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1. INTRODUÇÃO 

A Cobrança pelo uso da água é instrumento inserido na gestão das Políticas Nacional e Estadual 

de Recursos Hídricos que visa o reconhecimento da água como um bem natural de valor 

ecológico, social e econômico, cuja utilização deve ser orientada pelos princípios do 

desenvolvimento sustentável, dando ao usuário uma indicação de seu real valor através do 

estabelecimento de um preço público para seu uso. Em outras palavras, busca-se induzir os 

usuários de água, públicos e privados, a utilizar esse recurso natural de forma mais racional, 

evitando-se o seu desperdício e garantindo, dessa forma, o seu uso múltiplo para as atuais e 

futuras gerações.  

A cobrança pelo uso de recursos hídricos é considerada preço público, uma vez que está pautada 

na utilização privativa de um bem de uso comum do povo. Sua implementação é vinculada ao 

cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais estão a existência de Comitê de Bacia 

Hidrográfica na região, a atualização do cadastro de usuários, o desenvolvimento de programa de 

comunicação social e a instituição de Agência de Bacia ou Entidade a ela Equiparada, 

observadas as disposições da Deliberação Normativa CERH nº 19/2006 (a Deliberação CERH nº 

22/2008 trata do processo de desequiparação das entidades). 

Com o advento do Decreto Estadual nº 44.046, de 13 de junho de 2005, que regulamentou a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais, houve maior 

detalhamento dos procedimentos e normas para a cobrança, havendo previsão, inclusive, quanto 

aos critérios de designação do agente financeiro e dos mecanismos para o desenvolvimento da 

metodologia de cálculo e fixação dos valores da cobrança. 

A bacia dos rios Piracicaba e Jaguari, que integram a UPGRH PJ1, reúne a maior parte destas 

condições e foi, em função disso, definida como a primeira bacia onde será implantada a 

Cobrança, prevista para setembro de 2009. Dentre os pré-requisitos ainda faltantes cita-se a 

metodologia de cobrança, a qual deve ser tecnicamente fundamentada e encaminhada ao CERH-

MG para deliberação. 

Desta forma, o presente estudo apresenta uma análise da proposta de metodologia de cobrança, já 

aprovada pelo Comitê de Bacia através da Deliberação dos Comitês PCJ n° 021/08, com objetivo 

de subsidiar a aprovação pelo CERH-MG. Este estudo aborda, além da metodologia adotada para 
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cálculo dos valores a serem cobrados, os impactos que essa medida irá gerar sobre os setores 

usuários da bacia. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A metodologia de cobrança está prevista como um pré-requisito da cobrança no art. 53, inciso V, 

da Lei Estadual 13.199, de 29 de janeiro de 1999, segundo o qual a Cobrança deve ser precedida 

“da proposição de critérios e normas para fixação de tarifas, definição de instrumentos técnicos 

e jurídicos indispensáveis à implantação da cobrança pelo uso da água”. 

Além de ser um requisito legal, deve-se entender que o estudo e análise da metodologia de 

cobrança são imprescindíveis também pelo seu caráter técnico envolvendo parâmetros, valores e 

coeficientes, que impactarão os diversos setores usuários da bacia na qual serão aplicados.   

No caso das bacias dos rios Piracicaba e Jaguari, a proposta de adoção da metodologia utilizada 

na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí deve-se à experiência já adquirida na bacia 

federal e ao conhecimento dos impactos já observados com esta metodologia para os setores 

usuários dos rios federais. É evidente a necessidade da análise dessa metodologia e dos possíveis 

impactos quando esta for aplicada aos usuários estaduais e, em vista disso, esses impactos serão 

mensurados qualitativa e quantitativamente neste relatório. 
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3. HISTÓRICO 

As Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ, englobando os rios 

Jaguari, Atibaia e Camanducaia, de domínio da União, compreendem uma área de 15.303,67 km² 

e uma população de aproximadamente 5,2 milhões de habitantes, estando localizadas nos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais. O trecho mineiro dessa bacia corresponde às áreas 

abrangidas pelas sub-bacias dos Rios Jaguari, Camanducaia e Atibaia, afluentes do Rio 

Piracicaba, constituindo em Minas Gerais uma Unidade de Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UPGRH PJ1) denominada Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e 

Jaguari.  

