional diferenciado das demais 
formas de cobrança brasileiras. 
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