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CONCEITOS
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA:
A cobrança é um instrumento de gestão e tem como
objetivo, entre outros, incentivar a racionalização do
uso da água e reconhecer a água como bem
econômico, dando ao usuário uma indicação de seu
real valor.
O comitê da bacia, por meio de Deliberação, decide
onde será aplicado o recurso da cobrança, cabendo à
Agência ou Entidade Equiparada executar as ações.

CONCEITOS
PODE SER COBRADO:
O uso de água disponível no ambiente (superficial ou
subterrânea) para atividades produtivas ou consumo
humano:
- Captação;
- Consumo.
O uso do meio hídrico (rio, lagos, etc) como receptor
de resíduos de atividades humanas:
- Esgotos.

JUSTIFICATIVAS PARA COBRAR
FINANCEIRA:
Geração de recursos para investimentos na bacia.
(a) Investir em obras para adequar a quantidade e
qualidade das águas às demandas;
(b) Pagar pela operação e manutenção destas obras.
ECONÔMICA:
(a) sinalização do valor econômico da água;
(b) racionalizar seu uso;
(c) controlar desperdícios.

JUSTIFICATIVAS PARA COBRAR
EQUIDADE SOCIAL:
Compensar prejudicados por alterações nas águas
(em qualidade e em quantidade) às custas dos
causadores.
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
Ao serem controlados os desperdícios, são reduzidos
os impactos ambientais;
A cobrança pelo uso da água determina que os
usuários levem em consideração os impactos que
causam no ambiente hídrico.

USO INSIGNIFICANTE
DISPENSA DE OUTORGA E DE COBRANÇA
Captações de águas superficiais inferiores a um
litro de água por segundo (1l/s);
Captações de águas subterrâneas inferiores a dez
metros cúbicos por dia (10m3/dia).

USO INSIGNIFICANTE

1 l/s = 86,4 m3/dia = 31.500 m3/ano
Consumo médio diário até 86,4 m3.
l/dia

TOTAL

Humano

150

580 hab ou 145 res

Bovinos

50

1.700 cabeças

Suinos

20

4.300 cabeças

Aves

0,25

345.600 cabeças

CONSUMO

Irrigação
Aspersão
inundação arroz

0,5 l/s/ha
1,5 l/s/ha

até 2 ha
até o,67 ha

USO INSIGNIFICANTE
USOS INSIGNIFICANTES NA PRÁTICA INDUSTRIAL

1 l/s = 86,4 m3/dia = 31.500 m3/ano
Consumo médio diário até 86,4 m3.
Indústrias nesta faixa geralmente:
- São pouco intensivas em água
- Abastecem na rede pública e pagam tarifa de
água apenas à empresa de saneamento.

VALORES de PPU’s e K’s
• Deliberados pelos respectivos CBH’s, aprovados
pelos Conselhos Estadual e/ou Nacional de Recursos
Hídricos, tendo por base:
Avaliações de impactos nos usuários;
Estimativas de arrecadações;
Manifestações dos usuários e sociedade:
Em Consultas Públicas;
Por meio de seus representantes nos CBH’s.

ESTRUTURA DE COBRANÇA
Cobrança total é dada pela soma de:
1) Valorcap : cobrança pela captação de água;
2) Valorcons: cobrança pelo consumo de água;
3) Valorlanç : cobrança pelo lançamento de poluentes no
meio hídrico.
Valortotal = (Valorcap+Valorcons+Valorlanc)xKgestao
Kgestao: coeficiente que leva em conta o efetivo
retorno à bacia do Rio das Velhas dos recursos
arrecadados.

ESTRUTURA DE COBRANÇA

Cobrança pela captação:
Valor cap = Q cap x PPU cap x K cap
• Valor cap = valor anual de cobrança
• Q cap = volume anual captado
• PPU = Preço público unitário
K cap = coeficiente que considera os objetivos
a serem atingidos com a cobrança

ESTRUTURA DE COBRANÇA

Cobrança pelo consumo de água:
Valor cons = Q cons x PPU cons x K cons
•

Valor cons = Valor anual de cobrança pelo consumo
de água em R$/ano;
• Q cons = volume anual consumido, em m³/ano –
diferença entre captação e lançamento;
• PPU cons = Preço Público Unitário para o consumo
de água, R$/m³;
• K cons = coeficiente que leva em conta objetivos
específicos a serem atingidos mediante a cobrança
pelo consumo de água.