A UPGRH PJ1 abarca os territórios dos municípios de Camanducaia, Extrema, Itapeva e Toledo, 

além de parte do território de Sapucaí-Mirim, totalizando uma área de 1.165,88 Km² e uma 

população de aproximadamente 60.398 habitantes. Apesar de constituir somente 7,4% da área 

total das Bacias PCJ e de sua população representar apenas 1,2% da população total dessas, o 

trecho mineiro apresenta-se estrategicamente importante uma vez que as nascentes do Rio 

Piracicaba, na Serra da Mantiqueira, são responsáveis por 70% dos 31 m³/s de água produzidos e 

revertidos pelo Sistema Cantareira para o abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na 

Região Metropolitana de São Paulo. 

Desde 28 de novembro de 2005, o Consórcio PCJ desempenha funções de Agência de Água aos 

Comitês PCJ (Comitê PCJ estadual – SP, PCJ de domínio da União e PJ1-MG), delegadas pela 

Resolução N°53 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, administrando dessa 

forma os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos nos rios de domínio 

federal pertencentes àquelas Bacias. 

O Consórcio foi constituído em 13 de outubro de 1989 pelos municípios paulistas de Americana, 

Amparo, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Jaguariúna, Pedreira, Piracicaba, 

Rio Claro e Sumaré, representados por seus Prefeitos, formalmente autorizados pelas respectivas 

Câmaras Municipais. A partir de 24 de maio de 1996 o Consórcio passou a contar em seu quadro 

associativo, com a participação de empresas públicas e privadas, caracterizando-se como uma 

Associação de Usuários de Água.  
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Após a aprovação da cobrança e delegação ao Consórcio PCJ, no âmbito dos Comitês PCJ e no 

CNRH, ocorreu a inauguração oficial da Agência de Água PCJ em 16 de dezembro de 2005, 

sendo montada uma estrutura técnica e administrativa no município de Piracicaba-SP. 

Diante da relevância apresentada pela Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, o 

Governo do Estado de Minas Gerais editou o Decreto nº 44.433, de 04 de janeiro de 2007, 

criando o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari.  No ano seguinte, foi 

aprovado o regimento interno do Comitê.  

Esse Comitê integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-MG, 

sendo composto por 12 membros indicados pelos órgãos e entidades eleitas do poder público 

estadual, municipal, dos usuários de água e da sociedade civil ligadas aos recursos hídricos 

situados nessa bacia hidrográfica. Enquanto órgão deliberativo, normativo e consultivo em sua 

área territorial de atuação sobre questões relacionadas à água, compete ao CBH Piracicaba e 

Jaguari, entre outras atribuições, a de estabelecer critérios e normas e aprovar os valores 

propostos para cobrança pelo uso de recursos hídricos, conforme inciso VI, do Decreto nº 

44.433/ 07. 

Através de deliberações conjuntas dos Comitês PCJ, confirmadas em Reunião Plenária ocorrida 

em Extrema/MG em 27 de junho de 2008, estes comitês passaram a deliberar conjuntamente, 

compartilhando Câmaras e Grupos Técnicos, permitindo a tomada de decisão e respeito às 

legislações específicas, quando necessário. 
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4. SITUAÇÃO ATUAL 

A implementação da cobrança é dependente do cumprimento de algumas condições expressas 

nos documentos legais referentes à matéria. No que diz respeito à UPGRH PJ1, várias dessas 

condições estão implantadas ou em fase de implantação. Ressalta-se a importância da 

implementação de todas essas condições para que a Cobrança seja iniciada no prazo previsto, 

qual seja setembro de 2009. Este capítulo apresenta o detalhamento dessas condições assim 

como a situação atual da bacia com relação a cada um deles. 

Dispõe o caput, do art. 5º, do Decreto Estadual 44.046/05, que a cobrança estará “vinculada à 

implementação de programas, projetos, serviços e obras, de interesse público, da iniciativa 

pública ou privada, definidos nos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas”, previamente aprovados pelo CERH-MG. O que significa a prévia aprovação do 

plano para que a cobrança seja realizada, já que os recursos arrecadados deverão ser aplicados no 

que estiver definido no plano. Significa ainda que a aplicação dos recursos estará em 

concordância com o que dispõe o Conselho, uma vez que este terá aprovado o Plano. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba/Jaguari 

(UPGRH PJ1) licitado e contratado pela Agência de Águas PCJ, tendo como vencedora a 

empresa Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente – IRRIGART, foi 

elaborado com base em Termo de Referência específico, sendo os trabalhos acompanhados pelo 

Grupo de Acompanhamento (GA-PB) constituído pela Câmara Técnica de Planos de Bacia (CT-

PB). 

A empresa contratada concluiu a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos Bacia 

Piracicaba/Jaguari 2008-2009 em outubro de 2009, sendo que o relatório final do Plano PJ 2008-

2009 apresentado pela IRRIGART foi aprovado na 26ª Reunia Ordinária da CT-PB, em 07 de 

novembro de 2008.  Posteriormente o mesmo foi aprovado no âmbito dos Comitês PCJ através 

de “ad referendum” e em seguida referendado na 2ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ  em 

12/12/2008, conforme Deliberações dos Comitês PCJ nº 011/2008 “Ad Referendum”, de 

01/12/08 e nº 012/08, de 12/12/08. 
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O Plano agora será encaminhado à reunião da Câmara Técnica de Planos (CTPLAN) do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) a ser realizada em 10/03/2009 para 

apreciação e aprovação, e, se aprovado será encaminhado ao CERH/MG para que seja 

referendado pelo mesmo.   

Dentre os requisitos para a Cobrança, cabe ainda ao Comitê a definição dos usos insignificantes e 

a instituição de agência de bacia hidrográfica ou entidade a ela equiparada, na mesma área de 

atuação de um ou mais comitê de bacia hidrográfica, ambos previstos, respectivamente, nos 

incisos I e II, do art. 5º do Decreto supracitado. 

A definição dos usos insignificantes ainda não foi definida pelo comitê das bacias dos rios 

Piracicaba e Jaguari. Desta forma, conforme dispõe a Deliberação Normativa CERH-MG nº 09, 

de 16 de junho de 2004, serão adotados os usos insignificantes definido nesta deliberação até que 

o comitê delibere sobre o assunto. De acordo com o art. 1º, consideram-se usos insignificantes: 

I. as captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 1 

litro/segundo; 

II. as acumulações superficiais com volume máximo de 5.000 m3; 

III. as captações subterrâneas, tais como, poços manuais, surgências e cisternas, com 

volume menor ou igual a 10 m3/dia. 

Com relação à instituição da agência de bacia, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios 

Piracicaba e Jaguari – CBH-PJ – indicou, por meio da Deliberação nº 005/2008, de 27 de junho 

de 2008, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 

Consórcio PCJ – para desempenhar as funções de agência de bacia. Após os trâmites legais 

decorrentes dessa indicação, o Consórcio PCJ foi equiparado à agência de bacia, por meio da 

Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG nº 118, publicada no dia 

28 de outubro de 2008, para exercer as funções de agência previstas no artigo 45, da Lei Estadual 

nº 13.199/99, no âmbito da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari.  

Com a equiparação do Consórcio PCJ, as primeiras medidas para a assinatura do Contrato de 

Gestão com o órgão gestor foram iniciadas em dezembro de 2008, sendo que, em reunião 

Conjunta dos Comitês PCJ (2ª Reunião Ordinária), realizada no dia 12 de dezembro de 2008, 

houve a aprovação da Minuta do Contrato de Gestão a ser assinado entre o IGAM e o Consórcio 
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PCJ, nos termos da Deliberação nº 014/2008, requisito indispensável para o repasse dos recursos 

da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos. 

Ademais, considerando a Deliberação Conjunta CBH-PCJ/PCJ FEDERAL/CBH-PJ, de 27 de 

junho de 2008, que estabelece a forma de atuação integrada dos comitês de bacia citados acima, 

uniformizando a denominação para Comitês PCJ, foi criado o Escritório Regional do CBH-PJ, 

no município de Camanducaia, com o intuito de fornecer suporte técnico e operacional para o 

desenvolvimento das atribuições do Secretário Executivo e da Secretaria Executiva do Comitê, 

que serão exercidas pelo Secretário Executivo e pela Secretaria Executiva do PCJ FEDERAL, 

nos termos da Deliberação nº 004/2008. Para tanto, foi assinado com o Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, em 12 de dezembro de 2008, Termo de Cessão de Uso disponibilizando, a título 

gratuito, uma sala localizada na APA Fernão Dias, no município de Camanducaia. 