ESTRUTURA DE COBRANÇA

Cobrança pelo lançamento de carga orgânica:
Valor DBO = CO DBO x PPU Lanç x K lanç
•
•
•
•

Valor DBO = Valor anual de cobrança pelo lançamento de
carga orgânica, em R$/ano;
CO DBO = carga anual de DBO 5,20 (Demanda Bioquímica por
Oxigênio após 5 dias a 20°C) efetivamente lançada, em kg/ano;
PPU Lanç = Preço Público Unitário para diluição de carga
orgânica, em R$/m3;
K lanç = coeficiente que leva em conta objetivos específicos a
serem atingidos mediante a cobrança pelo lançamento de carga
orgânica.

Preços Públicos Unitários (PPU’s)
Tipo de uso

Capt.

água

superficial
Capt.

água

subterrânea
Consumo
água bruta
Lanç. carga
orgânica
Transp.
bacia

de

S. Francisco

Velhas

Paraíba Sul

Araguari

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

PPU capt

0,01

0,01

0,01

0,01

PPU capt

-

0,01

-

0,0115

PPU cons

0,02

0,02

0,02*

0,02

PPU carga

0,07

0,07

0,07

0,10

-

-

-

0,015

PPU

PPU
transp

* Agropecuária R$ 0,0005

Preços Públicos Unitários – Rio Doce
Tipo de uso

PPU

Cenário 0

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

PPU capt

0,136

0,065

0,035

0,016

PPU lanç

0,635

0,300

0,160

0,080

PPU transp

0,136

0,065

0,035

0,016

Captação
água
superficial
Lançamento
carga
orgânica
Transposiçã
o de bacia

0 – CBH’s contribuindo com 100% da diferença
1 – CBH’s contribuindo com no máximo 25% da diferença
2 – CBH’s contribuindo com contrapartida de 25%
3 – CBH’s não contribuindo para implementação P11 e P23 (saneamento)

Coeficientes de ajustes (K’s)
CBH São Francisco

K CONSUMO
Classe de uso

Kcap

1
2
3
4

1,1
1,0
0.9
0,8

OUTROS Ks
K cons irrig 0.8
K carga
1,0
K prior hum 0,5
K rural
0,025

Coeficientes de ajustes (K’s)
Velhas
Kgestao = efetivo retorno recursos arrecadados = 1 ou 0
Kout= peso volume anual de captação outorgado;
Kmed = peso volume anual de captação medido;
Kmed extra= peso volume anual outorgado e não utilizado;
Kcap = coeficiente específico de captação de água.
Kcons = coeficiente especifico de consumo de água por setor usuário
KLanc(i) = objetivos de qualidade de água relacionados à substância “I”
estabelecidos no Plano Diretor
Kminer = 0,5 reb. Lençol; 0,75 demais

Coeficientes de ajustes (K’s)
CEIVAP
K0 - multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0
e definido pelo CEIVAP).
K1 - coeficiente de consumo para a atividade do usuário em
questão, ou seja, a relação entre o volume consumido e o
volume captado pelo usuário (ou o índice correspondente à parte
do volume captado que não retorna ao manancial).
K2 - percentual do volume de efluentes tratados em relação ao
volume total de efluentes produzidos (ou o índice de cobertura de
tratamento de efluentes doméstico ou industrial), ou seja, a
relação entre a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta.
K3 - nível de eficiência de redução de DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes.

Coeficientes de ajustes (K’s)
Araguari
Kout = peso atribuído ao volume anual de captação outorgado;
Kmed = peso atribuído ao volume anual de captação medido
Kcap classe = coeficiente que leva em conta a classe de
enquadramento do corpo de água no qual se faz a captação.
§ 1º - Os valores de Kcap classe da fórmula da cobrança de
captação, serão definidos conforme segue:
Classe de Enquadramento do
Corpo de Água

K cap classe

Águas Subterrâneas
1
2
3
4

1,0
1,0
0,9
0,9
0,7

Coeficientes de ajustes (K’s)
Araguari
§ 2º - Os valores de Kout e Kmed da fórmula da cobrança de
captação, serão definidos conforme segue:
a) quando (Qcap med/Qcap out ) for maior ou igual a 0,7 será
adotado