Adicionalmente às proposições do Decreto Estadual 44.046/05, o art. 53, da Lei 13.199/99 é 

disposto que a Cobrança deverá ser precedida: 

“I - do desenvolvimento de programa de comunicação social sobre a necessidade econômica, 

social e ambiental da utilização racional e proteção das águas; 

II - da implantação do sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, 

devidamente compatibilizados com os sistemas de licenciamento ambiental; 

III - do cadastramento dos usuários das águas e da regularização dos direitos de uso; 

IV - de articulações do Estado com a União e com os Estados vizinhos, tendo em vista a 

implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas de rios de 

domínio federal e a celebração de convênios de cooperação técnica;               

V - da proposição de critérios e normas para fixação de tarifas, definição de instrumentos 

técnicos e jurídicos indispensáveis à implantação da cobrança pelo uso da água.”     

Para o desenvolvimento do Programa de Comunicação Social, o IGAM, em 26/08/2008, firmou 

Convênio com o Consórcio PCJ, entidade equiparada à Agência de Bacia, sendo o órgão gestor 

responsável por efetuar a transferência de recursos financeiros para a execução do Programa e 

pelo acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos junto ao Consórcio, respeitando as 

formas estabelecidas no Plano de Trabalho pactuado entre as partes. 



 

Rua Espírito Santo, 495 Centro – Belo Horizonte – MG CEP: 30160-030 – PABX: (31) 3219-5000 FAX: (31) 3219-5826 
 

11 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

O Consórcio PCJ, por sua vez, contratou através de processo de licitação a empresa Boom 

Produções Ltda., que vem realizando os trabalhos de elaboração do Programa desde 05/01/09, 

com previsão finalização em outubro de 2009. 

A implantação de um sistema integrado de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, 

devidamente compatibilizados com os sistemas de licenciamento ambiental. Os usuários de 

recursos hídricos outorgados inseridos na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari 

estão cadastrados no Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIAM), criado visando a 

integração e descentralização dos sistemas autorizativo e fiscalizatório através de ferramentas de 

tecnologias modernas, com objetivo de implantar o sistema integrado de informações ambientais. 

A integração do Sistema de Licenciamento e o cadastro de outorga é fruto da intenção da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e do 

consenso técnico na busca da minimização de esforços, recursos e investimentos para a produção 

sistemática de informações digitais geográficas e georeferenciadas sobre Minas Gerais. 

O sistema possui uma base de dados georeferenciada única para agilizar todos os processos de 

licenciamento ambiental em curso nas instituições vinculadas. Contém diversos mapas do Estado 

em escalas de origem e dados sócio-econômico-culturais georeferenciados. Esta base é 

atualizada a partir das aplicações desenvolvidas nos próprios órgãos através da equipe 

responsável pelo seu gerenciamento. 

Além do SIAM, o IGAM, em conformidade com o inciso IV do artigo supramencionado, que 

dispõe sobre a articulação dos Estados com a União, e com o inciso III, que dispõe sobre o 

cadastramento dos usuários, adotou o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – 

CNARH –. O CNARH é um sistema instituído pela Resolução ANA nº 317, de 26 de agosto de 

2003, e que, dentre os objetivos, busca subsidiar o gerenciamento de recursos hídricos, de forma 

compartilhada entre a União e os Estados.  

Consoante a isso, o Consórcio PCJ no cumprimento de suas atribuições legais, enquanto entidade 

equiparada a agência de bacia, efetuou o cadastramento dos usuários da UPGRH PJ1 no CNARH 

nos anos de 2005 e 2006. Relevante considerar que esse cadastramento encontra-se desatualizado 

devido à concessão de outorgas desde a execução do trabalho até a implementação da cobrança, 

prevista para setembro de 2009. Definiu-se em comum acordo que o IGAM fará a 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/login.jsp
http://www2.siam.mg.gov.br/webgis/semadmg/viewer.htm
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complementação dos dados de outorga desses usuários assim como o seu cadastramento no 

CNARH, o que deve ser finalizado no início de maio do corrente ano. 

Concomitante a todos os procedimentos supracitados, e conforme disposto no inciso V, acima 

descrito, a agência de bacia e o IGAM devem propor a metodologia de cobrança. Os mecanismos 

e valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais 

na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba e Jaguari já foram aprovados pelo CBH-PJ através da 

deliberação nº 021/08, de 12/12/2008. Todavia, tal como dispõe o Decreto Estadual 44.046/2005, 

em seu art. 5º, inciso III, a proposta deve ser submetida a aprovação pelo CERH-MG.  
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5. METODOLOGIA 

Mantendo a idéia de equidade entre os valores adotados para as bacias do PCJ, os Comitês PCJ 

federal, por meio da Deliberação n
o
 21, de 12/12/2008, estabeleceram os mecanismos e valores 

para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais na bacia 

hidrográfica dos rios Piracicaba e Jaguari (Bacia PJ1). A cobrança pelo uso de água foi proposta 

consideração as seguintes parcelas: 

ValorTotal = (Valorcap + Valorcons + ValorDBO + ValorPCH + ValorRural) 

Onde ValorTotal é a cobrança total, resultante da soma das parcelas referentes à cobrança pela 

captação - Valorcap, consumo -  Valorcons, lançamento de DBO - ValorDBO - , uso de água no meio 

rural, envolvendo a captação e o consumo - ValorRural, o uso de água para geração de energia 

elétrica em PCHs -  ValorPCH , calculado de acordo com o que dispuser a legislação federal e atos 

normativos das autoridades competentes. 

5.1. Cobrança pela captação de água superficial e subterrânea 

 

Para essa cobrança foi adotada a fórmula prevista na Deliberação n
o
 21/2008 é: 

 Valorcap = (Kout x Qcap out + Kmed x Qcap med) x PUBcap x Kcap classe   

Onde  Valorcap  é o valor da cobrança pela captação de água que é calculada como na fórmula do 

PCJ federal por uma ponderação entre o valor outorgado e o medido, multiplicado pelo Preço 

Unitário Básico para captação  PUBcap  e por um coeficiente -  Kcap classe  que leva em conta a 

classe de enquadramento do corpo hídrico onde é feita a captação. 

Os mesmos valores de ponderadores adotados na parte federal do Comitê PCJ, bem como as 

correções caso a vazão captada medida seja inferior à outorgada em 70% são aplicados. Nesse 

sentido, o critério de cobrança pela captação de água do CBHPJ é idêntico ao do PCJ, 

considerando, porém, como é devido, a captação de águas subterrâneas. Para isto o coeficiente  

Kcap classe  é considerado, como na Tabela 1, equivalente à captação na classe 1, quando capta 

águas subterrâneas. 
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Cabe ainda ressaltar que, segundo quadro de “Preços Unitários Básicos – PUBs” localizado no 

Art.1º, do Anexo II, da Deliberação n
o
 21, de 12/12/2008 a captação da água  subterrânea é 15% 

mais cara do que a superficial. 

Tabela 1 – Valores dos coeficientes  Kcap classe  propostos pelo CBHPJ 

Classe de uso do corpo de água Kcap classe 

Água Subterrânea 1,0 

1 1,0 

2 0,9 

3 0,9 

4 0,7 

5.2 Cobrança pela transposição 

 

Não existe critério específico para uso de água na transposição. Desta forma pode-se depreender 

que valha o critério de captação, sendo que o Preço Unitário Básico PUBtransp a ser adotado é R$ 

0,015/m
3
. 

5.3 Cobrança pelo consumo de água superficial e subterrânea 

 

Para essa cobrança foi adotada a seguinte fórmula: 

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

Sendo QcapT  e QlançT  os volumes totais captado e lançado, considerando todas as fontes e 

destinos, Qcap  o volume captado em corpos de água de domínio do estado e  PUBcons  o Preço 

Unitário Básico. 