Impacto dos valores cobrados
Análise do CBH São Francisco

Saneamento
Copasa
Itabirito
Sete Lagoas

1,2% - 0,9%
3,3% - 1,2%
1,0% - 1,2%

Familia 4 pessoas – 20m3/mes
R$0,78/mes; 5% fatura – R$15
Irrigação
Feijão (pivô)
0,16%
Laranja (gotejamento) 0,24%
Tomate (sulcos)
0,03%

Criação Animal
bovinos
suínos
aves

0,002%
0,001%
0,0002%

Indústria
abatedouro (aves) 0,01%
curtumes
0,01%
têxtil
0,01%
Mineração
ferro
calcareo
areia

0,003%
0,009%
0,23%

QUEM PAGA?
CEIVAP

304 contribuintes

CBH São Francisco

1.000 contribuintes
150 contribuintes
igual a 98% total do consumo

CBH Velhas

397 contribuintes

QUEM PAGA?
ARRECADAÇÃO - BACIA DO RIO DAS VELHAS

Uso

Outorga

Arrecadação

Saneamento

40%

60%

Indústria

19%

30%

Mineração

10%

7%

Irrigação

30%

1,1%

Usos ñ consuntivos

0,7%

0,01%

Outros usos rurais

0,2%

0,4%

BACIA DO RIO DAS VELHAS
FATURAMENTO TOTAL: R$ 9.700.000,00

DESTINAÇÃO DA ARRECADAÇÃO (2004 – 2008)
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Total: R$
23.300.000

DESTINAÇÃO DA ARRECADAÇÃO (2008)
BACIA DOS RIOS PIRACICABA, CAPIRAVI e JUNDIAÍ

Total: R$
14.500.000

PONTOS A PONDERAR NA COBRANÇA
Priorização da cobrança em relação às demais précondições – plano da bacia, cadastro, agencia
Valor arrecadado tende a decair no tempo pelas ações de
redução
Valor arrecadado tende a ter um valor máximo de
arrecadação: universo de contribuintes; índice de uso
insignificante; desconto setor agropecuário
Definição do PPU tende a depender do valor que precisa ser
arrecadado
Prioridade de aplicação em saneamento
Dificuldade de utilização dos recursos pelo setor produtivo
Baixa eficiência na aplicação dos recursos

RELAÇÃO CBH X AGENCIA X ÓRGÃO EXECUTOR
O QUE SE ESPERA DESSA RELAÇÃO:
Comitês:
• implementar os instrumentos de gestão
• guardião do plano da bacia
• ações políticas de governança
• diretrizes e objetivos de melhoria quali e quanti
Agencia:
• executora das ações definidas pelo comitê
• consultora na proposição de prioridades
• eficiencia na aplicação e gestãofísica e financeira dos recursos
Órgão Executor:
• emitir o boleto e arrecadar o recurso da cobrança
• repassar por contrato de gestão - prioridades decididas pelo CBH
• cobrar a aplicação dos recursosm e os resultados

RELAÇÃO CBH X AGENCIA X ÓRGÃO EXECUTOR
PONTOS A PONDERAR
• Limites, funções, e competencias ainda não assimiladas
• Na própria agencia essa questão ainda não está bem resolvida
• Tutela excessiva do órgão executor
• Respeito aos procedimentos de gasto de recursos públicos
• Plano de aplicação dos recursos fazem parte do orçamento da
agencia e não apenas os 7,5%
• Dificuldade de conciliar os prazos e cronogramas estatutários
• 7,5% não são suficientes
• Qual a estrutura de uma agencia?

CONCLUSÕES
Os valores oriundos da cobrança:
•

São de pequena monta em qualquer setor usuário, por
deliberação dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
A cobrança pelo uso da água:
1) torna-se um mecanismo de
solidariedade na bacia hidrográfica,

manifestação

de

2) visando a investimentos em suas melhorias para
benefício de todos,
3) sendo aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica,
4) tendo por referência o Plano Diretor da Bacia,
5) e operacionalizada pela respectiva Agência.

Obrigado!
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(031) 3263-4501
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(031) 3263-4509