O destaque para essa formulação, é a adoção do critério dos Comitês do PCJ federal, com a 

consideração mais detalhada do consumo de água na irrigação. É proposto o mesmo critério 

adotado no PCJ federal, expresso pela equação: 

 Valorcons = Qcap X KConsumo x PUBcons  

Sendo  Valorcons  a cobrança pelo consumo de água na irrigação,  Qcap  o volume anual captado 

para irrigação,  KConsumo  um coeficiente que visa a quantificar o consumo, quantificado na 

Tabela 2, que depende do tipo de irrigação, e do Preço Unitário Básico de consumo de água. 
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Tabela 2 – Valores dos coeficientes propostos pelo CBHPJ para irrigação e meio rural 

Sistema de Irrigação   KConsumo Kt 

 Gotejamento 0,95 0,05 

 Micro aspersão 0,90 0,10 

 Pivô central 0,85 0,15 

 Tubos perfurados 0,85 0,15 

 Aspersão convencional 0,75 0,25 

 Sulcos 0,60 0,40 

 Inundação ou quando não houver informação 0,50 0,50 

5.4 Captação e consumo no meio rural 

 

Em sintonia com os Comitês do PCJ federal, o critério de cobrança do meio rural é proposto 

como: 

 ValorRural = (Valorcap + Valorcons) x Kt  

Onde  ValorRural  é a cobrança total aos usuários rurais de água, dada pela soma dos valores 

calculados de cobrança por captação – Valorcap  e consumo - Valorcons , multiplicada pelo 

coeficiente  Kt  que leva em conta as boas práticas de uso e conservação de água. Os valores para  

Kt  são apresentados Tabela x, idênticos aos dos Comitês do PCJ. 

5.5 Lançamento de efluentes 

 

Para essa cobrança foi adotado critério também idêntico ao dos Comitês do PCJ federal, com a 

introdução de um coeficiente que leva em consideração a percentagem de remoção de DBO na 

ETE: 

 ValorDBO = CODBO x PUBDBO x Klanç classe x KPR  

Onde  ValorDBO  é o valor da cobrança pelo lançamento de DBO dado pela carga de DBO que 

por sua vez é multiplicado pelo Preço Unitário Básico para lançamento de DBO,  PUBDBO , e 

pelo coeficiente  Klanç classe , que leva em conta a classe de enquadramento do corpo hídrico 

receptor e pelo coeficiente  KPR , que considera a percentagem de remoção de DBO na ETE. 
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O  KPR  é calculado exatamente como nos Comitês do PCJ: 

 Para PR = 80%:  KPR  = 1; 

 Para 80% < PR < 95%:  KPR  = (31 – 0,2*PR)/15; 

 Para PR ≥ 95%:  KPR  = 16 – 0,16*PR. 

As mesmas condicionantes aplicadas aos efluentes nos Comitês do PCJ federal são aplicadas no 

CBHPJ: 

1. Para os corpos hídricos receptores cuja condição atual para o parâmetro DBO5,20 esteja 

conforme o enquadramento, a comprovação para o atendimento dos padrões de qualidade 

deverá ser realizada por meio de amostragem representativa, realizadas a montante e a 

jusante do lançamento dos efluentes no corpo hídrico receptor ou por meio de modelos 

matemáticos; 

2. Para os corpos hídricos receptores já desconformes com o enquadramento para o 

parâmetro DBO5,20, deverá ser comprovado, por meio de amostragem representativa, que 

a concentração deste parâmetro no efluente final da fonte poluidora, não supera a do 

corpo hídrico receptor a montante do seu lançamento; 

3. As amostragens para avaliação das cargas orgânicas afluentes e efluentes à ETE, assim 

como dos corpos hídricos receptores, deverão ser realizadas simultaneamente obedecendo 

à Nota Técnica a ser estabelecida por Resolução Conjunta das Secretarias Estaduais de 

Energia, Recursos Hídricos e Saneamento – SERHS e de Meio Ambiente – SMA. 

4. Usuários de recursos hídricos que captam água, para uso em resfriamento, por meio de 

sistema aberto e independente do processo de produção, será adotado PR = 100% para o 

lançamento correspondente, desde que não haja acréscimo de carga de DBO5,20  entre a 

captação e o lançamento no corpo hídrico. 
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Finalmente, os Preços Unitários Básicos propostos pelo CBHPJ são os que constam da Tabela 3, 

idênticos aos dos Comitês do PCJ federal. 

Tabela 3 – Preços Unitários Básicos propostos pelo CBHPJ 

Tipo Uso PUB Unidade Valor 

Captação de água bruta superficial PUBcap R$/m
3
 0,01 

Captação de água bruta subterrânea PUBcap R$/m
3
 0,0115 

Consumo de água bruta PUBcons R$/m
3
 0,02 

Lançamento de carga orgânica DBO5,20 PUBDBO R$/kg 0,10 

Transposição de bacia PUBtransp R$/m
3
 0,015 

 

Os PUBs serão devidos, a partir da implementação da cobrança nas Bacias PCJ federal, da 

seguinte forma: 

 60% dos PUBs, nos primeiros 12 meses; 

 75% dos PUBs, do 13º ao 24º mês; 

 100% dos PUBs, a partir do 25º mês, inclusive. 
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6. IMPACTOS DA COBRANÇA 

Aplicando-se os mecanismos e valores de cobrança propostos aos usos de recursos hídricos em 

corpos d’água de domínio do Estado de Minas Gerais, na Bacia PJ1, encontra-se o potencial de 

arrecadação mostrado na Tabela 4. 

 Tabela 4: Potencial de arrecadação por usos 

Cobrança 
VALORcap 

(R$/ano) 

VALORcons 

(R$/ano) 

VALORdbo 

(R$/ano) 
Total (R$/ano) 

 Saneamento  30.096 12.320 73.921 116.338 

 Indústria  
                   

11.553  

                     

4.729  

                            

-    

                   

16.282  

 Agropecuária  
                             

0  

                             

0  

                            

-    

                             

0  

 Total  41.649 17.049 73.921 132.620 

% do Total 31,4% 12,9% 55,7% 100% 

 

Nota-se a ausência de valores de cobrança para o setor Agropecuário, nos três grupos de 

arrecadação. Esse fato justifica-se devido ao fato de apenas 77 dos 492 usuários de recursos 

hídricos catalogados na bacia estão inseridos nessa categoria (PLANO DIRETOR DE 

RECURSOS HÍDRICOS PJ1, 2008). Estima-se que apenas 4% do total de usuários cadastrados 

são de uso significante. Como não foi encontrado no banco de dados do IGAM nenhum registro 

de usuário de recurso hídrico com uso significante inserido na atividade Agropecuária, decidiu-

se adotar, portanto, um número inexiste de usuários deste setor contribuintes com a cobrança. 

Pode-se observar que o lançamento de DBO5,20, representa a maior parcela do montante total de 

arrecadação, 55,7%. Neste tipo de uso, foi considerado apenas o montante relativo à contribuição 

do setor de saneamento, uma vez que no cadastro de Outorga do IGAM não estão contidos dados 

de lançamento (vazão e concentração de DBO) para o setor industrial. 

Em segundo lugar, situam-se os usos de captação com uma parcela de 31,4% do montante total 

de arrecadação. Neste tipo de uso, o setor de saneamento apresenta o maior potencial de 

arrecadação, seguido pelo setor industrial. 

Em terceiro lugar, encontram-se os usos de consumo com uma parcela de 12,9% do montante 

total de arrecadação. 
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De acordo com dados obtidos do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí 2008-2009, e IBGE (projeção 2007), é possível afirmar que os municípios da Bacia PJ 

totalizaram no ano de 2007 uma população de, aproximadamente, 58.036 habitantes. Apesar de o 

município de Sapucaí-Mirim fazer parte da Bacia PJ, para o cálculo demográfico este não foi 

considerado uma vez que sua área urbana está localizada fora dos limites da Bacia PJ. Dividindo-

se o montante de arrecadação (R$132.620,00), acrescidos do valor pago anualmente pelas 

empresas de saneamento (R$69.963,76) pela utilização de águas de domínio federal, pela 

população urbana estimada, obteve–se R$ 3,49 por habitante por ano, o que corresponde à 

contribuição média anual de cada habitante da Bacia PJ1, com a cobrança. Considerando-se 3,5 

habitantes por economia, obtém-se R$ 12,22 por ano por economia, equivalente a R$ 1,02 por 

mês por economia e R$ 0,29 por mês por habitante. 

A Tabela 5 mostra as tarifas médias praticadas em 30 municípios das Bacias PCJ, que totalizam 

1.427.000 economias faturadas (cerca de 4.250.000 habitantes) obtidas com base no relatório do 

Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS - 2004. 

Tabela 5: Tarifas médias de água praticadas na região 

Tarifa Média de 

Água + Esgoto 

(tab07) 

Consumo Médio 

de Água Por 

Economia (tab08) 

Cobrança Média 

por Economia 

Acréscimo na 

Tarifa 

R$/ m3 m3/ mês. econ R$/ mês. econ % 

2,48 17,05 1,02 2,4 

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS - 2004 

Os valores da cobrança estimados, representam um impacto médio de 2,4% sobre as tarifas 

médias de água e esgoto praticadas na região. 

Em termos absolutos, a cobrança pelo uso da água representará um acréscimo de R$ 1,02 por 

mês na conta de água de cada economia, caso a companhia de saneamento repasse a cobrança 

integralmente para os usuários finais. 

Deve-se registrar, finalmente, que os valores de cobrança pelo uso da água apresentados 

resultaram de um amplo processo de negociação no âmbito dos Comitês PCJ, envolvendo os 
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diversos setores usuários de água da região. Neste processo, cada setor realizou simulações de 

impacto da cobrança sobre seus custos, que subsidiaram a definição dos valores finais. 

Diante do exposto, considera-se que os valores de cobrança propostos pelos Comitês PCJ são 

compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários da Bacia PJ1. Todavia, estes valores 

correspondem a uma parcela reduzida da necessidade de investimentos previstos no Plano de 

Bacia. Espera-se que à medida que os recursos sejam aplicados de forma eficiente na 

recuperação dos mananciais, os usuários sejam estimulados a aumentar gradativamente os 

valores de cobrança. Adicionalmente, visando à recuperação da bacia, deverão ser previstos 

investimentos com recursos dos orçamentos dos governos federal, estaduais e municipais. 
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7. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a metodologia de cobrança recomendada pelo Comitê da Bacia PJ1 é desejável 

porque, além de se tratar de um pré requisito legal para instituição da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, estipulado no Decreto Estadual nº 44.046/05, ela estabelece os parâmetros 

necessários para cálculo dos valores para cobrança, permitindo sua efetiva implantação. 

A concepção da metodologia de cálculo buscou satisfazer algumas condições essenciais, a saber: 

 Simplificação da base de cálculo, evidenciando o que se está cobrando; 

 Diminuição do risco de impacto econômico significativo sobre os usuários-pagadores; 

 Sinalização da importância da utilização sustentável dos recursos hídricos; 

 Geração de recursos para implantação da gestão na bacia e início das obras de 

saneamento básico. 

 Utilização da experiência acumulada nas bacias de domínio federal e estadual paulista 

para elaboração do sistema de cálculo. 

A proposta sugere uma metodologia de cobrança que, se aplicada, não só dará legitimidade à 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos como garantirá a auto-sustentabilidade 

do gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, 

bem como das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, viabilizando, ao 

mesmo tempo, a implementação de diversas ações aprovadas pelo Consórcio PCJ e pelo comitê 

da bacia, e melhorando a quadro de qualidade ambiental de toda área. 

Após as análises de impacto da implantação da cobrança, verificou-se ainda que os valores 

repassados aos usuários da bacia serão compatíveis com sua capacidade pagamento, garantido, 

portanto, a sustentabilidade econômica da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Espírito Santo, 495 Centro – Belo Horizonte – MG CEP: 30160-030 – PABX: (31) 3219-5000 FAX: (31) 3219-5826 
 

22 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CBH, Plano Diretor de Recursos Hídricos Bacia Piracicaba/Jaguari 2008-2009. Piracicaba. 

IGAM, 2008.129p. 

GAMA ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, Revisão e Estudo Comparativo das 

Metodologias de Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos Adotadas no Brasil. Belo Horizonte. 

IGAM, 2009. 160p. 

 


